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BERLYNE BRESTĄ AUDRA PASKUTINĖS NAUJIENOS

Jungtinės Tautos Paryžiuje 
svaidosi žodžių žaibais; bet tik
roji audra tvenkiasi Berlyne ir 
Rytų Vokietijoje.

Berlyno sovietiniame sekto
riuje sudarinėjami raudonieji 
smogiamieji daliniai (Stoss- 
trupps) ir „skraidančiosios ko
lonos“. Berlyno vakarinių sek
torių laikraščiai mirga praneši
mais iš įvarių Rytų Vokietijos 
vietų apie SĖD liaudies milici
jos organizavimą. Pav., Leip
cige ir Chemnice tos milicijos 
yra po 3.000 vyrų; jie apgyven
dinti kareivinėse ir kasdien 
dainuodami traukia miestų gat
vėmis į karinius užsiėmimus. 
Vyrai į tą miliciją rūpestingai 
atrenkami iš patikimiausiu SĖD 
narių; imama net iš {staigų ir 
įmonių. Milicininkai mokomi 
tokių karinių dalykų, kokių po
licija paprastai nemokoma: gat
vės kautynių ir reguliarių lauko 
veiksmų. Apginklavimas aiškiai 
prasilenkia su sąjungininkų 
kontrolės' tarybos savu metu 
priimtais Vokietijos demilitari- 
zacijos nuostatais. Milicininkai 
kasdien atlieka pratimus su 
sunkiaisiais kulkosvaidžiais, au
tomatiniais karabinais, minos- 
vadžiais, 1942 m. tipo vokiškais 
greito šaudymo automatiniais 
kulkosvaidžiais ... Šitoji „liau
dies milicija“ jau iš pagrindu 
pakeitė buvusią sovietinės zo
nos policiją. Pasikeitė ne tik 
žmonės, bet ir visas policijos 
pobūdis. Anksčiau ji buvo de
centralizuota, rėmėsi i savival- 
dybinius vienetus, buvo skirta 
tvarkai palaikyti; dabar ap
jungta, centralizuota ir pa
versta tikra visos sovietu zonos 
karine pajėga su ypatinga pas-

BERLYNAS PERGYVENA 
NEŽMONlSKIAUSIĄ MODER

NIŲJŲ LAIKŲ BLOKADA 
100-sios Berlyno iš oro aprūpini

mo dienos sukakties proga su
šauktoje spaudos konferencijoje 
Berlyne amerikiečių sektoriaus ko
mendantas pik. Howley pareiškė: 
Berlyno blokada yra nežmoniš- 
kiausia moderniaisiais laikais blo
kada, kurią visas pasaulis žino 
kaip nereikalingą ir neteisingą."

šiuo metu Berlynas maistu yra 
aprūpintas 39 dienoms ir miltais 
38 d. Kai Vakarų valstybės orines 
operacijas pradėjo, Berlynas mais
tu buvo aprūpintas 25 dienoms.

Toliau pik. Howley perspėjo 
Berlyno gyventojus, jog, nežiūrint 
Vakarų valstybių pastangų, jie 
turi. skaitytis su „šalta žiema ir 
dideliais kitais sunkumais". Tačiau 
tuoj po to jis pareiškė, jog berly
niečiai turi nekapituliuoti ir ne
pasiduoti vienos partijos diktatū
rai, nes tuomet problemų išspren
dimas būtų netįmanomas. 

kirtim. Fak tinas is tos liaudies 
milicijos vadas yra pulkininkas 
Zeisser. Sovietuose jis buvo 
„Laisvosios Vokietijos komite
to“ narys, o dar anksčiau, Is
panijos pilietiniame kare, jis 
vadovavo vienai tarptautinei 
brigadai ir vadinosi generolas 
Gomez. Jo padėjėjai yra Miel
ke, dar prieš Hitlerio atėjima 
į valdžią pabėgęs iš Vokietijos 
j Maskvą, slėpdamasis už dvie
jų policijos karininkų nužu
dymą, ir kažkoks Bormannas, 
kuris dėvi raudonosios armijos 
pulkininko uniformą.

Naujosios „liaudies milicijos“ 
karininkai yra daugiausia iš 
Sovietų Sąjungos atvykę buvę 
vokiečių karo belaisviai, prisi
dėję prie „Laisvosios Vokieti

DP įstatymo vykdymo principai
Gauta žinių kad jau primta 

keletas principų, kuriais bus 
vykdomas išvietintų asmenų 
amerikiečių zonoje įstatymas. 
Dėl šių principų susitarta tarp 
labdaros organizacijų ir IRO ir 
tie principai įeina į Civil Af
fairs Division pasiūlytą planą

1) Visų organizacijų, turin
čių reikalų su DP bylų eiga, 
pasiūlymais ir atranka DP 
įkurdinimui JAV, atstovai tu
rės būti priskirti prie kiekvieno 
IRO emigracijos centro kaip 
atskirai veikianti organai.

2) Minimi organai dirbs kar
tu su šių institucijų atstovais: 
a) komisijos atrinkėjais, b) ko
misijos bylų nagrinėtojais, c) 
konsulariniais atstovais, d) JAV 
viešojo sveikatingumo parei
gūnais, e) saugumo pareigūnais, 
f) labdaros organizacijų įkurdi
nimo pareigūnais ir g) IRO 
įkurdinimo pareigūnais.

3) ' Norint, kad kandidatai 
emigracijai į JAV būtų kąįp 
reikiant pristatyti atrinkimui, 
turi būti nurodytas pagindiniu 
reikalingų dokumentų minimu
mas.

4) Turi būti suorganizuotas 
dokumentų peržiūrėjimas iš 
anksto.

5) Manoma, kad tas laisvas 
vietas, kurios susidarys iš lab
daros organizacijų DP komisi
jai Vašingtone suteiktų garan
tijų, komisijos pirmininkas Vo
kietijoje perduos šioms organi
zacijoms ir kad jos bus atsa
kingos už šioms laisvoms vie
toms užpildyti kandidatu do
kumentų pristatymą kandidatu 
parinkėjui.

6) Tuo atveju, jei organizaci
jos neturės pakankamai kandi
datų užpildyti šioms vietoms, 
jos gali kreiptis į IRO, kad 

jos komiteto“. Sovietuose jie 
yra išėję specialų parengimą 
savo uždaviniams Vokietijoje 
vykdyti. Paskutiniu metu iš 
Sovietų S-gos pradėjo gabenti 
į Vokietiją vadinamosios „Pau- 
laus—Seydlitzo armijos“ dali
nius. 5.000 buvo atgabenta vien 
į Berlyną, kur jie panaudojami 
blokadai sustiprinti. Bet yra ži
noma, kad iš Rusijos atvežtu 
vokiečių daliniai stovi dar ir 
Fuerstenwalde (netoli Berlyno), 
kelios jų stovyklos yra Mek- 
lemburge, Saksų Anhalte, Tiu- 
ringijoj ir kitur.

Liaudies milicia be karinio 
parengimo gauna ir politini ap
mokymą. Milicininkams kala
mos į galvą marksistinio mate
rializmo dogmos ir skiepijama 

pristatytų organizacijoms kan
didatų.

7) Labdaros organizacijų at
stovai bus atsakingi už kandi
dato pripažinimą atitinkančiu 
tos organizacijos duotų užtikri
nimų reikalvimus ir, radęs kan
didatą tinkamu, atstovas per
duos jo bylą parinkėjui.

8) Kandidatas negalės būti 
siunčiamas į emigracijos centrą 
tos, kol jo bvla nebus perė
jusi visas emigracijos centre 
esančias, institucijas ir nega-1

Arabai norėtu „eiti su velniu"...
. . . BET NENORI JAM

Palyginti negausių, bet gerai 
organizuotų ir ginkluotų Izraelio 
pajėgų priremti prie sienos, su
siskaldę ir negalingi arabai suka 
galvą, kaip pagerinti savo padėtį; 
Arabų Lygoje atstovaujamos vy
riausybės Kaire pačiu paskutiniu 
metu svarstė kaip pagerinti san
tykius su Sovietų S-ga. „Jeigu 
reikia savo tikslams pasiekti, tu
rim eiti nors ir su pačiu velniu“, 
rašo Egypto laikraštis „Ahram“, 
o Syrijos atstovas prie JTO Fa
res el Khoury Arabų Lygos vy
riausybes be paliovos raginąs 
„greit keisti užsienių politiką ta 
linkme“. Tačiau arabų diploma
tai, iš pagrindų ištyrę padėtį, 
priėję išvados, kad „sovietai savo 
pozicijos negali keisti ir toliau 
rems sionistus". Taigi, bent' kol 
kas arabams eiti iš vien su vel
niu nėra perspektyvų. Maskva be 
ceremonijų smerkia Arabų Lygą 
kaip „britų imperializmo išpe
rą“, o arabų valstybių režimus 
kvalifikuoja feodaliniais ir skel
bia jiems kovą.

