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Gyvenimas ir pietinėse JAV srityse nėra toks baisus
J. VALAIČIO, BALFo ATSTOVO PAREIŠKIMAS LIETUVIU SPAUDOS KONFERENCIJOJE APIE DARBO 
IR GYVENIMO SĄLYGAS JAV. NEPAGRĮSTAS KAI KURIŲ LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ PUOLIMAS 
NCWC ATŽVILGIU. JAV LIETUVIAI LAUKIA IS TREMTINIŲ PAGELBININKŲ KULTORINIAM DARBE

Stalinas pasiruosęs susitikti 
su Trumanu

* lęs ne .
* lietuviu s

Sausio 29 d. „Aidų" redakcijoje 
Mūnchene įvyko amerikiečių zo
nos lietuviškų laikraščių šeštoji 
konferencija. Šios konferencijos 
kvietėjas Inf. Yarnybos šefas dėl 
auto katastrofos neatvyko, tad re
daktoriai turėjo daugiau laiko iš
sikalbėti su iš Amerikos atvykusiu 
BALFo dir. J. Valaičiu, kuris, pats 
būdamas Amerikos lietuvių spau
dos klubo vicepirmininkas, puikiai 
pažįsta JAV lietuvių gyvenimą ir 
aktyviai dalyvauja BALFo šalpos 
bei imigraciniuose darbuose, mie- 

*• su laikraštininkais pasi- 
r mintiipis, kuriomis 

ojasi mūsų tautiečiai, 
l Vokietijoje.

TŲ IMIGRACIJA' 
’ER NCWC?

• mūsų spaudoje 
mamas, yra sukė- 
čų tarpgrupiniame 

arstyme, ne vienas
laikraštis ž išliejęs pagiežos, 
melo ir šmeižto taip vad. katalikų 
Misijos adresu. Į šį jautrų klausi
mą gan įdomiai atsakė p. Valaitis. 

Iki šių metų pradžios per Balfą, 
kurį sudaro visos keturios (krikš
čionių dem., tautininkų, socialistų 
ir sandariečių) grupės, išpildyta 
13.000 darbo ir butų garantijų. Bal
tas DP komisijoje turi gerą vardą, 
nors teisės vesti bylas ir neturi. 
Anos teisės neturi todėl, kad Bal
tas yra neturtingas. Anot p. Valai
čio, tą teisę galėtų nors Ir rytoj 
gauti, bet kartu Balfui kristų visa 
atsakomybė ir finansinė našta, ku
rios ši organizacija nepajėgtų pa
kelti. Perėmus bylų vedimo dar
bus, tuoj reiktų didinti aparatą, 
steigti naujų skyrių su dideliais 
štabais Vokietijoje ir Austrijoje,

kurių išlaikymas pareikalautų iki 
100.000 dolerių metams. Todėl by
los, pagal Balfo susitarimą, yra 
vedamos per katalikų NCWC, pro
testantų ChWS ir liberalų IRRC 
arba tiesiog per DP komisiją. Dau
giausia bylų eina per NCWC ir 
štai kodėl: Lietuvių tautos skaito
ma 80 % katalikų. Katalikų orga
nizacijos pirmoje eilėje rūpinasi 
katalikais, kitos organizacijos pir
moj eilėj kitų pažiūrų žmonėmis.

Balfas keletą kartų prašė protes
tantų ir liberalų organizacijų, kad 
daugiau pasirūpintų ir lietuviais 
nekatalikais, kurie per NCWC ne-' 
imigruoja. NCWC savo centre įstei
gė lietuvių skyrių, kuriame dirba 
penki jų apmokomi tarnautojai (J. 
Laučka — vedėjas, K. Baltramaitis, 
Gajauskaitė, Sanjatauskienė ir Puo- 
džiūtė). ChWS ir IRRC taip pat 
sutiko priimti lietuvių tarnautojų, 
tik su sąlyga, kad Balfas apmokės 
jięms algas. Balfas tokiems žmo
nėms mokėti algas neturi lėšų, nes 
ir pačiame Balfo centre tedirba 
šeši apmokomi tarnautojai.

Balfas, išsiuntinėdamas blankas 
kvietėjams, prašo nurodyti, per 
kokią labdaros organizaciją norė
tų, kad tremtinys atvyktų. Nie
kas neverčia ir nenurodo, kad 
tremtinys vyktų tik per NCWC. 
Nieko nepadarysi, kad lietuviai 
nori ir faktiškai iki % visų trem
tinių atvyksta* per NCWC.

Apskritai, po pavykusio Ameri
kos kat. vyskupų vajaus,’ kurio 
metu, susirinkta 2 mil. dol. dau
giau, negu tikėtasi, NCWC finan
sinė padėtiš yra stipresnė negu 
ChWS, turi gerą štabą, kuriuo gali 
pasinaudoti ir Balfas, atvykus 
tremtiniams į Ameriką.

DOKUMENTŲ SUDARYMAS IR 
UŽSIDELSIMO PRIEŽASTYS

Amerika turi apie 1 mil. lietu
viškos kilmės žmonių, todėl sun
kiai atrasi šeimą, kuri neturėtų 
giminių ar pažįstamų tremtinių 
tarpe. Visi Amerikos lietuviai nuo
širdžiai nori padėti savo broliams 
ir seserims atvykti į JAV ir ten 
įsikurti. Nors lietuviai turtingumo 
atžvilgiu yra vidury (turtingesni 
švedai, vokiečiai, anglai, neturtin
gesni lenkai, ukrainiečiai), bet 
darbo ir buto sutarčių sudarymo 
atžvilgiu daug tautų pralenkia. 
Lenkai, pav., sudarė 3000 sutarčių,

Darbo ir buto garantijos suda
rymas nėra toks paprastas dalykas. 
Mūsų senieji imigrantai nedidelio 
mokslo žmonės. Pasiųstus Balfo 
blankus dažnai patys nepajėgia 
užpildyti, turi surasti kitą asmenį, 
kuris sutiktų tai atlikti. Užpildy
tus blankus šešiuose egzemplio-

(Perkelta į 4 pusi.)

Maskva. Stalinas amerikiečių 
žinių agentūros INS atstovui da
vė pasikalbėjimą, atsakydamas į- 
keturius klausimus. Sovietų S-ga. 
anot Stalino, būtų pasiruošusi su 
JAV padaryti bendrą pareiškimą, 
kad nė viena iš šių vyriausybių 
nemananti griebtis karo. Stalinas 
pareiškęs, kad jis neturėtų nieko 
prieš susitikimą su prez. Truma
nu, kurio tikslas turėtų būti pa
ruošti pasaulio taikos sutartį. Į 
klausimą, ar sovietų vyriausybė 
būtų pasiruošusi tartis su JAV 
dėl bendros nusiginklavimo pro
gramos, Stalinas atsakęs, kad So
vietų S-ga nieko prieš tai neturė
tų. Stalinas pareiškęs, jei D. Bri
tanijos, JAV ir Prancūzijos vy
riausybės sutiktų atidėti separa- 
tinės vakarų Vokietijos valstybės 
sudarymą iki visų užsienių reiką- 
lų ministrų susitikimo ir bendrai 
to reikalo aptarimo, tada Sovietų 
S-ga nieko neturėtų prieš Ber
lyno blokados atšaukimą. Tačiau 
esą būtina, kad ir ’vakariečiai at-

Sovietai keičia Vokietijos politika?

IRO padės baltiesiems rusams 
išvykti is Kinijos

Ženeva. Vykdomasis Pabėgėlių 
Organizacijos komitetas priėmė 
nutarimą, kuriuo įgalioja IRO 
tuoj evakuoti iš Kinijos visus 
baltuosius ęusų pabėgėlius, nes 
jiems dėl komunistų įsigalėjimo 
susidarąs rimtas pavojus. Kinų 
atstovas Šveicarijoje Dr. Wu 
Nan-ju, vienintelis iš devynių 
tautų komiteto, balsavo prieš šį 
nutarimą. Jis tvirtino, kad pabė
gėliams, kurie daugiausia yra pa
sitraukę iš Rusijos po revoliuci
jos, nesą jokio pavojaus iš kinų 
komunistų pusės. „Tie, kurie 
priėmė tokius nutarimus, visai 
nepažįsta kiniečių tautos būdo bei 
pačių kinų komunistų“, — kalbėjo 
Dr. Wu Nan-ju. JAV, Anglija ir 
Prancūzija buvo tarp tu, kurios 
balsavo už šios rezoliucijos priė
mimą. Atstovai mano, kad reiksią 
evakuoti apie 8000 baltųjų rusų.

Du tūkstančiai jų jau yra kelyje 
į Filipinus, kur jiems vyriausybė 
pažadėjusi 4 mėnesiams prieglau
dą. Vyr. IRO direktorius ameri
kietis William Hallam Tuck susi
kirto su Dr. Wu dėl pasakymo, 
kad baltiesiems rusams Kinijoj 
nesą jokio pavojaus. „Aš niekad 
nesutiksiu su Kinijos atstovo pa
reiškimu, — kalbėjo dir. Tuck, — 
kad tiems žmonėms negresiąs joks 
pavojūs, turint iš tų vietovių aiš
kius pranešimus ir puikiai žinant 
visas tas aplinkybes.“ Rezoliuci
jos projekte buvo siūloma tuoj 
evakuoti 4.000 pabėgėlių. Tačiau 
galutinai nusistatyta pirmiausiai 
ištirti pavojaus laipsnį ir nusta
tyti, kurie evakuotini. IRO parei
gūnai teigia, kad iš tikrųjų baltie
ji rusai esą ten dideliam pavojuj, 
nes jie buvę visą laiką aktyvūs 
kovotojai .prieš komunizmą.

Londonas. Diplomatiniuose Lon
dono sluoksniuose kalbama, jog 
sovietai keičia savo politiką Vo
kietijos klausimu. Sis teigimas re
miamas šiais trimis įvykiais: 1. So
vietų zonos SMV. politinio skyri
aus šefo pulk. S. Tulpanovo kal
bos, pasakytos SĖD. partijos kon
grese, uždraudimu viešai skelbti: 
įsakymas tiesiai atėjęs iš Maskvos. 
2. Ketvirtadienį padarytu Walter 
Ulbrichto pareiškimu, jog Berly
nas turi būti traktuojamas kaip 
Vokietijos sostinė, o ne kaip pa
prastas sovietų zonos miestas. 3. 
Pagal neoficialius pranešimus, vyk
stančia slapta komunistų politikų 
konferenciją Čekoslovakijoje, ku
rioje dalyvauja taip pat šiuo metu 
Čekoslovakijoje „atostogaująs" so
vietų užs. reik, vicemin. A. Vi
šinskis. Anot prancešimų, konfe
rencijoj yra kritikuojama Kremli
aus vedama provokiška politika.

