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IŠEINA ANTRADIENIAIS, KETVIRTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

ketvirtadienis, 1948 m. spalių mėn. 28 d. IV METAI

28-tas sovietu veto JAV UŽ VAKARU EUROPOS UNIJA
Paryžius. Pirmadienį Sovietų 

Sąjungos atstovas Višinskis, bal
suojant mažųjų šešių valstybių 
pasiūlymą baigti Berlyno krizę, 
28-t’ą kartą 'panaudojo „veto“- 
Su Višinskiu kartu balsavo ir 
Ukraina. Tuo būdu Saugumo Ta
rybos nutarimai buvo atmesti, ir 
Berlyno klausimas vėl atsidūrė 
tokioj pat padėty, ■ kaip prade
dant ST debatus.

Sovietų argumentacija, kurią 
nepaprastu smarkumu Višinskis 
posėdy perdavė sukosi apie vieną 
vienintelį klausimą, būtent, kad 
Rytų markė būtų įvesta tuo pat 
metų, kaip panaikinta Berlyno 
blokada. Rezoliucijoje, kaip pa
mename, buvo numatyta pirma 
panaikinti susisiekimo suvaržy
mus ir tik tada kariniai guberna
toriai svarstytų vienos valiutos 
įvedimo klausimą. Višinskis savo 
kalboje nurodė, kad rugpiūčio 
mėn. 30 d. direktyvose yra nu
matyta laiko tapatumas šioms 
problemoms išspręsti, patiektoji 
rezoliucija pažeidžianti taisykles 
ir todėl jos jis negalįs priimti. Po 
ilgų ir pagrindinių rezoliucijos 
studijų, Višinskis pagaliau įsiti
kinęs, kad dėl susisiekimo su
varžymo jis galįs sutikti, bet kad 
po to būtų svarstomas Berlyno 
klausimas turėjęs atmesti.

Prieš posėdžio pradžią Vakarų

RUSIJA SUPRAN# 
TA TIK JĖGA PA.
REMTA KALBA

Londonas. Britų darbo partijos 
išleistama pranešime siūloma su
daryti 16 Marshallio planą pasi
rašiusių valstybių vieną kariuo
menę. Šitokia kariuomenė gavu
si iš Amerikos ginklų ir medžia
gos galėtų būti strategiškai ne
priklausoma nuo JAV. Pranešime 
pareiškiama nuomonė, kad ne
verta šiuo metu sukurti politinės 
federacijos, tačiau entuziastiškai 
pritariama ekonominės ir milita- 
rinės Europos unijos planui. „Če
koslovakijos žlugimas parodo 
menkavertiškumą argumentų, sa
kančių, kad jei Vakarų Europa 
paskelbtų savo taikingus nusis
tatymus, jai visai nereikėtų jė
gos.“ Toliau rašoma: „Per pas
kutinius keletą metų mes paty
rėme tragišką pamoką, kad Ru
sija nerespektuoja geros valios, 
neparemtos jėga . . .“ Vakarų 
Vokietija taip pat turėtų būti 
įjungta į ekonominį planą, bet 
Franco Ispanija turinti likti nuo
šaly. Ryšium su karine Sąjunga 
Vokietijos vardas nepaminėtas.

Maskva. Per Maskvos radio bu
vo pareikšta, kad amerikiečiai 
„truputi perdeda", manydami, kad 
tik jie vieni teturi atominės bom
bos paslaptį. 

atstovai pareiškė, kad jie sutinką 
su rezoliucijos turiniu. Prancūzi
jos delegatas Parodi nurodė, kad 
jis su kai kuriais paskirais.punk
tais ne visai sutinkąs, bet esmėje 
pritariąs visai rezoliucijai. Jis rei
kalavo ir Višinskį parodyti gerų 
norų. Parodi kalboje dar buvusį 
optimizmą, sovietų delegato pa
aiškinimas sunaikino. Sir Alexan
der, Cadogan ir Dr. Jessup pana
šiais žodžiais pasisakė už šešių 
valstybių pasiūlytą rezoliuciją.

Kadangi ST Berlyno klausimu 
negalėjo pasiekti jokio sprendi
mo, jis gali būti perduotas spręsti 
JT visumos susirinkimui. Visu
mos susirinkimas, deja, gali duoti 
tik patarimų, betz negali reika
lauti juos vykdyti ir, antra ver
tus, Sovietų Sąjunga nėra įparei
gota visumos susirinkimo nuta
rimus vykdyti.

9Svykdys taisykles įau (i&sIMtas
BALFo įgaliotinė Europoje I. Ko

vaitė š. mėn. 25 d. lankėsi Seli- 
genstadto lietuvių stovykloje. Įga
liotinė, nurodžiusi, kad kaskart 
daugiau kraštų ima domėtis trem
tinių įsileidimu, kad paskutinėj 
IRO sesijoj Ženevoj išryškėjęs 
nuoširdus noras surasti kelią, kaip 
išspręsti DP problemą ir nurodžiu
si, kad Vakarai kaskart aiškiau 
suprantą Rytų grėsmę ir intensy- 

I viau ruošiasi ją atremti, padarė 
platesnį naujųjų DP įsileidimo į 
JAV įstatymo vykdymo taisyklių 
apžvalgą.

Kol buvo ruošiami pirmieji 
transportai, pažadėta į tą tarpą 
nustatyti įstatymo vykdymo pro
cedūrą ir paskelbti taisykles. Prieš 
tris dienas tokios taisyklės jau 
yra gautos ir vykdymo tvarka 
paaiškėjusi. Tos taisyklės nedaug 
tesiskiris nuo anksčiau paskelbto 
projekto. EsmingesnĮ skirtumą su
daro reikalavimas, kad darbo ir 
buto garantijų būtų siunčiami DP 
Komisijai ne du egzemplioriai, 
kaip ankstyvesnėse taisyklėse bu
vo paskelbta, bet try's egzemplio
riai. Be to, yra dar šis tas įvesta 
iš DP biliaus, kaikurie dalykai 
kiek kitaip suredaguoti, lyginant 
juos su pirmuoju taisyklių pro
jektu. " »

Daugiau aiškumo duoda IRO zo
nos centro Bad Kissingene pas
kelbta procedūra, kuri yra sutarta 
su DP Komisija. Tiesa, ši proce
dūra nieko naujo nepasako, ko iki 
šiol dar nebūtų buvę paskelbta, 
tačiau viskas pasakoma preciziškai 
ir duodama daugiau detalių. Taigi 
dabar emigracijos byla turi būti 
pradėta Vašingtone, pristatant DP 
komisijai tris egzempliorius darbo 
ir buto garantijų. Tos garantijos 
toliau iš DP komisijos yra siun

Vašingtonas. JAV vis smarkiau 
varoma propaganda už ginklų 
teikimą Vakarų Europos karinei 
sąjungai, vadovaujamai maršalo 
Montgomery. Kalbama apie 2 
milijardų dolerių sumą, kuri tu
rėtų būti paskirta pirmaisiais 
metais.

Dewey savo paskutinėse kal
bose pareiškė ir pabrėžė jungti
nių Europos valstybių reikalingu
mą. Manoma, kad išrinktas pre
zidentu jis remtų šį planą.

Amerikos krašto gynybos įstai
gos prašys kongreso paskirti jiems 
daugiau pinigų. Naujokų ėmino 
ir gynybos išlaidos yra didesnės, 
negu buvo manyta.

New Yorkas. Dewey perspėjo 
savo šalininkus, kad paskutinę 
rinkimų savaitę neatsakytų į ga- j 
limas demokratų provokacijas, |

čiamos vyriausiam tos komisijos 
valdininkui (Komisijos Koordina
toriui) Europoje, kurio būstinė yra 
Frankfurte. Gavęs vardines garan
tijas Komisijos Koordinatorius 
siunčia jas vyresniesiems komisi
jos atstovams pereinamose stovyk
lose, pagal tai kurios pereinamos 
stovyklos rajone gyvena garanti
joje paminėtas asmuo. Jei garan
tijos DP komisijai Vašingtone yra 
pristatytos per kurią nors šalpos 
organizaciją, tai Komisijos Koor
dinatorius (vyriausias Komisijos 
valdininkas Europoje) painformuo
ja aūtinkamos šalpos organizaci
jos atstovą Europoje apie gautą 
garantiją. Tada IRO arba atitinka
ma šalpos organizacija, bendradar
biaudama'su IRO, parengia visus 
reikalingus dokumentus ir juos 
perduoda Komisijos selektoriui. 
Pastarasis peržiūri visus dokumen- • 
tus ir, pagal Juos parinkęs kandi
datus, tų kandidatų dokumentus 
atiduoda pereinamoje stovykloje 
esančiam CIC atstovui, kuris juos 
persiunčia savo rajono CIC įstai
gai. CIC įstaiga patikrina savo 
centriniame archyve ir pirštų nuo
spaudų kartotekoje, o taip pat at
lieka visiems žinomą būsimo emi- j 
granto ir jo liudininkų apklausi
nėjimą. Visa tai atliekama, palie
kant būsimą emigrantą jo gyve
namoje vietoje.

CIC atlikusi visą tyrinėjimą ir 
pridėjusi savo išvadas anksčiau 
surinktų dokumentų, grąžina juos, 
oereinamoje stovykloje esančiam 
DP komisijos valdininkui, vadina
mam analizatoriui (case analyst). 
Sis analizatorius sprendžia, ar DP 
turi teisę emigruoti pagal DP bi
lių ir, surašęs ‘atitinkamą raportą, 
visą bylą atiduoda pereinamoje 
stovykloje esančiam vice-konsului. 
Tada pastarasis susitaria su IRO

puolant jo paties asmenį. Jis pa
brėžė, kad vienybė yra pagrin
dinis jo kompanijos šūkis ir kao 
ji esanti reikalinga, norint išsau
goti taiką.

