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Savomis temomis
Kanada tebeprekiauja 

su Lietuva
Kanados Prekybos ir Pramonės Ministe

rijos informacinis savaitraštis FOREIGN 
TRADE 1950 spalią 21 d. numeryje patei
kia statistinę lentelę, kurioje peržvelgiami 
kraštai, su kuriais Kanada palaiko preky
binius ryšius ir už kokias sumas iš kurių 
kraštų Kanadon importuojama prekių. Tai
gi toje lentelėje atžymėta Lietuva, Latvija 
ir Estija. Pavyzdžiui Kanada iš Lietuvos 
1949 metais importavusi prekių už 4000 do
lerių, tačiau 1950 metais iš Lietuvos Kana
don nebuvę importuota jokių prekių.

Būdinga tai, kad importas iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atžymėtas atskirai, ne
jungiant su Kanados importu iš Sovietų 
Sąjungos.

Emigracinė informacija
IRO vyr. būstinė amereikiečių zonoje 

pranešta tiems DP, kurie paskutinių ketu
rių mėnesių būvyje registravosi emigruoti 
Australijon, tačiau iki šiol nebuvo austra
lų atrankos komisijos pašaukti, — tokie 
asmenys nedelsdami turi tuojau pat regis
truotis artimiausioj IRO emigracinėj sto
vykloj

Tuo tarpu palankiausios galimybės Aus
tralijon išvykti yra: 1. viengungiams arba 
bevaikėms šeimoms iki 45 metų amžiaus,
2. šeimoms su nedaugiau 3 vaikų iki 12 
metų.

Atvykstanta Zelandijos komisija. Toliau 
IRO informuoja, jog gegužės 15 amerikie
čių zonon atvyksta Naujosios Zelandijos 
komisija, kuri parinks šių grupių asmenų:
1. pavienių darbininkų, vyrų ir moterų, iki 
50 metų amžiaus, (tam tikrais atvejais pa
vieniai darbininkai gali būti priimami iki 
55 metų amžiaus), 2. bevaikių šeimų iki 50 
metų amžiaus, 3. motinų su vaikais, tačiau 
tik tokių, kurios tik vieną vaiką turi mo
kyklinio amžiaus, 4. šeimų, kurių atskiri 
nariai nėra peržengę 60 metų ribą ir ku
riuos gali aprūpinti kiti šeimas nariai, 5. 
pavienų jaunuolių nuo 15 ligi 17 metų 
amžiaus.

Suinteresuotieji emigracija Naujojon Ze- 
tendijon turi nedelsdami regitruotis.

ALTORIŲ ŠEŠĖLY
TREMTIES Leidyklos išleidžiamą AL

TORIŲ ŠEŠĖLY užsisakė ir pinigus įmo
kėjo, be anksčiau paskelbtų, šie asmens:

31. J. Cicėnas Škotijoje,
32. J. Alaunė Belgijoje,
33. A. Mariūnas ir J. Kaminskas užsaky-

darni atsiuntė pradinius (mokėjimus, po 
5 DM.

34. J. ir G. R. Vokietijoje įmokėjo knygos 
kainą ir persiuntimo išlaidas.

35. Antaniną Urbs, Vokietijoje, (mokėjo 
knygos kainą ir persiuntimo išl.

36. Vyt. Kasniūnas Amerikoje
37. Prima Dunn-Bizauskaitė (mokėjo 

knygos kainą ir persiuntimo išlaidas.
38. S. Adomaitis Anglijoje (mokėjo kny

gos kainą.
Knygą rezervuoti praprašė Reg. 

Apyrubytė, J. Rakauskas ir P. Klrklnis 
Vokietijoje.

Pranešimas teisininkams
1951 m. kovo 17 d. nutarimu Lietuvos 

Teisininkų Draugijos Užsienyje Centro 
Valdyba kreipėsi į LTDU Garbės Teismą, 
prašydama jį suorganizuoti 1951 m. Čika
goje Lietuvos Teisininkų Draugijos Užsie
nyje atstovų suvažiavimą.

Sį nutarimą vykdydamas LTUD Garbės 
Teismas labai maloniai prašo šiame krašte 
gyvenančius Lietuvos teisininkus (neišski
riant nė baigusius teisių mokslą tremtyje) 
nedelsiant ir ne vėliau kaip iki 1951 m. 
birželio 15 d. pranešti jam javo adresus.

Jei kur veikia L. T. Dr-jos Užsienyje 
skyriai ar šiaip organizuoti Lietuvos teisi
ninkų sambūriai, jų vadovybės prašomos 
tatai padaryti.

Kur lig šiol jokios Lietuvos teisininkų 
organizacijos nėra, o yra keletas teisinin
kų, jie labai prašomi sudaryti Lietuvos 
Teisininkų Draugijos Užsienyje skyrių ar 
seniūniją.

Sudaręs kartoteką, Garbės Teismas yra 
nusistatęs galimai artimesniu laiku Čika
goje sukviesti šiapus geležinės uždaugos 
esančių Lietuvos teisininkų atstovus orga
nizacijai nustatyti ir vadovybei sudaryti. 
Kad ne Jungtinėse Valstybėse gyveną Lie
tuvos teisininkai galėtų būti atstovaujami, 
galvojama įgalinti juos savo mandatą per
duoti atitinkamiems JAV gyvenantiems tei
sininkams, arba L. Teis. Draugijos Užsie
nyje centro organų rinkimus atlikti kores- 
kondencijos būdu. Garbės Teismas bus dė
kingas už kiekvieną sugestiją po pasaulį 
pasklidusių Lietuvos teisininkų organizaci
jos reikalu.

Mūsų iš Tėvynės išsineštas profesinis so-

Apie minėjimus ir prisiminimus
Kadai Maksimas Gorkis pareiškė, jog 

nelaimė Rusijai, kad jos žmonės mitinami 
kentėjimų atsiminimais. Kas pasėdėjo 
kiek kalėjime, kas buvo atsidūręs Sibire, 
tas jau būtinai prirašo tomų tomus atsimi
nimų apie savo kentėjimus ir jais mitina 
skaitytoją, kuriam nieko šviesesnio ir po
zityvesnio nesugebama pateikti.

Žvilgterėjus į savojo gyvenimo plotus 
taip pat kartais noromis nenoromis prašo
si išvada, jog mes itin smagūs įvairiems 
minėjimams. Minėjimas minėjimu. Jie vi
sada turi ryšio su praeitimi. Ruošiant mi
nėjimas žvilgteriama praeitin, iš jos, kaip 
kad pas mus jau įprasta sakyti, pasisemia- 
ma stiprybės ateičiai, tuo pačiu peržvel
giamos praeity darytos klaidos, kad jų bū
tų išvengta ateity. Tokie minėjimai, kada 
jie nėra vienašališki, gali kartais būti nau
dingi ir minėjimą ruošiantiems ir minėji- 
man atėjusiems. Tačiau jei minėjimas pra
randa objektyvumą, tada tenka labai pa
galvoti, ar iš viso jis minėtinas.

Šiai temai pagrindą davė bostoniškio 
KELEIVIO (13 NR.) pateikta informacija, 
jog Kanados socialdemokratinių (lietuviš
kųjų) organizacijų pirmininkai atskiru 
raštu kreipęsi į VLIKo pirmininką dėl pa
minėjimo 25 metų sukakties nuo paskuti
niojo demokratinio Lietuvos seimo kuris 
1926 metų gruodžio 17-sios sukilimu buvo 
pašalintas.