Bet Maskva į arabų bei islamo

UŽRAŠYTI SAVO SIELOS

I kraštus nėra numojusi ranka. Ir 
savosiose muzulmoninėse respu
blikose Kremlius leidžia senajai 
kartai ramiai išmirti savo tėvų 
tikėjime, bet užtat jaunimą rū
pestingai auklėja marksizmo tikė
jime. Yra nuotrauka, kurioj ro
domi muzulmoniniai sovietų res
publikų maldininkai, grįžę 1946 
m. iš kelionės į Meką ir nufoto
grafuoti — propagandai! — su 
sovietų ministeriu Šeborinu. Vie-j 
ni seniai! Tai simbolinga: visa
me islamo Oriente sovietų pro
paganda palieka ramybėj Moho- 
meto tikėjime užkietėjusią seną
ją kartą, bet išmoningai — ir 
sėkmingai - smelkiasi į skurstan
čius didmiesčių darbininkus, ju
drųjį universitetų jaunimą, į 
ateistiškai nusiteikusius sostinių 
intelektualus. Kairo medicinos 
fakultetas, pavyzdžiui, pasibaisė
tinai raudonas: Egypto sostinėj 
su dideliu štabu reziduoja, kaip 
sovietų „kultūrinis“ attache, kau- 
kazo muzulmonas Abdel Rah
man Sultanovas, o jam talkina 
Albanijos Ir Jugoslavijos pasiun-

Vakarų, o ypač Amerikos nea
pykanta. Vakariečiams yra pa
tekę į rankas slaptų komunisti-
nių instrukcijų, iš kurių matyti, 
kad SĖD „liaudies milicija“ 
rengiama sovietiniam režimui 
Rytų Vokietijoje sustiprinti ir 
Berlynui iš vakariečių „išva
duoti“. Rudeniop Berlyne ląp- 
kiama perversmo, kuriuo mili
cija pareikš „liaudies valią“. 
Berlyno politiniai stebėtojai 
nujaučia net to perversmo 
schemą: neramumus pradės ko
munistai, po to vietos komu
nistų ir sovietų spauda apkal
tins vakariečius, kad provo
kuoja jų sukurstyti „fašistiniai“ 
vokiečių elementai; tada įsikiš 
liaudies milicija, smogiamieji 
būriai ir skraidančios kolonos, 
už kurių, nugaros stovės gen. 
Kotikovo pajėgos. Vakariniams 
sąjungininkams tada tektų iš 
Berlyno kraustytis arba...

Marš. Sokolovskis, 
v. I? Maskvos, padarė ilgą pareU- 
„ e’’ apkaltino Vakarų val
stybes dėl dabartinės padėUes Berly
ne ir dėl derybų nutrūkimo. Toliau 
Jis nurodė, kad nesą Jokios Berlyno 
blokados, nes Berlyno gyventojai gali 
maitintis iš sovietų zonos. SU mari. 
Sokolovskio pareiškimas laikomas at
sakymu | amerikieėių „baltąją kny
gą“. Jis nerodąs Jokio sovietų lai
kysenos pasikeitimo.
Berlynas. Sovietų propaganda 

pries Vakarus vU labiau smarkėja. 
Sovietų atstatytas pradėjo veikti buv. 
vokiečių Deutschlandsender.

Praha. Čekoslovakijoj suimta 15 
asmenų (Jų tarpe 2 kunigai) kaip 
ruoSę pasikėsinimą priei mln. pirm. 
Zapotocki.
Sofija. Bulgarija uždraudė visas 

Jugoslavų Liaudies Fronto organiza
cijas Bulgarijoje kaip nukreiptas 
prieš Sov. Rusiją, Komlnformą ir 
Bulgariją.

Sofija. Į Bulgariją atvyko suo
mių prekybos delegacija.

Tirana. Albanijos mln. pirm. 
Hodža pertvarkė savo vyriausybę.
Atėnai. Graikijos vyriausybė U 

naujo apkaltino Albaniją ir Jugosla
viją remiant graikų sukilėlius.

I. i m a. Peru sukilo jurlninkal. 
Jiems numalšinti panaudota aviacija 
ir pėstininkai. Vyriausybė esanti pa
dėties viešpats.

yusi pritariamųjų patvirtinimu, 
išskyrus konsulą.

9) Kai emigracijos centruose 
paskirtosios komisijos iš anksto 
atsiųs IRO įstaigoms kandidatu 
kvietimus, tada IRO bus atsa
kinga už jų pristatymą į emi
gracijos centrą.

10. Kandidatas turės dar visa 
eilę pasikalbėjimu, liečiančiu 
jo bylą ir, jei jis būtų laikomas 
priimtinu, savo kulminacini 
punktą byla pasieks, pristatant 
konsului gauti imigracijos vizą.

Londonu. W. ChurchllHz po 
atostogų Prancūzijoj gr(žo ( Angliją.

Par y žiną. JTO poliUnėJ komisi
joj šeštadieni Višinskis patiekė du 
projektus dėl atominės energijos: 
vienu siūloma sunaikinti esamas ato
mines bombas, o antru — (vesti ato
minės energijos kontrolę. Pirmadieni 
bus šie Višinskio projektai svarstomL 
Paryžius. Pirmadieni Saugumo 

Taryba pradeda svarstyti Berlyno 
krizės klausimą. Pirmiausia bus ta
riamasi, ar šis klausimas yra (trauk
tinas t darbotvarkę.

tiniai — „atsitiktinai“ taip pat 
muzulmonai Jie visi puikiai kal
ba arabiškai. Sovietų pasiuntiny
bės yra visose arabų sostinėse 
(be Saudi Arabijos), su visais 
tais kraštais Maskva turi drau
giškumo ir prekybos sutartis. 
Syrijos ortodoksų galva, Damas
ko patriarkus Aleksandras III, 
mokslus ėjo Kijeve ir žinomas 
palnkumu Maskvai . . .

Izraelyje komunistų partija, 
nėra gausi, bet komunistinė Stern 
gauja — nūn formaliai uždrausta 
— itin aktinga ir įžūli. Ir neko- 
munistuose Izraelio žyduose sti
prus draugiškumo Kremliui jaus
mas — iš dėkingumo už diploma
tinę (ir kitokią!) paramą. Ką be
kalbėti apie daugumą žydų, at
vykusių ten iš Rytų Europos!

Egypto spauda, svarstydama 
arabų — sovietų suartėjimo ir 
diplomatinio bendradarbiavimo 
galimumus, negali nepasvarstyti 
sovietų politikos siekimų; ji pri
eina išvados, kad Maskvos tikslas 
yra kurstyti chaosą Oriento kraš
tuose, ir todėl ji talkina tiems 
elementams, kurie labiausiai pri
einami griaunamajai komunizmo 
doktrinai. Ir taip arabai, užsimo
ję ieškoti velnio draugystės „savo 
tikslus pasiekti", apsižiūrėję įsiti
kina, kad raudonasis velnias į tą 
draugystę leisis nebent tam, kad 
pasiektų savo tikslus, t. y. tik ta
da, jeigu arabų tautos jam už
rašys savo sielą. Bet kol kas ara
bai į tokią prekybą nesileidžia, 
ir visose jų valstybėse komuniz
mui oficialiai yra uždėtas ant
snukis.

1
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Laiškai is okupuotos Lietu vos -
Lietuvos Respublikos Rymo kataliku laiškas

Šventajam Tėvui Pijui XII
Vatikane

- (Tęsinys)
ANGAŽAVIMAS ŽVALGYBOS 

DARBAMS
Žvalgyba nuo pat pirmųjų dienų 

rinko- ir- renka kunigų „nusikalti
mus" ’ tiek politinius, tiek morali- 

'iriua.-Tie->,nusikaltimai" labai pla
tūs. Yra pakankama, kad giminėje 
yra kas nbrs valdžiai netvarkoje. 
Areštui užtenka, kad prieš 10 metų 
dirbai katalikų akcijoje ir t. t. 
Žvalgybos agentai, turėdami „duo- 

.-menis" aplanko kunigą ir iš kar- 
' tq jvairiu gerybių pažadais, vėliau
• šantažais, įvairiais „nusikaltimais" 
. ima terorizuoti. Taip daro kartais
net ištisus mėnesius, kol pakerta 
valią. Nepalūžtantieji dažnai iš 

- nakties pražūna kaip ugnyje. Pa-
* doresniems kunigams, kankindami 
'ir įviariais „liudininkais" remda-

SKUNDASNEŽINOMO LIETUVIO
broliams ir sesems, esantiems uz tėvynės ribų

(Tęsinys)
Broliai ir sesės, nepamanykite, 

kad mes tapome žiaurūs. Su plėš
riaisiais žvėrimis nėra kitos kal- 

‘ bos. Nei vienas nekrinta nepers- 
pėtas. Tik kai aukų skaičius nesi- 

’ liauja ir išgama neturi nei lašelio 
sąžinės, mes turime juk gintis. 

‘ Okupantai nebūtų taip baisūs, jie 
nemoka mūsų kalbos, nepažįsta 
mūsų tautos ir mūsų vietos sąly
gų. Tik vietiniai ištautėję visoki 

‘išgamos, svieto perėjūnai priside
da prie mūsų išdavimų šimtais. 
Mes ginamės. Mūsų didžioji nelai
mė, kad kat buvome laisvi, jiems 
buvome geresni kaip sau.

Per trejis metus mes apkurtame 
nuo šaukimo apie ateisiantį per 
penkmečio planą rojų. Bet kasmet 
vis blogiau. Lombarde užsfatome 
paskutinį paltą, kad jį pilk tų ko
munistas, o mes pavalgydintume 
vaiką.

Mes dirbdami per kiauras die
nas, uždirbame tik dešimtą dalį to, 
nuo ko badu nemirtume.