Atėnai. Graikų generalinis šta
bas pranešė, kad kariuomenė šiais 
metais sunaikino 25.620 sukilėlių, 
bet krašte dar liko 21.480. Vyriau
sybės pajėgos neteko 17.284 vyrų. 
Sukilimo metu iš Albanijos, Jugo
slavijos ir Bulgarijos prie partizanų 
prisidėjo 11.100 vyrų.

Roma. Italų komunistai ruošiasi 
naujai kovos fazei, stengdamiesi 
sutrukdyti Italijai įsijungti į Vaka
rų Europos eiles.

Ryšium su Marshallio vizitu, ko
munistai skelbia, kad Italija bus 
prieš jos valią įtraukta į Vakarų 
sąjungą kovoti prieš sovietus.

ir iškviečia būsimą emigrantą į 
pereinamąją stovyklą, kur prasi
deda sveikatos tikrinimas — rent
geno, kraujo patikrinimas ir k. 
Vice-konsulas, susipažinęs su byla 
ir apklausinėjęs tremtinį išduoda 
vizą ir kartu su ja visus dokumen
tus grąžina DP komisijos atstovui 
pereinamoje stovykloje, kuris su
sitaria su IRO dėl transporto į 
uostą ir toliau laivu. Taip pati
krintas DP atvežamas į Bremeną 
ir pastatomas imigracijos inspekto
riaus akivaizdon, kuris tikrina, ar
DP atitinka visus įsileidimo į JV- 
bes nuostatus. Jei tokiam inspek
toriui visiškai nekyla jokių abe
jonių, kad DP gali važiuoti, tai 
pastarasis pakraunamas į laivą ir 
apie jo tinkamumą pranešama Imi
gracijos ir natūralizacijos Tarny
bai JV-bėse.

Jei kyla kurių nors abejonių dėl 
tokio DP, tai jisai atiduodamas 
specialiai tyrimo komisijai. Lai
mingai ir tą komisiją praėjęs DP 
pakraunamas į laivą ir per kelio- 
liką dienų pagaliąu nusupamas į 
JV-bių krantą ir... tenai jį'pasi
tinka gydytojai ir imigracijos in
spektoriai, kurie tikrina, ar jis 
atitinka visus reikalavimus, kurie 
statomi pastoviam apsigyvenimui 
atvykstantiems svetimšaliams. Ta
da pagaliau gavęs visus įspėjimus, 
kad tokiais ir tokiais atvejais ir 
ne atvejais jis gali būti deportuo
tas atgal į Vokiefiją, paleidžiamas 
gyventi ir kas pusmetį registruotis 
DP komisijoje.

Taigi, kaip matote procedūra 
nėra labai paprasta, tačiau DP ko
misija yra pasiryžusi savo užda
vinius atlikti ir numatytą DP skai
čių per 20 ateinančių mėnesių iš
vežti. Šiuo tarpu darbas nėra dar 
pakankamai suorganizuotas, kad 

Perkelta į 3 pusi.)

PA5KUTINĖS NAUJIENOS
Londonas. Anglijos karalius 

atidarė naują parlamento sesiją. 
Po jo kalbėjo Attlee ir Edenas.

Paryžius. V. Europos valsty
bių užs. reik. min. antradieni po
piet buvo susirinkę posėdžio, ku
riame pirincipe nutarė sudaryti 
Siaurės Atlanto gynybos paktą.

Paryžius. JAV, D. Britanijos 
ir Prancūzijos užs. reik, ministerial, 
buvo susirinkę pasitarti, kas to
liau darytina, kai Sov. Rusija Sau
gumo Taryboj panaudojo veto.

Paryžius. J. F. Dulles savo 
kalboj apkaltino Sov. Rusiją, kad 
ji nori sovietini komunizmą iš
plėsti visame pasauly ir pažymėjo, 
kad komunizmas yra nesuderina
mas su JTO Charta.

Paryžius. Prancūzijoj streikai 
tebesitęsia. Pietų Prancūzijoj prieš 
streikininkus panaudoti tankai.

Vašingtonas. Tautinis saugumo 
atsargų komitetas suplanavo „ka
ro bilių“, kuris kiekvienu mo
mentu, reikalui esant, gali būti 
Baltųjų Rūmų patvirtintas. Bilius 
suteikia prezidentui galios suor
ganizuoti pirmąsias pajėgas tuoj 
po karo paskelbimo. Biliaus teks
tas nėra viešai paskelbtas, bet 
jame numatytos visos priemo
nės, kurių buvo griebtasi antrojo 
pasaulinio karo metu, papildant 
dar keletą naujų nuostatų.

Londonas. Anglija konstruktuo- 
ja naują sprausminį bomboneši, 
kuris skristų 620 mylių per va
landą, tuo būdu išvystydamas ligi 
šiol didžiausią greiti, išskyrus pa
čius greituosius naikintuvus, ku
rie dabar skraido beveik garso 
greičiu.

PRIE VILNIAUS RENGIAMI 
ORO ATRAMOS PUNKTĄ

„Die Tat“ rašo, kad šiuo metu 
Vokietijoje yra 30 rusų divizijų 
su 350.000 vyrų. Rusų povandeni
nių laivų statybos ir operacijų 
centras esąs Baltijos jūroje, ypač 
ties Ryga ir Karaliaučiumi. Taline 
stovi dideli pėstininkų ir tankų 
daliniai. Kaune yra dideli požemi
niai sprausminių lėktuvų degalų 
sandėliai. Prie Vilniaus ir Lydos 
baigiami statyti stiprūs oro pa
jėgų atsparos punktai.

PASAULIO ESTŲ KONGRESAS
Vąsario mėn pabaigoj New 

Yorke susirinks visų estų tremties 
organizacijų atstovai ir buvusieji 
parlamentą bei vyriausybės na
riai kurti viso pasaulio estų cen
trinės vadovybės. Visose šalyse 
gyvenančių tautiečių pastangas 
suderinus, palengvėtų daugelis 
sunkių tremties uždavinių,* pav. 
emigracijos klausimas, pinigų 
problema ir t. t- Geriausia vieta 
centrinės vadovybės būstinei 
esanti Amerika, kur susieina viso 
pasaulio gyvybiniai keliai.
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Emigracijai intensyvėjant
Kolumbijos litetuvlal kviečiasi Čiurlionio ansambli. Skirstosi Da

nijos lietuviai, kur už vieną baltą siūloma 200 vokiečių

Į JAV norinčių išvykti bus 
daugiau, negu įstatymai leidžia. 
Todėl kiti, neturėdami realios 
vilties ten patekti, rašosi, kur 
kam geriau atrodo, ar pirmon ei
lėn pakliūvą. Tuo būdu didėja 
lietuvių emigrantų skaičius į 
'Australiją, Kolumbiją, Venecue- 
lą. Iš vieno1 rpaskutiniųjų trans
portų, skridusių lėktuvu į Vene- 
cuelą, nusileidu^ lėktuvui New 
Yorke,, dalis keleivių, išėjusių 

, „miesto pažiūrėti“ taip daugiau 
ir nebegrįžo. Tarp jų yra ir bal
tų. Dabar policija ir gražiuoju 
ragina juos grįžti (skelbimais) ir 
piktuoju gaudo, bet tų kaip nėr 
taip nėr. Kolumbijoj taip pat kur- 
dinasi didesnis skaičius • intelek
tualų, kuriuos ten globoja iš 
anksčiau įsikūrę lietuviai ir vie
tos katalikai, kurie į lietuvius 
žirūri labai palankiai. Yra ir visai 
neblogai įsikūrusių. Saleziečiai 
ten taip pat kviečia visą Čiur
lionio ansamblį, kuriam ir būstų 
surastų ir darbo, tačiau ansam
blis aprūpintas reikalingomis su
tartimis, greičiausiai važiuos į 
JAV.

Kiek didesnis lietuvių skai
čius pasiekė ir Argentiną. Iš vi
so jau arti 300. Didžioji jų da
lis atvyko iš Italijos. Visi, iš
skyrus labai nedidelę dalį, įsi
kūrę Buenos Aires mieste ir jo 
priemiesčiuose. Daugumas gavo 
darbo fabrikuose, likusieji-įvai- 
riose lietuvių įmonėlėse, kurių 
ten esama apsčiai. Darbą surasti 
nesunku, nes jaučiamas darbo 
jėgos trūkamas. Firmų atstovai 
prisistato vos atvykus, dar tebe
sant emigracijos viešbutyie. Pap
rasti darbininkai uždirba 12-16 
pezų dienai, amatininkai ir spe- 
cialistai-dvigubai. Atvykusioms 
kiek sunkiau su. butais, bet gy
venti galima, juo labiau kad pri
reikus padeda vietos lietuviai. 
Argentinoj šiuo metu lietuvių 
priskaitoma per 30.000. Jų pir
moji partija ten pasirodė prieš 
Didįjį karą, antroji žymesnė 1927 
—1929 m. Didesnės lietuvių ko
lonijos yra Berriso ir Rosario 
miestuose. Keliolika lietuvių ver
čiasi gan pavojinga banginių 
medžiokle. Jie gyvena Ugnies 
žemėje. Lietuvių kultūrinis gy
venimas koncentruojasi Avelan- 
doje, kur yra lietuvių parapija 

su nauja gražia bažnyčia, ve
dama Tėvų Marijonų, lietuvių 
mokykla ir salė. Eina „Argenti
nos lietuvių balsas“ ir raudonų
jų labai garsiai proklamuojama 
„Vienybė“. Numatoma išleisti ir 
trečias lietuvių laikraštis. Tam 
tikslui organizuojami pajėgesni 
lietuviai, su kurių sudėtu 100.000 
pezų kapitalu norima įsitaisyti 
visai modernią spaustuvę. Prie 
lietuvių vardo garsinimo daug 
prisideda šilčiausiais žodžiais su
tinkamas pianistas A. Kuprevi
čius, kuris ten su pasisekimu 
suruošė jau kelis • koncertus. Ta
čiau liūdnas faktas: 80—90 proc. 
tenykščio lietuvių jaunimo jau' 
nebekalba lietuviškai.