Dėl tokio minėjimo nieko negalima tu
rėti prieš, jei šio minėjimo iniciatoriai tu
rėtų drąsos prisiminti ir tuos momentus, 
kurie privedė prie „demokratiniu būdu 
išrinktojo seimo" pašalinimo. Taigi šios su
kakties organizatoriams tektų taip pat pri
siminti įvykius Karo Muziejaus sodelyje, 
tektų paminėti lietuvių karių įžeidinėji
mus gatvėse, taip pat tektų padaryti ir ati
tinkamas išvadas: — būtent, jei tasai 
„paskutinysis demokratiškas" seimas ne
būtų buvęs pašalintas, ar Lietuva „glo
bėjo" Maskvos asmeny nebūtų susilauku
si žymiai anksčiau?

Aišku, kad objektyvioj šviesoj siūlomą 
minėjimą ruošiant būtų progos daug ką 
prisiminti ir daug ką išsiaiškinti Tuo at
veju pats minėjimas būtų gana pozityvus.

Tačiau iš anksto tenka suabėjoti, ar ta
tai būtų padaryta, ar ruošėjai norėtų vis
ką prisiminti taip, kaip iš tiesų buvo. Ši
toms abejonėms duoda pagrindo įvairių 
minėjimų bei prisiminimų patirtis. Daž
nai juose sąmoningai kai kas riedasakoma. 
Toli netenka ieškoti pavyzdžių. Pradžioje 
mūsų tremtiniško gyvenimo, kai tik po di
delių pavojų buvo pasiekti vakarai, ir vie
nas ir kitas buvo pasišovęs įvairiais prisi
minimais susikalti „ateičiai tam tikrą ka
pitalą". Bet greit šių užmačių puoselėto
jai gavo patirti, jog kai atsukama kita 
medalio pusė, tada išeina visai kas kita. 
Dėl to kiek vėliau vėl radosi šalininkų, jog 
pakaks iškraipyto žvalgymosi kas buvo 
vakar ir kodėl ne taip buvo, kaip aš norė

bvetlmoji spauda
Lietuvos laisvės kova ir būklė 

sovietu okupacijoj
20 tautų pasisakymai prieš sovietus. Ško

tų Lyga Europos Laisvei Ginti išleido nuo
širdaus Lietuvos bičiulio J. F. Stewarto 
redaguotą knygą „Sovietų Rusijos stipru
mas ir silpnumas“ (The Strenght and 
Weakness of Red Russia). Tai ABN praė
jusiais metais Edinburge vykusio kongreso 
20 tautų atstovų pasakytų kalbų rinkinys. 
Stewart įžangos žodyje pažymi, jog pa
vergtosios tautos kovoja ne tik prieš so
vietų vergiją, bet ir prieš bet kokią Rusi
jos imperija: caristinę, kerenskinę, socia
listinę ar demokratinę, kuri jas siektų iš 
naujo pavergti. Toliau pasisakoma, Ste
warto, už paramą prieš bolševizmą kovo
jančioms tautoms ir pripažįstamas reika
las suprasti ir įsigilinti į pavergtų tautų 
laisvės aspiracijas. 20 tautų atstovų kalbo
se užakcentuojamas bendros kovos prieš 
bolševizmą būtinumas. Leidiny Lietuvai 
skirti du puslapiai, kuriuose peržvelgiama 
caristinės Rusijos Lietuvoje priespauda, 
dabartinė sovietų okupacija ir lietuvių 
tautos kova dėl valstybinės laisvės.

Anglų knyga apie Baltijos valstybes. Pa
minėtina Britanijoje 1938 metais Informa
cijos Departamento Karališkojo Tarptauti
nio Instuto (Information Department of 
the Royal Institute of Intemaitonal Af
fairs) išleista knyga „The Baltic States“. 
Tai yra mokslinio pobūdžio studija, kurio
je peržvelgiama Lietuvos, Latvijos ir Esti- 
lidarumas ir savosios atsakomybės bei už
davinių supratimas ir šį kartą, kaip visada, 
padės mums sėkmingai ir ko greičiau per
sitvarkyti Lietuvos Teisininkų Draugijos 
Užsienyje tikslams vykdyti.

LTDU Garbės Teismo adresas: V. Bulota 
2515 W. 42ndST. CHICAGO 32, Ill., USA 
arba B. Ivanauskas Route Nr. 4, Wilow 
Springs Farm W. McHENRY. III., USA.

LTDU GARBĖS TEISMAS:
(Pas) Br. Ivanauskas, V. Bulota, 

V. Mieželis,
V. Vaitiekūnas, J. Talala, 

Chicago, 1951. 4. 22. 

jau, bet vietoje to žvalgymosi pradėkim 
kalbėtis ir dirbti ką darysim ateity. Tasai 
aptilimas kartu buvo aiški išvada, jog jei 
jau norima, tai ir viena ir kita pusė su
randa tikrų faktų, kurių priminimas, no
rint krauti „ateities kapitalą", ne visada 
yra. naudingas. Tokia pažiūra, siekiant po
zityvaus darbo, bene tikslingiausia, ypač 
turint galvoje mūsų buvusį jauną valsty
binį gyvenimą ir darbe nepatyrimus.

Ir vis dėlto randasi neiškenčiančių, ku
rie įvairiomis progomis bando prisiminti 
praeitį, ją savaip iškreipia, kad bent tokiu 
budu susikaltų ateities „kapitalų". Tai yra 
tie tylėjimo šalininkai, kurie tenori, kad 
kiti tylėtų, o jie pasinaudotų to tylėjimo 
proga.

Kad neatrodytų tuščiažodžiavimas, pa
minėtinas toks vienas netolimos praeities 
iškreiptas prisiminimas. Vokietijoj gyvena 
vokietis, vardu Peter Kleist. Buvusios Vo
kietijos „galybės" laikais, kai vokiečių pa
jėgos riedėjo linkui Maskvos, jis lankėsi 
Lietuvoje su tam tikromis misijomis, kad 
palaužus bei nutildžius lietuvių laisvės as
piracijas. Vėliau jis buvo britų internuo
tas ir to internavimo metu parašė knygą 
apie lankymusis Lietuvoje. Šios knygos 
turinį suglaustai atpasakojo kanadiškiai 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI. Turinys turiniu 
Prie jo nieko nepridėsi, jei bus laikomasi 
objektyvumo. Kanadiškio laikraščio ben
dradarbis Kleisto knygos turinį, atrodo, 
stengėsi atpasakoti nešališkai. Tik atpa
sakojimo gale atpasakotojas pridėjo išva-

New Yorko lietuviai MacArthurui 
gėlhiįteikė

Balandžio 28 d. New Yorke buvo su
ruošta lojalumo šventė, kurioje organi
zuotai dalyvavo ir lietuviai. Lojalumo 
šventės eiseną priėmė gen. Mac Arthu- 
ras. Lietuviams praeinant pro aukštuosius 
asmenis, viena lietuvaitė, vilkinti tauti
niais drabužiais, norėjo generolui įteikti 
puokštę gėlių, bet jos tvarkdariai neno
rėjo prie MacArthuro prileisti. Tatai pas
tebėjęs generolas padaręs mostą, jog lie
tuvaitė s»i gėlėrpis pebf’tų ♦ rėkdoma. Jis. 
iš jos priėmė gėles ir velniu perdavė savo 
žmonai. New York Times ir vietos radio 
siųstuvas šį faktą plačiai paminjo.