Laimingas pas mus tas, kurs 
nieko nedirba, nors valdžia nedir
bančiuosius baudžia. Jis lengviau 
sumedžioja duonos kąsnį. Mes dir
bame nuo tamsos iki tamsos. Pas
kui bėgame korteles apiprekinti, 
kad gautume kažkuo primaišytos 
juodos, šlapios duonos kąsnį. 
Cukrų, sviestą, mėsą mūsų vaikai 
senai užmiršo. Paskui nors kojos 
linksta ir sąnariai dreba mes su
kame į agitpunktą paklausyti pas
kaitos, ką Stalinas pasakė, kas 
bus už penkerių metų. Naktį grįž
tame būryje lazdomis ginkluoti, 
kad milicijos ar kareivių atstovai 
užpuolę iš pasalų neužmuštų, ne
nurengtų. Neretai dėl skylėto pal
to netenkama gyvybės. Iš tolo 
lenkiamės, pamatę nakčia gatvėje 
priešais ateinantį siluetą. Naktį 
„tikrina" mūsų dokumentus, kitaip 
sakant, apiplėšia. Ir kontrrevoliu- 
cionierium būsi, jei kam pasiskųsi, 
kad valdžios pareigūnai apiplėšė. 
Ne be praeities ir mūsų „milicija". 
paugUmas vagys, girtuokliai kri
minalistai.

Mes dar neturime pastovios 
elektros, vandens ir vargu ar 
greit turėsime. Mūsų namų tvoros, 
durys, kambarių pertvėrimai ir 
net langų rėmai sukūrenti. Centrą- 
linis šidymas neveikia, stogai 
kiauri. O dirbame išsijuosę penk
mečiui. 

miesi, labai greitai sudaro bylas. 
Valdžios spauda pilna panašių 
bylų. Teisingiausis kunigas paro
domas vagiu, paleistuviu, banditu, 
žmogžudžiu, kurriam teismas pas
kiria tik dėl „gailestingumo" kaip 
kunigui 15 metų Sibiro katorgos. 
Kuriems neįmanoma ką nors pri
mesti, tuos provokacijos būdu, net 
panaudodami švenčiausius dalykus, 
likviduoja. Pa v., iškviečia pas mirš
tantį, o pasirodo, kad tai buvo tik 
perrengtas šnipas. Kunigą apkal
tina patarnavus pogrindžio veikė
jui ir po to — 15 metų.
Labai dažnas įvykis žvalgybininko 
ėjimas išpažinties provokaciniu 
tikslu arba reikalavimas, kad ku
nigai išduotų išpažinties paslaptis. 
Žvalgybai nieko nėra švento. 
Bažnyčios atžvilgiu ji absoliuti 
valdovė, tik su viena sąlyga, kad 

10 % mūsų darbo vaisių palieka 
mums, o kitkas išeina ten, kur 
visko yra, kur rojus, kur tėvas 
ir mokytojas Stalinas visus pienu 

ir medumi girdo,

kur- apelsinų fabrikai klesti, kur 
darbo liaudis salionuo.se gyvena. 
Reprezentacijai skirti namai ra
miai sau stovi. Ir kada mes nus
tembame jų grožiu, mums aiškina, 
kad tai liaudis per dabartinį penk
metį pastatė. Ir darbininkas, kuris 
dar 1935 metais juos statė, gautų 
porciją 10—15 metų Sibiro kator
gos, jei galvos palingavimu suabe
joti!. Okupantai nieko negaili tik 
reklamai. Ant kiekvieno kampo 
pripaišyta gražiausių dalykų. Mil
žiniški planai, žaliuojantys javų 
laukai, diagramos, deja tik po- 
piery. Yra ir komercinių krautu
vių, kur spekuliatyvinėmis kaino
mis daug ko gausi. Bet tai ne 
mums. Mėnesio uždarbio neužtektų 
vienai dienai. Privačiai pardavi-. 
nėjama tik iš skverno. Nors pa
gal įstatymus mes visi lygūs, be 
rasės, religijos, tautybės skirtumo. 
Deja, kada mes badaujame, ko
munistai viskuo pertekę — jiems 
atskiros valgyklos, atskiros krau
tuvės. Darbo žmogui grėstų kalė
jimas, jei dėl šios neteisybės jis 
parodytų nepasitenkinimą. * Kas 
dirba, tas badauja, kas niekšas, 
tas visko pilnas, štai darbo žmo
nių rojus. Štai po kokia vėliava 
Maskva šaukia darbininkus vieny
tis. Mūsų žemė niekad nedirvo
navo.
Dabar nuo ašarų nesusilaikai, ma
tydamas tūkstančius geriausios 
žemės hektarų usnėmis apžėlusius 
dirvonuojant, o jų šeimininkus 

elgetomis išvarytus.

Ir vargas tam, kas norėtų ją 
dirbti. Dirbti galima tik tarybinia
me ūkyje* už dešimtą dalį pragy
venimo. Iš’skurdo žmogus stveria
si, kol pakirstas krinta. Milžiniški 
kiekai suvežtų ūkio gėrybių rū- 
dyja. Mes niekad'-neturėjome tiek 
vagių ir elegtų. Nei pensijų, nei 
invalidams jokio aprūpinimo.

Mus „nubuožino". Apkarpė že
mę. Atėmė, gyvulius, inventorių, 
namus. Lietuvis laikosi, per naktį 
dirba, bar jo žemę apkarpo. Žmo
gus nepasiduoda. Uždeda baisias 
duokles, organizuoja „laisvą” val
džiai pardavimą; jei žmogus dar

viskas vyktų slaptai, be skandalo. 
Ir jei tas, kuriam pasiūlo žvalgy
bos tarnybą, kam nors pasisakytų, 
pagal 'bolševikinius įstatymus yra 
baudžiamas aštuoniais metais ka
torgos, nes įstatymai leidžia po 
pasikalbėjimo paimti parašą, kad 
šios paslapties, kaipo valstybinės, 
niekam nepasakys. Tačiau kuni
gai yra ypatingai atsparūs. Šimtus 
ištrėmė į katorgą. Žmonės kuni
gais pasitiki ir valdžia, pajungus 
kunigą, daug ką sužinotų, kunigas, 
praradęs savo sąžinę, būtų dar la
biau pajungiamas valdžios tiks
lams. Žemesnieji bažnyčios tarnau
tojai nė kiek nemažiau kenčia nuo 
panašių provokacijų.

KUNIGŲ SEKIMAS
Kiekvieną kunigą seka keletas 

asmenų. Iš aplinkinių namų seka- 

šį tą turi, papildoma duoklė, kaip 
pašalpa — Amerikos streikuojan
tiems, pasaulio proletarui ir jau 
žmogus nebeišlaiko. Laikraščiai 
tokį apšaukia buože, sabotuotoju 
ir šiokia tokia laimė, jei jis spėja 
vienmarškinis pabėgti. Mes mato
me kasmet net sniegu apsnigtus 
javų plotus, įšalusias bulves. Ne
suskubo derliaus nuimti, nes pla
nas buvo kitoks, o sniegas nelau
kė. Ir nieko nekaltos aukos eis į 
Sibirą už sabotažą, o kaltieji vir
šininkai ir toliau direktoriaus. Mes 
visada pirm negu sėsim, negu 
piausim, negu kulšim, turime ke
lias dienas mitinguoti, klausyti, 
kaip Stalino doktrina liaupsi apie 
sėją. Kokia pajuoka mūsų žemdir
biui, kuris visada dėl vieno pa
likto grūdo nerimauja. Mūsų agro
nomai žydeliai ar paaugliai vaikai 
moko seną žemdirbį, kur ką sėti 
pagal planą, kada ką piauti, o 
patys neatskiria avižos nuo mie
žio. Jų rankoje abejojantiems gy
vybė ar mirtis. „Buožė" kiekvie
nas, kuris geriau gyvena, kiekvie
nas padorus darbininkas. Buožė — 
kiekvienas lietuvis, kuris dar ne-, 
nutolo nuo civilizacijos, kuris dar 
nesuspėjo prarasti sąžinės. Buožė 
visad už įstatymo ribų. Su juo ga
lima elgtis kaip su vergu.

Jie nori mus sunaikinti, jie nori 
mus grąžinti šimtą metų atgal. 
Jie siekia mūsų moralinio pakri
kimo. Degtinės gaminimas ir iš
metimas plačiam vartojimui į rin
ką, kad pasigertame, leidimas mai
nyti žmonas, vaikus atiduoti prieg
laudai, kad komunistais čekistais 
išauklėtų, tai vis planas mūsų tau
tos moralei sukrikdyti. Tada ir 
tokie tik būsime pažangūs XX 
amžiaus darbo žmonės. Mus ver
čia būti komunizmo pionieriais 
nuolat ragina į klasinę kovą prieš 
vis naujus naujai apšaukiamus 
buožes, kurių vis daugiau ir dau
giau patenka ir iš bežemių dar
bininkų tarpo.
Kiekviename žingsnyje turime mo
kytis marksizmo-leninizmo garbin

ti tėvą ir mokytoją Staliną.
Tokių minčių pergrūsta spauda po 
Stalino vėliava Tarybų Sąjungoje, 
kaip mes buvome smetoninlnkų 
pavergti, kaip dabar skursta ir 
badauja žmonės Vakaruos, kokios 
sunkiai pernešamos krizės vieš
patauja . Anglijoj, Amerikoj ir 1.1 

(Bus daugiau)

ma, kas pas kunigą ateina, su kuo 
kunigas susitinka. Kur tik kunigas 
dažnai užeina, būtinai angažuoja 
ką nors iš tų namų, kad sužinotų, 
kas yra kalbama. Bažnyčioje sa
komus pamokslus seka keletas 
agentų, kurie, vienas antro nepa

mindami, turi duoti plačius kon
spektus. Vargas tam .šnipui, jei 
konspektai nesutiktų ir būtų su
rastas kurio nors švelnumas. Net 
gatvėje kunigo užkalbintas asmuo 
nėra saugus.