Londono stebėtojai tvirtina, jog 
Vokietijos politikos kurso keiti
mas yra sietinas su artimoje atei
tyje įjvyksfiančiais pasitarimais ben
droms Vokietijos problemoms iš
spręsti. Apskritai šiuo metu veda
mos taikos ofensyvos vienas iš. 
pagrindinių motyvų yra „oro tilto" 
pasisekimas.

MASKVA ATSAKO I VAKARIEČIŲ 
NOTĄ

Vašingtonas. Pereitų metų pabaigoje 
JAV, Anglija ir Prancūzija buvo įtei
kusios Sovietų Sąjungai notą, kurioje 
reikalavo li£i 1949 m. pradžios grąžinti 
visus vokiečių belaisvius | Vokietiją, 
nes taip buvo anksčiau susitarta. 
Paskutiniu laiku trumpa formalaus 
turinio nota sovietai atsakė vakarie
čiams. Anot vieno „Amerikos balso" 
kalbėtojo, nė į vieną patiektą klausi
mą sovietai žmoniškai neatsakė, ir tuo 
būdu ligi šiol dar nežinoma, kiek vo
kiečių karo belaisvių Rusijoj yra mirę 
ir kiek dar gyvų^stovyklose.

Kartu su bota prisiųstame memo
randume sovietai teigia, jog daugu
mą vokiečių karo belaisvių jie jau 
grąžinę, o likusius grąžinsią 1949 m. 
laikotarpyje. Memorandume taip pat 
kategoriškai tvirtinama, jog sovietai 
niekad nėra žadėję belaisvius grą
žinti iki 1948 m. galo, tačiau pripa
žįstama, jog Maskvoj buvo nutarta 
belaisvių grąžinimo planą išdirbti pa
vesti Kontrolinei Tarybai, kuriai iši
rus, ir šis klausimas liko kaboti ore.

Didžiausą memorandumo dal| užima 
kaltinimai Vakarams. Tvirtinama, jog 
vakariečiai šiuo metu priverstinėmis 
darbo sutartimis laiko Vakarų vals
tybėse daugiau kaip 250.000 sovietų pi
liečių ir tūkstančius vokiečių karo be
laisvių.

Minėtas „Amerikos balso“ kalbėto
jas pareiškė, jog šis sovietų teigimas 

‘yra per daug naivus. Visiems žinoma, 
jog minimi sovietų piliečiai yra Balti
jos valstybių pabėgėliai, kurie laisvu 
noru nesutinka gr|žti | savo tėvynes, 
kurios yra inkorporuotos | sovietini 
„rojų“.

sisakytų tuo pat metu prieši blo
kadą vartojamų priemonių.

ĮKURTA EUROPOS*TARYBA
Londonas. Sausio 27-28. d. Lon
done įvyko Vakarų Europos Uni
jos užsienių reik, ministerių kon
ferencija, kuri nutarė įsteigti Eu
ropos Tarybą, susidedančią iš mi
nisterių pirmininkų Tarybos, kuri 
posėdžiauja slaptai, ir atstovų su
sirinkimo, posėdžiaujančio viešai. 
Reuteris praneša, jog į Europos 
Tarybą bus pakviestos visos Eu
ropos valstybės.

Konferencijoj buvo bandyta pa
judinti iš mirties taško ir pran- 
cūzų-belgų siūlomo Europos par
lamento sudarymą. Šis pasiūlymas 
susilaukė griežtos anglų opozici
jos, tuo būdu šis klausimas dar 
liko neišspręstas.

Vakarų Europos Unijos Taryba, 
anot Schumano, taip pat nutarė 
paraginti Italiją įsijungti į Vakarų 
Europos Uniją.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
MASKVA. Sovietų pasiuntinys Oslo 

mieste, pagal Tass žinių agentūrą, 
kreipęsis | Norvegijos užsienių rei
kalų ministeriją, kad ji duotų paaiš
kinimų dėl laikymosi Atlanto pakto 
atžvilgiu. Iš sovietų buvęs atkreiptas 
| tai dėmesys, kad Norvegija turinti 
su Sovietų Sąjunga bendrą sieną ir 
ar Norvegija nemananti padarytis 
ar Norvegija nemananti padaryti 
Atlanto paktą pasirašančioms vasty- 
bėms. Toliau iš sovietų pusės buvę 
pareikšto, kad Atlanto paktas priešta
raująs JT nuostatams.

ATĖNAI.\ Graikų sukilėliai, pagal 
generalinio štabo pranešimą. įsiveržę 
į rytinius Salonikų miesto priemies,- 
čius.

WASHINGTON. US karo ministras 
K. C. Royall kreipęsis | Prezidentą 
su prašymu, kad US zonos tvarkymą 
perimtų užsienių reikalų ministerija. 
Sąryšy su tuo gen. Clay pareiškęs 
norą iš savo posto pasitraukti. Prez. 
Trumanas nor|s, kad gen. Clay dar 
kurį laiką savo vietoj pasiliktų.

OSLO. Švedija, Norvegija ir Danija 
bendrame komunikate pareiškė, kad 
sudaryme sąjungos bendro susitarimo 
dar neprieita. Bendros užsienio poli
tikos busią laikomasi.

Gauta jau 35.000 darbo sutarčių
Frankfurtas. Balandžio mėn. iš- I DP GLOBOS IR PO 1950 METŲ

vietinių jų asmenų transportai iš 
Europos į Ameriką pasieks savo 
aukščiausį laipsnį — 12.000 as
menų per mėnesį — pareiškė Eu
ropos DP komisijos koordinato
rius A. E. Squadrilli.

Norint įvykdyti 205.000 DP 
pergabenimo programą iki 1950 
m. birželio mėn., kaip yra numa
tęs kongresas, darbas turi būti 
pagreitintas.

Per sausio mėn. pergabenta apie 
3.000 DP iš Vakarų Vokietijos ir 
Austrijos. Vasario mėn. numato
ma perkelti 4.000, kovo mėn. 7.500 
iki 10.000 ir balandžio mėn. 12.000.

Spaudos konferencijoje sausio 
. 24 d. Squadrilli pranešė, kad Eu- 
I ropos koordinatorius jau yra ga

vęs 35.000 galiojančių darbo ir 
buto garantijų. (S and S)

Ženeva. Sausio mėn. pabaigoje 
Ženevoje susirinkę 49 labdaros 
organizacijų atstovai iš 11 kraštų 
nutarė prašyti vyriausybes tęsti 
DP globą ir po 1950 m., kai IRO 
darbą baigs. Keturias dienas už- 
sitęsusioje konferencijoje, kurioje 
dalyvavo ir IRO pareigūnai, lab
daros organizacijų atstovai apkal
tino kai kurias vyriausybes už 
DP diskriminaciją tautybės, reli
gijos ir giminių atžvilgiu. Šitokia 
vyriausybių politika neleidžia at
likti DP įsiRurdinimo iki numa
tytu 1950 m. vidurio termino.

Labdaros organizacijos nurodė, 
kad jos esančios-nepajėgios pasi
imti pilną atsakomybę už visus 
išvietintus asmenis po 1950 me-

I tų. (S and S)
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Ka pasakoją is Lietuvos atvykęs vokietis
pilni suimtųjų mantos, ant virš- Į 
aus susėdę vyrai, moterys ir vai
kai. Tarp kitų daiktų matė pinti
nėse vežantis bulvių, o taip pat ir 
vištų.

Į Sibirą išvežtasis Banys (žiūr. 
„Zib.“ Nr. 1) gyvena nuo savo šei
mos (žmonos ir sūnaus) atskirtas 
— už dviejų šimtų km.

Tuščias išvežtųjų sodybas daž
nai rusų kareiviai apiplėšia: iš
ima langus, išvežioja baldus ir 
t. t. . . . Gi tokiam ūky apsigy
venti ir jį valdyti reikia gauti iš 
partizanų leidimą. Be leidimo 
apsigyvenę, nakties metu sulau
kia partizanų, kurie uždeda baus
mę: rašyti ištremtajam savinin
kui laiškus ir kas savaitė siųsti 
po siuntinį. Tuščioj sodyboj apsi
gyvenę, vokiečiai partizanų ne
liečiami. Mat, vokiečiai naudojasi 
tik pastoge, ūkio nevaldo. Kalba
mas vokietis su draugu apsigyve- 

! no Staniavos kaime per Sekmines 
išvežto Macionio sodyboj. Macio- 
,nio 12 m. berniukas ir jaunesnė 
duktė grįžę iš mokyklos tėvų jau 
neberado — jie buvo išvežti. Ber
niuką vokietis matė, kai jis buvo 
parėjęs į namus pasižiūrėti.

„Zib.“ Nr. 1 (196) buvo įdėtas 
vieno vokiečio,' paskiausiais lai
kais gyvenusio Lietuvoj, pasako
jimas apie dabartinį Lietuvos gy
venimą. Minėtas vokietis dabar 
suteikė dar papildomų žinių iš 
paveiktos tėvynės.

Praeitais metais, pasakoja jis, 
išvežimas iš Lietuvos prasidėjo 
penktadienį po Sekminių. Tuo 
metu jis su savo draugu jau ren
gėsi grįžti į Karaliaučių ir tais 
pačiais keliais, kuriais atvyko į 
Alytaus apskritį, atėjo į Jūros sto
tį. Tačiau Kazlų Rūdon atvykusio 
išvežimus vykdyti žydo-majoro 
buvo suimtas ir pristatytas milici
jai. Kazlų Rūdos milicijos virši
ninkas — rusas juos paleido. 
(Pastebėtina, jog beveik visi mili
cijos viršininkai yra sovietų ka
rininkai tik milicijos uniformomis 
apsivilkę.) Matyt, iš kitur atvykęs 
žydas nežinojo, kaip vietoj vokie
čiai traktuojami. Tuomet pėsti 
nuėjo į Pilviškius. Stotyje jau bu
vo privežta tremtinių. Lietuvis ge
ležinkelietis. jiems patarė dabar 
į Karaliaučių nevykti, nes būsią 
blogai. Vokiečiai paklausė ir grįžo 
atgal. Pakeliui sutiko vežant su
imtuosius į stotį. Sunkvežimiai

Akad. Samb! „Šviesa" žiemos
stovykla Kiefersfelden

Ir šiais metais, gruodžio mėn. 
29-sausio 7 dienomis, šviesiečiai 
akademikai naujuosius metus su
tikti susirinko tradicinėn žiemos 
stovyklon Alpėse, Kiefersfelden 
miestelyje, pačiame Austrijos pa
sienyje. Praėjusių stovyklų nuo
taikų, bei prisiminimų vedami, kad 
ir netaip gausūs jų būreliai susi
rinko pailsėti, pasportuoti, dar la- 
bjau susicementuoti greitos emi
gracijos išvakarėse, o gal ir at
sisveikinti.
Gero oro dėka, stovyklautojai dau
giausia dėmesio skyrė žiemos spor
tui, iškiloms, poilsiui. Slidžių spor
to, sniego, aukštumų bei gamto
vaizdžių mėgėjams kelios stovy
klos dienos paliko neišdildomų per
gyvenimų. Stovyklos metu suru
ošta keletą didesnių iškilų į žy
mesniąsias. vietoves, bei apsilan
kymas Austrijon, kur apžiūrėta 
Kufsteino istorinė pilis.