Svetimšalių legionas ir lietuvių būtis 
Amerikoje. DIRVA 18 Nr. atspausdino 

^Amerikiečių Lietuvos Bičiulių pirm. Ziū- 
rio laišką amerikiečių senatoriui H. C. 
Lodge, kuriame išreiškiama pažiūra į su
manymą amerikiečįų kariuomenės rėmuo
se sudaryti svetimšalių legioną ir pamini
mi faktai, parodą Amerikon nuvykusių 
lietuvių kai kuriais atvejais traktavimą, 
skirtingą nuo respektavimo draugingų 

jos istorija ir valstybinip gyvenimo laiko
tarpis. Lietuvai šiame leidiny skirta ku
kliausia vietos, nurodant atsilikimo priežas
tis. Pradedant Žalgirio mūšio platesne 
apžvalga, kiek daugiau skirta vietos Lietu
vos nepriklausomoje gyvenimo apybraižai. 
Gausu duomenų, pradedant kultūrinio bei 
švietimo srity kilimu ir baigiant ūkinių, 
kurio vaizdžia išraiška buvęs didėjąs eks
portas.

Nors minėta knygą išleista prieš eilę 
metų, tačiau ji savo aktualumo nėra nus
tojusi. Moką anglų kalbą mūsų tautiečiai 
turėtų ją įsigyti ir sų ją susipažinti. Iš tos 
knygos ne tik išskaitoma britų pažiūra į 
Lietuvą, bet taip pat pateikiama vertingu 
duomenų apskritai, kurių stingama su sve
timaisiais turint progos išsikalbėti savo 
krašto temomis.

Periodinėje spaudoje nūdienė Lietuvos, 
kartu ir viso Pabalčio, būklė sovietų ver
govėje randa vis didesnio atgarsio. Žvilg
terkim, kas viename kitame laikraštyje 
Lietuvos tema rašoma:

Sovietų sustiprinimai. Šveicarų DerBund 
straipsnyje „Sustiprinta kontrolė Pabalti
jy" pažymi, kad rusai, belaukdami busi
mųjų įvykių, strateginiu atžvilgiu svarbio
se srityse, tarp jų ir Pabaltijy, įvedė susti
printą kontrolę. Latvijos ir Estijos pakran
tėse dar griežčiau sekamos, sustiprinta ka
riuomenė. Jei prieš kelis mėnesius vienai 
estų pabėgėlių valčiai dar pavyko paspruk
ti pro tą sargybų, torpedų ir šnipų užtva
rą, tai šiandien tat padaryti veik neįma
noma. Drauge stiprinamas rusinimas, visus 
įtariamuosius, net ir komunistus, šalinant 
iš atsakingų vietų. Latvijoj ir Estijoj im
portuotų rusų skaičius siekia jau net 30 
proc. Estija per 2 metus išgyveno 3 milži
niškus valymus. Naujasis min. pirmininkas 
Aleksei Muurisepp, pakeitęs A. Veimerį, 
nors ir apdovanotas Lenino ordinu, iki 1949 
m. Estijoj buvo visai nežinomas, kai tuo 
tarpu Velmeęis pasižymėjęs kaip komunis
tas jau seniai Estijoje ir 1-osios Sovietų 

dų-prisiminimų ir pastabų. Šiuose prisi
minimuose faktai sumaišyti (sąmoningai) 
ir iškraipyti. Apie tai būtų galima daug 
pakalbėti. Tačiau objektyviai žvilgterėjus 
į tą metą daug kam tektų pasakyti gana 
nemalonių komplimentų. Sakykim, kad ta
tai įvyko dėl stokos pramatymo, dėl nor
maliam darbui dirbti nepalankių ir ne
dėkingų aplinkybių. Tačiau jei nenuside- 
dant objektyvumui į tą metą bus žvelgiama, 
turės išryškėti tuo metu ir vienur ir kitur 
turėtos^ užmačios, suplanuoti siekimai, 
poelgiai, neturį sąskambio su demokratiš- 
kimu net ir toje pusėje, iš kurios tatai 
lauktina.

Taigi tokie priminimai, neturį objekty
vumo, vargu gali pasitarnauti sugyveni
mo reikalui. Priešingai, jie gali iššaukti 
priešingus atgarsius. Svarbiausia, visa iš
kėlus, nieko daugiau nebūtų pasiekta, kaip 
buvusių faktų žodinį kartojimą, ku
ris neteiktų malonumo ir pirmiesiems tų 
užsiminimų autoriams. Dėl to bene būtų 
pozityviau, vietoje „ateities kapitalo" mo
tyvais ieškojus kalčių kituose, konkre
čiais darbais tokį kapitalą krauti ateičiai. 
Vykusi įvykių grandis mūsajame gyveni
me nebuvo be priežasties. Daug kas, eida
mas pirmus žingsnius valstybiniame kely, 
darė klaidų. Tačiau ne metas nū jose 
raustis. Yra daug pozityvesnio darbo plo
tų ir jie laukia sumanių darbuotojų. Čia 
ir teiktinos pajėgos, vietoje ieškojus pro
gų nieko pozityvaus nežadančioms „sąs
kaitoms". R.

kraštų piliečių. Pvz. dažnai lietuviui ne
duodama galimybės dirbti karinio pobū
džio įmonėse, neleidžiama imtis profesinio 
darbo ir pn. Žodžiu, Lietuva kartais ne- 
priskaitoma prie draugingų kraštų, iš jų 
išskiriama. Toliau J. Žiūrys laiške sena
toriui primena sąlygas, kuriomis tremti
niai stotų svetimšalių legionan, būtent: jei 
būtų sudaromi daliniai, vadovaujami sa
vų karininkų, kad jie būtų užtikrinti, jog 
pirmoje eilėje jie bifs panaudoti savo tė
vynę laisvinti, kad joks kraštas savo pato
gumui nemainikaus kitu kraštu. (Pažymė
tina, jog TREMTIES paskelbtoje Svetim
šalių Legiono klausimu anketoje panašių 
minčių atsakymuose buvo iškelta. Red.)

10 000 dol. baudos. Toliau toje pačioje 
DIRVOJE pateikta informacija, jog DP 
Komisija Vašingtone primena visiems 18- 
26 metų amžiaus tremtiniams registravi
mosi naujokų komisijoje reikalą. Neužsi
registravę gali būti baudžiami 10 000 dol. 
pinigine bauda, 5 metais kalėjimo, arba 
abiejomis bausmėmis kartu.

okupacijos metu buvo pramonės ministe- 
riu. Ir suomių Hereta Kuusinen valo viso
kius „titininkus" ir „naciona’istinį — bur
žuazinį elementą" iš partijos.

Rusifikacija Pabaltlyj. Prancūzų Le Mon
de, apžvelgdamas dabartinę okupuotų Pa
baltijo kraštų padėtį, rašo,' kad visose 3 
respublikose, būtent —- Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estijoj, — Sovietai stengiasi išrauti iš 
šaknų „buržuazinius nacionalistus", vyk
dydami valymą po valymo ir minimuosius 
kraštus vis labiau rusindami. Visa eilė 
žymių pareigūnų pašalinti iš savo vietų, o 
Maskvos pakalikai visokiais būdais prote
guojami. Už „pasižymėjimą“ sovietų aukš
čiausią ordiną (Lenino) gavo iš paties Sver- 
niko rankų lietuvių J. Paleckis ir estų — 
Jacobsonąs. Panašiais žymenimis atžymėti 
Gedvilą, Sniečkus, latvių — Lacis ir KP 
l-sis sekr. Kalnberžinis. Bet estų Veimeris, 
nors ir atžymėtas, iš eitųjų pareigų jau at
leistas.

Palygindamas ankstesnius rinkimus į 
aukšč. sovietą (1947 m.) su šiemetiniais, 
laikraštis pažymi, kad Estijoj cenzuotų 
rinkėjų buvo sąrašuose tada 804 172,0 da
bar 814 682, Latvijoj rinkikė skaičius pa
didėję 38 693 ir Lietuvoj 91 530.