KUNIGŲ MOKESČIAI
Kunigai turi mokėti valdžiai pa

jamų mokesčius. Klebonai maž
daug iki 100.000 rublių, vikarai iki 
50.000 rublių. Klebonų mokestis 
maždaug lygus aukštos kategori
jos 10 valdžios tarnautojų metinei 
algai. Mokesčių nesumokėjus, 
išieškoma prievarta. Sumokėti neį
manoma, nes tikintieji, ir norėda-1 
mi, pagelbėti negali. Jie norma
liai gauna atlyginimą, kuris lygus 
dešimtai daliai tokio atlyginimo, 
kad badu nemirtų. Gyvena išsi- 
parduodami reikalingiausius daik
tus. Už mokesčių nesumokėjimą 
daugumai kunigų aprašoma ir iš- 
pardavinėjama asmeniniai ir net 
bažnytiniai daiktai. Parduodami 
valdiškomis kainomis daiktus, nę- 
padengia ir kelintos dalies mokes
čių. Likusiems mokesčiams įstaty
mai leidžia mokėtoją siųsti vie
šiems darbams. Bijodami žmonių 
keršto, šio metodo pakol kas dar 
nepraktikuoja.

VALSTYBINES PASKOLOS
Kasmet reikia pasirašyti, neva 

laisvu noru, valstybinę paskolą. 
Valdžios tarnautojams norma yra 
vieno mėnesio alga. Kunigams pa
prastai siekia iki 50.000 rublių. 
Iškviečia į Vykdomąjį komitetą ir 
ten žvalgybininkas primena su 
ginklu rankoje: arba tiek ir tiek, 
aiba Sibiras, nes esi toks ir toks 
„nusikaltėlis" ir 1.1.

ĮVAIRUS SUVARŽYMAI
Oficialiai kunigas lygus visiems 

piliečiams. Tačiau vietos įstaty-

Rugsėjo 8-ji Gibraltare
140 lietuvių tremtinių, važiuo

dami Australijon, pateko Gibral- 
taran ir jau kuris laikas stovi 
uoste, nežinodami kas bus toliau. 
Gyvenimas laive yra nepavydėti
nas. Maistas ne visuomet būna 
tinkamas, kartais trūksta net gėlo 
vandens. Keliaujantieji bandė 
streikuoti, tačiau be pažadų dau
giau nieko nelaimėjo. Įvairių ne
gerovių pasitaiko ir laivo gyven
tojų tarpe. Tačiau būna ir teigia
mų reiškinių.

Rugsėjo 8 d. lietuviai suruošė 
Tautos šventės minėjimą. Po ati
darymo žodžio buvo pagerbti žu
vusieji ir sugiedotas Tautos Him
nas. Toliau buvo skaityta paskai
ta „Išblaškytos tautos kova už 
laisvę". Po kuklios meninės da
lies „Marija, Marija" giesme mi
nėjimas buvo baigtas.

Ta proga minėjimo dalyviai 
priėmė tokio turinio rezoliuciją:

„Mes 140 lietuvių, plaukią T. S. 
S. Charlton Sovereign laivu į 
Australiją, susirinkę paminėti Tau
tos Šventės, 1948 metų rugsėjo 
men. 8 d., nutarėme priimti sekan
čio turinio 
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mais jis dešimteriopai tun mokėti 
už elektrą, butą E t. Promoninių 
prekių jam visai nėra. Daug kur 
ir duonos kortelės atimtos. Pana
šūs dalykai, tik dar stipriau, tai
komi visiems bažnyčios tarnauto
jams.

DRAUGIJOS
Jokioj visuomeninėj organizaci

joj kunigas neturi teisės dalyvau
ti. Bažnytinės visuomeninės ir net 
labdaros organizacijos visai nelei
džiamos, nes oficialiai Tarybų Są
jungoje to visai nėra ir negali 
būti. Nedarbingieji, pagal įstaty
mus, turi gauti pensiją, tačiau 
praktikoje milijonai elgetauja. Tik 
kai kur seniams invalidams duoda 
pensijas 80 rublių mėnesiui, t.” y. 
tiek, kiek slaptojoj rinkoj kainuo
ja du kilogramai duonos. Todėl 
šelpiama tik slaptomis.

VISIŠKAS kunigo 
IZOLIAVIMAS

Joks kunigas negali valdiškoj 
įstaigoj ar įmonėj gauti vietą. 
Privačių įmonių nėra. Su religi
niais patarnavimais ligoninėse neį
leidžiama. Ligoninėse aptarnauja
ma tik slapta. Būtų didžiausias 
skandalas, jei kunigas nors ir pri
vačiu reikalu, atsilankytų mokyk
loje. Bet kokios procesijos viešai 
neleidžiamos. Tikybinės ‘šventės 
visai nešvenčiamos. Tėra tik val
stybinės nedarbo dienos. Apskritai, 
kunigai, iš viešo gyvenimo visai 
izoliuojami. Net tie namai, kur jis 
apsilanko, yra įtariami. Joks val
dininkas negali užeiti pas kunigą, 
išskyrus tarnybinį reikalą ar šni
pinėjimą.

BAŽNYČIOS MOKESČIAI
Kiekviena bažnyčia turi sumo

kėti valstybei mokesčius. Už pas
tatą ir- šventorių metams tenka net 
iki 50.000 rublių. Yra didžiausia 
našta, kai reikia surinkti iš tikin
čiųjų tokias sumas, kurie ir patys 
vos gali pragyventi. Vargas būtų 
kunigui, jei iš sakyklos praneštų 
apie tokius mokesčius. Tai irgi 
pusiau slaptas dalykąs, kaip . ir 
viskas Tarybų Sąjungoje. Nesumo
kėjus, aprašomas inventorius ir 
net uždaroma bažnyčia. Kitų reli
gijų uždarytų jau yra bažnyčių.

RELIGINIS MENAS
Religinis menas, skulptūra, ta

pyba ir t t., visose mokyklose už
draustas. Dailininkai dirba tik 
slapta. Viskas, kas buvo religinio 
viešai išstatyta muziejuose, meno 
galerijose, išimama. Tėra tik 
„tarybinis" menas ir dailė.

(Bus daugiau) 

rezoliuciją
1. Mes visi protestuojame prieš 

neteisėtą mūsų Tėvynės okupaciją 
ir nežmonišką mūsų Tautos naiki
nimą. kokio nebuvo visoje žmoni
jos istorijos raidoje. Mes kreipia
mės į viso laisvojo demokratiško 
pasaulio sąžinę, prašydami imtis 
priemonių sustabdyti šiems bar
bariškiems bolševikų ■ veiksmams.

2. Keliaudami į demokratišką 
kraštą, kur pilnumoje galima žo
džio ir nuomonės laisvė, mes ryž
tamės pasilikti lietuviais — ver
tais savo istorijos žmonėmis. Mes 
pasižadame visomis galimomis 
demokratijose priemonėmis kelti 
mūsų pavergtos tėvynės laisvės 
idėją ir neužmiršti priešo naguose 
vargstančių brolių ir seserų bei 
visame pasaulyje esančių lietuvių 
tremtinių.

3. Mes pilnai pritariame iki šiol 
vestai Lietuvos laisvės kovai ir 
šia proga sveikiname Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo - Komitetą, 
visus teisėtai veikiančius Lietuvos 
įgaliotus ministrus ir visas lietu
viškas institucijas, kurių veikimo 
tikslas yra Lietuvos išlaisvinimas; 
linkėdami ištvermės Jų, sunkiame 
darbe."
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Artimo meile ar partiškumas
Išklatisiūs Memmingeno LTB 

visuotiniame susirinkime 1948. IX. 
26 vyriausiojo „Minties” redak
toriaus grasinimus linčo teismu ir 

' perskaičius sekančios dienos „Min- 
. ties" straipsnį „Diogenas su ži- 
' buriu tebeieško žmogaus" galima 
- nustatyti, kad redakcijoje jaučia- 
* mas pavojingas, net liguistas ner

vingumas. Redakciją gąsdina par
tiškumas net emigracijoje. Ji skel
bia, kad grasoma laisvei ir žmo
gaus teisėms. Jei „Minties" redak
cija būtų teisinga, mes visi turė
tumėm šaukti S.O.S. Tačiau taip 
nėra. Blaiyus įsigilinimas į dalyką 
rodo ką kitą. Jis rodo tik tikin
čiųjų amerikiečių meilę saviesiems 
ir veiksmingą susirūpinimą, kad

LITUVIU IR ESTU 
BIČIULIŠKUMO 

PASIREIŠKIMAS
, Kemptenas. — Rugsėjo 18 d, prie 

vietos estų liaudies universiteto 
24 kempteniečiai lietuviai baigė 
automechanikų kursus, kurie tęsė
si apie pustrečio mėnesio. Lietu
vių kursantų grupė surengė kuklų 
pagerbimą kursų vedėjui estui 
dipl. inž. Voore, įteikdami vietos

K. STEPONIS

tikį ir dori Įmonės galėtų išemi
gruoti į JAV. Jų teikiamą pagal
bos ranką pasmeikti yra nusikal
timas tiesai ir laisvei. Taigi nusi
kalsta ne tie, kurie nori mums pa
dėti, bet tie, kurie nori sutruk
dyti arba pasmerkti teikiamą pa
galbą.