Sportiškąsias stovyklos nuotai
kas bei poilsį pagyvino įspūdin
gas Naujų Metų sutikimas ir kon- 
certas-linksmavakaris, dalyvau jant

pianistui A. Mrozinskui ir soli
stui V. Zmuidzinui. Net apsilankę 
Svečiai buvo pagauti šviesietiškai 
šeimyniškos stovyklautojų nuo
taikos. Naujų Metų proga pasi
ųsta visa eile sveikinimų bei pri
imta rezoliucijų.

Stovyklos vadovybės rūpesčiu 
suruošta eilė kultūrinių parengi
mų: prof. Skardžiaus paskaita „In
dija ir mes europiečiai". Sausio 
15 d. minėjimas, diskusinis vaka
ras organizac. klausimais, viet. 
YMCA. vadovybės rūpesčiu pa
sirodymų, literatūrinių kūrinių, 
sportinių pasiekimų konkursas.
.Negailestinga stovyklos oficiozo 

„Kablio" plunksna lydėjo stovy
klautoją net į giliausius Alpių tar
peklių užkampius.

Atsisveikinimo linksmavakaris, 
nežiūrint gausių skyrių pasirody
mų bei linksmos vakaro programos 
nebuvo nuotaikingas. Paskutinio
sios stovyklos nuotaikos apvaldė 
beatsisveikinančius šviesiečius. 
Stovyklos dienų įgyvendinta drau
gystė’ liūdėjo išsiskiriant. (J-s),

Minėtame ūkyje vokiečiai jau 
rado gyvenančias kitas dvi vokie
tes su vaikais. Viso susidarė 7 as
menys. Iš ten jie visi kartu buvo 
atvežti į Eisenachą, iš kur jis su 
draugu atbėgo į Hanoverį pas sa
vo tėvą. 1947 m. pavasarį vokie
čiai Lietuvą buvo tiesiog plūste 
užplųdę.' Jis pats tuo metu buvo 
nuvykęs 'į Kauną. Net nusigando, 
pamatęs čia tiek daug elgetaujan
čių vokiečių. „Nejaugi reikės ir 
čia badu mirti tarp tų pačių Kara
liaučiaus gyventojų „pamaniau“, 
pasakoja vokietis. „Juk kas gali 
tokią minią išmaitinti?“ Elgetau
jantieji beldžiasi į kiekvienas du
ris, vadinamoj, Tolkučkėj prašinė
ja pardavėjų. Vaikai, būreliais po. 
2—3, dainuodami pelnosi sau duo
ną. Nakvoja jie daugiausia prie 
stoties ar kitose vietose lauke. Į 
stoties laukiamąsias sales ar į ki
tas viešas vietas jie-neleidžiami, 
nes, anot rusų, jie gadiną vaizdą. 
Abu kalbamieji vokiečiai tuojau 
grįžo atgal Jūron ir leidosi į rytus, 
kur išbuvo ligi išvežimo.

Partizanai ant uniformos ran
kovės nešioją skydo formos tau
tinių spalvų ženklą. Dzūkijos 
krašte ant spalvų yra D raidė. Į 
partizanus priimami tik atlikę 
tam tikrus bandomuosius uždavi
nius. Sąlygų neišpildžiusieji ne
priimami. Partizanų įtaka didelė. 
Dėl neišpildytų valdžiai bet ko
kių prievolių teisinamasi „miški
nių“ baime. O su jų baime pa
reigūnei skaitosi. Pereitą pava
sarį prie Leliūnų partizanai už
puolė trimis vežimais važiavusius 
partijos pareigūnus, kurie važiavo 
brukti gyventojams obligacijas 
pirkti. Pabėgo tik paskutiniame 
vežime sėdėję pareigūnai. Pir
muose vežimuose važiavę istrebi
teliai ir milicininkai (8 vyrai) bu
vo nušauti. Partizanai paėmė di
delę sumą obligacijų. Partizanų 
organizacija išsiplėtusi ne vien 
miškuos. Jų įtaka išplitusi ir kai
muos bei miestuose.

Į šaukiamus susirinkimus visi 
turi atvykti. Neatvykusieji turi 
miške sukirsti 15 metrų malkų. 
Bailesnieji kertą, o kas neina-tai 
taip ir lieką.

Kolchozai, kaip minėta, pradėti 
kurti tik praeitais metais ir tai 
tik prie miestelių, „pačių ūkinin
kų prašymu“. Butrimonių klebo
no javus iš kluono išvežė į kol
chozą. Klebonas iškėlė bylą ir 
laimėjo, tačiau javų neatgavo — 
istrebiteliai neatidavė.

Atvežtieji rusai apgyvendinti 
sovchozubse. Nors atvažiuoja la
bai apskurę, bet, kadangi jie uži
ma vadovaujamas vietas, tuojau 
turi visko daugiau už vietinius.

1948 m. vasario 16 d. visame 
Alytaus apskrityje buvo iškeltos 
tautinės vėliavos. Vėliavos buvo 
iškeltos ir Alytaus kapinėse bei 
trianguliacijos bokšte. Bokšte ji 
kabojo, kol vėjas ją suplėšė, nes 
vėliavą iškėlęs nuardė kopėčias.

Po 1947 m. pinigų reformos —

DIEVO POGRINDIS
NUOTRUPOS IS TĖVO GEORGE KNYGOS

Vienas raudonosios armijos ka
pitonas atsilankė viename vienuo
lyne. Būdamas vienas kambaryje 
su viėnuolyno viršininku, jis jam 
tarė:

— Mes esame čia vieni. Prisipa
žink, kad tu niekad tikrai netikė
jai, kad Jėzus Kristus yra Die
vas.

Vienuolis atsakė, kad jis tuo ti
ki ir kad tai yra tiesa. Tada so- 
vientų kapitonas išsitraukė revol
verį ir grąsino jį nušausiąs, jei jis 
nepripažins, kad visa tai yra me
las.

Vienuolis tvirtai atsisakė išduo
ti savo tikėjimą. Tada kapitonas 
nusviedė revolverį į šalį ir ap
siašarojęs apkabino vienuolį.

— Tai yra tiesa! — verkė jis. — 
Aš irgi tikiu, bet aš vis dėlto ne
tikėjau, kad žmonės gali mirti už 
savo tikėjimą ... Dabar aš taip 
pat galiu mirti už Kristų!

Šitas raudonosios armijos ka
pitonas, rusė moteris, kuri ėjo 30 
mylių, kad pakrikštytų savo vai
ką, babtistų pora, kuri gabeno 
biblijas į Sov. Rusiją ir daugelis 
kitų, yra tie žmonės apie kuriuos 
tėvas Georgė rašo savo dabar iš
leistoje knygoje „Dievo pogrin
dis“.

Tėvas George, R. Katalikų kuni
gas — kroatas, 1945 metais slapta 
nuvyko į Sov. Sąjungą. 1947 me- 
.tais jis sutiko Gultą Palmer — 
atsivertusią į katalikybę žurna
listę — kuri surašė jo pergyveni
mus. 41 metų amžiaus tėvas Ge
orge yra dabar Romoje.

„Dievo pogrindyje“ tėvas Geor
gė gyvai atvaizduoja sovietiškąjį, 
gyvenimą. Savo kelionėje po Ru
siją jis sutiko daugelį žmonių. 
Tarp jų mes matom raudonosios 
armijos generolą, kurs jam pa
gelbėjo patekti į Sov. Sąjungą, 
leitenantą Natašą, kuri nusišovė, 
pamačius vieną kartą Lenkijoje 
paprastą religinių vestuvių cere
monijų grožį... Ten sutinkame 
netgi 7 NKVD agentus, kuriuos 

produktai be kortelių. Duonos esą 
pakankamai, bet cukraus trūksta.

Vokietis gyveno ir gerai pažįsta 
šias vietoves: Selionis, Strielčius, 
(prie Alytaus), Barzdus, Traki- 
ninkus, Reižius (totorių kaimas), 
Tabaijauką, Kečelaukius, Eino
rius, Nečiuikus, Pievagalius ties 
Rumbonimis ir Staniavą. Paklaus
tas, ar daug lietuvių bėgtų iš Lie
tuvos, jeigu galėtų, vokietis at
sakė, jog tokiu atveju nė vieno 
Lietuvoj tikrai nebeliktų.

tėvas Georgė pats apkrikštijo jų 
barakuose Maskvoje...

Tėvas George sako, kad komu
nistai laiko, jog kiekviena atida
ryta bažnyčia yra jiems pavojin
ga. Dėl to jų tikslas yra sunaikinti 
visas bažnyčias bei kunigus.

Net registruoti ortodoksų kuni
gai pasirenka pogrindį tam, kad 
vėliau — prasidėjus persekiojimui 
— nebūtų suimti.

9 metų vaikas parodė tėvui Ge
orge, kaip vaikai mokosi katekiz
mo.

„Jis iškėlė savo kairiąją ranką, 
išskėsdamas pirštus. — Aš turiu 
penkis draugus. Aš išmokau kate
kizmo iš savo draugo, kurį išmo
kino jo senelė. Aš turiu išmokyti 
5 savo draugus... Aš juos tuo
met išegzaminuosiu. Tada jie taps 
mokytojais ... Kiekvienas jų tu
rės išmokyti dar po 5 savo drau
gus ...“

1945 metų rudenį tėvas George 
paliko Sovietų Rusiją. Čekoslova
kijoje, jausdamasis saw?'“ 
užsivilko savo kunigi'^ 
žius. Tačiau slaptoji 
jį suėmė. Čia, ka’ 
dieną ir naktį apšv - 
čia šviesa, mušan.
namas, jis sugeb 
‘ir vyną per vieną 
gybinį... |

Vienok' nė tik tt .geyra 
buvęs Rusijoje. Ne. .olno, vie
nuolyne, guli sergą^ ievas Kurt 
Szekalla, kuris, kaip ir tėvas Ge
orge, taip pat buvo anapus gele
žinės uždangos. Tėvas Szekalla 
sako, kad jis žino 7 kunigus, ku
rie nuėjo į Rusiją 1939—46 metų 
raikotarpy. Nė viens iš jų negrį
žo... Yra tiktai žinoma, kad vienas 
iš jų — tėvas Romza — buvo su
šaudytas.