Argentinos lietuvių skaičių 
greitu laiku padidins nauji emi
grantai iš Austrijos, Vokietijos, 
nors kiti, nesulaukdami prašy
tos vizos, šiandien jau yra išvykę 
kitur. Ten žada kurtis taip pat 

PRIEŠ TIKĖJIMĄ IR BAŽNYČIA
Kremliaus rūmų didieji nutarė 

paskelbti liaudžiai, kad bedievių 
veiklos sustabdymas karo metu 
buvo tik manevras kapitalistų 
pagalbai gauti, kad visagalinčioji 
VKP (b) kaip buvo taip ir tebėra 
Prieš „religinius nuodus“. Todėl, 
kad liaudies budrumas nebūtų už
migdytas, buvo ne tik parašyta 

,eilė straipsnių visokiose „Prav- 
dos“ laidose, bet ir imtasi atitin-- 
kamų priemonių.

Vis dažniau mus pasiekia ži
nios iš tėvynės apie prasidėjusį 
„liaudies sąmonės stiprinimą“ 
istoriniu materializmu ir naiki
nimą „religinių tamsybės lieka
nų“. Amerikos komunistinė „Vil
nis“ š. m. liepos 20 d. straipsnyje 
.Kaunas ruošiasi naujiem mokslo 
metam“, aiškiai pasako, kad pa
grindinis smūgis dabar kreipia
mas prieš reakcionierius „uoliai 
lankančius bažnyčias“. Ten rašo
ma: „Rimtus reikalavimus ideo
loginio darbo pagerinimo srityje 
iškėlė švietimo darbuotojams Ko
munistų Partijos plenumas. Dau
guma mokytojų padarė sau ati
tinkamas išvadas iš šio plenumo 

į nutarimo, kovoja su apolitišku-

veiklus kultūrininkų būrys, kurį 
sudaro kelios veikėjų, rašytojų 
šeimos. Juos kviečiasi vietos lie
tuviai.

Danijoje lietuvių skaičius liko 
labai mažas-vos apie 500. Ir 
tai iš šio skaičiaus greitu laiku 
200 ar 300 išvažiuos į Argen-

1 tiną, maždaug po 100 į Kanadą 
ir JAV, o apie 100 pasiliks Dani
joje. Paskutinę grupę sudaro 
nedarbingieji: invalidai, sene
liai, ligofiiai ir kt. Taigi tenyk
štė šeima susidėjusi iš 2000 gal
vų po karo, jau baigia išsiskir
styti. Į „raudonąjį rojų“ išva
žiavo labai mažai, vos 3%, ir tai 
daugiausia klaipėdiečiai, kurie 
to skonio nebuvo ragavę. Reikia 
pastebėti, jog į baltus sovietų 
agentai kreipe ir dabar tebekrei- 
pia ypatingą dėmesį: netik ma
loniai kviečia visus grįžti

, „namo“, bet taip pat danų vald
žią spiria išduoti „karo kaltinin
kus“, prie kurių priskaitomi taip 
pat visi •tie, kurie dirba kokį 
nors kultūrinį darbą, už tai ža
dėdami priimti mainais iš danų 
po 200 vokiečių...

mu, beidėjiškumu, įsijungė į ak
tyvią kovą prieš reakcijos ir kle
rikalizmo skleidėjus mokyklose.

Bet visgi Kauno mokyklose te
bėra tokių mokytojų, kurie nesu
geba ir nenori tinkamai auklėti 
jaunosios kartos.^ Yra, mokytojų, 
kurie nėra ir patys pakankamai 
politiškai išsilavinę. Dar ne visos 
mokyklos pakankamai apvalė 
kadrus nuo buržuazijų naciona
listų ir tebepasitaiko mokytojų 
tarpe buvusiu kunigų, vienuolių 
if ateitininkų, kurie patys uo
liai lanko bažnyčias, skiepija ža
lingas antitarybines nuotaikas“. 
Taip kalbėjęs Kauno miesto vyk
domojo komiteto pirmininkas de
putatas Maniušis Kaimo miesto 
darbo žmonių deputatų tarybos 
ketvirtojoj sesijoj gegužės mėp. 
20 d. Kauno miesto koncertų sa
lėje. Toliau ten rašoma:

„Papildomą pranešimą padarė 
tarybos nuolatinės švietimo ko
misijos pirmininkas deputatas 
Mironas.

Mokyklų bibliotekose gausu 
klerikalinio ir nacionalinio šlam
što. Gimnazijų bibliotekose nema
žai tokių knygų kaip Stakausko
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Viesas pareiškimas
1948 m. spalio men. 9 d. mes, 

Pabaltijo Universiteto lietuviai 
profesoriai ir studentai, susirinkę 
Pineberge universitetinės stovy
klos Vilniaus rūmuose atžymėti 
skaudžios ir atmintinos Lietu
vių Tautai 1920 m. spalio mėn. 
9 dienos, kada, Juozapo Pilsuckio 
įsakytas, gen. Želigovskis, iš pa
salų puolęs lietuvius, smurtu 
okupavo mūsų sostinę Vilnių, 
sulaužydamas voš prieš dvi die
nas pačių lenkų pasirašytą Su
valkų sutartį, iškilmingai pripa
žinusią Vilnių Lietuvai, ir išklau
sę šios sutarties dalyvio prof. My
kolo Biržiškos pranešimo,

nustatėme, kad tam tikros len
kų tremties grupės, nors 1939 ir 
vėlesniųjų metų įvykiai yra ati
taisę ilgametę Lietuvai lenkų 
padarytą skriaudą — grąžinę Vil
nių Lietuvai, upsispyrusios ne tik 
nenori su tuo sutikti, bet dar va
ro itin smarkią propagandą Vil
niaus klausimų, nesidrovėdamos 
net rinkti aukas tariamajam Vil-

Smetonai pašvęsta knygpalSikė 
„Lietuva ir Vakarų Europa“, 
„Meilė, viltis ir tikėjimas“ ir ki
tos. Mokytojai, šalia ūkinių už
davinių, privalo išspręsti ir ideo
loginio darbo pagerinimo užda
vinius“, — baigiamas straipsnis.

Kaip matom, šitokie nurody
mai atėjo iš viršaus ir tikriau
siai perėjo per visą Lietuvą. Sa
vaime aišku, jie yra sujungti ir 
su atitinkama akcija. Ir taip juk 
eina per visas gyvenimo sritis. 
Visur kovojama su „žalingom 
antitarybinėm nuotaikom“, nai
kinant tų nuotaikų skleidėjus, 
buržuazinius nacionalistus, „uo
liai lankančius bažnyčias“.

Tą patį patvirtina, galima sa
kyti, krauju rašytas lietuvių ka
talikų laiškas Sv. Tėvui. Apie 
tą patį daug kalba ir kitais bū
dais prasiskverbiančios žinios.

J. S.

ATITAISYMAS
„Žiburių" Nr. 60 įvyko korek

tūros klaida. „Atviras laiškas p. 
Kempteniškiui" turi būti ne V. 
Valiuko, bet — L. Valiuko. 

niaus krašto atkovojimui bei lei-^ 
sti įvairioms agitacinėms brošiu-' 
toms ir laikraščiams, kurių tiks
las priešiškai nuteikti Vakarų pa
saulį Lietuvos atžvilgiu, — tuo 
būdu kliudydamos dviem tautom 
sueiti į gerus kaimyninius san
tykius;

Įspėjame, jog nesiras nė vieno 
lietuvio, kuris būtų linkęs užleisti 
savo istorinę sostinę kuriai sve
timai galybei, bet visi kaip vie
nas ją gins nuo bet kurių pasikė
sinimų nuo Lietuvos atplėšti, 

ir esame įsitikinę, kad mūsų 
politiniai veiksniai — pasiunti
niai, VLIKas išeivijos' organiza
cijos įvairiuose kraštuose ir trem
tinių bendruomenė — budriai 
sekę bet kurių mūsų kaimynų 
politinius ir kitokius žygius ir 
laiku pasipriešins visam tam, . 
kas galėtų grėst mūsų šventajai 
Sostinei.

Profesūros vardu
Prof. J. Gravrogkas 

Studentų vardu 
Vyt. Lapatinskas

BALTŲ DRAUGUI 60 METŲ
Šiomis dienomis Stockholme 60 

metų amžiaus sukako žinomam 
švedų mokslininkui, filologui ir 
archeologui Birgerui Nermanui, Šį 
didelės pagarbos vertą senovės 
tyrinėtoją su baltų tautomis riša 
sena draugystė. Daugelį kartų jis 
hepabijodamas stojo ginti Baltijos 
tautų teises, k. a. prieš išduosiant 
baltų tautų kareivius bolševikams- 
Užtat jį jo sukaktuvėsė širdingais 
žodžiais ir dovanomis sveikino 
visų trijų Baltijos tautų atstovai.