Jus ima aphaudas, kad katalikai 
ir kiti tikybininkai rūpinasi savai
siais? Argi jums, mieli ponai, dar 
nežinoma, kad katalikų tikyba yra 
meilės tikyba? Todėl jie dėjo di
džiausias pastangas, kad DP įsilei
dimo bilius praeitų JAV kongrese 
ir senate. Jie rinko žmonių parašus 
ir pažadus suteikti butą ir darbą, 
išvietintiesiems. Jų darbas nebuvo 
veltui. Kodėl snaudė JAV laisva
maniai ir netikintieji? Kodėl jie ne
siėmė panašių žygių? Juk tokių ten 
daugiau, kaip katalikų. Vien New 
Yorke 80% nepriklausančių jokiai 
religinei organizacijai. Nejaugi 
demokratiška JAV vyriausybė ne
būtų laisvamaniams (liberalams) 
suteikusi panašių teisių, kaip NC
WC? Tad nekaltinkite NCWC ir 
k. Geriau pasmerkite savo idejos( 
brolius, kurie snaudžia arba neturi 
širdies vargšams DP.

NCWC neklausia nė vieno, ko
kiai partijai priklausei ar priklau
sai. To nėra nė vienoje jos anke

toje. Anketoje be asmeninių žinių 
yra keturi klausimai stovyklų kle-' 
bonams apie užpildžiusi anketą, 
būtent: 1) ikoks jo dorinis gyveni
mas, 2) ar jis atlieka religijos pa
reigas, 3) kokia moterystė ir 4) ar 
klebonas jį rekomenduoja ir ko
dėl. šiuo ketvirtuoju klausimu, 
anot NCWC, reikia pasisakyti tik 
tuo atveju, kada vienas iš anks
čiau minėtųjų yra neigiamas. Tada 
klebonas yra prašomas surasti pa
teisinamų aplinkybių bei argumen
tų, jei galima. Tai ir viskas. Apie 
politiką nė žodžo. Kam tad jau
dintis?

Kodėl NCWC pasirinko kle
bonus?. Dėl to, kad jie rūpinasi tik 
katalikais. Nė vienas doras kata
likas nebijo savo klebono. Jis juo 
pasitiki. Ir NCWC klebonais pasi
tiki. Nekatalikas tegu eina į savo 
tikybinę organizaciją. Jei NCWC 
reikštų pretenzijų į nekatalikus ar 
išstojusius iš Katalikų Bažnyčios, 
tai tik tada būtų galima ją ap
šaukti sąžinės, laisvės ir teisės 
išprievartautoja. Ji yra kukli ir 
neina taip toli. Ji pasitenkina tik 
savaisiais. Ar dėlto gali ją smerk
ti, kad ji gera saviesiems? Ar ga
lima ją kaltinti, kad ji, nepažin
dama žmonių, paprašė liudijimo iš 
stovyklų klebonų, kuriems visi

tikintieji su meile save ir savo 
sielos išganymą pavedė.

Ponai, kuriefc-nenorite Katalikų 
Bažnyčios, būkite garbingi I Lietu
voje kėlėte skandalus, kam kle
bonas jūsų nelaidoja šventintose 
kapinėse. Tai jau negarbinga, visą 
gyvenimą kovoti ir smerkti Bažny
čią ir ieškoti prieglaudos joje nu
mirus. Būki te. garbingi bent dabar. 
Nenorite priklausyti Bažnyčiai, 
nereikalaukite iš jos ir malonių. 
Tikintieji jums nepavydi sėkmės, 
nepavydėk!te ir tikintiesiems. Ta
da bus taika ir sugyvenimas. Baž
nyčia neužmeta jums savo parei
gų, ji neužsimeta nė su savo pa
tarnavimu.

Kas nori, gali ateiti. Ji visus įsi
leidžia ir neprašo partijos bilie
tėlio įeinant. Kauno bazilikoje aš 
mačiau iš eilės tris Lietuvos prezi
dentus: Stulginskį, Grinių ir Sme
toną. Jie visi sėdėjo toje pačioje 
garbingoje vietoje, nors priklausė 
skirtingoms partijoms. Dar dau
giau pasakysiu: Bažnyčia iš viso 
neturi jokios partijos.

Jūs kalbat apie sąžinės prievar
tavimą. Bažnyčioje tikrai to nėra. 
Kiekvienas yra laisvas. Kiekvieną 
valandą gali į ją ateiti ir išeiti. 
Dar daugiau. Ji yra pasiruošusi pa
dėti visiems, net ir tiems, kurie 
su ja kovoja. Ji yra pasiruošus 
padėti jums net emigruoti, neprie
vartaudama Jūsų isitikinimų, jei 
jūs jos prašysite. Bet ji neprievar
taus jūsų reikalavimų, kad jūs jos 
prašytumėte. Kas nori, gali ateiti, 
kas nori, gali neateiti.

Tiek tuo tarpu.

A. A. Juozo VJlkutaičio-Ketu- 
rakio giminės . in kirtimieji taria 
nuoširdų ačiū už felonies rūpes
tingą globą ligos mėtų, už laido
tuvių apeigų pravedimą bei jose 
dalyvavimą ir velionies pagerbi
mą paskutinėje jo kelionėje: 
VLIKo pirmininkui prof. M. Kru
pavičiui, LTB Vyr. Komiteto 
atstovui p. M. Rėklaičiui, parap. 
klebonui kun. JudzėvičfuI, kun. 
Zakarauskui, kun. Būdvyčiui, 
'kun. Graganftvičiųi, dr. Narbutui, 
dr. Jurgelevičiui, Komiteto pirm. 
P. Žičkui ir kitiems komiteto na
riams, muz. J. Kačinskui, Sol. St. 
Baranauskui, sol. A. Paukščiui, 
Liet. Tr. Rašyt. Sąjungos pirm, 
p. Santvarai ir Sąjungos atstovei 
p. Janutienei, p. Seniūnlenei, 
Augsburgo skautams, Augsburgo 
lietuvių visuomenei ir visiems 
mus užjautusiems liūdesio valan
doje.

lietuvių odininkų darbo piniginę 
su Estijos ir Lietuvios valstybių 
ženklais. I pobūvėlį buvo atsilan
kiusi Gerovės Skyriaus vedėja 
Tikk, lietuvių komiteto pirm. Taut
vilas, estų liaudies universiteto

tusu ^atitika ueuia įuuętis Lum^os tautas
lektoriai ir kit. Vakaras praėjo 
lietuvių ir estų bičiuliškumo pasi
reiškimu, sudainuojant lietuvių* ir 
estų dainų. Šie kursai buvo ne 
tiek automechanikų, kiek dviejų 
tautų susiartinimo kursai, — pa
reiškė kursų vedėjas dipl. inž. N. 
Voore.

— Rugsėjo 16 d. violončelistas 
P. Armonas ir pianistė A. Sineps 
(latvė), buvo surengę koncertą,, at
likdami Brahmso, Beethoveno, 
Chopino, Liszto ir kitų žymių kom
pozitorių kūrinius.

— Rugsėjo 13 d. dėl DP-s jauni
mo bendradarbiavimo su vokiečių 
jaunimu sporte ir kitose šakose 
įvyko pasitarimas, kuriame daly
vavo karinės valdžios atstovas L. 
Getlin, vokiečių jaunimo (GYA) 
atstovas F. Lorenz, komitetų pir
mininkai, stovyklų dir. Stadalinin- 
kas ir subarea dir. Levy. Tam tiks
lui stovyklos halėje numatyta 

• įrengti įvairių sporto įrankių, kur 
mūsų ir vokiečių jaunimas turės 
galimybės kartu įvairiose sporto 
šakose pabendradarbiauti ir tuo 
būdu geriau pažinti vieni kitus.

— Rugsėjo 25—26 d. d. Kempte- 
ne įvyko didžiulė estų dainų šven
tė su didele ir įdomia programa.

ea.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ
JUNGOS VIS. SUVAŽIAVIMAS

D. B. Lietuvių Są-gos Centro 
Valdyba spalio 16 ir*17 d. šaukia 
visuotinį Sąjungos atstovų suva
žiavimą Londone.

Suvažiavime be formalių punktų 
numatyta: Centro Valdybos Pir
mininko pranešimas iš Są-gos me
tinės veiklos ir projektai ateities 
darbams; S-gos iždininko prane
šimas, Red. Kolegijos, Kontrolės 
Komisijos ir Garbės Teismo prane
šimai; DB LS-gos organų rinkimai; 
Savišalpos Kasos steigimo klau
simas; pranešimas iš S-gos skyrių 
metinės veiklos ir k.

Reikia pažymėti, jog, pradėjusi 
antruosius veiklos metus, DB Lie
tuvių Sąjunga yra išvariusi ver-

„New York Times" rašo, kad 
visi šiuo metu gaunami iš Vašing
tono, Londono, Paryžiaus ir Ber
lyno pranešimai, patvirtina vieną 
ir tą patį, jau net politine aksioma 
virtusį faktą: Sov. Rusija neturi 
jokio noro susitarti su Vakarų pa
sauliu. Bolševikai stengiasi visas 
padarytas sutartis panaudoti kaip 
pančius tų sutarčių partneriams ir 
kaip pagrindą įgyti naujoms pir
menybėms. Ši strategija atitinka 
tiek caristinės Rusijos diplomati
nes tradicijas, tiek marksizmą, le
ninizmą ir stalinizmą. Komunistų

PRIE KO ŽMONES PRIEINA

Memmingenas. Emigracija į JAV 
jaudina daugelį DP. Bet labiausiai 
jaudina mūsų netikinčiuosius. Po 
to, kai paaiškėjo, kad tiems, kurie 
nori patekti į JAV per Katalikų 
Organizaciją NCWC, turi prista
tyti vietos klebono atestaciją, neti
kinčiųjų tarpe kilo didžiausia pasi
piktinimo banga. Ir štai š. m. rug
sėjo 26 d. Memmingeno L.T.B. 
susirinkime „Minties" redaktorius 
ir leidėjas J. Vasaitis, grįžęs iš 
Felbache įvykusios konferencijos 
emigracijos klausimu, pareiškė, 
kad vykstančius į JAV skrininguo- 
ja ir konsulai ir CIC, anksčiau 
skiringavo UNRRA ir IRO, o da
bar dar turi skrininguoti iš mūsų 
pačių tarpo kokie tai „pateptieji". 
Reikalinga esą tiems skryninguo- 
tojams priminti, jeigu jie nenustos 
skrininguoti, kad tokiems egzistuo
ja linčo teismas. Nors tiesiog ne
paminėjo, bet visai aišku, kad čia 
mintyje turėjo parapijų klebonus, 
kurie NCWC* prašomi duoda 
atestacijas. Jeigu jau žmonės su 
teisininkų diplomais siūlo klebo
nams ruošti linčo teismus už*tai, 
kad jie atlieka katalikų organi
zacijos NCWC nustatytus formalu
mus, tai tikrai visuomenei reikia 
susirūpinti ir peržiūrėti santykius 
su tais žmonėmis ir jų redaguo
jamais laikraščiais.

ir nacių šūkis yra tas pats, kad 
tikslas pateisina priemones. Gi bol
ševikų tikslas — sukurti Maskvos 
vadovaujamą komunistinį pasaulį.