Aukčiausi vadai visur rusai. The Baltic 
Review Nr. 217/18 skelbia, kas šiuo metu 
Pabaltijy yra sovietiniai aukščiausi vadai. 
Estijoj — gen. maj. K. A. Allikas, adm. 
N. M. Charlamovas, pėst gen. maj. G. F. 
Byktr4 kovas ir aviac. gen. maj. B. L. Pe
trovas, 1948—49 m. dirbęs Amūro laivyne. 
Gen. maj. L. J. Vaghinas iš sovietų okup. 
pajėgų R. Vokietijoje perkeltas taip pat į 
Estiją drauge su kap. Zavlevu, kuris ap
dovanotas Lenino ordinu, veikia drauge su 
MVD. Latvijoj svarbiausi karo vadai yra 
Rygoj sov. herojus J. Ch. Bagramianas, 
Pabaltijo karo apygardos vyr. ginki, jėgų 
viršininkas, jo padėjėjas — Liepojoj rezi
duojąs gen. Įeit V. F. Gerasimenka, Gri- 
voje — gen. Įeit. A. V. Muchinas, netikėtai 
vas 23 d. Sovietų armijos metinių proga, 
Rygos operoje pasakęs kalbą. Lietuvoje siau
čia gen. Įeit. VI. R- Vaškevičius, Pabalti
jo karo apygardos štabo viršininkas, ir gen. 
maj. Lapkinas, naujas polltrukų šefas, pa
keitęs gen. m. Guliajevą. Estija ir tik nė
ra jau prijungta prie Leningrado karo 
apygardos.

Nuima geležinkelitj bėgius
Rytprūsiuose nuimami geležinkelio 

bėgiai. Sovietų patvarkymais Ryprūsiuose 
nuimta 1200 kilometrų geležinkelio bėgių. 
Svynemūndėj, Baltijos pajūry, viską kon
troliuoja sovietų pareigūnai. Elblage ir ki
tose Rytų Vokietijos vietovėse sutelkta ru
sų kariuomenės telkiniai.

Stalino planas karui laimėti
Tokia antrašte paskelbė straipsnį vokie

čių savaitraštis DIE 7 TAGE, kuriame ra
šoma, jog į Vieną pabėgęs sovietų marša
lo Sapoznikovo sūnus, pulk. Sapoznikovas, 
ir kartu atsinešęs sovietų generalinio štabo 
„slaptus* planus Vakarų Europai ir Pasau
liui išlaisvinti“. Bėglys teigia, jog sovietų 
generalinis štabas Stalino paruoštu planu 
pasinaudos, kai tik ateis tinkama proga. 
Tasai „išlaisvinimo planas numatomai 
įvykdyti 4 fazėmis:

1. žygis ligi Atlanto turįs būti įvykdytai 
3 savaičių būvyje,

2. Ispanijoj numatoma, Žygiui prasidėjus, 
išmesti 30 000 parašiutininkų,

3. tuo pačiu metu motorizuoti sovietų 
daliniai per Persiją turės pasiekti Sueso 
kanalą, tuo būdu nuo Vakarų atkirsdami 
Naftos šaltinius ir Turkiją padarydami be- 
jėgia,

4. Tolimuose Rytuose kautynėms paruoš
tų 70 sovietų divizijų, susijungusios su 100 
divizijų kiniečių, vakariečius turės išmesti 
iš Azijos žemyno ir užimti Japoniją.

Tik sovietų pajėgoms pasiekus Stalino 
numatytus tikslus, gali būti Amerikai, li
kusiai vienai, pasiūlyta taika, pasaulį pa
sidalinant įtakos zonomis.

Tačiau esą teigiančių, jog šis „planas“ 
tėra sąmoningas Vakarus Europos baugini
mas, kurio tikslas Vienon ir galįs būti „pa
bėgęs" tasai sovietų pulkininkas.

Karinė infoimacija
Kanadiečių daliniai Europon. Kanados 

gynybos ministerio pranešimu artimiausiu 
laiku Kanada naujai nemrganizuesiantl 27 
brigadą, susidedančią U 6000 vyrų, ir ją 
pasiųs Europon.

Lauko ligoninė Korėjon. Norvegai sudarė 
80 asmenų karo lauko ligoninės dalinį ir jį 
pasiuntė Korėjon.

Vokiečiai paneigia britų ir amerikiečių 
kai kurioje spaudoje pasirodžiusias žinias, 
jog Vakarų Vokietijos Vyriausybė sutikusi 
Europos gynybai pastatyti 12 divizijų.

Laisvė mažoms tautoms
Jungtinių Amerikos Valstybių atstovas 

Jungtinėse Tautose, Warren Austin, per 
radiją pasakytoje kalboje pažymėjo, jog 
tik bendromis pastangomis gali būti už
tikrinta laisvė visų tautų, ypatingai mažų 
tautų. Pasaulio saugumas tegalimas tik tuo 
atveju, kai arba visos tautos turės laisvę, 
arba niekas neturės saugumo.

Toliau kalbėtojas pažymėjo būtiną viena 
kitos supratimą ir Jėgų telkimą „trečiam 
karui“ sutrukdyti. (O kaip be karo galės 
būti laisvos tautos, kurios šiandien sovietų 
pavergtos, apie tai kalbėtojas neužsiminė 
nė vienu žodžiu. Red.) _

TRUMPAI
♦ Gen. Mac Arthuras JAV senato komi

sijai, tiriančiai Jo atšaukimo priežastis, pa
kartotinai pareiškė, jog ligšiolinė taktika 
Korėjo tėra amerikiečių vyrų žudymas *r 
pinigų eikvojimas. Mac Arthuro nuomone 
yra būtina griežta reakcija Kinijos atžvil
giu, nevengiant orinių puolimų, nukreiptų 
į Kinijos teritorijoje sudaromus naujus ka
riuomenės telkinius. Toliau MacArthuras 
pateikė duomenų apie JAV darytas klaidas 
Tolimųjų Rytų politikos klausimais. Užsie
nio reikalų ministeris Achesonas po MacAr
thuro pareiškimų spaudai pateikė vyriausy
bės politiką ginančių aiškinimų.

♦ Korėjoje komunistų vykdoma pavasa
rio ofenzyva kiek susilpnėjo. Manoma, jog 
tai esąs ženklas pasiruošimų naujiems puo
limams. Pietų Korėjos sostinei Seuol grė- 
sęs komunistų pavojus JT dalinių prieš- 
puoliais tuo tarpu pašalintas.

♦ Amerikiečių politika Formozos atžvil
giu, atrodo, amerikiečių, kaip ir buvo teigia
ma, nebus tuo tarpu keičiama. Paskutiniu 
metu Formozon nuvyko arti 600 asmenų 
amerikiečių karinė misija. Tačiau pažymi
ma, jog tai nieko bendra neturį su Ciang- 
kaišeko dalinių paruošimu operatyvinio 
pobūdžio uždaviniams.

♦ Čekų kilmės šnipė Rausch, apie kurios 
pabėgimą iš Regensburgo kalėjimo pateikta 
informacija 4 TREMTIES puslapy, pasku
tiniais pranešimais sulaikyta Weidene.