ŽURN. K. ČIBIRAS — VERAX 
URUGVAJUJ

Pietų Amerikoj žinomas lietuvis 
žurnalistas K. Čibiras — Verx šią 
vasarą iš Buenos Airės persikėlė į 
Urugvajaus sostinę Montevideo, 
kur Lietuvos pasiuntinybėje dirba 
svarbų spaudos darbą.

K. Čibiras — Verax ispanų kal
ba yra parašęs keletą informacinių 
ir propagandinių knygų apie Lie
tuvą, kurių pasirodymas Pietų 
Amerikoj rado didelį atbalsį ir Lie
tuvai laimėjo daug naujų draugų. 
Dabar jis vėl ruošiasi išleisti nau
jų leidinių apie Lietuvą ispanų 
kalba.

Prieš metus laiko K. Čibiras gy
veno JAV ir redagavo „Darbinin
ką".

Jurgis Jankus

JPUŠIIS
(Tęsinys)

Jis žiūrėjo į vokietį truputį prisimerkęs ir šypsojosi. 
Navikas nusiėmė kepurę ir ėmė giedoti Dievas, mūsų 
prieglauda ir stiprybė. Vienas po kito nusiėmė kepures 
ir kiti. Pirma vyresnieji pagavo Naviko balsą, bet tuoj 
prisidėjo jaunimas ir graudi giesmė skambėjo per sky
nimą. Vokietis atsitiesęs valandėlę pažiūrėjo į būrį, pas
kum nugenėjo lazdyną, nukirto viršūnę, kirvį paliko 
sniege, o pats su lazdynu grįžo prie mūsų. Du pusberniai 
iš priešakio pasitraukė vyrams už nugarų, bet d&ugiau' 
nė vienas nesujudėjo. Vokietis priėjo prie pušies, abiem 
rankom pakėlė lazdyną ir drožė per koplytėlę. Ji pakry
po, bet nęnukrito. Pagavau už lazdyno; Keletą akimirkų 
tampėmės. Vyrai tebegiedojo. Tebegiedojau ir aš. Apsu
kau lazdyną aplink, kaip malūno sparną ir vokietis vieną 
ranką paleido. Beliko dar kartą pasukti ir patraukti.

Vyrai giedojo Kyla tautos ir svyra karalystės. Aš irgi 
visu balsu sugiedojau karalystės ir truktelėjau iš visų 
jėgų lazdyną, bet tuo kartu vokietis kažin kuo #kietu 
drožė per galvą, ir &š nebebaigiau giedoti ligi galo. 
Žemė palinko, vokiečio kojos į orą pakilo ir daugiau 
nieko nebemačiau.
6.

Atsibudau svetimam kambary. Ilgai žiūrėjau į lubas 
ir sienas ir niekaip negalėjau suvokti, kur esu. Galva 
buvo tokia sunki, lyg kas šlapią maišą būtų apvyniojęs, 
ir skaudėjo. Galėjau atskirti, kad peršėjo kairį smilkinį 
ir palengva ėmiau atsiminti, kas buvo. Nereikėjo atsi
minti aukštyn kylančių vokiečio kojų — jos ir taip 

šmėkšojo akyse, bet niekaip negalėjau suprasti, kodėl 
jos kilo.

Rankos, sunkios kaip pagaliai, gulėjo prie šonų. No
rėjau paliesti galvą, bet tepakėlldU tik ligi krūtinės. Aš 
nepaprastai tingėjau.

— Juda, — išgirdau sušnabždant moterišką balsą, o 
paskum žingsnius. Norėjau pakelti galvą ir pažiūrėti, 
kas ateina, bet negalėjau. Ji buvo apsukta ir nepaju
dinama, lyg visas vežimas skarmalų būtų ant jos su
krautas.

Jutau, kad galvūgalį kas stovi ir žiūri į mane. Paskum 
vėl sušlepsėjo ir ties manim pasilenkė Morta.

— Ar skauda? — paklausė.
— Peršti, — atsakiau. — Numesk nuo galvos tuos 

skudurus.
— Negalima.
— Kad spaudžia.
— Niekas nespaudžia. Čia tik užrišta.
— Kur užrišta, tegu būna, bet tas visas skaras. Kam 

jų čia tiek daug prikrovėt.
__ Čia tikrai nieko nėra. Palauk. Ji nuėjo prie sienos, 
nukabino veidrodį, atnešė ir laikė taip, kad galėčiau 
matyti save. Tikrai ant galvos nieko nebuvo prikrauta, 
tik, apsuktas drobiniu rankšluosčiu, buvau panašus į 
moterį su nuometu. Veidas buvo išbalęs, kairė akis pa
raudusi ir iš rankšluosčio ties kairiu smilkiniu rodėsi 
kraujas.

— Ilgai nereikia žiūrėti, — pasakė.
— Kodėl?
— Kodėl?
— Gali pamatyti giltinę.
Bet ji nebuvo susirūpinusi. Kalbėdama šypsojosi, ir 

nuo to ir man darėsi lengviau. Ji atsinešė drėgną sku
durėlį, apvalė smilkinį ir pasakė:

— Laimė, kad tokia kieta kakta.
— Kas sakė?
— Stankus. . 1
— Ar jau ir tas spėjo?
— Ji linktelėjo galvą ir tęsė, ką norėjo pasakyti.
— Sako, jei nuo tokio peilio neskilo, tai daugiau nuo

Slieko nebeskils. , >
— Tai Stankus suraišiojo?
— Stankus. Gal valgyti nori? *
— Ne. Gerklė džiūsta. ’
— Palauk, duosiu atsigerti.
Ji vėl nuėjo, o aš galvojau, kaip čia taip greit pasi

maišė Stankus. O gal ir jis buvo išvarytas miško kirsti. 
Pažinau jį, aukštą, žilaūsį vyrą. Kai motina į šakę susi
žeidė delną ir vėliau ėmė gyvos mėsos augti, jis atei
davo gydyti ir išgydė. Žmonės vadindavo gydytoju ir 
tas jam patikdavo, nors jis tebuvo tik felčeris, Rusų- 
Japonų kare raišiojęs kareiviams žaizdas, daug prisi
žiūrėjęs ir daug patyrimo įgijęs. Bet jis gyveno gana 
toli, dar gerą galą už miško, o per patį mišką irgi buvo 
nemažiau kaip penki kilometrai, ir būtų reikėję daug 
laiko, norint jį prisišaukti.

Galvodamas vėl žvalgiausi į sienas ir į lubas, ir jos 
buvo visai nebe tos, kurias mačiau prieš valandėlę. Anos 
buvo visiškai svetimos, o tas pažinau, kiekvieną lentą 
ir sienos plyšį. Stabulių trobelėj iš pat mažės tiek daug 
laiko buvau praleidęs. Mes gyvenom toliau nuo miško, 
tai ir grybauti ir uogauti bėgdamas vis pas Stabuliukus 
užbėgdavau. Paskum užėjo skarlatina ir visus juos iš
plovė. Liko pati jauniausioji ir dabar ji nuėjo man at
nešti gerti. Maniškių nieko nebuvo. Argi jiems,dar ne
pranešė?

(Bus daugiau)
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DP biliaus vykdymo taisyklės 
jau paskelbtos

(Atkelta iš 1 psl.)

DP išvežimas eitų pakankamu tem
pu, tačiau j 'šį darbą įtraukiama 
vis daugiau žmonių ir tempas didi
namas. Lapkričio mėn. numatoma 
išvežti keturis tūkstantius DP. Se
kančius mėnesius šis skaičius bus 
nuolat didinamas. Jei darbas eis 
taip, kaip šiuo metu DP komisijos 
yra planuojama, tai sausio mėnesį 
galės išvykti 'daugiau, kaip 10 000 
tremtinių. Kadangi dabar emigran
tai renkami išimtinai tik pagal 
naują procedūrą, itai visi tie, kurių 
garantijos jau yra registruotos Va
šingtone, kelių mėnesių laikotarpy 
galės išvykti, nepaisant šios pai
nios procedūros.
_ BALF-o organizacija Ainerikoje 
veda didelę akciją už garantijų su
rinkimą. Čia Vokietijoje BALF-as 
rūpinasi palaikyti ryšį su visomis 
šalpos organizacijomis, kad iš jų 
būtų galima gauti kuo daugiausia 
nevardinių garantijų lietuviams.

Kaip mątome, pagal naują pro
cedūrą, kiekviena emigracijos by
la prisadeda Vašingtones, įteikiant 
DP komisijai'darbo ir buto garan
tijas trijuose egzemplioriuose. Dar
bo ir buto garantijose būtinai .turi 
būti penki dalykai:

1. darbo garantija, 2. buto ga
rantija, «3. pažymėjimas, kad dėl 
atvykėlio nebus iš darbo atleistas 
ar iš buto pašalintas joks ameri
kietis, 4. garantuotos kelionės iš- 

‘laidos nuo Amerikos uosto iki ap
sigyvenimo vietos, 5. garantija, 
kad atvykėlis nepasidarys visuo- 

■ menei našta.
Tos garantijos, kurios anksčiau 

yra DP Komisijos priimtos mažes
niu egzempliorių skaičiumi arba 
be kurių nors čia paminėtų žinių, 
atrodo bus pripažintos tinkamomis, 
nors DP komisijos selektorius 
Mūnchene tuo klausimu negalėjo 
duoti visai aiškaus atsakymo. Ka
dangi žinia apie trijų egzempliorių 
reikalavimą, o taip pat Mr apie 
kitus dalykus gauta vos prieš tris 
dienas, tai šių klausimų nesuspė
jome dar išsiaiškinti per BALF-o 
centrą su DP Komisija. Kai tik bus 
sužinota, kad reikalingi kurie nors 
papildymai prie jau įteiktų garan
tijų, tai BALF-as kreipsis į tų ga
rantijų davėjus Amerikoje, kad 
tokie papildymai būtų padaryti, o 
mes čia apie tai painformuosime 
tremtinius.