Kadangi Vakarų valstybės, ypa
tingai Amerika, sudaro šiems sie
kimams paskutinę kliūtį, rusų 
strategija atsigręžia prieš Vaka
rus. Priešingai, negu tai buvo su 
Hitleriu, rusams nėra jokio reika
lo skubėti, todėl jie stengsis iš
vengti karo, dėl kurio rezultatų 
Kremlius nėra tikras. Tuo būdu 
Vakarams suteikiama galimybės 
toliau dirbti taikos ir teisingumo 
labui. Kol Rusiją dar galima pri
traukti prie derybų stalo, tol Va
karai turi stengtis toliau derėtis, 
bent tam, kad išvengtų viešo kon
flikto, tuo pačiu metu imdamiesi 
pakankamai efektingų priemonių 
rusų veržimuisi sustabdyti.

Vienintelis būdas sėkmingai pa
sipriešinti Kremliaus kėslams yra I

stiprinti Vakarų karinį pajėgumą 
ir žymiai energingiau, negu tai 
buvo daroma iki šiol, siekti Vaka
rų valstybių vienybės. Tautoms, 
kurios trokšta daugiau, negu tik 
duonos, turi būti pastatytas prieš 
akis naujas gyvenimo tikslas. Ši
tokia nauja idėja yra Europos 
unija, kurios labui jau daug kas 
padaryta, kuri tačiau tik labai pa
lengva kristalizuojasi. JAV šį su
si jungimą skatina per savo .Euro
pos pagalbos programą, tačiau 
tikras susivienijimas gali būti 
įvykdytas tik pačių europiečių. 
Vakarų valstybės, įskaitant ir 
Angliją, turi susijungti glaudes
niam bendradarbiavimui. Jų tar- 
pan, kaip lygiateisis partneris, turi 
būti priimta ir Vokietija. Mažo
sios tautos turi gauti užtikrinimų, 
kad jų nepriklausomybė bus res
pektuojama. Tuo būdu bus paša
linti jų rūpesčiai, kad jos gali būti 
didespių jėgų užgrobtos."

Atauduis autuius...
KRYŽIUO-IBOLŠEVIKAI IŠGĖRĖ 

CIŲ VYNĄ
Britų „Times" Varšuvos kores

pondentas, važinėjęs po lenkų 
valdžion patekusius Rytprūsius, 
rašo, jog sovietų kariai, užėmę 
Majburgo pilį, jos rūsiuose atradę, 
be didelio skaičiaus statinaičių 
šiaip jau gero seno vyno, keletą 
ąsočių vyno, kurį kryžiuočių ordi
no didysis magistras 1306 m. atsi
gabeno iš Venecijos, perkrausty- 
damas į Malburgą savo „haupt- 
ųuartier’ą". Burliokai greičiausiai 
nebus sugebėję tokio tauraus gėri
mėlio tinkamai įvertinti.

DAR YRA IR TOKIŲ . . .
Kovai su kanibalizmu, kuris 

Afrikos ekvatoriaus srityse dar 
labai išsiplėtęs, Prancūzijos ketvir
tos respublikos baudžiamuosiuose 
įstatymuose priimtas toks straips-

tingą darbo barą D. Britanijoje. Dalyvis nis: „Prekiavimas žmogaus mėsa

ir žmogaus kaulų pardavimas ar 
dovanojimas baudžiamas prievar
tos darbais, nes tuo trukdoma vi
suomenės ramybė ir tvarka".

IR MOTERYS BOKSUOJASI
72 metų amžiaus Amerikos mili

jonieriaus giminaitė Betty Hender
son iššaukė žinomą anglų politikę 
Lady Astoria bokso kovai, nes ši, 
tik 4 m. jaunesnė lady vienoj 
kelionėj po Ameriką sunkiai įžei
dusi amerikiečių moteris.

NAUJA GYDYTOJŲ S-GOS . 
VALDYBA

Augsburgas. Gydytojų Tremtinių 
D-jos Valdyba šiaip pasiskirstė 
pareigomis.: dr. J. Stankaitis — 
pirmininkas, dr. H. Brazaitis — 
sekretorius, dr. A. Narbutas — 
iždininkas.

Adresas: Augsburg, Lindauerstr. 
32, „Servatius Stift“.

Prof. J. EI vikis — vicepirminin
kas. Adresas: Blomberg/Lippe, Ha
gens tr. 52.

Nariai: Dr. A. Matukas, Mūn- 
chen, Rauchstr. 20 ir dr. J. Bal
čiūnas, Scheinfeld, DP Camp.

GYDYTOJŲ TREMTINIŲ DRAU
GIJOS VALDYBOS PRANEŠIMAS

Emigracijos reikalams Gydytojų 
S-gos v-bai reikalinga iki š. m. 
spalių mėn. 15^. šios žinios:

1. Kur numato gydytojas emi
gruoti.

2. Jei į USA, ar turi afidavitus 
ir ar turi arba numato gauti darbo 
sutartį ir buto garantiją.

3. Nurodyti šeimos sudėtį, jos 
narių amžių ir profesiją.

4. Gydytojo specialybė ir stažas, 
gimimo mt., vieta.

žiniais siųsti: Augsburg, Lin
dauerstr. 32, DP Hospital, dr. Bra
zaičiui.

DP ligoninei Augsburge, Lin
dauerstr. 32, reikalinga operacinei 
sesuo. Kreiptis ten pat į dr. A. 
Maciūną.

Pranešimas
Lietuvių Gimnazijai Memmin- 

gene reikalingas fizikos (visoms 
klasėms) ir anglų kalbos (žemes- 
rrėsėms klasėms) mokytojas. Gali 
būti su šeima. Stovykloje gautų 
butą ir būtų atlyginamas pini
gais ir cigaretėmis, kaip ir visi 
kiti mokytojai. Kreiptis į Lietu
vių Gimnazijos Memmingene di
rektorių, Memmingen - Flieger- 
horst, DP Camp, (13b).

Paieškojimai e
Marijona Vasiliūnienė-Bajorytė, 

gyv. 24 St. George Ave. Norwood 
Mass., Bajoro Jono ir Petronėlės 
Adomenytės duktė, kilusi iš Min- 
kūnų km., Kvetkų parap. Rokiš
kio apskr. ieško savo giminių. .

Rozalija Berenaitė - Vieraitienė, 
gimusi Kenstaičių km., Alsėdžių 
valse., Telšių aps., į Ameriką iš
vykusi 1911 metais, ieško giminių.

TSU««».S^S// Išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir Seštadie- 
F/jLIUUriQI nials. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesine prenume
rata DM X—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai.* užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvienų paieško
mą asmenį DM 0-00.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkrls, Full Sutton, Hostel 
Staff, Stamford Bridge. Near York.
Kanadoj: Mr. P. Piečaltls, 60S Delorlmler Ave., Montreal 38, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kalbos apie taika ir g i n kla vimasis
J. KUZMICKIS

JAV užsienio reikalų ministeris 
Marshallis JT pilnaties posėdyje 
Paryžiuje tarp kita ko pasakė:

— Reikalinga siekti, kad greitai 
būtų įvesta tarptautinė atominės 
energijos kontrolė ir kad atskiros 
valstybės atsisakytų atominių 
ginklų. Reikalinga siekti, kad pa
laipsniui būtų mažinamas apsi
ginklavimas, — taip greitai, kaip 
tai leis politinio pasitikėjimo at
statymas, ir užlaikant garantijas 
prieš sienų laužymą . . .

Nežiūrint to, pastaruoju laiku 
JAV ir D. Britanija labai energin
gai pradėjo atsiginkluoti. Taigi, 
visa daroma pagal seną, praktišką 
dėsnį: si vis pacem, para bellum 
— jei nori taikos, ruoškis karui.

Britų komunistai 
atakuoja vyriausybę

Rugsėjo mėn. antroje pusėje ne
skaitlinga ir neįtakinga D. Brita
nijos komunistų partija pradėjo 
plataus mąsto ofenzyvą prieš vy
riausybę ir valstybės socialinę 
tvarką.

Savo paskelbtame manifeste ko
munistai stipriai atakuoja vyriau
sybės politiką, reikalauja atlygini
mo pakėlimo, kapitalo apkrovimo 
mokesčiais, ginklavimosi reikalams 
išlaidų sumažinimo, atitraukti bri
tų kariuomenę iš kolonijų, be to, 
nutraukiant glaudaus bendradar
biavimo ryšius su JAV, vesti drau
gišką politiką Sov. Sąjungos at
žvilgiu.