Tėvas Szekalla tvirtina, kad jis 
sutiko daug katalikiškų „kata
kombų“ Rusijoje. Jo manymu, re
ligija vėl atgims Rusijoje, bet tai 
įvyks evoliucijos, ne revoliucijos 
keliu ... M. L.

Jurgis Jankus

ĮPILI SUS
41

Ir apsidairęs pridėjo:
— Jums čia taip pat ne vieta. Perdaug visiems Barsu- 

kynas žinomas. Čia slapstėsi nuo fronto atsilikę rusai, 
čia slapstydavosi ir mūsiškiai, kai slėpdavosi nuo kariuo
menės. Mano brolis irgi čia beveik ištisai dvi savaites 
išsėdėjo, kol pasisekė į Ameriką išlėkti. Ne, čia negerai. 
Jeigu eis ieškoti į mišką, pirmiausia eis čia. Judu eikite 
į aną pusę skynimo. Tikrai niekas negalvos, kad tenai 
galėtų kas slėptis.

Visi pažiūrėjom į anapus skynimo. Per medžius jo ne
buvo matyti, bet mes gerai žinojom, kad tenai buvo kal
votas, jaunas miškas. Jis buvo toli nuo visų kelių ir šiuo 
metu tenai kam eiti nebuvo jokio reikalo. Bent ligi to 
laiko, kol skynime atsiras uogų ar kalneliuose baravykų. 
Bet ir tada ne dažnas grybautojas taip toli išsirengia.

Nueidami mums paliko kastuvą ir kirvį, ir mudu, šakas 
išmetę, kad nebūtų žymės, jog čia miegota, pakilome per 
skynimą. Net valgyti nedrįsome.

Lietus tebelijo. Taikėmęs eiti sausesnėmis vietomis, 
kad neliktų pėdų. Palys nežymiai šlubavo. Galvojau, kad 
man reikės ieškoti Stankaus, bet Palys mane už tą išva
dino kvailiu.

— Aš pasakysiu ir taviesiems, kad čia perdaug dažnai 
nevaikščiotų jeigu nenori, kad susektų, daug pėdų neda
ryk, — kalbėjo ir galą paėjęs pridūrė:

— O kad lyja gerai: pėdas nuplaus. Jeigu ir*su šuni
mis ateitų, nebesugaudys.

Skynimas buvo labai platus. Ne skynimas, bet didžiulė 
aikštė, netoli kilometro pločio, pakrašty per porą metų 

spėjusi užaugti tankiu, sunkiai pralendamu beržynėliu, o 
toliau plika. Išėjus į plynę, nejauku pasidarė. Rodos, kas 
nors stovi miške ir žiūri, kur tu nueisi.

Lietus, dar sustiprėjo. Aš užsimečiau milinį ant galvos, 
o Palys žiūri veidą pakėlęs į debesis, šypsosi, per veidą 
vanduo srovėmis šliaukia if teka už apikaklės. Jis nepa
prastai laimingas, kad vakar šalo, o šiandien smarkiai 
lyja: jokių pėdsakų neliks.

Kitoj pusėj skynimo, jaunam eglynėly, po tankiom 
šakom susiradom neperlytą vietą. Aš atsisėdau, o Palys 
atsisegiojo kailinius, švarką, išsitraukė iš kelnių marškinius 
ir padelkomis nusišluostė veidą ir kaklą.

— Nusiprausiau, o dabar duok valgyti, — pasakė. Jis 
vėl mokėjo juoktis.

Apie pietus nustojo liję. Išlindome iš eglynėlio ir ėmėm 
dairytis vietos, kur galėtume apsigyventi. Apsistojom kal
nely šalia sauso eglynėlio pačiam jauno beržynėlio pak
rašty. Išmatavom, kad dviem nebūtų ankšta, ir ėmiau 
skrosti velėną. Palys, valandėlę pažiūrėjęs, kaip dirbu, 
pasiėmė kirvį ir dingo tankumyne. Vienam pasilikus, iš 
karto nejauku pasidarė. Ir kastuvo smeigimai tapo tokie 
gaisus, kad, rodos, ir kažin kur pamišky kiekvienas gali 
išgirsti. Suskvarbiau visą velėną keturkampiais ir atsi- 
tiesiau pasiklausyti. Capt, capt, pupt ir vėl tylu; capt, 
capt, pupt — ir vėl tylu. Atrodė, lyg kas sėlintų, o širdis 
taip beldžia, kaip po didelio darbo. Greitai pasitraukiau 
už eglučių ir klausau, o toliau vėl capt, capt, pupt. Ir vi
siškai čia pat už nugaros — pupt, per kastuvą bapt. Tfu! 
— nusispjoviau. Užaugau miške ir šimtus kartų buvau 
girdėjęs, kaip po lietaus lašai nuo medžių krinta, bet 
niekada jų toks didelis garsas nebuvo. Vėl įsiklausiau: 
jie papsėjo aplinkui, arti ir toliau, lyg labai daug kojų 
aplinkui atsargiai vaikščiotų ir tykotų. Norėjau pro lašų 
tapnojimą išgirsti, kur yra PBlys, bet jo nebuvo niekur 

girdėti. Jis nuėjo toli, kad arti nepaliktų pėdsakų ir neat
kreiptų 'nereikalingų akių.

Sugrįžau prie darbo. Ėmiau lupti velėnas ir atsargiai 
krauti vienam šone. Į kitą šoną reikės mesti žemes, bet 
išmetęs pirmą kastuvą žemių susigriebiau, . kad pirma 
reikia dešimt sykių reikalą pergalvoti, o tik paskum pra
dėti. Man dar reikėjo nuimti didelį plotą velėnų, kad 
paskum būtų galima vėl uždengti ne tik duobės viršų, 
bet ir aplinkui paskleistas žemes.

Kasti buvo nesunku. Storų šaknų nepasitaikė, o kastu
vą atnešė aštrų kaip peilį. Kol Palys grįžo su glėbių 
kuolų, aš jau buvau įsikasęs beveik ligi kelių. Paskum 
truputį užkandom ir vėl dirbom. Jis nešė, o aš kasiau. 
Pavakare atėjo įbrolis. Tėvas nuėjo namo, o brolis tyliai 
atsiskyrė ir pasuko pas mus. Turėjęs vargo, kol suradęs, 
net kelis kartus skynimo pakraščiu praėjęs. Dabar jis 
paėmė kasti, o aš ėjau su Palių kuolų.

Kai ėmė temti, jau buvom įsikasę lygiai su galvomis, 
bet kasę nesustojom. Paliui ėmė skaudėti koją. Jis atsi
gulė, o mudu kasėme. Kalnelį pateikėme gerą — buvo 
smėlis ir smėlis, bet laikėsi tvirtai, negriuvo.

— Užteks, — pasakė brolis, lygindamas dugną, — Jeigu 
ligi rytojaus nepritekės vandens, galėsite gyventi.

— Arba jei neužgrius, — pastebėjau.
— Negrius. Rytoj vakare vėl ateisiu.
Palys, į eglę atsirėmęs, galvą ant krūtinės nuleidęs, 

snaudė. Brolis rengėsi eiti namo.
— Ką šneka kiti? Vyrai miške? — paklausiau, kelis 

žingsnius paėjęs kartu.
— Nieko, — atsakė tas gaišdamas.
— Taip jau nieko ir nešneka?
-*• Klausinėja, jūs dingot. Kad Palys tiesiai iš nagų 

pabėgo, visi žino, bet kaip tu išsisukai, niekas negali 
suprasti.

t1?
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Gyvenimo perspektyvos Amerikoje
Gyvendamas tremtinių stovyklo

se, girdėdavau įvairiausių nuomo
nių apie gyvenimo sąlygas Jungt. 
Am. Valstybėse. Tą nuomonių 
įvairumą dar labiau paryškina į 
ten nuvykusių tremtinių laiškai. 
Vieni tik nuvykę rašo, kad jau įš 
pirmųjų naujojo gyvenimo dienų 
puikiai sekasi įsikurti, vieni po 
metų, ar net mažiau, jau turi pirkę 
naujausios laidos auto, kiti jau 
gyvena savame name, o treti jau 
ir ūkį suspėjo įsigyti arba turi sa
vo pramonės ar prekybos įmones. 
Kaip iš tikrųjų yra: tiesą jie rašo, 
ar tik giriasi? Šioje vietoje noriu- 
pabūti liudininku ir patvirtinti jų 
žodžius. Aš, atvykęs į tą daugelio 
vadinamą laimės šalį ir joje pagy
venęs keletą mėnesių, pats susiti
kau ne vieną lietuvį tremtinį, jau 
turintį aukščiau paminėtas gėry
bes. Tikrai pažįstu savo buvusių 
likimo draugų, kupė, atvykę prieš

*. ' v

Ieškome 1000 tremties knygnešiu
PRANEŠIMAS Nr. 2

Papildydami ięūsų knygų va
jaus pranešimą Nr. 1, pranešame, 
jog šiuo metu platinamos knygos 
(Vol. I, II, III) vajaus programon 
neįeina. Pageidaujamos Tremties 
Knygnešių knygos su numatyto
mis lengvatomis galės būti išsių
stos tik suvedus ir paskelbus ga
lutinius vajaus davinius š. m. ko
vo mėn. Tačiau įvertidami Trem- 

' ygnešių pagalbą mūsų dar- 
skelbiame papildomą kny- 
is nuolaidą ir būtent: kiek- 
Tremties Knygnešys, no- 

.papildonai įsigyti šiuo metu 
amas mūsų knygas ir pri- 

s spaudos platintojams kvitą 
; vajaus įnaše (mokėjimą, šias 

jygas gauna papiginta kaina DM 
ą x0.— Kiekvienas Tremties Kny

gnešys šių papigintų knygų gali 
įsigyti tik tiek egz., kiek, yra įmo
kėjęs vajaus įnašo, t. y. įmokė
jęs DM 20.— šiuo metu po DM 10.— 
gali įsigyti 2 knygas, ir t. t. Šių 
knygų -platinimo kontrolę atlieka 
spaudos pfetintojai, padarydami 
atitinkamus atžymėjimus Tr. Kny
gnešių sąrašuose ir kvituose. Ši 
lengvata liečia tik Vokietijoje gy
venančius Tremties Knygnešius ir 
galioja nuo tos dienos, kada yra 
įmokėtas Tr. Knygnešio vajaus įna
šas.