♦ Italijoje ruošiasi streikuoti 990 000 
valstybinių įstaigų tarnautojų, sukurstytą 
komunistinio elemento. Vyriausybė numa
tanti imtis disciplinarinių prieš streikinin
kus priemon**’

*
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Svarstymai
Sugyvenimo beieškant
Kai žvilgteri į nūdienos spaudą — ji mir

gėte mirga straipsniais apie reikalą jung
tis kovai prieš bendrą priešą, apie tai, kad 
Europai nėra kito kelio, kaip visų tautų su
sipratimas ir jungimasis Jungtinėn Euro
pon. Iš vienos pusės žiūrint tatai gražūs 
šūkiai, atmiešti geroku kiekiu žodinio idea- 
lizmo. Tačiau gyvenimo tikrovė kalba vi
sai ką kitą. Greta tų straipsnių bei sam
protavimų surasti kelius Europinei Sąjun
gai, europinių tautų bendradarbiavimui, 
nuolat skaitytojas mitinamas kito pobūdžio 
patiekalu, kur kalbama apie neatlaidų ne- 
atsisakymą nuo teritorinių užmačių, kurios 
buvo priežastimi įsižiebti buvusiam karui, 
kurios nuolat kėlė tarp Europos žemyno 
tautų rietenas, nepasitenkinimus, sąskaitų 
suvedimus. Kol šia dvilype linkme bus „ei
nama* prie europinhj tautų bendradarbia
vimo, tol, žinoma, tasai bendradarbiavimas 
praktiškai nebus pasiektas. O jei dalimi ir 
bus įgyvendintas, tai jis nebus nuoširdus, 
jį lydės niurnėjimas, vienos tautos į kitą 
šnairavimas dėl nebaigtų sąskaitų, tykoji
mas progos jas kada nėrs suvesti.

Toli nesižvalgant prisimintini šį kartą 
mūsų mieli kaimynai latviai, su kuriais 
mes vadinamės brolių tautomis ir, ypač 
tremties metais, surandame įvairiais klau
simais vis daugiau bendros kalbos. Bet ir 
šie geri kaimynai, sekdami „didžiųjų“ pa
vyzdžiu, suranda progų ir šiose varganose 
dienose iškelti „sąskaitų“ klausimus. Štai 
Vokietijoje gyvenančių Latvių Centrinio 
Komiteto leidžiamas laikraštis LATVIJA 
š. m. 35 N r. atspausdino straipsnį „Kuršių 
juostos žvejai“, kuriame kalba apie Kur
šių Neringos žvejus, patekusius tremtinio 
nedalion. Kaimynų laikraštis, paminėjęs 
apie Holšteino srity susitelkusius Kuršių 
Neringos žvejus, peržvelgia pasakojimais 
grįštą jų Lietuvos Neringoj atsiradimo is
toriją, kaip jie amžių būvyje buvę lietuvių 
lietuvinaml ir kaip to lietuvinimo pasėkoje 
dėl tikybos bendrumo nusigręžę vokiečių 
pusėn. Taigi šitaip tie tikrieji latvių pali
kuonys, kilę .iš Kuržemės, geriau, pagal pa
davimą, audros Nėringon atnešti, toje že
mės juostoje nutauto, nulatvėjo. Gi šian
dien, būdami tremty, jie nepritampą prie 
vokiečių, taip pat žiną, kad lietuviai jiems 
„nepalankūs, dėl to bugščiai žvalgosi į atei
tį. Žinodami, jog „lietuvių nacionalinis nu
sistatymas kuršiams nepalankus“, jie ne
matą šviesesnių vilčių ateičiai, nes girdi, 
kad jų namuose šiandien įkurdinti lietuviai 
arba rusai... Jie taip pat abejoja, ar Lat
vija turės intereso užtarti savo „mažuosius 
brolius“...

Štai, atpasakojant, latvių Centrinio Ko
miteto leidžiamo laikraščio pasakėlė. Joje 
sakomą, kad kuršiai gamtos katastrofos 
pasėkoje ' atsidūrę Kuršių Juoston (taip 
kaimynai vadina Nėringą), kur jie bažny
čiose turėję melstis lietuviškai (taigi au
dros išmesti prieš 250 metų su viršum, 
prieglobstį rado lietuviškoje žemėje). Bro
liški kaimynai ne tik kelia susirūpinimą 
dėl Kuršių ateities, bet dargi išgalvotais 
teigimais bando save įtikinti, jog lietuvių 
nacionalinis nusistatymas kuršiams nepa
lankus.

Net jeigu tikėti kaimynų teigimais, kad 
prieš 250 metų suviršum gamtos katastro
fos (audros) pasėkoje Nėringoje atsirado 
latviškų kuršių ir jei sutikti, kad jų pa
likuonių vienas kitas išliko iki šių dienų, 
tai vis dėlto aiškinimas apie lietuvių pas
tangas tuosius gyventojus nutautinti būtų 
lygus aiškinimui, jog Slguldoj gyvenusiai 
lietuvių šeimai kaimynai latviai nesiteikė 
įsteigti lietuviškos mokyklos ir tokiu būdu 
tos šeimos vaikai latviškoje mokykloje są
moningai buvo nutautinami...

Ateities perspektyvos požiūriu šie kai
mynų pasakojimai vargu bau verti dėme
sio. Tačiau, nuolat pasikalbant apie kaimy-
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Auklėjimo temomis

Šios dienos vaikas - rytojaus žmogus
Kad užauginti vaiką, nepakanka rūpes

čio jo fiziniu augimu, bet jau nuo mažų 
reikia pradėti lavinti jo dvasinius privalu
mus. Vaikas — kaip kempinė: — .įsiurbia 
visus gautus, gerus ir blogus, įspūdžius. 
Kuo daugiau jis gaus gerų įspūdžių, tuo 
daugiau galės jų akumuliuoti, ar, pa
sak Montessori, įmagazinuoti, t. y. padė
ti į sandėlį, kad vėliau jais pasinaudotų. 
Auklėtojų pareiga stengtis vaikui duotf tik 
gerus įspūdžius ir jį atitolinti nuo blogų. 
Tėvai pirmiausia privalo rūpintis vaikui 
sudaryti sveiką namų atmosferą; vėliau 
jiems talkon ateina mokykla ir, galiausiai, 
visuomenė. Nuo visuomenės susitvarkymo 
daug priklauso vaiko — būsimo žmogaus — 
joje padėtis. Kitais žodžiais betariant vai
kas auga visuomenės globoje. Kai visuo
meninta gyveniman įneša daug netikėtu
mų, daug netvarkos ir net demoralizacijos.
Bet visada atsiranda žmonių, kurie tai 
demoralizacijai priešinasi, su ja kovoja. 
Kuo stipresnis yra pasipriešinimas blogiui, 
tuo lengviau galima jį nugalėti.

Pastaruoju metu įvairiuose kraštuose vis 
daugiau susirūpinama dėl didelio nusikal
timų skaičiaus vaikų tarpe. Tarptautiniuo
se suvažiavimuose ir įvairiuose susirinki-
muose stengiamasi surasti priemones ma
žinti nepilnamečių nusikaltimus, jei ne vi
sai juos pašalinti. Italijoj veikia draugija 
valkų moralei apsaugoti; ji nustatė, jog 
viena iš priežasčių, žadinančių paaugančius 
vaikus nusikaltimams, yra modernūs žur
naliukai, „fumetti“ itališkai vadinami, ku
riuose vietoj skaitymui medžiagos, kaip 
nebyliame kine, viskas išreiškiama pa
veikslais. Vaikai, kaip ir kinus, pamėgo 
tuos žurnaliukus. Italijoj panašių žurnaliu
kų ypač atsirado po karo. Rodos, nemaža 
jų atkeliavo iš Amerikos, užplūsdami vai
kų spaudos rinką. Minėta draugija nutarė 
tiems žurnaliukams paskelbti karą, Romoje 
atidarydama vaikų spaudos parodą. Joje ryš
kiai atvaizduota, koks didžiulis skaičius 
vaikų tuos Žurnaliukus skaito ir kokios ža
los jie vaikams padaro. Pirmiausia tie žur
naliukai vaiką supažindina su nerealiu pa
sauliu; bet ne tuo, gražiai fantastišku, apie 
kurį savo laiku sekdavo pasakose močiu
tės, ar kuris buvo vaizduojamas vaikų 
knygose, bet šių dienų vaikams skirti žur
naliukai savo skaitytojus supažindina su 
nehumanišku pasauliu? su pasauliu be Die
vo, be pagarbos tėvams ir be meilės savo 
kraštui. Nes viskas vyksta kažkokiame eg
zotiškame krašte, tarp raudonodžių, žmog
žudžių ir gangsterių, kurie 'ieško, gaudo, 
kankina ir net žudo nekaltą ir dažniausia 
gerą žmogų. Paimkim kad ir Tarzano isto
riją. Ji taip gerai visiems pažįstama; joje 
nuolat matome surištą žmogų ar net jauną 
merginą, į kurią laukiniai taiko lankus. 
Tokia žiauria scena dažniausiai nutraukia
mas story tęsinys, kad suintriguotas vai
kas pirktų sekantį numerį, kuriame suži
nos, ar surištas žmogus bus nužudytas, ar 
jam pavyks iš žmogžudžio rankų paspruk
ti, kad tuoj į naujus spąstus pakliūtų.