Ypatingai atkakliai britų ko
munistai puola kariuomenės demo
bilizacijos sustabdymą, kaltindami 
abi dižiąsias — darbiečių ir kon
servatorių — partijas už bendrą 
kampaniją sutelkti pajėgas didžio
jo kapitalo kare prieš „socializmo 
kraštą — SSSR".

Tokiu pačiu įniršimu komunistai 
savo manifeste kviečia baigti su 
priklausymu JAV-ėms ir vakarų 
bloko kapitalistine politika prieš 
socialistinę Rusiją.

Komunistų D. Britanijoje yra ne
daug ir jų įtaka vis mažėja. Dėl 
to, nors jie visa gerkle dėsto vi
siems žinomą komunistų „taikos 
politiką", britų vyriausybė ėmėsi 
visai kitokių priemonių.

Rezerviniai laivai grįžta į tarnybą
Ryšium su naujais D. Britanijos 

gynybos patvarkymais įsakyta

DEWEY NEDARYS 
KOMPROMISU SU SOVIETAIS

Missoula. Thomas E. Dewey 
vienoje iš savo kalbų perspėjo 
Sov. Rusiją, kad, jei jis bus iš
rinktas prezidentu, bolševikai ne
gali tikėtis jokių kompromisų 
principiniais klausimais. Ameri
kos atstovai esą stovi Paryžiuje 
„petys į petį“ su kitų laisvų tau
tų atstovais. „Kol dar yra vilties, 
mes neatsisakysime pastangų 
rasti benrą susitarimo pagrindą 
ir nenustosime reikalavę daryti 
teisingus ir taikingus sprendi
mus“, pareiškė Dewey.

Šiuo metu pasaulyje vykdo
ma „negailestinga agresija“, ku-

rios tikslas esąs „žmogaus pa
vergimas“. „Berlyne, kur pasi
likti mes turime pilną teisę, mes 
susiduriame su šia agresyvia ga
lybe akis į akį — tęsė Dewey. 
Baigdamas jis dar paminėjo, kad, 
nors Amerikos tauta sudaryta iš 
daugelio rasių ir tautų, amerikie
čiai laikosi drauge kaip vienas 
žmogus tada, kai reikia atlikti di
delius uždavinius. Jei, esą, tie, 
kurie šiuo metu beatodairiškai 
planuoja karą, tai žinotų, taika 
stovėtų ant daug tvirtesnio pag
rindo.

trumpu laiku atnaujinti ir pareng
ti veikliai tarnybai karo laivus, 
kurie ligi šiol buvo rezerve. Be to, 
pažymėtina, jog finansų ministeris 
Sir Stafford Cripps išvažiavo į Ka
nadą ir JAV tartis ne tik finansi
niais, bet ir gynybos reikalais. 
Taipgi pažymėtina, kad JAV avi
acijos ministeris paskelbė, jog 
ateinančių metų bėgyje karinė 
aviacija bus padvigubinta.

Įvairiuose britų uostuose yra 
apie 500 rezervinių karo laivų. 
20% tų laivų priklauso taip va
dinamai „A" rezervinei kategori
jai; pagal taisykles, jie turi būti 
pasirengę išplaukti 48 valandų 
laikotarpyje. Kita, didesnė dalis 
priklauso „B" kategorijai, ir tie 
laivai turi būti pasirengę išplaukti 
14 dienų bėgyje. Apie 100 rezerve 
esančių karo laivų bus atnaujina-
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mi ir tai žymiai greičiau, nei tai 
atliekama normaliu laiku.

Tuo pačiu metu įvyko konferen
cija, kuriai vadovavo užs. reikalų 
min. Bevinas, o dalyvavo: fin. min. 
Stafford Cripps, gynybos min. Ale
xander, karo min. Shinvell, im
perinio štabo šefas marš. Mont
gomery, karinio laivyno štabo še- 
fas^adm. Fraser ir aviacijos štabo 
šefo pavaduotojas gen. Robb ...

Karinės gamybos paskubinimas
Iki 1949 m. balandžio mėn. turės 

būti baigtas remontas 100 kont- 
rtorpedinių laivų ir fregatų, spe
cialiai parengtų kovai prieš po
vandeninius laivus. Darbininkai 
dirbs net antvalandžius.

Britų aviacijos viceministeris de 
Freitas, ryšium su paskelbtu nai
kintuvų produkcijos pakėlimu pa
reiškė, jog vyriausybė neapleido 
ir bombonešių gamybos. Yra ren
giami britų sprausminiai bombone
šiai, aprūpinti dviem ir keturiais 
motorais. Tie hauji bombonešiai 
netrukus atliks savo pratybinius 
skridimus. Reikia, tačiau, žinoti, 
jog iki 1951 m. RAF tokių bombo
nešių neturės didelio skaičiaus.

Britų laikraščiai pažymi, kad 
šitos priemonės panaudotos sau
gumo garantijai. Jeigu tarptautinė 
padėtis palengvėtų, vyrįausybė 
reviduos savo nutarimus.

Į Londoną, kaip praneša „Ob
server", pakviesti įvairūs fabrikan
tai tartis su karine vadovybe". 
Pasiryžta pakelti karinę gamybą, 
nors dėl to nukentėtų civilinė pra
monė.

Emigracijos i JAV išvakarėse
CARUSI MUENCHENE. „ClURLIONIES“ ANSAMBLIS JAU APRŪPINTAS SUTARTIMIS. KOKIU BŪ

DU DAUGIAUSIA LIETUVIŲ GALI PATEKTI Į JAV.

Lietuvių emigracija kad ir pa
mažu, bet vis intensyvėja. Skirsto
si jie po platųjį pasaulį: daugiau
sia važiuoja į Kanadą, JAV, Aus
traliją, bet yra ir tokių kurie jau 
atsidūrė net Meksikoje arba kaip 
specialistai (pav., chemikai) mielai 
rašosi į Cili ir kitur. BALFo gen. 
įgaliotinei Europai p-lei Rovaitei 
atsilankius pas Kanados konsulą 
Muenchene, gerėja ir čia lietuvių 
reikalai: greičiau eina mūsų tau
tiečių transportai — neseniai su 
vienu (kaip tarnaitės ar į žemės 
ūkio daihus) išvažiavo apie 200 
merginų, mašininkėmis į konsulato 
įstaigą priimtos taip pat dvi lietu
vės. Iš seniau Funk DP perein. 
stovykloj taip pat dirba du lietu
viai gydytojai ir keletas kitų spe
cialybių mūsų tautiečių. Apskritai, 
Kanados emigracinės įstaigos arti
moj ateity žada savo personalą 
dar padvigubinti ir emigraciją dar 
daugiau suintensyvinti. Jų spauda 
rašo, kad Kanada nori įsileisti 
60 000 ar net 100 000 DP. Tuo būdu 
ir ten esančių 12 000 lietuvių skai
čius dar gerokai padidės. Šiuo me
tu ten daugiausia vyksta mergai
tės ir moterys į namų ruošą ar J 

žemės ūkius. Džiaugiamasi, kad 
gali vykti taip pat viena kita šei
ma ir ten jau esantieji atsiimti 
(kad ir sutarčių būdu arba su af- 
fidavitais) kitus šeimos narius.

Šiuo metu betgi visus daugiau
sia domina jau prasidėjusi emigra
cija pagal naują DP bilių į JAV. 
Norintieji ten patekti nori gauti 
kuo daugiausia tikslių informacijų, 
o jų pasirodo, duodama ne tiek 
jau daug. Nors įstatymas paskelb
tas, bet taisyklių dar vis nėra. Jos 
bus paskelbtos tada, kai bus iš
vežti pirmieji (maždaug dar senąja 
tvarka) DP transportai | JAV. Su 
antruoju transportu ten grįš ir 
prez. Trumano paskirtosios DP ko
misijos pirmininkas Carusi, kuris 
sukvies visų komisijos narių 
posėdį Vašingtone ir imsis na
grinėti įsileistinų į JAV DP 
bylas, ten bus paskirti sekretoriai 
etc. Paskum jis vėl grįš į Europą 
ir po tam tikros petraukos ruoš 
naujus DP transportus jau nauja 
tvarka. Kokia bus-toji tvarka kon
krečiai, kokia jos ^yra schema, tuo 
tarpu detaliai dar nieko tikro ne
pasakoma. Apskritai, manoma, kad 
ji bus sudaryta pagal ligšiolinę 
praktiką paruošiant ir išleidžiant 
pirmuosius DP transportus iš Vo
kietijos uostų J JAV. Kandidatai 
tiems transportams tiek Frankfurte 
ir Stuttgarte, tiek Muenchene veik 
visi jau atrinkti. Apskritai, tenka 
pasakyti, jog parenkamoji komisi
ja ir konsulatinės įstaigos, parink- 
damos pirmiesiems transportams 
kandidatus, baltus, tarp Jų ir lie
tuvius, traktavo palankiai. Dėl to 
kai kam net susidarė įspūdis, jog 
baltai laikomi emigraciniu atžvil
giu privilegijuotoj padėty, ir dėl 
to kitų tautybių atstovai, pirmoj 
eilėj rusai, Carusi, kai jis, atvy
kęs į Muencheną, perein. emigran
tų stovykloj Wamerio kareivinėse 
Freimanne sutiko atsakyti po in
formacinio pranešimo į svarbes
niuosius klausimus, apibėrė visą 
eile priekaištingų klausimų, tačiau

,Ar esame pasirengę T...“
Rugsėjo 22 d. Lordų Rūmuose 

įvykęs posėdis buvo įsitempusios 
tarptautinės politikos ženkle. Lor
das Moyniham paklausė:

— Ar esame pasirengę, jei šian
dien po pietų kris pirmoji trečio
jo pasaulinio karo bomba? Jeigu 
nesame pasirengę, tai gali atsitikti, 
jog neįstengsime apsiginti Angli
joje ir turėsime žiūrėti į karą kaip 
okupuotas kraštas.