Šia nuolaida taip pat naudojasi 
tremties mokykla ir mokytojai (pa
gal mokyklos vadovo sudarytus ir 
patvirtintus sąrašus). Visiems ki
tiems knygų pardavimo kaina yra 
po DM 15.—/Vol.

Asmenys, gyvenantieji stovy
klose, vajaus įnašą įmoka spau
dos platintojams ar komitetams; 
visi kiti tiesiog firmai F. Bruck- 
mann K. G., Muenchen 2, Loth- 
strasse 1. Užjūriuose įnašai įmoka
mi mūsų atstovams.

Mūsų vajaus tikslas yra ne,tik 
suburti stambesnes sumas tolimes
niam knygų leidimui, bet taip pat 
suburti ne nažiau 1.000 nuolatinių 
prenumeratorių-Tremties Knygešių. 
Vykstant sparčiai emigracijai ir 
nykstant stovykloms, normalus 
knygų platinimas ateityje darosi 
nebeįmanomas. Todėl mūsų knygų 
platinimas ateityje nebus vykdo
mas laisvoje rinkoje, bet bus pas
kirstomas per mūsų atstovus už
jūriuose ir spaudos platintojus 
vietoje tik mūsų prenumeratori
ams. Kad mūsų programa galėtų 
būti palaipsniui vykdoma, mes tu
rime jau šiandien sudaryti tvirtą 
ryšį su visais knygos mylėtojais, 
kurie, nežiūrint kuriame pasaulio 
kampelyje atsidurs, yra pasiryžę 
būti mūsų knygų prenumerato
riais ir bendradarbiais.

Jeigu mums nepavyks suburti 
šį minimumą Tremties Knygešių, 

2—2,5 metų, yra gražiai prasigy
venę ir net praturtėję: gyvena la
bai gražiai įrengtuose savuose na
muose, puošniai rengiasi ir ne 
pėsti slampinėja, bet švaistosi 
puikiuose limuzinuose. Gaila, kad 
tokių naujų turtuolių dar labai 
maža. Daug daugiau yra tokių, ku
rie nors dar ir neturi savo auto ar 
namo, bet gražiai gyvena — visa 
kuo pertekę

Tačiau tekdavo skaityti laiškų, 
kuriuose grokai nusiskundžiama 
naujuoju gyvenimu. Pagaliau bū
davo laiškų, kurių autoriai mielai 
sutiktų grįžti atgal į Vokietijos 
stovyklas. Ne su vienu ir iš ’ekiu 
turėjau progos pasikalbėti. La’mei 
tokių „nevykėlių" dar visai ne
daug. Didžiausioji mūsų ateivių 
dalis gyvena vidutiniškai: sunkiai 
dirba, gerai valgo ir dar doleri — 
kitą į dieną sutaupo. Šia proga 
noriu pabrėžti, kad reikia visai 

tolimesnis mūsų knygų leidimas 
t>rės būti neišvengiamai nutrauk
tas. Mūsų pastangos suorganizuoti 
kreditus Amerikoj lietuvių stam
besnėse organizacijose iki šiol 
liko be pasėkų. Taip pat mūsų 
knygų paklausa senųjų užjūrio 
tremtinių tarpe yra apgailėtinai 
maža. Šiandien aiškėja, kad mūsų 
kultūros pėdsakų likimas yra pa
liktas tų tremtinių valiai, kurie, 
nežįūrint ilgų ir skurdžių tremties 
metų, dar šiandien sugeba per 
porą mėnesių išpirkti tūkstančius 
knygų ir suranda tiems reikalams 
lėšų ir laiko. Todėl mes kreipia
mės į Jus, Tremties Knygnešiai, 
ir į Jus, Tremtinių Bendruomene, 
kviesdami į bendrą darbą.
Mes taip pat kviečiame visus as
menis ir organizacijas, kurie yra 
pajėgūs įmokėti didesnį įnašą, nei 
numato vajaus minimumas, šią 
Tremties Knygnešio pareigą nea- 
iidėliojant atlikti. Čia galėtų gražų 
pavyzdį parodyki tie tautiečiai, 
kurie užima aukštesnes vietas IRO 
įstaigose, privatūs verslininkai, etc. 
Tuo būdu susidarytų galimybė pa
didinti tiražus ir dalį knygų skirti 
įvairių kraštų viešosioms ir uni
versitetų bibliotekoms. Iš kitos pif- 
sės, spaudžiant knygų tiražus ma
žesnius nei 1000 egz., knygų savi
kaina darosi tokia aukšta, jog jų 
įpirkimas būtų neįmanomas. Ypač 
tai liečia mūsų spalvuotus leidi
nius, kurių paruošimas ir spauda 
yra ypatingai brangūs.

Šia proga reiškiame padėką mūsų 
rėmėjui prof. J. Brazaičiui, išrū
pinusiam iš VLIK Vykdomos Ta
rybos stambią paskolą pirmųjų 3- 
jų knygų išleidimui, o taip pat 
Vykdomajai Tarybai, užpirkusiai 
didelius kiekius mūsų knygų.

Mūsų nauji bendradarbiai: dail. 
P. Augius, prof. Brazaitis, inž. P. 
Hahn, Gražina Krivickienė, Lietu
vių Dailės Institutas, dail. V. Pe
travičius, dail. A. Vaičaitis, dail. 
T. Valius, dail. L. Vilimas.

Be to, mūsų pirmame vajaus pra
nešime praleista mūsų bendradar
bio dail. V. Rato pavardė.

Mūsų nauji atstovai USA.:
Prof. V. Sčesnulevičius, 227 W 

5th Ave, So, Boston, Mass.
Arch. J. Mulokas, . 520 North 

30th St., East St. Louis.
Mūsų atstovo Australijoje B. 

Genio adresas pasikeitė taip:
B. Genys, W. B. No. 6 Camp- 

Malgoa, Via Penrith N. S. W., Au
stralia.

Sį vajaus papildymą visi laikra
ščiai prašomi perspausdinti.

„ A u f b a u " 
Fr. Herschels trasse 16 

Mūnchen 27 
Germany — US.-Zone

abejingai į tokius laiškus žiūrėti, 
nes jie dažniausiai parašyti labai 
subjektyviai. Tūlas išlipęs New 
Yorke ar Bostone ir giminių (ar 
bičiulių) nuoširdžiai sutiktas, ska
niai in stipriai privaišintas bei 
aprengtas, jau čia pat ir pyškina 
triumfinį laišką. Jam atrodo, kad 
taip visą laiką linksma ir malonu 
bus. Kitas, gavęs gerą darbą, gal 
būt netgi savo specialybėje, ir 
stipriai ant kojų atsistojęs, mano, 
kad ir visiems kitiems taip pat ly
giai gerai x bus, nes Amerikoj iš 
viso ir negali būti blogai. Anot 
tokių gudruolių, reikia tik norėti 
ir netingėti — ir viskas eis kaip 
iš pypkės. Visai kitaip gyvenimas 
čia atrodo „pesimistui", kuris, ne
gaudamas žmoniško darbo dėl sa
vo vyresnio amžiaus, silpnesnės 
sveikatos ar neturėjimo protek
torių ir tokiu atveju dažniausiai 
dargi negalėdamas gauti nė pa
prasčiausio buto, verkšlena ir vi
siems skundžiasi, kad, esą, čia gy
venimas — tai neišbrendamas var
gas, rūpesčiai, kapitalo vergija ir 
ištisa litanija visokių kitokių ne
gerovių. Niekas jam negali prikiš
ti, kad jis rašo netiesą, jis neme
luoja, informuoja nuoširdžiai, kaip 
ir anas, kuriam puikiai sekasi, ta
čiau jis lygiai tiek gali suklaidinti 
skaitytoją, kaip it anas naujasis 
turčius, nes rašo apie gyvenimą į 
kurį žiūri pro savo vargo akinius.

Šio straipsnelio tikslas — padėti 
gerb. Skaitytojui tiksliau susiorien
tuoti, kaip iš tikrųjų ten yra. Dar 
daugiau: duoti progos pagalvoti 
apie tai, į kokią kategoriją ateivių 
jis pats gali tikėtis patekti (gerai' 
gyvenančių, vidutiniškai ar vargs
tančių), kai vieną gražią dieną pa
sileis Kolumbo keliais. Supranta
ma, kad visiškai tikslaus vaizdo 
nesudarysiu, nes čia gyvenimas 
tiek skirtingas nuo mums įpras
tojo, kad visų jo aspektų neįmano
ma išryškinti — reikia pačiam iš
gyventi. Pagaliau, aš rašysiu tik 
remdamasis paties patirtais faktais. 
Jie daugiausia paimti iš New Yor- 
ko ir jo apylinkių gyvenimo, bet 
jie didžiąja dalimi tinka visai 
amerikonų imperijai. Atvykęs su 
mažyte dukrele pas antrąją savo 
šeimos dalį, kuri jau 11 mėnesių 
kaip Amerikos piliečiai ten gyve
no ir buvo išlaikomi miesto lab
darybės įstaigos, turėjau sąlygas 
daugiau kaip mėnesį būti laisvas 
ir per tą laiką susirasti darbą, iš 
kurio galėčiau išlaikyti 6 asmenų 
šeimą. Nesnaudžiau, laiką išnau
dojau rūpestingai: ieškojau darbo 
ir tyrinėjau naujo ateivio gyveni
mo sąlygas. Dėl to tariuosi galįs 
savo patirtimi' pasidalinti su tais 
savo broliais tremtiniais, kurie dar 
romantiškus žvilgsnius svaido per 
Atlantą ir svajoja į ten patekti. 
Rašydamas turiu dėmesy mūsų 
tremtinių daugumą — žmones, ku
rie negalės dirbti savo buvusioje 
profesijoje: buv. valdininkai, ka
riai, teisininkai, mokytojai, įvai
riausi įstaigų tarnautojai, rašytojai 
su žurnalistais, prekybininkai, pra
moninkai, ekonomistai, artistai. 
Tik vienam — kitam iš jų pasiseks 
susirasti panašaus darbo, kurį jis 
yra dirbęs Lietuvoje.'. Prie jų, tur 
būt, reikėtų pridėti ir ūkininkus 
(bent žymią jų dalį), nes būti sa
varankišku ūkininku savame kraš
te ir bernauti pas amerikoną ūki

ninką, yra du labai skirtingi dalykai. 
Kadangi žemės ūkio darbininkų 
nesiekia tiek toli, kaip pramonės 
ar prekybos sektoriuose, nei pro

cesinės unijos, nei socialinis drau
dimas (kuris čia iš viso dar yra 
visiškai primityvus ir nereikšmin
gas), tai tokių žmonių padėtis dau
giausia priklausys nuo paties darb
davio -r- ūkininko būdo, žmoniš
kumo laipsnio ir kitų jo savumų. 
Kas pataikys pas gerą žmogų — 
džiaugsis, kam paklius išnaudoto
jas — aimanuos. Toliau, labai daug

reikšmės turės, kurioje vietoje 
teks apsigyventi. Tuos, kurie kul
tivuos pusiau laukinius Texaso, 
Louisianos, Arkanso, Mississipės 
ar Oklahomos laukus, kankins 
sunkiai pakenčiami karščiai, tuo 
tarpu patekę į šiaurinius steitus, 
kaip Maine, Minesota, Wisconsin, 
New York, Michigan ir kt., gėrė
sis lietuviškoms akims sakais že- 
mėvaizdžiaįs ir patirs smarkokų 
žiemos šalčių. Dėlto jokiu būdu