Tokios ir panašios storį su desperatiš
kom, beviltiškom ir žiauriom scenom erzi
na vaiką; jis nerimauja, neramiai miega, 
sapnuoja įvairias baisenybes; be to, pats 
nori keršyti, mušti ir net užmušti. Vaikų 
vaizduotė mėgsta nuotykių pasaulį. Dėl to, 
žiūrėdamas į tuos paveiksliukus, vaikas 
negalvoja, kad istorijos galas butų mora
lus ar laimingas, bet jis nori, kad būtų 
daugiau baisių nuotykių ir padėčių be 
išeities.

Šitie žurnaliukai, kurie nukonkuravo vi-

niškumą ir broliškumą, kartais pravartu 
žvilgterėti, ką gerasis kaimynas mūsų te
momis kalba. Sitais motyvais ir pateiktas 
kaimynų pasakojimas apie Lietuvos kur
dus. g. M. 
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są kitą vaikų grožinę literatūrą, deja, vai
kui neduoda nieko pozityvaus. Tiesa, jie 
išmoko vaiką greit orientuotis tuose pa
veiksliukuose, net be užrašų; Bet, iš kitos 
pusės, žadina nesveiką vaizduotę, nuodiją 
vaiko sielą dėl savo beveik visados žiau
rios temos; gadina skonį, nes paveiksliukai 
nupiešti ne meniškai, žmonės sukarikatū
rinti, dažniausia pusnuogiai; o tas greitu
mas įvykių, lyg kine, neduoda vaikui ga
limumo nei susikaupti, nei kritiškai į juos 
žiūrėti. Be to, tie paveiksliukai nesukelia 
jokių gilesnių jausmų, nesupažindina vaiko 
su kalbos stiliaus grožiu, atvirkščiai — at
pratina skaityti knygas ir... svajoti. Nei 
paveiksliukais, nei tais keliais žodžiais, 
kurie lyg cigarečių dūmai paleisti iš kal
bėtojo burnos (dėl to italai šią literatūrą 
vadina „fumetti" — dūmeliai), negalima iš
reikšti jokių kilnesnių minčių, nei jausmų.
Vaikas žiūri į juos ir skaito paviršutiniš
kai, ieškodamas dramatiško galo ir įsivaiz
duodamas save panašioj padėty.

Pernai italų laikraščiai aprašė, kaip 14 
metų berniukas iš vaikų darželio išvogė 
mažą vaiką su tikslu iš jo tėvų išgauti pi
nigų, bet, išsigandęs vaiko verksmo, jį 
nužudė. Kitas, jaunesnis berniukas, norė-
damas pamėgdžioti gangsterį, pasmaugė 
savo 5 metų sesutę. Tokiais ir panašiais 
aprašymais mirga mūsų dienų spauda.

Minėtos draugijos iniciatyva kai kurios 
italų mokyklos atsiklausė mokinių, ar 
jiems patinka tie žurnaliukai ir kodėl? 
Vaikai turėjo raštiškai į tuos klausimus 
atsakyti. Daugumas berniukų atsakė, kad 
jiems jie labai patinka, nes aprašinėja 
banditus, gangsterius, o tai įdomu skaityti 
ypač tada, kai vienas žudo, o kitas pabė
ga... Mergaitėms patinka, kai kas nors, 
labai greit, nežiūrint kokiu būdu, pralobsta 
ir gali pirkti, ką tik nori...

Reikia pasakyti, kad mergaitės mažiau 
skaito tuos žurnaliukus, už tat jos daugiau 
domisi spauda, kuri aprašo taip vadinamų
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Kojos ir savijauta
Kojų uždaviniai žmogaus gyvenime yra 

labai dideli. Pirmiausia jos turi išlaikyti, 
atsižvelgiant į jų fizinę apimtį, gana didelį 
svorį. Jį nešioti iš metų į metus, jį, reika
lui esant, kelis kartus per dieną pakelti į 
kelintą aukštą ir pn. Tačiau retas pakan
kamai kreipia dėmesio į kojas ir jas ati
tinkamai saugoja. Tik atsiminkim batus. 
Daug kas, kad kojos pėda išoriniu požiūriu 
gražiau atrodytų, batus perka galimai ma
žesnius. Ypač moterys šiuo atžvilgiu nusi
kalsta savo kojoms.

Batų pirkimas. Kad batai būtų tinkami 
nešioti, svarbu juos pirkti pakankamai 
erdvius. Tačiau taip pat reikia žinoti pir
kimo laiką. Būtina batus pirkti po pietų. 
Ir tai dėl to, kad koja po pietų visada bū-* 
va nuo sunkių pareigų jau daugiau pavar
gusi ir klek išbrinkusi, didesnė. Taigi batus 
perkant po pietų jie nuperkami galimai 
erdvesni ir ne taip juos nešiojant vargina
ma koja. Gi kas batus perka prieš piet, 
juos ilgiau palaikęs ant kojų pajunta, kad 
jie ankšti, vargina koją. Kojos varginimo 
pasėkos atsiliepia visai žmogaus savijautai. 
Kai kojos batų spaudžiamos, savijauta da
rosi slėgi, gi kas turi silpnesnę širdį, ją 
dar daugiau silpnina. Dėl to niekuomet 
nereikia batus pirkti paskubom, nepirkti 
jų „įsinešiojimui“. Jei koja turi kokių de
fektų — nešiotini ortopediški batai.

Dėl batų atskirai žodis moterims. Išei
nant ilgesniam pasivaikščiojimui į gamtą 
vengti dėtis aukštų kulniukų batus. Ilges

ktaų žvaigždžių gyvenimą. Si spauda yra 
ne mažiau demoralizuojanti už minėtus 
žurnaliukus. Kai mergaitė paskaito, kad be 
jokio išsilavinimo bei be gabumų mergi
na, bet tik dėl kūno privalumų tampa 
„žvaigžde“, kuri tuoj darosi žinoma ir 
skęsta turtuose, tai ir ji svajoja apie tokį 
gyvenimą. Kai kurie iliustruoti žurnalai 
net ragina jaunutes mergaites siųsti į tą 
žurnalą apnuogintus savo atvaizdus, kad 
filmų produktoriai galėtų, reikalui esant, 
iš jų pasirinkti naujų kandidačių į „žvaigž
des“. Aišku, tokių nuotraukų niekados 
nestinga. Be to, kas metai šimtai tūkstan
čių mergaičių ateina iš provincijų į sosti
nes, kad patektų į kiną, kad praturtėtų ir 
išgaršėtų. Nesenai viena beraštė mergina 
gražiu veiduku sumanė taip pat tapti kino 
žvaigžde, bet kai jos svajonė neišsipildė, 
iŠ nusiminimo iššoko iš 6 aukšto ir nusižu

Neužmirština parinkti ir filmas
Kalbant apie būtinumą vaikams parink

ti tinkamą literatūrą bei tinkamą spaudą, 
ta pačia proga pravartu atkreipti tėvų 
dėmesys ir į filmas. Šiandien filmų gamy
ba tiek išplitusi, tiek gausu filmų gamy
bos bendrovių, tiek daug kas metai pa
sauly pagaminama naujų filmų, kurių žy
mi dalis rodoma grynai biznio sumetimais, 
visai ne arba labai mažai kreipiant dėme
sio į jų estetinę ir ypač moralinę pusę.