Kai ateina darbo ir buto garan
tijos ir pradedama byla jau čia 
Europoje, tai jai paruošiami tokie 
dokumentai: 1) IRO emigracijos 
ankietas (Resettlement Registra
tion Form) 2 egzemplioriai. 2) IRO 
sveikatos formuliaras. 3) Spec! 
lalybės pažymėjimas, jei prie dar
bo garantijos tatai reikalinga. 4) 
Dvi kortelės su pirštų atspaudomis. 
5) Šešios fotografijos dydžio 6X6

Patiekiant bylą vicekonsului rei
kia pridėti dar šiuos dokumentus: 
1) Gimimo metriką. 2) Veduslems 
vedybų metriką. 3) Išsiskyrusiems 
išsiskyrimo metriką. 4) Karinės 
tarnybos pažymėjimą, jei yra tar
navęs atitinkamoje kariuomenėje. 
5) Specialiai reikalaujamus doku
mentus, kurie įrodytų, kad trem
tinys atitinka emigracinius nuosta
tus.

Toliau gerb. Įgaliotinė nurodė, 
kad kuria eile DP bus vežami nėra 
žinoma.

Įstatyme ir jo vykdymo taisyk
lėse yra numatytos pirmenybės 
tiems, kurie kovojo su ginklu ran
kose prieš sąjungininkų priešus ir 
antroje eilėje ■tiems, kurie gyvena 
stovyklose. Toliau dar yra numa
tyta eilė preferencijų, t y. pasirin
kimas didesniu skaičiumi, netei

kiant pirmenybių vizų išdavime 
laiko atžvilgiu. Tokios preferenci
jos taikomos ūkininkams, staty
bininkams, profesoriams, amerikie
čių giminėms.

Dabar dar numatoma teikti pir
menybių tiems, kurie yra konsula
tuose savo bylas pagal seną pro
cedūrą visiškai užbaigę, t. y. pa
darę priesaiką, užpildę atitinkamą 
ankietą su pirštų atspaudomis ir 
foto nuotraukomis. Tačiau ir šis 
turės atlikti tą pačią procedūrą, 
kaip ir visi kiti. Jų bylos taip pat 
nebus judinamos tol, kol nebus 
atsiųstos jų garantijos iš DP Ko
misijos Vašingtone.

Visos kitos anksčiau konsula
tuose užvestos bylos yra panai
kinamos ir jos neturės jokios įta
kos į tų žmonių emigraciją. Šiuo 
atveju, kaip ir kiekvienu kitu, by
la turės būti pradėta iš naujo per 
Vašingtono komisiją.

Baigdama šias informacijas apie 
DP biliaus vykdymą, I. ROVAITE 
dar pridūrė pastabą apie BALF-o 
ir NCWC bendradarbiavimą. Apie 
tai spausdinamas atskiras prane
šimas šiame .^Žiburių”' numeryje.

Pastebėta, kad BALF-o Centras I 
Amerikoje ir jo įstaiga Europoje I 
palaiko nuolatinį kontaktą su NV-I 
WC, lygiai kaip ir su kaikuriomis 
kitomis organizacijomis, ir infor- 
muojasi.

Savo pranešimo pabaigoje BAL
F-o Įgaliotinė pranešė apie emi
graciją į Argentiną ir Kolumbiją. 
Šiuo metu IRO centras Ženevoje 
rūpinasi surast lėšų vizos ir ke
lionės išlaidoms į Argentiną ap
mokėti. Norintieji vykti į Kolum
biją, į kurią dėl • nepalankaus 
mums klimato emigruoti nepatar
tina gali krieptis į BALF-o skyrių 
Reutlingen, Lederstr. 94.

Balfas nėra pamiršęs nė ligonių, 
nė nedarbingų ir senyvo amžiaus 
žmonių ir ieškoma jiems kelių iš 
Vokietijos išgabenti. Gerb. Įgalio
tinė savo pranešimą baigė šiais 
žodžiais:

„Bet kuris kraštas, bet kuri emi
gracija nepanaikina tremties ir kiek
vienu atveju emigravus greičiau lau
kia nusivylimas, negu visiškas pasi
tenkinimas. Tikras tremtinių proble
mos išsprendimas tegalimas tik 
atstačius žmogaus vertą gyvenimą 
mūsų tėvynėje. Tegu, tad, grei
čiau pasibaigia jūsų vargai DP 
stovyklose, emigruojant į kitus 
kraštus, ypač į JV-bes, ir tegu 
kuo greičiausiai baigiasi tremtis, 
išblaškiusi lietuvius po visą pa
saulį, tegu greičiau nusitiesia ke
liai į laisvąją tėvynę."

Laiškas Redakcijai
1948 m. balandžio m. 20—21 d.d. 

Fellbache Lietuvių Krikščionių 
Demokratų suvažiavimui mano 
darytas pranešimas, kurio ištrau
kos yra išspausdintos „Tėvynės 
Sargo“ 2—.3 nr., kai kam davė pro
gos padaryti išvadą, kuri iš esmės 
nesutinka su mano tikrąja min
timi. Mano bendradarbiavimas su 
Lietuvių Frontu bendrame Lietu
vos laisvinimo darbe parodo, kad 
aš ir manyte nemaniau Lietuvių 
Frontą laikyti nevertą tėvynės.

M. Krupavičius.

LATVIŲ KOMPONISTO SĖKMIN
GAS DEBIUTAS KANADOJE

Komponistas Janis Kalninš, kuris 
neseniai išvyko Kanadon vargonin- 
kauti Frederiktono mieste, tuč- 
jaus po savo atvykimo surengė 
vargonų korcertą, į kurį atsilankė 
miesto visuomenės rinktiniai at
stovai. Triukšmingas ovacijas su
kėlė kompozitoriaus laisvos im
provizacijos, vienos iš koncerto 
klausytojų duota tema Frederik
tono laikraštis duoda safro skaity
tojams platų straipsnį apie J. Kal
ninio gyvenimą Latvijoje ir trem
tyje — Liubeke, kur jis, nežiūrint 
tremtinio gyvenimo , sunkenybių, 
dirigavęs savo pirmąją simfoniją 
ir smuiko koncertą.

IŠ URUGVAJAUS LIETUVIŲ 
GYVENIMO

— Spalių 8 d. demokratinė Uru
guay — Lituana S—gą minėjo sa
vo gyvavimo vienerių metų su
kaktį. Didžiuosiuose Urugvajaus 
dienrašiuose ta proga pasirodė 
visa eilė Lietuvai palankių straips
nių.

— Urugvajaus Lietuvių Tarybos 
pirmininkui Mikui Krasinskiui dėl 
ligos iš pareigų prisitraukus, Tary
bos vadovavimą perėmė vicepir
mininkas J. Miklovis —'Daukšys.

— S. mėn. pradžioje Urugvajaus 
lietuvių Taryba suruošė pavasario 
sutikimo šventę. Šventės aktą ati
darė Tarybos pirmininkas J. Mik
lovis -L- Daukšys. Po to sekusio j 
meninėj programoj dainininkė O. 
Mockutė, padainavusi solo dvi lie
tuviškas ir keletą ispaniškų dainų, 
o J. Miklovis — Daukšys pasakė 
monologą ,,Jons kūliks."

Penki lietuvių pradžios mokyk
los mokiniai padeklamavo. Pa
galiau studentė H. Bartininkaitytė 
ispanų kalba padeklamavo „Seno 
nusikaltėlio dainą."

šventėje dalyvavo daug žymių 
svečių, jų tarpe Lietuvos atstovas 
Pietų Amerikai Dr. K. Graužinis 
su žmona, Urugvajiečių Jaunimo 
S—gos pirmininkas Raūl Garra- 
gprry ir keletas latvių atstovų.

AfawMS OMSMiS .,.
KANTAS VERČIAMAS Į AUSTRŲ 

KALBĄ
Iš Vienos pranešama, kad Kan

tas, Holderlin ir Thomas Mann bus 
išversti į austrų kalbą. Kaip žino
ma, austrų švietimo ministerija 
paskelbė oficialiąją austrų kalbą.

ŽMONA ATSILIEPĖ Į SAVO VYRO
VEDYBINĮ SKELBIMĄ . . .

Fuerthe vienas vyras juokais 
parašė vedybinį skelbimą ir gavo 
atsakymą bei nuotrauką nuo savo 
žmonos.

TALPUS SKILVYS
Madride 35 metų darbininkas 

susilažinęs suvalgė 4 svarus vely
kinės bobos ir priedo 50 gabalų 
įvairių kepinių, kuriuos užgėrė tri
mis dideliais puodais šokolado.

40 PASKAITŲ GARANTUOJA LAI
MINGĄ ŠEIMYNINĮ GYVENIMĄ

Vienas jaunas gydytojas įsteigė 
Turine vedybų institutą. Jis tvir
tina, kad užtenka 40 paskaitų kur
so pavydui, blogai'nuotaikai ir vi
soms šeimą ardančioms negero
vėms pašalinti.