Žmogus su akiniais“
Kas 1948 m. jaudino Wimbledo- 

no stadiono žiūrovus pasaulio lau
ko teniso pirmenybėse? Kas žavė
jo St. Moritze suplaukusias tūks
tantines šveicarų ir pasaulio žie
mos sportininkų mases? Į ką žiūrė
jo Kanados ledo ritulio specai su 
pasigerėjimu? — Į Čekoslovakijos 
sūnų Jaroslav Drobny. Žurnalistų 
jis vadinamas „žmogus su akini
ais", o sportininkų paprastai — 
„kairiarankis čekas."

Vos peržengęs 20 metų, Drobny 
vieną kartą pilnai pasiruošęs sto
vėjo saulės svilinamoje lauko te
niso aikštėje, laukdamas savo prie
šininko Ceinaro. Kova turėjo nu
lemti meisterio titulą. Rungtynių 
pradžioje dominavo Ceinaras, bet 
neilgam. Žaidimo iniciatyvą, „at
gavęs save", perima Drobny ir 
pradeda užtikrintai vadovauti. Jis 
buvo nenuilstantis ir be nervų. Jo 
priešininkas — priešingai. Drobny 
po įtemptos kovos laimėjo.. Ceina
ras pralaimėjo ne vien meisterio 
titulą, bet dar daugiau — pasiti
kėjimą savimi.

Žaisdamas tenisą, jis vilioja sa
vo priešininką prie tinklo. „Žmo
gus su akiniais" trenkiančiu smū
giu siunčia kamuolį į abu prieši
ninko aikštelės kampus ir staiga 
nuleidžia prie pat tinklo. Savo 
priešininką jis nori turėti visai 
priešais. Tai, gal būt, įpratimas iš 
ledo ritulio. Ir prie tinklo jis yra 
stipriausias. Jo bėgiojimas po aikš
telę nėra elegantiškas, tačiau la
bai lengvas. Ir apie jį šnekama, 
kad teniso aikštelėje Drobny yra 
greitas, labai greitas — taip, kaip 
žaisdamas ledo ritulį.

Vieną kartą Čekoslovakijos ledo 
ritulio rinktinė turėjo treningo po
būdžio rungtynes prieš 17—18- 
mečių jaunių rinktinę. Senuosius 

Paieškojimai
SKELBIMAS NR. 63

Iš JAV. ir kitur yra paieškomi 
šįame skelbime išvardinti asmens 
Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji malonėkite atsiliepti C/Kar- 
totekai per artimiausius LTB. sky
rius, kartu nurodant skelbimo ei
lės Nr. ir įdedant reikiamą kiekį 
pašto. ženklų atsakymui apmokiti.
19. SABALIAUSKAS Petras, jo žmo

na Teofilė ir vaikai Vaclovas bei 
Bronius; DOVYDAITYTĖ Mag- 
delena iš Radviliškio; BUTNE- 
RYTĖ Meta (1930) iš Lauksar
gių.

20. KUNGYS Vladas su savo žmo
na Ona ir jų vaikai; KASPERA
VIČIUS Nuo Jurbarko; ZNA- 
TAS-Znatavičius iš Mikytų; 
VALYS Povilas iš Dotnuvos; 
SAVICKAS Romas.

21. VOLKOVICKIS Alfonsas ir jo 
žmona Marija; SALIENE-Vaške- 
lytė Sofija; LEIPUS Adomas iš 
Sabaldauskų; BUDREIKAITĖ Ja
nina nuo Skaudvilės.

22. Mrs. Vincenta Baltrukaitis-Ces- 
nulevičiūtė, 25 Grand St., WOR
CESTER, Mass. — prašo atsi
liepti savo brolius Zigmą ir 
Ulijoną, nuo Marcinkonių.

23. Mrs .Ona Dabrilienė, 12a Har
vard St., WORCESTER, Mass., 
USA. — prašo atsiliepti Mar
celę ir Teresę Adomaitytės, 
gyv, prie Kybartų.

24. Mrs. Agota Krivinskienė, 29 Po
plar St. 28 Conn., WATERBU- 
RY/USA. — prašo atsiliepti Ka- 
bišaičius: Juozą, Petrę, Matildą, 
Mariją bei Eleną, nuo Šakių.

nepatartina vykti į pietinius stei
tus, bet reiktų stengtis pakliūti 
daugiau į šiaurę, arčiau Kanados. 
Nepaisant rizikos būti atiduotam 
ūkininko molonei, reikia iškelti ir 
vienas labai svarbus teigiamas 
momentas: užsirašantiems į žemės 
ūkius yra garantuotas darbas il
gesniam laikui ir nereikės varsti- 
nėti fabrikų bei dirbtuvių duris, 
prašant darbo.

(Bus daugiau)

„vilkus" nustebino tiesiog liūto 
plėšrumo jaunių rinktinės vidurio 
puolikas, tuomet dar niekam neži
nomas — jaunasis Drobny . Jis 
stebino ir publiką ir žaidikus. Bū
damas jaunutis, jau tuomet jis 
mušė tokiose svarbiose rungtynėse 
įvartį. Nuo to laiko ir prasidėjo jo 
įdomi ir turtinga sporto karjera.

Atmosfera prožektorių akinan
čiai apšviestame ledo ritulio sta
dione yra įtempta ir nervinga. 
Drobny draugai jaudinasi ir ner- 
vuojasi. Jis tuo tarpu stovi visiš
kai šaltas ir ramus bei niekam ne- 
keliąs įtarimo dėl savo gaivališko 
temperamento ir kanadietiško sti
liaus ledo ritulininko. Žaidimui 
prasidėjus, metasi visa savo siela 
į jį. Žaidžia pirmojo puolimo vi
durio puoliko pozicijoje. Žaibiškai 
puldamas ir verždamasis priekin, 
žvejoja ant ledo tuo metu jam tik 
vienam priklausantį ritulį, apveda 
tris arba keturis priešininkus ir, iš 
sunkiausios, kuomet priešo varti
ninkas mažiausiai tikisi, padėties, 
nepaprastai aštriai kerta! Tūkstan
tinė žiūrovų minia neperstojamai 
šaukia: Drobny, Drobny, Drobny! .. 
Jis ramiai grįžta prie savo vartų, 
vilkdamas ledu savo lazdą ir lais
va ranka taisosi savo nedūžtamo 
stiklo akthius ... Jis vadovavo pa
saulio ledo ritulio meisterio — 
Čekoslovakijos j— puolimui.

Šio sportininko krūtinėje glūdi, 
galima sakyti, dvi širdys, kurios 
viena karšta meile plaka ledo ri
tuliui, o antroji — lauko tenisui. 
Daugelis sportininkų kultivuoja 
kelias sporto šakas, tačiau papras
tai tik vienoje kurioje pasiekia 
aukšto lygio. Išimtis yra „kairia
rankis čekas", kurio tiek lauko te
niso, tiek ledo ritulio žaidimas yra 
pasaulinės klasės. Spm. D.

25. Mrs. Frances A. Kaupas, 287 
Marion St., BROOKLYN 33, N. 
Y./USA. — prašo atsiliepti Eu- 
f raziną Rudienę ir Anicetą Ma
žeikaitę.

26. Mr. Louis Ellyes, Route 1, Box 
124 B, OREGON CITY, Oregon/ 
USA. — prašo atsiliepti stud. 
Albiną Bielskį.

27. Męs. Agota Sakalas, 12 Priory 
Villas, Wilmslow Road, Dids- 
bury, MANCESTER 20/England 
— prašo atsiliepti Uršulę Kal- 
vaitienę-Kazakauskaitę.

28. Mr. Antanas Urbonas, R. 1, Box 
34, ANKENY, lowa/USA. — pra 
šo atsiliepti savo brolį Joną 
Urboną arba jo vaikus, kilu
sius rųio Garliavos.

29. Mrs. Usonienė-Paulikaitė, 15749 
Strahmoore, DETROIT 27, Mich./ 
USA. — prašo atsiliepti brolį 
Juozą Paulį ir Kasilauskus bei 
Overlingus.

30. Mirusio JAV-se Jono PAUK
ŠTO broliai bei brolvaikįai, ki
lę iš Klemiškių, palikimo rei
kalu prašomi atsiliepti C/Karto- 
tekon per vietos LTB.

31. Paklydę siuntiniai: S. Galdikui 
ir A. Viržintui atsiliepti C/Kar- 
totekon per artimiausią LTB. 
skyrių.

32. Gauti adresai iš JAV: M. Ki- 
žytei, Jurgiui Tekeriui, Zo
fijai Mankauskaitei, Romualdui 
Kupriui, Kostei Janulytei-Ho- 
seit ir užklydęs laiškas Myko
lui Šimkūnui nuo Petro Šim
kūno iš Brazilijos.
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LIETUVIU LAIKRAŠTIS

25 milijardai šaltajam karui
PASAULIO PADĖTIS ŽYMIAI PABLOGĖJUSI

NAUJAS JAV GI N KLAS 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Vašingtonas. Sausio 27 d. JAV 
prez. Trumanas spaudos kon
ferencijoj pareiškė, jog jis yra 
užs. reik. min. Dean Aehesonui 
pavedęs paruošti ūkiškai atsili- 
kusiems kraštams atsistatyti 
programą. Trumanas priminė, 
jog tokios programos paruoši
mą jis turėjęs galvoj jau nuo 
Maršallio plano veikimo prad
žios. Sis planas turėtų būti įgy
vendintas ateinančių ketverių 
metų laikotarpyje. Programos 
vykdymas turėtų priklausyti 
ECA (Ūkinio Bendradarbiavi
mo įstaigai) Programos paruo
šime dalyvaus pramonės, že
mės ūkio, užsienio reik, ir ki
tos ministerijos.