Filrųu, kaip ir netinkamos literatūros, 
neigiamoji įtaka, ypač jaunimui, gali tu
rėti toli siekiančių negeistinų pasėkų. Ne
galima tėvams pasitenkinti, jog jei jau ne
pilnamečiai Almos žiūrėti leidžiami, tai 
nieko blogo ir nebus rodoma. Labai daž
nai atsitinka, kad visiškai menkavertėn 
fllmon jaunimas leidžiamas. Priaugantieji, 
dažniau lankydami menkavertes filmas, ne 
tik iš jų neišsineša nieko pamokančio, bet 
dargi būsimo žmogaus siela pačioje jau
nystėje susinama, jis pastumiamas domė
tis tuščiais nuotykiais, netikru gyvenimu, 
išpūstomis intrigomis.

nis vaikščiojimais aukštais kulniukais ba
tais sukelia skausmus nugaroje ir klubuo
se. Po dažnesnių tokių vaikščiojimų nuo 
„šios mankštos“ klubai daugiau išvystomi, 
stambėja, dėl ko vėliau tiek daug moterys 
sielojasi.

Kojų priežiūra. Vasaros metu išnaudoti 
kiekvieną progą basomis pavaikščioti. 
Ypač po rasą. Vaikščiojimas po rasotas 
pievas palaiko kojų elastiškumą ir įgalina 
jas pagrindinai „išsivėdinti, pakvėpuoti ty-X 
ru oru‘\.,

, Kie^vięną-vakarą būtinas kojų plovimas 
šaltu vandeniu, gereiausiai po kranu. Te
kantis vanduo ne tik nuvalo dulkes, bet ir 
kojas masažuoja. Tik ypatingai nešvarios 
kojos plautines šiltu vandeniu, muilu ir 
šepečiu, bet po to būtinai nuskalauti šaltu 
vandeniu, geriausiai tekančiu. Nuplautas 
kojas gerai jas nusausinti, ypač tarp pirš
tų. Tatai įsidėmėtina tiems, kas turi į pra
kaitavimą linkusias kojas. Gera prakaituo
jančių kojų tarpupirščius išpudruoti spe
cialia vaistinėse gaunama pudra. Šiaip jau 
vengtina kojas tepti įvairiais tepalais, tik 
būtino reikalo atveju. Nuo tepalų koja da
rosi per. lepi. Geras receptas kojų odos le
pumui pašalinti ąžuolo žievių virinys (sva
ras ąžuolo žievių išverdamas dviejuose lit
ruose vandens. Virinama tol, kol tepaliks 
tik litras vandens). Virinį atmiešti alaus 
spalvos skiediniu. Šios vonios kojas apsau
goja nub tarpupirščių „išperšėjimo“.

Nuospaudos ir jų gydymas. Kojų nuos
paudos yra nepatogių batų pasėka. Jų gy
dymą reikia pradėti tik pastebėjus ant ko
jų pirštų atsirandančius sukietėjimus. Pir

dė. Tai ne vienintelis atsitikimas. Ir tai vis 
aukos tos lengvabūdiškos ir nemoralios 
spaudos.

Leidėjai, leisdami vaikams ir jaunimui 
žurnalus ir knygas, turėtų daugiau dėme
sio kreipti į moralinę, bet ne materialinę 
naudą. O tėvai, parinkdami vaikams skai
tymo lektūrą, turėtų pirmiau patys su ja 
susipažinti ir, jei pasirodytų tindama, tada 
duoti valkams skaityti. Su pasidižiavimu 
galime pasakyti, kad Lietuvoj kiekviena 
išleistą knygą bei žurnalą galėjom be bai
mės duoti vaikams skaityti. Gi gyvendami 
svetur, turime labai atsidėję sekti, ką mū
sų vaikai skaito, kad jie nuodinga litera
tūra nesužalotų savo jaunų sielų. Kiek flk 
galima, privalu savo vaikams duoti lietu
vių spaudą, kuri yra ir daugiau morali ir 
padės išlaikyti vaikuose lietuvybę.

VINCENTA LOZORAITIENĖ.

Tiesa, jaunimas ypač greit pamėgsta 
vadinamąsias „Wildwest“ filmas. Paaug
liai net pradeda gyvenime pamėgdžioti, ge
riau imituoti, tas Almoje rodomas laųki- 
niškas manieras. Gausu atsitikimų, kad 
paaugliai, prisižiūrėję tų laukiniškų filmų, 
suorganizuoja plėšikų gaujas.

Tėvų pareiga boti, kokias filmas jų vai
kai žiūri. Nepakanka tėvams dirstelti į fil
mų vitrinose iškabintus paveiksliukus ir 
iš jų nustatyti, vaikas filmon leistinas, ar 
ne. Daug būtų tikslingiau, kad kas iš tėvų 
pirmiau filmą pamatytų, o paskiau apsis
pręstų, vaiką leisti, ar ne. Nėra būtino rei
kalo kiekvienam tėvui-mottaai pirmiau 

pamatyti filmą, tik paskiau apsispręsti dėl 
vaikų leidimo. Kiekvienu atveju galima 
pasiklausti (ypač stovyklose gyvenantiems) 
mokytoją bei kitą jaunimo auklėjimu be
sidomintį asmenį, ką jis apie tą ir aną fil
mą pasakytų, jon leistini vaikai ir pn. 
Kiekvienas tėvas-jnotina turi įsidėmėti, 
jog tik nuo jų reikiamo budrumo priklau
sys šioks ar kitoks vaiko būsimas kelias 
gyvenime. -sv.'- 

miausia kojas gerai nuplauti ir nuospau
das ištepti Collodiumu ir salicilu. Po kokių 
4—5 dienų (ištepant kas vakarą) nuospau
da suminkštės ir galima, kojas šiltam van
deny išmirkinus, nuospaudas nuimti. Nuo 
kojų nuospaudų Šiandien galima pirkti 
įvairiausių mediciniškų priemonių ir jos, 
turint kantrybės ir elgiantis pagal nero
dytą receptą, galima nuospaudas pašalinti. 
Įsidėmėtina: pradėjus nuospaudų gydymą 
būtinai jo nenutraukti, kol nuospaudos ne
pašalintos. Nuospaudas išėmus palieką 
duobutės^ Jas, ištepti žuvų taukų tepalu 
ar tiesiog žuvies taukais, uždedant kiėk- 
vatos ir ją aprišant. Tokį tvarstį tenuimti 
po 4—5 dienų. Niekad po nuospaudų gy
dymo nepradėti vaikščioti be aprišimo, nes 
tuo atveju jauna oda vėl bus sutrinama.

Kojų „traukimai**. Apie kojų tirpimus ir 
„traukimus“ daug kas kalba ir šiais nega
lavimais skundžiasi. Traukimai kartais bū
vą pasėka per didelio kojų savininko bei 
savininkės svorio. Tuo atveju kojų trauki
mas, kuris daugiausia pasireiškia naktį, 
reiškia, kad jos nuo dienos pareigų yra 
pervargusios.