FATALIŠKAS PANAŠUMAS ©
Singapūre' į nemalonią padėtį 

pateko Emilis Hitleris, kuris labai 
panašus į Adolfą Hitlerį. Jo net 
ūseliai visai panašūs į buvusio 
fūhrerio garsiuosius ūsus. Dėl to 
Vuvo labai susidomėta ir norėta jį 
nufotografuoti, bet jis prislėgtas 
atsakė: „Bet juk aš žydas." Pasi
rodo, jog Emilis Hitleris su fūh- 
reriu visai ne giminės. Jis yra 
Čekoslovakijos emigrantas, tik ką 
atvykęs į Singapūrą.

seimas MtdpuuUos uitoln
Š. m. spalio mėn. 15, 16 d. d. 

Chicagoje įvykęs BALFo Seimas 
tremtinių imigracijos reikalu priė
mė tokią Direkcijos Komisijos pa
ruoštą rezoliuciją:

BALFo, trečiasis Seimas nutaria:
1. Teikti lietuviams tremtiniams, 

atsidūrusiems Antrojo Pasaulio 
karo pasėkoje okupuotoje Vokie
tijoje, Austrijoje ir Italijoje pa
galbą. kad jie galėtų atvykti į 
Jungtines Valstybes, pasiremiant 
Displaced Persons 1948 m. aktu 
ir kooperuojant su valdžios suda
rytomis šitam reikalui įstaigomis 
bei jos pripažintomis visuomeninė
mis agentūromis.

2. Seimas šituo* tikslu įgalioja 
veikti BALFo Direkciją, skirti rei
kalingas tam pinigų sumas, sam
dyti tarnautojus, darbininkus ir 
specialius agentus-įgaliotinius, pa
gal rekomendaciją tam tikro Trem
tinių Įkurdinimo Komiteto, suda
ryto iš Direkcijos narių arba kitų 
asmenų, tinkamų šitam darbui.

3. BALFo Direkcija ir Tremtinių 
Įkurdinimo Komitetas privalo va
dovautis šiais dėsniais:

aJTremitinių įkurdinimo darbas 
vykdytinas Amerikos lietuvių vi
suomenės bendromis jėgomis, ’ įsi
jungus į jį visoms lojalioms idėji
nėms srovėms ir nacionalioms or
ganizacijoms.

b) Tremtinių Įkurdinimo Komi
tetas kartu su BALFo valdyba pri-j

žiūri veiklą ‘ paskirtų tam reikalui 
asmenų ir komisijų, duoda jiems 
instrukcijas ir svarsto nusiskundi
mus; reikalui esant, skundams ar
ba nesusipratimams išspręsti krei
piasi į Direkciją.

c) Įkurdinimo Komitetas, komi
sijos ir tarnautojai privalo trak
tuoti lygiai visus tremtyje esan
čius lietuvius, be tikybos, pasau
lėžvalgos ir politinių įsitikinimų 
skirtumo. Šitiems pagrindams užti
krinti BALFas siunčia į Europą 
atstovus, pasiūlytus sudarančių jį 
(BALFą) grupių.

d) Tremtinių įkurdinimo darbe 
BALFas bendradarbiauja su viso
mis valdžios Komisijos pripažinto
mis visuomeninėmis agentūromis 
(Voluntary Agencies).

e) Pageidaujama, kad į BALFo 
Centro imigracinį aparatą būtų 
įtraukti atstovai lietuvių komitetų, 
dirbančių su ankščiau paminėtomis 
visuomeninėmis agentūromis.

4. Įkurdinimo Komitetas pateikia 
smulkių -savo darbų ir finansinių 
išlaidų- atskaitas BALFo Direkcijos 
suvažiavimams ir BALFo Seimams.

Tą pat dieną buvo išrintas BAL
Fo Seime Komitetas Imigrantams 
Įkurdinti, kuris pasiskirstė taip 
pareigomis:

Alena Devenienė-pirmininkė, 
Kosmas Balčiauskas-sekretorius 
Juozas Laučka, Violeta Tyslia- 
vienė ir Mitchell-nariai. •

]P]RAYN1EŠ1IMA\)I
PRANEŠIMAS NORINTIEMS 

VYKTI Į KOLUMBIJĄ
Kai kurie tremtiniai, norėdami 

greičiau gauti įvažiavimo doku
mentus į Kolumbiją, užveda savo 
emigracijos bylas net keliose įstai
gose, pavyzdžiui: IRO emigracini
am skyriuje, pas Lietuvos Konsu
lą p. Garbačiauską, Kolumbijos 
Konsulate Berne ir kt. Bet toks 
emigracinių bylų pradėjimas net 
keliose vietose nei kiek nepagrei
tina išvykimo, bet priešingai — jį 
sulėtina. Įkurdinimo Tarnyba susi
tarė su BALF-u, kad išvykimo į 
minėtą kramtą reikalus tvarkys ir 
ves BALF-o įstaiga Reutlingene. 
Todėl norintieji išvykti į Kolumbi
ją teužveda tik vieną bylą ir tuo 
reikalu prašoma kreiptis šiuo 
adresu: (14b) Reutlingen, Leder
str. 94, nurodant savo ir šeimos 
narių pavardę, vardą, gimimo da
tą, šeimyninę padėtį ir dabartinį 
adresą.

šiuo metu BALF-o įstaiga Reut
lingene yra gavusi sąrašus, kam 
yra suteikta leidimai Kolumbijos 
vizoms gauti. Apie tai bus pra
nešta kiekvienam atskirai. Asmens, 
gavę minėtus pranešimus, turi 
BALF-o įstaigai Reutlingene pasi
ųsti šiuos dokumentus:

1) Savo ir šeimos narių sveika
tos pažymėjimus, kuriuose turi 
būti pažymėta kada ir kokius 
skiepus yra gavę.

2) Vietos policijos pažymėjimą 
— ištikimybės liūdymą.

3) Užsienio pasą arba Titre de 
voyage (exit permit).

BALF-o įstaiga persiųs gautus 
dokumentus Kolumbijos Konsulatui 
Berne ir gavus iš ten vizas jas 
perduos skirtiem asmenim. Už vi
zas mokėtį nereikės. Gavusieji

vizas turi kreiptis į artimiausiu 
IRO emigracinę Įstaigą kad parū
pintų vietą lėktuve ar laive ir 
sumokėtų už kelionę.

ĮKURDINIMO TARNYBA

SKELBIMAS Nr. 56
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

šiame skelbime minimi asmens. 
Ieškomieji arba jų likimą žinan
tieji prašomi atsiliepti CKartote- 
koh, kartu nurodant skelbimo ei
lės Nr. ir įdedant reikiamą kiekį 
pašto žėnklų atsakymui apmokėti.

764. Inž. DIRVIANSKIS Stepo
nas: kpt. CIEMNILONSKIS Liudvi
kas iš Ukmergės; VAŠKEVlClOTĖ 
Bogumila iš Kauno; KLlCEVIENĖ- 
Štokaitė-Kazlauskienė Marė.

765. DOCKIAI: Stasys, Petrė, Er
na, Bernardas, Adolfas ir Elli iš 
Dirvupių; SKUČAS Vytautas (1926) 
iš Pagirių; LAURINAVlClOTĖ Liu- 
sė, duktė Vlado.

766. Mrs. Mary Blsekerskis, R. F. 
D. 1, Box 75, REEDs FERRY, N.H.- 
USA — prašo atsiliepti savo gimi
nes: brolį Joną Lazauską ir sesę 
Michaliną Banaitienę arba jų vai
kus.

767. Mrs. Ona Balčiūnas-tfanile- 
vičiūtė, P. O. Box 344, MEXICO, 
Me/USA — prašo atsiliepti savo 
gimines bei pažįstamus, kilusius 
nuo Kruonio ir Šilavoto.

768. Mirusio JAV-se Pranciškaus 
GUROWSKI (Gurausko ar Gu
rausko) žmona Elzė ir sūnus Kle
mensas, arba jų likimą žinantieji, 
prašomi rašyti LG Konsulatui, New 
Yorke, palikimo bylos Nr. 15914 
reikalu.

769. Gauti adresai iš JAV: Vla
dui Brilingui, Marijai Savickaitei 
(1925) ir pranešimas atsiimti Care 
paketą Jonui Grenertui.

*7Zl*ki išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie-
„ZJDUnai niais. Antrad'enlo ir ketvirtadienio laidos kaštuoja
po 25 pfg. o Šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5 — Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito elluCių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieSko- 
ma asmenį DM 0.50.
..žiburių“ atstovas Anglijoje: Kr. Justas Punkris, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks..
Kanadoj: Mr. P. Plečaltis, 6868 Delorimier Ave., Montreal 38, Quebec, 
„žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 Šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kremliui toliau laukti rizikinga
prieš visus be mažiausio respekto 
tarptautiniams susitarimams.

Prieš metus dar rusai tikėjo, kad 
Amerika ir vėl sudribs paslaptin
gose vidaus politikos orgijose, kad 
dėl Europos pagalbos partijos ne
susitars, kad JAV, kaip ir kiti 
kapitalistinįai kraštai, stovi prieš 
ekonominę krizę ir kad su karine 
parama Turkijai ir Graikijai prezi
dentas Trumanas apsidegins pirš
tus.