Tame pačiame posėdyje pir
masis admiraliteto lordas Hali 
pranešė apie naujus pasirengimus 
karo laivyne. Tie pasirengimai 
eina „parengties rezervo" sudary
mo kryptimi. Kiekvienu metu ga
lėtų būti pašaukti prie ginklo 
jūrininkai ir laivyno pėstininkai.

Panašus „parengties rezervas" 
būsiąs sudarytas avijacijai ir sau 
sumos kariuomenei. Taipgi yra 
svarstomas projektas atnaujinti 
Home Guard — piliečių milicija, 
kuri buvo panaikinta po pasku
tinio karo. Karo atveju britų 
vyriausybė pasirengusi sumobili
zuoti virš 2 milijonų vyrų, kurie 
dabar yra rezerve.

Lordas Blackford minėtame po
sėdyje atkreipė dėmesį, jog karo 
atveju „su tūla komunistine galy
be" D. Britanijoje pasireikš ko
munistinė penktoji kolona; dėl to 
reikią padidinti policines jėgas ...

Tai vis konkretūs faktai, kurie 
rodo, jog vakarai ateityje nenori 
būti netikėtumo aukomis.

TMUMįtoi is visu
T e 1 A v i v. Rugsėjo 30 d. Izraelio 

policija suėmė Stern teroristų organi
zacijos vadą Nathaną Friedmaną Jei- 
lin. 33 metų Jellln Stern vadovavimą 
perėmė 1942 m., kuomet organizaci
jos įkūrėjas Abromas Stern .buvo 
nušautas. Izraelio užs. reik. min. Mo- 
sche Shertokas ta proga pareiškė: 
„Gyvatei nukirsta galva“.

Frankfurtas. Rugsėjo 1 d. 
amerikiečių, anglų ir prancūzų kari
niai gubernatoriai išleido įstatymą dėl 
užblokuotų valiutos reformos metu 
plnlęgų. Amerikiečių zonoje galio
jantis įstatymas Nr. 65 sako. Jog nuo 
kiekvienų užblokuotų 10 DM septy
nios nubraukiamos, z pervedamos | 
laisvą sąskaitą Ir viena DM liks už
blokuota.
Istambulas. Kaip praneša AP, 

visi Turkijos vyrai, kurie netarnauja 
kariuomenėje, privalo atlikti 9 dienų 
priešlėktuvinės apsaugos pratimus. 
Juodosios jūros pakraščiuose stovin
tieji daliniai gavo {sakymą pravesti 
orinio puolimo pratimus.

Madridas. Gen. Franco savo 
Madrido rezidencijoj priėmė JAV se
natorių Gurney ir grupę aukštesnių
jų amerikiečių karininkų. Manoma, 
kad gen. Franco pareikš amerikie
čiams savo karines pažiūras. Gurney 
spaudos atstovams pareiškė, kad Jo 
kelionės po Europą tikslas yra JAV 
senatui paruošti pranešimą apie ka
rinę padėti Europoj. Jis Jau yra ap
keliavęs Angliją, Vokietiją, Triestą, 
Graikiją ir daugeli kitų kraštų.

jis atkirto, jog niekas niekam jo
kių-išimčių ir privilegijų nedaro. 
Jis ir kiti pareigūnai tiktai vykdo 
įstatymą. Jei ten baltams ir kilu
siems iš Rytų Lenkijos nustatytas 
fiksuotas vizų skaičius (ne mažiau 
kaip 40 proc. visų vizų), tai tokia 
buvo įstatymo leidėjų valia, ir 
prieš ją nieko nepadarysi. Kandi
datai parenkami ne pagal gimimo 
vietą, bet pagal pilietybę. Ta pro
ga Carusi įspėjo, kad suteikiamos 
kandidatų žinios būtų kuo teisin
giausios— pav., jei kas neturi gi
minių JAV, kad neprisirašytų, jog 
turi, arba, jei kas turi ten nuvy
kusių artimų giminių, o jei slėps-, 
kad turi, tat nutylės, galės būti 
baudžiamas sunkiomis bausmėmis: 
iki 10 metų s. d. kalėjimu, iki 
10 000 dol. ir neteks teisės iš viso 
į JAV emigruoti. Taip pat įspėjo, 
kad kandidatai nesiblaškytų ir ap- 
sisvarstytų, kur nori važiuoti. Yra 
net tokių, kurie vienu metu užve
da bylas į tiek kraštų, į kiek tik 
galima, ir važiuoja ten, kur pir
miausia pakliūva. Čia 205 000 skai
čius teks ne žmonėms, bet vizoms, 
todėl tie, kurie, gavę vizą, neva
žiuos dėl kurių nors priežasčių į 
JAV, tai Jo vieta liks tuščia ir 
viza žus neišnaudota. Niekas kitas 
į jo vietą nebus paskirtas. Carusi 
taip pat prašė griežtai laikytis 
nustatytos tvarkos, be svarbių 
priežasčių neatidėlioti savo išva
žiavimo, etc. Transportai bus pa
renkami pagal leistus įsikurti nus
tatytose vietose aplikantus—pav., 
vieni siunčiami į New Yorką, kiti 
į San Francisco etc. Į dabartinius 
transportus kandidatai parinkti 
pagal seną tvarką iš tų, kurie bu
vo konsulo iškviesti į perein. sto
vyklas ir jose jau gyveno, Atro
do, kad visi jie tiek iš Vokietijos, 
tiek iš Austrijos pirmiausia ir 
praeis — į senąsias gyv. vietas 
nebus grąžinti. Į Muencheno pe
rein. stovyklą buvo iškviesta apie 
100 lietuvių. Daugiau kaip pusė jų 
jau gavo vizas.

Prieš kiek laiko lietuvių trem
tinių spaudoj ir Amerikoje buvo 
paskelbtas Dr. Viniko ir kai kurių 
kitų pareigūnų laiškai, įspėję, kad 
nepaprastai svarbu norintiems pa
gal naująjį DP bilių patekti į Ame
riką pirmąją dieną įsiregistruoti 
konsulate. Toji ir neaiškiai vokie
čių per radiją paskelbta informa
cija padarė tai, kad Muenchene ir 
arčiau gyveną lietuviai ir kt. tau
tybių žmonės, paskelbus naują 
emigracijos | JAV tvarką, kaip 
liūtai puolė -prie konsulatų, kiti 
budėdami net per naktį. Tačiau 
paskiau pasirodė, kad dėl tikslios 
informacijos stokos daug žygių 
buvo veltui, nors net ir vėliau kai 
kurie konsulato tarnautojai tebet
virtino, kad minimoji registracija 
lies ne tik vokiečius ar vad. volks- 
deutschus, bet taip pat ir. sto
vyklose gyvenančius DP, norinčius 
ir galinčius emigruoti į JAV pagal 
1948 m. DP bilių. Stuttgarto kon
sulate p-lei Rovaitei buvo aiškiai 
pasakyta, kad toji registracija DP 
neliečia, tas pat paaiškėjo Frank
furte, tuo pat buvo galiausiai įsiti- 
ftita ir Muenchene, kur jai ir Įkur
dinimo Tarnybos valdytojui p. C. 
Masaičiui teko patiems įsitikinti, 
kaip minimoji registracija vyksta. 
Vienam kambaryje sukrautos krū
vos laiški}, kurie atidarinėjami ir 
iš kur su atsakymais pasiunčiami 
užpildytini formularai, o kitame — 
jau su atsakytais klausimais mini
mieji formuliarai registruojami, o 
pareiškimo davėjui atžymimas jo 
registracijos numers. Yra visa eilė 
lietuvių, gavusių pačius pirmuo
sius numerius pagal Lietuvos kvo
tą, nors per pirmąsias dvi dienas 
konsulate buvo gauta per 50 000 
pareiškimų. Kadangi Lietuvos kvo
tos tik pusė „užšaldyta", o kita 
pusė palikta laisva (likusiam vi
sam pasauliui), tad manoma, kad 
ir šiuo būdu galės vienas kitas 
išvykti į JAV. Tačiau jie, atrodo, 
vyks senąja tvarka, turės patys 
arba jų giminės užmokėti už jų 
kelionę ir jiem pristatyti affida
vits, užtat, nors ir brangiau apsi
mokėję, turės kitus dar pirmumus: 
jiems nereikės 2 metų „noviciatb” 
— galės gyventi ir dirbti kur ir ką 
norėdami. Tuo būdu išeitų, kad 
minimąja konsulatų paskelbta re
gistracija, be vokiečių ir volks- 
deutschų, gali .pasinaudoti visi tie, 
kurie negali praeiti pagal DP bilių, 
seniau į Vokietiją atkilusieji repa
triantai ir tie DP pav., nansenistai 
arba po DP biliaus nustatytųjų 
terminų atvykusieji, kuriems praei
ti pro DP bilių yra maža vilties. 
Tam tikrų sunkumų (ar bent ma
žesnė tikimybė išvykti pagal DP 
bilių) susidaro tiems lietuviams 
DP, kurie privačiai gyvena. (Pa
baiga sekančiam numery)

4


	C1B0002139329-1948-Spal.5-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0001
	C1B0002139329-1948-Spal.5-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0002
	C1B0002139329-1948-Spal.5-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0003
	C1B0002139329-1948-Spal.5-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0004