Toliau spaudos konferencijoj 
Trumanas atsisakė pasakyti 
tikslią datą, kada JAV pilnai 
pripažins Izraelio valstybę. 
Apie Transjordanijos pripaži
nimą Trumanas atsisakė taip 
pat bet ką atsakyti.

Apie naująją Trumano pro
gramą kalbėjo ir užs. reik. min. 
D. Achesonas viena diena ank
sčiau įvykusioj pirnioj-jo spau
dos konferencijoj. Jis pabrėžė, 
jog naujasis planas įsirikiuos į 
JAV užsienių politikos liniją. 
Anot Achesono, prie ūkiškai 
atsilikusių kraštų priklauso 
Tolimieji Rytai, Pietryčių Azi
ja, Afrika ir dalis pietų Ameri
kos. Šių regijonų atstatymui ir 
gyvenimo lygio pakėlimui nu
matyta panaudoti JAV kapita
las.

Diplomatiniai Vašingtono 
sluoksniai į šį planą žiūri kaip 
į naują ginklą prieš komuniz
mą kaip tik tuose kraštuose, 
kuriuose jis yra įleidęs jau šak
nis. Ligišiol JAV rūpinosi tik 
Vakarų Europos atstatymu. Ru
sams nukreipus savo žvilgsnį į 
Aziją, JAV randa reikalo jiems 
užkirsti kėlią ne tik pačioje 
Azijoje, bet ir* visame pasauly
je. Diplomatai Amerikos pagal
bos išplėtime po visus konti
nentus įžiūri taip pat ir Rytų- 
Vakarų politikos kurso kitimą.

D. Achesonas toliau pareiškė, 
jog dėsiąs visas pastangas ve- 

. sti, kaip ir ligišiol abiejų par
tijų remiamą užsienių politiką. 
JAV vyriausybė taip pat ne
matanti reikalo dar kartą pati
kinti Vakarų Europos kraštus, 
jog ji nemananti atstatyti 
Ruhro pramonės jų sąskaiton. 
Prieš kurį laiką Sovietų S-gos 
su satelitais įkurta ūkinė są
junga esanti visiškai natūra
lus reiškinys ir išdava komu-

nizmo vedamos obstrukcinės 
politikos Marshallio plano atž
vilgiu.

Šiaurės Atlanto pakto klau
simu Achesonas pareiškė iš
samiau pasisakysiąs artimoj 
ateityje.

Šiuo klausimu iš Vašingtono 
pranešama, jog JAV vyriausy
bė tikisi ligi vasario mėn. vi
durio galėsianti pateikti kon
gresui patvirtinti šiuos tris rei
kalavimus ryšium su Vakarų 
Europos apsauga: 1. patvirtinti 
JAV įstojimą į pavyzdžio ne
turintį Šiaurės Atlanto gyny
bos paktą, kuriame dalyvaus 
Kanada ir mažiausiai penkios 
Vakarų Europos valstybės 
(Anglija, Prancūzija, Olandija, 
Belgija ir Liuksemburgas), 2. 
oaskirti mašdaug vieną mili
jardą dolerių Vakarų Europos 
valstybių sausumos, oro ir lai
vyno pajėgoms apginkluoti mo
derniausiais ginklais ir 3. leisti 
į kiekvieną pasaulio kraštą, 
reikalingą Amerikos „patari
mo“, pasiųsti karinę misiją.

Vašingtonas. JAV senato kari- | Monde“ iš savo pusės vadina nau- 
nės tarybos pirmininkas M. E. 
Tydings pažymėjo, kad šaltasis 
karas prieš Rusiją Amerikos mo
kesčių mokėtojams atsieisiąs iki. 
1952 metų pabaigos mažiausiai 
25.000.000.000 dolerių. Jis pareiš
kė kad pasaulio padėtis žymiai 
pablogėjusL To pailiu st ravimai 
jis suminėjo pablogėjusią padėtį 
Kinijoj, Indonezijoj, rytinėj Olan
dų Indijoj ir Graikijoj. Tydings 
toliau kalbėjo, kad trejų metų 
laikotarpyje JAV turėsiančios ap
sispręsti, ar teikti ir išplėsti pa
galbą kitoms tautoms, ar pereiti 
į izoliacionizmą. *

Jo nuomone, aukso mintis esan
ti sekti prez. Trumano nurody
mus bei pageidavimus: pagelbėti 
draugiškoms tautoms ekonomiš
kai stipriau atsistoti ant kojų.

jąją Sovietų S-gos ir jos penkių 
satelitų organizaciją „ekonominiu 
Kominformu“. Anot laikraščio, ši 
organicazija turėsianti dvigubą 
uždavinį: pirma-rusai galėsią 
lengviau išnaudoti savo kaimy
nus ir antra-Kremlius galėsiąs 
juos geriau kontroliuoti. Šia kon
trole sovietai galėsią apriboti ,li
audies demokratijų“ prekybą su 
vakarų Europa.

Teisiamas 
kard. Mindszeaty

Budapeštas. Byla'prieš kard. Mind- 
szenty, kaip rašo „Die Abendzeltung*' 
I. 29, prasidėsianti vasario 4 d. Kardi
nolas bolševikų esąs kaltinamas są
mokslo ruošimu prieš valstybę bei jo
sios išdavimu ir prasižengimu prieš 
užsienio mokėjimų nuostatus.

Vengrijos primas kard. Juozas Mlnd- 
szenty jau prieš suėmimą buvo pla
čiai žinomas visame pasaulyje. Gimęs 
1892 met. ūkininko šeimoje ir buvo 
įšventintas į kunigus 1915 ^mėt. Pasku
tinio karo metu buvo Veszprlmia vys
kupijos vietininku, o 1944 met. kovo 
mėnesį paskirtas vyskupu, o nuo 1945 
met. spalio mėn. Esztergom arkivys
kupu ir Vengrijos primų. 1947 met'. 

[ vasario mėn. buvo pakeltas į kardi
nolus.

Žydai nemano pasitraukti is Negebo

„L’HUMANTTE“ RAGINA PRAN
CŪZIJĄ ATSISAKYTI NUO 

MARSHALIO PLANO
Paryžius. Komunistų „L’Huma- 

nitė“ kviečia prancūzus išsijung
ti iš Marshalio plano ir prisidėti 
prie naujai sovietų organizuoja
mos Bendrosios Ekonominės Pa
galbos Tarybos (MEA). Toliau tas 
pats laikraštis užakcentuoja, kad 
valdžia turėtų pereiti į „demo
kratinės sąjungos“ rankas, kas 
rytinėse Europos valstybėse yra 
labai populiaru. Laikraščio įžan
giniame reikalaujama „normalių“ 
prekybos santykių 
rytine Europa, — 
c ūži jos gaminiai 
rinką.

Konservatyviųjų

su vidurine ir 
tik ten Pran- 
rastų puikią

laikraštis „Le

Huebner tariasi su Vakarų vadais
Paryžius. JAV okupacinių pa

jėgų Vokietijoje taktikos vadas 
gen. Itn. C. R. Huebner nuvyko 
dviejų dienų vizito į Paryžių, kur 
tarsiąsis su Viscount Montgome
ry, gen. Jean de Lattre de Tas- 
signy ir kitais Briuselio gynybos 
pakto vadais. Gen. Huebner pa
darysiąs vizitą ir atskirai Mont
gomery jojo būstinėje Fontaine
bleau. Šioji kelionė duodanti pa
grindo įvairioms kalboms dėl At
lanto gynybos pakto praplėtimo,

įtraukiant į jį JAV ir Kanadą. 
Gen. Huebner susitiksiąs atskirai 
ir su gen. de Tassigny. Maršalo 
Montgomery ir gen. Huebner at
vykimą tuo pat laiku į Prancūziją 
vargiai būtų galima palaikyti su
tapimu. Šio lankymosi metu gen. 
Huebner, kaip manoma, duosiąs 
taip pat pranešimų ir apie JAV 
kariuomenės manevrus Vokieti
joje, kas Vakarių Europos gyny
bos štabo vadams padėsią susida
ryti pilnesnį Europos gynybos 
vaizdą.

Rhodes. Į. Rhodes saloj vyk
stančias taikos derybas tarp 
žydų ir arabų neseniai atvyko 
specialus žydų emisaras iš 
Tel-Avivo, kuris pareiškė, jog 
žydų vyriausybė tvirtai laikosi 
nuomonės Negebo rajoną pasi
laikyti sau.

Iš gerai informudtų šaltinių 
pranešama, jog žydų kariniai 
patarėjai pradeda nekantrauti 
dėl arabų reikalavimo atitrauk
ti kariuomenę iki 1948m. spa
lio 14d. paliaubų linijų. Šį ar> 
bų reikalavimą žydai laiko ne
realiu ir, jeigu arabai nedarys 
didesnių nuolaidų, yra pavo
jaus nutrūkti taikos deryboms, 
o kartu ir paliauboms. Sausio 
27d. popiet arabų delegatai 
šiuo klausimu turėjo pasita
rimą su Palestinos taikos tar
pininku Dr. Ralph Bunche.

Iš Tel Avivo pranešama, jog 
naujasis žydų parlamentas pir
mojo posėdžio metu susirink
siąs vasario mėn. antrosios sa
vaitės laikotarpy. Su partijų 
vadais dėl vyriausybės sudary
mo vyraujančios parijos lyde
ris ir dabartinis min. pirm. Da
vid Ben Gurionas jau pradėjo 
preliminarinius pasitarimus.

NANKINGAS PANIKOJE
Nankingas. Komunistų pat

rankų sviediniams krintant į- 
nacionalistų sostinės priemies
čius, Nankingas pergyvena 
didžiausią krizę. Mieste panika, 
kas tik gali iš jo bėga. Nese
niai traukinys, gabenęs užs. 
reik, ministerijos valdininkus

Gyvenimas ir pietinėse JAV srityse nėra toks baisus

išjjuolamo miesto, kareivių bu
vo sustabdytas, keleiviai išso
dinti ir kareiviai nuvažiavo į 
Kinijos pietus.