Sovietų viltys nepasiteisino — 
ir prieš Politbiurą atsistojo kitas 
vaizdas. Jei prieš metus rusiški 
valdovai galėjo tikėtis, įvykių sro
vei nešanj ir jėgos nevartojant, 
tikslą pasiekt, šiandien padėtis

Žinomas „Basler Nachrichten" 
korespondentas Amerikoj Fr. 
Sands, neseniai vedamajame, ana
lizuodamas dabartinę tarptautinę 
padėtį ir atžymėjęs, kad dar prieš 
vienerius metus Europos problema 
amerikiečiams turėjo tik ūkinio ir 
socialinio charakterio, o šiandien 
jau virto politiniu ir militariniu 
klausimu, akcentuoja, kad didė
jant Europos atstatymo darbe 
Marshallio plano reikšmei, atitin
kamai didės ir Sovietų Sąjungos 
puolimo pavojus. Jie nori šį gijimo 
procesą dar pačioj užuomazgoj 
užgniaužti. Jei Vakarų kraštai bus 
sveiki bei atsparūs, tai bendrai su 
JAV ir JT ištikimų narių pajėgo
mis kiekvienai sovietų agresijai 
galės pastatyti nenugalimą mūrą. 
Amerika yra tiek pat pasiryžusi šį 
rezultatą pasiekt, kiek Sov. S—ga 
jo įgyvendinimą sutrukdyti.

Vakarų Europos valstybės,
ignoruodamos sovietų grasinimus 
ir priidamos amerikiėčių pagalbą 
nuo komunizmo nusigrįžo. Todėl 
Amerika turi pareigą prieš išorinį 
Sovietų puolimą jas lygiai tiek pat 
remti, kiek praeitais metais rėmė 
prieš vidines komunistų revoliuci
jas. Parama turi būti ir materialinė 
ir ginklo, ir dabar suteikta. Pir
masis tikslas — išvengti karo. Ga
limas užpuolėjas turi matyti, kad 
sprendžiamu metu prieš jį stovės 
striprl jėga. Antras tikslas — jei vis 
dėlto būtų — užpulta — šias jėgas 
panaudoti su tokiu greičiu ir koor
dinacija, kad pergalė,būtų garan
tuota.

Jei Europos valstybių vyrai karo 
pavojaus vertinimuose ir nėra 
vieningi — visi vieningi pripa
žįsta, pavojų esant. Kai Anglijoj 
ypatingai baiminamasi, kad Sta
linas, kaip savo laiku Hitleris, dėl 
Vakarų nusistatymo nepažinimo 
gali per toli nužygiuoti, tai pran
cūzų ir kitų kontinentinių vyriau
sybių sluogsniuose rimtai Įžiūrima 
šaltai iškalkuliuoto sovietų puo
limo galimybė. Jie mato ir visuo
tinio žlugimo pavojų visų kovoje

SOVIETAI ATVIRAI 
GRASINA SUOMIJAI
„Ar galimas daiktas, kad praei

ties pamokų bus nepakakę Suo
mijos vadams įvaryti proto?" klau
sia sovietų laikraštis „Naujieji 
laikai" straipsnyje, kuris skamba 
kaip atviras Maskvos grasinimas 
Suomijos vyriausybei.“ Fagerholmo 
kabinetas", .rašo toliau sovietų 
laikraštis, „nesigaili pastangų Suo
mijos ir viso pasaulio reakcijos 
viltims pateisinti. Per trumpą lai
ką dabartinė Suomijos vyriausybė 
visiškai niekais pavertA demokra
tinę linkmę, kurią tas kraštas bu
vo paėmęs tuoj po karo. Užsienių 
politikoje einama pavojingu keltai. 
Aišku, kad Fagerholmo kabinetas 
nori išnaudoti savo ryšius su Skan
dinavijos kraštais tam, kad Suo
miją įpainiotų į Marshalio plano 
pinkles. Tokia politika kelia gyvą 
nepasitenkinimą demokratiniuose 
sluogsniuose, tačiau Fagerholmas 
be atodairos drožia toliau tuo sli
džiu keliu. Sovietų opinija su dė
mesiu seka tos suomių politikos 
raidą.“ 

radikaliai pasikeitė. Ir prezidento 
rinkimai neįstengė abiem partijom 
bendrą JAV užsienio politiką iš
sprogdinti.

Ir todėl, jei karas, kaip instru
mentas politikai, iš sovietų prog
ramos nėra išjungtas — Kremliui 
konfliktas bus žymiai mielesnis da
bar, nei laukti, kol po keletos me
tų demokratinės priemonės svar
stykles Vakarų naudai nusvers.

Hobart. (Tasmanija) James Bis-
set, buvęs „Queen Mary" kapi
tonas, pareiškė, kad Churchillis 
pirmojo karo metu buvęs suplana
vęs savo mirtį tuo atveju, jei vo
kiečiai būtų nugalėję Angliją ir jo 
pakliuvimas į vokiečių rankas at
rodytų neišvengiamas. Prie jo esą

BALFO ĮSTAIGOS EUROPOJE

Pranešimas emigraciniais reikalais
Pranešama, kad tremtinių darbo 

ir buto užtikrinimai, kurie emigra
cijai į JAV iki š. m. spalių mėn. 
25 d., buvg atsiųsti BALF-o įstaigai 
Europoje — (Mūnchen 27, Rauch 
straūe 20), šiuo metu jau yra per
siųsti BALF-o Centrui į Ameriką. 
Ten bus jie patikrinti ir duota 
jiems tolimesnė eiga.

Pirmieji lietuviu tremtiniu vaikai Šveicarijoj poilsio
Karo metu ir ypatingai karui 

pasibaigus Šveicarų Raudonasis 
Kryžius ėmėsi iniciatyvos iš įvai
rių Europos kraštų imti nusilpu
sius, nedamaitintus ir sergančius 
vaikus į savo kraštą poilsiui. Švei
carų Raudonojo Kryžiaus pareigū
nų pareiškimu, po karo ligi šiol 
Šveicarijoje atostogavo per 170 000 
įvairių tautybių vaikų. Daugiausia 
vaikų Šveicarijoje buvo iš Vokie
tijos, Italijos ir Prancūzijos. Be to, 
dar buvo kelios grupės vaikų iš 
įvairių Balkanų kraštų. Šiek tiek 
vaikų poilsiui per Švedų Raudoną
jį Kryžių yra buvę ir ŠVedijoje.

Nuo pat 1946 metų pavasario 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyr. 
Valdyba darė daug pastangų suda
ryti progos ir lietuvių tremtinių 
vaikams pasinaudoti šia galimybe 
pailsėti Šveicarijoje. Tačiau šio 
sumanymo įgyvendinimui teko nu
galėti įvairiausių kliūčių, kurias 
sudarę dalinai įvairios šveicarų 
įstaigos, o dalinai UNRRA’os ir 
IRO vadovybės ir okupacinių ka
riuomenių administracija.

Šių metų pavasarį L. R. K. Vyr. 
Valdybos pirmininkui Dr. D. Jasai
čiui lankantis Šveicarijoje (IRO 
konferencijoje), pavyko gauti švei
carų „Caritas" organizacijos prita
rimą šiam reikalui ir pažadą tar
pininkauti ir pagelbėti išgabenti 
200 lietuvių vaikų dalimis į Švei
cariją.

Vaikų išgabenimo reikalui labai 
širdingai pritarė ir daug dėmesio 
parodė Šveicarų „Caritas" organi
zacijos prezidentas Crivelli.

Tuo reikalu Vokietijoje lankėsi 
„Caritas" organizacijos atstovė p. 
Mader ir su ja buvo galutinai su
tartos visos vaikų išgabenimo į 
Šveicariją poilsiui sąlygos. Pirmoji 
grupė 50 vaikų buvo sutarta pa
rinkti tik iš Prancūzų okupacinės 
zonos, nes iš kitų zonų nebuvo 
galima sutvarkyti išvažiavimo for
malumų.

Tuojau buvo parinkta atitinka
mas skaičius kandidatų, ir manyta 
šiuos vaikus dar liepos mėnesio 
pabaigoje išsiųti į Šveicariją. Ta
čiau vaikų, patikrinimas ir visų 
formalumų sutvarkynias užtruko 
nenumatytai ilgai ir tuo būdu pir
mieji vaikai išvyko tik š.m. spalio 
mėn. 22 d.

Poilsiui vaikai imami 6—14 me

tų amžiaus, nusilpę arba sergą ko
kia nors neužkrečiama liga. Visus 
vaikus pirmiausiai turėjo patikrin
ti vietiniai lietuviai gydytojai ir 
padaryti numatytus skiepijimus 
bei tyrimus.

Spalio mėn. 7—9 dienomis lankė
si Šveicarų Raudonojo Kryžiaus 
gydytoja p. Streit, kuri dar sykį 
visus vaikus apžiūrėjo ir galutinai 
atrįnko siųstinus poilsiui Į Švei
cariją. Kai kurie vaikai neatitiko 
nustatytų reikalavimų ir buvo at
mesti. Tuo būdu pirmojoj grupėj 
į Šveicariją išvyko 38 vaikai: 21 
mergaitė ir 17 berniukų.

Vaikus į Šveicariją palydėjo ir 
Šveicarų Raudonojo Kryžiaus at
stovams perdavė L. R. K. Vyr. Val
dybos narys dipl. agr. Jonas Dau
gėla ir L. R. K. Freiburgo skyriaus 
pirmininkas inž. Kęstutis Jesaitis.

Vaikus Baselio stotyje pasitiko 
Šveicarų Raudonojo Kryžiaus sky
riaus prezidentė p. M. Boiler ir 
keliolika Šveicarų Raudonojo Kry
žiaus seserų. L. R. Kryžiaus atsto
vams kiek ilgiau teko pasikalbėti 
su p. M. Boiler ir gauti šiuo rei
kalu kai kurių informacijų.

Pirmoji lietuvių vaikų grupė yra 
paskirstyta apsigyventi trijose 
apylinkėse: Liuzemos — 24, Berno 
— 4, Solatum — 10 vaikų. Vai
kai į apylinkes paskirstyti atsižvel
giant į jų sveikatos stovį, paren
kant atitinkamas klimato sąlygas.

Vaikai bus apgyvendinti atski
rose šveicarų šeimose, kurias lie
tuvių vaikams parinko ir numatė 
šveicarų „Caritas" organizacija. 
Vienos šeimos vaikai bus apgy
vendinti arba toje pačioje šeimoje 
arba bent vienoje vietoje, kad ga
lėtų dažnai pasimatyti. Vaikus 
poilsio metu lankys Šveicarų Rau
donojo Kryžiaus seserys, bus pe
riodiškai tikrinama sveikata ir, 
pastebėjus kurias nors ligos žy
mes, jie tuojau bus išgabenami į 
sanatorijas. Vaikai Šveicarijoje 
atostogaus 3 mėnesius. Ligos atve
ju, tėvams pageidaujant, gali būti 
atostogos pratęstos. Mokyklinio 
amžiaus vaikams bus stengiamasi 
sudaryti mokymosi sąlygas. Šven
čių ir kitomis progomis Šveicarų 
Raudonasis Kryžius ir „Caritas" 
vaikus apdovanoja įvairiomis do
vanomis. Visi vaikai raginami ato
stogų metu galimai dažniau ra:

Gerb. Tautieti,
Jei nori būti greit ir tiksliai informuotas, kas dedasi pasauly* 
kas vyksta Tėvynėje bei kaip stovi emigracijos reikalai, skai
tyk tris kaitas per savaitę išeinančius

„ŽIBURIUS“.
Užsisakyti kiekvienu metu galima pas spaudos platintojus arba 
tiesiog administracijoje Augsburg-Hochfeld, DP Balti* 
Camp. Prenumeratos kaina vienam mėnesiui 
D M 3,—, užsieny — DM 5,— Susipažinti atsiuntusiems adre
sus siunčiamas vienas egz. nemokamai.

Administracija.

kritiškomis Anglijai dienomis, ke
liaujant „Queen Mary“ laivu, ša
lia nuolat stovėjęs sargybinis su 
užtaisytu ginklu, pasiruošęs jį nu
šauti, jei grėstų neišvengiamas pa
vojus pakliūti vokiečiams.

Emigracinių dokumentų registra
cija BALF-o įstaigoje Europoje 
vykdoma ir toliau.

Naujai prašantieji buto ir darbo 
užtikrinimų iš savo giminių ir arti
mųjų turi jiems priminti, kad su
darant minėtus dokumentus, ypač 
privačiu keliu, užtikrinimuose bū
tinai turėtų būti žymima: 

šyti laiškus savo tėvams ar globė
jams. Karo ar kitų eventualumų 
atveju visi atostogaujantieji vaikai 
tuojau pereina Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus juridinėn globon.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
prašomi, maloniai sutiko poilsio 
metu vaikus globoti ir įvairią pa- 
gelbą tiekti kun. Novickis ir. S. 
Garbačiauskas, kurie nuolat gyve
na Šveicarijoje.

Visi vaikai Baselio stotyje buvo 
pavalgydinti, patikrinta jų apran
ga ir dar tą pačią dieną išvažiavo 
toliau į savo globėjų gyvenamas 
vietas. P. Boiler pareiškė, kad jai, 
iš pirmo pamatymo, mūsų vaikai 
sudarė labai malonų įspūdį, o iš 
jų išorės ir gražaus paruošimo ma
tyti, kad jie kultūringų ir tvarkin
gų tėvų vaikai. Pažymėtina, kad 
šis vaikų transportas yra pirmas 
ne tik lietuvių, bet ir išviso DP. 
transportas į Šveicariją.

L. R. Kryžiaus atstovas Jonas 
Daugėla L. R. Kryžiaus ir vaikų 
tėvu vardu perdavė nuoširdžiausią 
padėką poniai Boiler ir drauge 
šveicarų Raudonajam Kryžiui už 
gražų lietuvių vaikų pasitikimą 
bei parodytą rūpestį ir pa’reiškė 
viltį,-kad ir toliau vaikai atostogų 
metu Šveicarijoje gaus rūpestingą 
globą ir tėvišką priežiūrą.

L. R. Kryžiaus Vyr. Valdyba 
šiuo metu daro pastangų ir dau
giau vaikų išgabenti poilsiui į 
Šveicariją. Sekančias grupes nori
ma sudaryti iš kitų Vokietijos 
okupacinių zonų. Tuo reikalų 
BALF-o gen. įgaliotinė p. I. Rovai- 
tė lankėsi amerikiečių okupacinės 
valdžios įstaigose ir jai buvo pa
žadėta, kad ir iš amerikiečių zonos 
bus duoti leidimai vaikams išvyk
ti Į Šveicariją. Tuo būdu, kai tik 
bus susitarta su Šveicarų Raudo
nuoju Kryžiumi ir „Caritas", bus 
tuojau pradėta ruošti sekanti lie
tuvių tremtinių vaikų grupė. Tiki
masi, kad ir su anglų okupacine 
valdžia pavyks šiuo reikalu susi
tarti.

Išsiunčiant pirmąją, vaikų grupę 
į Šveicariją, L. R. Kryžiui pavyko 
dar vienas didelis žygis savo veik
loje. Už vaikų priėmimą poilsiui 
tenka reikšti padėką Šveicarų Rau
donajam Kryžiui ir Šveicarų „Ca
ritas" orgąnizacijai bei jų veikė
jams.

1. kad garantuojama butas;
2. kad garantuojama darbas. Žy

mios reikšmės gali turėti darbo 
konkretizavimas, todėl pageidau
jama, kad užtikrinime būtų nuro
doma konkretus darbas, o ne vien 
tik jo pažadas; r

3. kad dėl naujai atvykusio Į 
JAV nebus iš darbo atleistas ir iš 
buto pašalintas joks amerikietis;

4. kad garantuojama apmokėji
mas kelionės išlaidų nuo uosto iki 
naujos gyvenamos vietos ir

5. kad naujasis emigrantas ne
bus Amerikos visuomenei ir val
stybei našta.

Šia proga patariama besirūpi
nantiems gauti buto ir darbo už
tikrinimus priminti jų davėjams, 
kad jie užtikrinimus (3 egz.) siųs
tų ne į Europą, bet BALF-o Cen
trui Amerikoje (United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc. 105 
Grand Street, Brooklyn 11, N.Y.) 
arba betarpiai DP.’ Komisijai Va
šingtone (Displaced Persons Com
mission, Washington 25, D. C.).

Pastaba: Šis pranešimas yra kar
tu ir atsakymas į paklausimus 
tiems, kurie laiškais klausė ir pra
šė, pranešti apie jų atsiųstų emi
gracinių dokumentų eigą.

BALF-o Įstaiga Europoje.

LIETUVOS ŪKU 
NINKO LAIŠKAS
„News letter“ savo š. m. spalio 

22 d. numery rašo apie vis didė
jantį sovietų spaudimą jungtis į 
kolchozus Lietuvoje. Ūkininkai, 
remiami partizanų, atkakliai prie
šinasi. Slaptai pasiekęs Švediją 
vieno ūkininko laiškas vaizduoja 
tragišką krašto būklę. „Anksčiau 
mūsų 3000 gyv. miestely buvo iš 
viso 5 valdininkai, iš kurių 2 po
licininkai. Dabar gi mes turime 
maitinti ir aprengti 43 MVD ka
reivius. 24 civilinius tarnautojus 
ir 8 MVD valdininkus, kurie gy
vena kaip kiaulės, atimdami ge
riausius mūsų rūbus ir suvary
dami mus pačius į kolchozus. Jie 
laiko pas save prostitutes, tuo 
tarpu kai miesto gyventojai ne
turi darbo* ir niekas nežino, ką 
atneš rytojus.“

„Daugelis mūsų apylinkės ūki- - 
ninku, negalėdami atlikti pyliavų, 
pabėga kur nors kitur, stengda
miesi išvengti deportavimo. Kar
tais žmonės grįžta iš kalėjimų, 
bet jau nebegali dirbti, o dau
gelis yra išvežami į Uralą.“

„Neįmanoma aprašyti visą mus 
užgriuvųsį vargą... Vieno ūki
ninko duktė buvo apkaltinta pa
laikanti santykius su partizanais 
ir suimta, tačiau tikroji arešto 
priežastis buvo ta, kad ji turėjo 
siuvamą mašiną...“

„Vienintelė užsienio korespon
dencija, kurią galima ne baudžia
mai vesti, yra su deportuotais 
pažįstamais ir giminėmis. Trem
tinių laiškai yra pilni skausmo 
ir sovietai mano, kad tuo būdu 
likusieji bus įbauginti, kad ir jų 
neištiktų toks pat likimas.“

„Vorkutos anglių kasyklose 
dirbą lietuviai daugiausia yra in-' 
teligerrtai ir ūkininkai. Labai daž
nai tremtinių laiškai yra užbai
giami taip: „Siųsk, ką gali, net ir 
tai, ką duodi vištoms ir kiaulėms, 
nes čia, Urale, ir tai yra daugiau,' 
negu gerai.“
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