Komunistai ir nacionalistai 
kaltina vieni kitus dėl taikos 
derybų delsimo.

Iš Vašingtono pranešama, jog 
JAV vyriausybė įsakiusi savo 
pasiuntiniui Nankinge Leighton 
Stuartui pasilikti Nankinge ir 
tik mažą dalį pasiuntinybės 
siųsti kartu su nacionalistų 
vyriausybe į Kantoną. Mano
ma, jog ši amerikiečių laiky
sena turės įtakos ir kitoms Va
karų valstybėms.

lAUHtytU IS WSUt
Londonas. Anglijos užsienių reikalų 

ministeris Ernest Bevin pažadf*-* vi
somis išgalėmis remti prez. T 
pasiūlytą programą dėl pagali 
plėtimo ir kitiems kraštams. A 
vlno. prez. Trumano planas 
viena iš jėgų, kuri stabdysianti 
nizmo plitimą.

Praga. 1945-48 m. laikotarpyje 
Čekoslovakijos kariuomenės gen 
nio štabo viršininkas gen. Piką i. 
niai už tariamą šnipinėjimą Angį 
naudai Pragos liaudies teismo nute 
tas mirti pakariant,

KARIŲ ŠEIMOS BAIMĖJE
Londonas. Anglų dalinių šeimų 

nariai Sueso kanalo zonoj gyvena 
už spygliuotų vielų iš baimės kad 
neužpultų čiabuviai. Tai pareiš
kė karo ministeris Emanuel Shin
well, Žemesniųjų rūmų posėdy. 
Toliau ministras pažymėjo, kad 
esą įvykę jau ir išsišokimų iš vie
tinių pusės prieš pavienius karius. 
Karo policija, kaip pažymėjo mi
nisteris, dabar apsiribojanti tik 
priežiūra tų vietovių, kur yra 
tarnybinio jų personalo. Jei po
licijos ir daugiau būtų, pilnas 
saugumas dar nebūtų garantuo
tas dėl užpuldinėjimų už stovyklų 
ribų.

(Atkelta iš 1 psl.)
riuose pasiunčia į Balfo centrą, kur 
perrašoma ant NCWC blanko. Jei 
kvietėjo blanka gerai užpildyta- 
duodama eiga, jei ne-grąžinama at
gal pataisyti. Gavus užpildytą blan
ką, dar reikalas nebaigtas. Kartais 
NCWC pasiunčia žmones patikrin
ti, ar suteikti duomenys atitinka 
įstatyme numatytas —
tikrintojų būna 
kurie stengiasi 
greičiau atlikti 
NCWC centrui, 
krintojas kitos 
kuris nėra suinteresuotas, kad lie
tuvis greičiau atvyktų, reikalas 
užsidelsia.

Iš šalpos organizacijų dokumen
tai patenka į DP komisiją, kurioje 
sutartys taip pat užsiguli. Čia dir
ba visokių tautybių, bet daugiau
sia nekrikščioniu religijų atstovai, 
kuriems arčiausia savi reikalai. 
DP komisija nėra dar pilnai susi
organizavusi ir skundžiasi lėšų 
trūkumu. Laukia naujų sumų. (Už 
2 rrfil. kongreso, paskirtų dolerių 
DP komisija atgabeno apie 2 000 
DP į Ameriką.) Iš DP komisijos 
dokumentai pakliūva į Frankfurtą, 
iš kur toliau išsiuntinėjami į atski
rų area pereinamąsias stovyklas.

Ilgas ir sunkus kelias, bet ner
vinimasis mažai ką padės.

sąlygas. Tarp 
Balfo žmonių, 
uždavinį ' kuo 
tuoj pranešti 

Jei pasitaiko ti- 
tautybės žmogus,

ta 
ir

KAS LAUKIA TREMTINIŲ 
AMERIKOJE

IRO samdytais laivais DP paten
ka į New Yorką ar Bostoną. DP 
komisijai siųsti laivus į Bostoną 
yra patogiau ir pigiau (laivas Bo
stoną pasiekia viena diena ank
sčiau, o tai reiškia 3.000 dolerių 
pigiau) be to, iš uosto galima tie
siog sodinti į traukinius ir išsiųsti 
norimomis kryptimis. Uostuose pa
sitinka Balfo ir konsulato atstovai, 
padeda sutvarkyti muitinės ir ki
tus formalumus ir išsiunčia į pas
kirties vietą. Prasideda naujas gy
venimas. Iš pradžios, kol išmoks 
darbo, kalbos, amerikiečių papro
čių, jausis blogiau, bet vėliau bus 
laimingas žmogus. Kas yra svei
kas ir nebijo darbo, galės gerai 
gyventi ir įsikurti. Nei ūkiuose 
(net pietiniuose štatuose), nei sar
gų ir tarnaičių darbas nėra toks 
baubas, kaip jį nupiešia.

Ta proga p. Valaitis pabrėžė di
delę spaudos atsakomybę. Ji turi 
būti talkininkė šiame darbe ir du-, 
oti tikslesnių, negu žmonėse sklei
džiamos' iškreiptos, nepatikrintos 
žinios. Reikia y mėginti patikrinti 
žinias ir tik tada jas skelbt. Su
pykusio ar susinervinusio žmogaus 
žinia suklaidina tautiečius ir nu
kenčia bendras darbas.

Toliau kalbėtojas nurodė, kad

dažnas atvykęs tremtinys tuoj su
serga dolerio liga, ir vietiniai lie
tuviai pasigenda jų pagalbos kul
tūriniame, visuomeniniame darbe, 
pasigenda jų talkos. Yra atsiti
kimų, kad atvykęs tremtinys, ne
norėdamas netekti keletos valan
dų uždarbio, neatvyksta pasitikti 
savo brolio ar sesers, nepadeda 
jiems susitvarkyti, o visą naštą 
suverčia Balfo žmonėms, kurie 
anot jų tam ir esą.

Amerikos lietuviai iš tremtinių 
laukia spaudos bendradarbių, nau
jų vadų, lietuvių mokyklų moky
tojų, pasišventėlių padėti dirbti 
lietuvybės darbą. Reiktų veikti ne 
atskirai, jungtis į jau sukurtas or
ganizacijas, artinti visus lietuvius, 
stiprinti jų dvasią ir išlaikyti, kol 
bus Lietuva nepriklausoma.

Amerikiečiai į Lietuvą žiūri kaip 
į Vakarų kultūros tvirtovę šiaurė
je, ir lietuviai Amerikoje turi gerą 
vardą. Amerikos lietuviai laukia 
gerų norų lietuvių, nes ir jie, rū
pindamiesi mūsų vargais, tų norų 
nemažiau parodė ir teberado, no
rėdami sudaryti tiek garantijų, kad 
30.000 lietuvių galėtų patekti į 
JAV.

Po to pranešimus padarė Mūn- 
cheno LTB. apyg. pirm. p. Ą. Kal
vaitis ir amerikiečių zonos Balfo 
įgaliotinis p. Rugienius.

Kairo. Egipto vyriausybė pranešė, jog 
nuo šio laiko Egipto teritorijoje iškas
tieji skystieji žemės turtai turės būrį 
apdirbami valstybinėse raflnerijose. 
Vašingtonas. Savo pirmoje kaip užs. 
reik, ministerio spaudos konf. Dean 
Achenson pareiškė, jog JAV vyriau- 
syė svarstanti Japonijos ir amerikie
čių zonos Vokietijoje valdymą per
duoti civilinei valdžiai.
Vašingtonas. Sovietų Sąjįlngos pasiun

tinys Vašingtone Tolimųjų Rytų *" 
misijoj akpaltino JAV, kurios 
ignoruojančios komisijos vedamą 
litiką minėtame regijone.

Ottava. Iš Ottavos pranešama, ..— 
Quebec (Kanadoj) provincijos valdžia 
nutarė sovietų gr jų satelitų atsto
vams nesuteikti diplomatinio imunite
to ir kitų privilegijų.

New Yorkas. Prieš kuri laiką JAV 
kriminalinė policija New Yorke suė
mė Kanados komunistų partijos gen. 
sekretorių Sam Carr, kuris kaltina
mas špionažu.

Canberra. Canberroje reziduojantis 
Indonezijos respublikos atstovas pa
reiškė. jog dideli Javos ir Sumatros 
plotai, kurie anksčiau buvo olandų 
kariuomenės užimti šiuo metu yra 
vietinių sukilėlių kontroliuojami.

Londonas. Prieš kuri laiką buvo 
pasklidę žinių, jog Anglija ir Pran
cūzija sutikusios su JAV reikalavimu 
sustabdyti 117 vokiečių fabrikų Išmon- 
tavimą. Neseniai anglų užsienių reik, 
ministerijos kalbėtojas pareiškė, jog 
JAV oficialiai nėra tokio reikalavimo 
nei Anglijai, nei Prancūzijai {teiku
sios, ir tuo būdu Anglija šiuo klausi
mu nieko negalėjusi nuspręsti.

Madridas. Pereitą savaitę grupė JAV 
karininkų lankėsi Madride. Tarp jų 
yra Ir karo laivyno atašė prie JAV 
pasiuntinybės Londone ir karinių rei
kalų žinovai iš amerikiečių pasiunti
nybės Maskvoje. Ispanų kariniuose 
sluoksniuose šis vizitas, kuris yra 
griežtai privataus pobūdžio, traktuo
jamas kaip sveikintinas reiškinys, ku
ris sudaro progą išlyginti nuomonių 
skirtumus tarp abiejų valstybių ka
rininkų.

Frankfurtas. „Bank Deutscher Laen- 
der“ praneša, jog prieš kurį laikę 
apyvartoje pasirodė suklastoti 20 DM 
banknotai (mėlynieji). Tačiau jie gali
ma visai lengvai atpažintų Suklastoti 
banknotai be kitų klaidų yra dar ir 
prastesnio popierio, o taip pat taškai, 
kurie yra tikruose piniguose apskri
timo pavidalo, suklastotuose-dažniau- 
slai beformiai.
Paryžius. Iš Paryžiaus pranešama, jog 
graikų sukilėlių vadas gen. Markos 
savo radio kalboj kvietė graikų tautą 
baigti kovas. Jis pareiškė, jog sutin
kąs derėtis, jeigu vyriausybės daliniai 
nustos kovoję. Graikijos vyriausybė 
pareiškė, jog Markos kalba turėjo 
tikslą atskirti Graikiją nuo užsienio 
pagalbos ir todėl vyriausybė sukilėlių 
pasiūlymą negalinti primti ir neprima.
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