Tačiau kojų traukimai gali būti nervinio 
pobūdžio arba pasėka širdies negalavimų. 
Pastaruoju atveju jau reikia nedelsiant 
kreiptis pas gydytoją. Gi jei kojų tirpimas- 
ar traukimas yra pasėka jų nuovargio, ta
tai pašalinama kaitaliojant šaltas ir karš
tas vonias ir kojas masažuojant aštriu še
pečiu. Tik vengti masažavimų šepečiu 
tiems, kas turi kojose venų išsiplėtimą.

Tiek, trumpai, apie kojų pagrindinę 
priežiūrą. ŽIVILE.

VI.
Pagaliau pasibaigė pirmieji mokslo metai, laimin

gai praėjo egzaminai, ir Vasaris su džiaugsmu rengėsi 
važiuoti namo atostogų. Tos pirmosios atostogos jį taip 
jaudino, kaip anksčiau stojimas į seminariją. Kaip jis 
elgsis namie, ką jis kalbės su. buvusiais draugais ir 
pažįstamais, kaip jis pasirodys viešai savo parapijos’ 
bažnyčioj? Jaudinosi jis tuo labiau, kad ir dvasios tė
vas per konferencijas ir rektorius per auklėjimo pa
mokas atsidėję svarstė atostogų klausimą.

— Atostogos, — kalbėjo dvasios tėvas, — tai ne 
vien poilsio, bet ir jūsų bandymo laikas.' Namie jūsų 
nesaugos budri vyresniųjų akis, ir dvasiška parama 
nebus taip gausiai teikiama, kaip čia. Bet jūs nė vieną 
valandėlę neturit pamiršti, kad jus saugoja dar bu
dresnė ir viską matanti Dievo akis. Atostogų laikas 
tai taip pat ir pavojų laikas. Jūs susitiksite su įvai
riais žmonėmis, su buvusiais savo draugais, kurie savo 
elgesiu, gal būt, jus papiktins, o gal būt net ir tyčia 
norės pakreipti iš gero kelio. Bet jūs turit žinoti, kad 
nė vienas pasauliškis negali būti jum pavyzdžiu.

Ilgai dar taip kalbėjo dvasios tėvas, ir, rodos, ne
buvo pamiršta nė viena aplinkybė, kur jaunas levitas 
galėtų rasti savo dūšiai pavojų. Ypač įtikinėjo neap
leisti. dvasiškų praktikų: poterių, meditacijų, sąžinės 
perkratymų, išpažinčių ir Komunijų. Taip pat ir rek
torius mokė, kaip jie turi elgtis atostogų metu savo 
šeimoj, klebonijoj, svečiuose, kad visur jie turį būti 
kuklūs, pamaldus, visiem duoti gerą pavyzdį. Rekto
rius rado reikalo įspėti, kad nors parapijos kunigai fr 
klebonas atostogų metu atstos jiem seminarijos vyres
nybę, vis dėlto čia jie turį būti atsargūs, nes kartais 
galį pamatyti blogo elgesio pavyzdžių ir konfratrų 
tarpe. Grįždami po atostogų į seminariją jie turį at
vežti rektoriui klebono liudijimą apie gerą elgesį atos
togų metu. x

Pagaliau mokė juos ir formarijus, duodamas visą 
eilę praktiškų patarimų, kaip jie turį paskirstyti atos
togų laiką, kokias knygas imti, ką skaityti, kaip elgtis 
bažnyčioj ir šalia bažnyčios.

nvejus i&vaziavimo menai, seminarijoj prašinėjo 
tikras sumišimas. Visi bėgiojo, kraustėsi, šūkavo, at- 
sisveikinėjo, dalinosi adresais ir degė noru kuo grei
čiausiai išsprukti iš tų paniurusių mūrų.

Vasario tėvas, pats atvažiavęs parsivežti sūnaus, 
patenkintas ir linksmas, tarsi net pajaunėjęs ir pats 
norėjo greičiau parvažiuoti namo, nes žinojo, kaip ne
kantriai laukia motina ir visi namiškiai nepaprasto 
svečio.

Toli jau pasiliko miestas, miškas uždengė katedros 
ir seminarijos bokštus — ir juo giliau jie skendo į gie
drią vasaros gamtą, juo karščiau kaitino saulė pro juo
dą sutaną, juo lengviau • darėsi klieriko Vasario širdy 
ir šviesiau akyse. Jisai nieko nemąstė, nieko negalvojo, 
tik visas jojo kūnas tarsi pavirto į vieną jutimą, o vi
sas dvasios gyvenimas į vieną jausmą. Ir jis stačiai 
svaigo, jis negalėjo pakelti to jutimo ir to jausmo dy
džio.

Iš lėto, iš lėto šliaužė pro jo akis laibos ir tiesios 
puŠ>s, šakotos eglės ir kur-ne-kur baltaliemeniai ber
žai. Paskui, išvažiavus iš miško, pasirodė vingiuoti, 
aukšti Dzūkijos ežerų krantai, paskui vėl skurdūs pu
šynėliai ir kadugynais apaugę kalneliai. Bet peizažas 
ir atskiri jo vaizdai slinko pro šalį labai mažai pa
traukdami Liudo Vasario akis. Jis dabar juto pačią 
Gamtą, pačią jos visumą, besireiškiančią ir miškais, ir 
ežerais, ir kalvomis, ir saulės spinduliais, ir žiogelių 
čirškėjimu, ir paukščių čiulbesiu, ir visokeriopų kitų 
reiškinių gausumu.

Panašų jausmą gyventų žmogus, ilgą laiką uždary
tas tamsoje ir išvestas į puikų vidurdiedieno saulės 
nušviestą sodą. Jfeai nepastebėtų nei vyšnių žiedų, nei 
beržo lapų mirgėjimo, nei sprogstančių rūtų, nei plaz
dančių drugelių, bet jis pajustų visą šito vidurdienio 
džiaugsmą ir jis gyventų momentą neapsakomos 
laimės.

Arba jeigu kurčias staiga išgirstų šimtabalsę dau
gybės instrumentų simfoniją, — jisai negirdėtų nei 
smulkų melodijos, nei violončelių raudos, nei triūbų 
vaitojimo, nei būgnų bei timpanų dūzgėjimo, bet gir

dėtų vieną didingą harmoniją, ir jam veržtųsi iš krū
tinės širdis, pažadinta tų garsų didybės.

Klierikas Liudas Vasaris, važiuodamas namo iš se
minarijos, pirmą kartą savo gyvenime taip stipriai pa
juto gamtos visumą ir jos atsiliepimą visame savy.

Liudas Vasaris mylėjo gamtą ir jau nuo pat kū
dikystės buvo patyręs iš jos neišdildomų įspūdžių. 
Vienas iš ankstyviausių jo atsiminimų buvo toks: 
Sienapiūtės metu voliojosi jisai šieno pradalgiuose ir. 
pargriuvęs aukštieninkas, ėmė žiūrėti į dangų. O dan
gum plaukė dideli baltų debesų gabalai. Ir pamažu 
didelė baimė ėmė spausti Liuduko širdį. Persigandęs, 
jisai leidosi bėgti į motiną, pro verksmus šaukdamas: 
mama, dangus bėga.

Jau paūgėjusį, vieną šiltą vasaros naktį, jį tėvas 
pasiėmė į mišką, naktigonės, o miške sukūrė didelį 
laužą. Tos laužo liepsnos, tie dūmai, tos kibirkštys, ta 
kaitra — ir aplinkui glūdi miško tamsuma, nematomų 
arklių prunkštimas ir kažin koki nesuprantami balsai 
— ir1 dar ypatinga susikaupusi tėvo veido išreiška, su
kėlė Vasario, vaiko, dvasioje pirmą jo gyvenime mis
tišką įspūdį ir įdiegė miglotą nuovoką, kad gamtoj 
kažkas yra.

Būdamas gimnazistas, atostogų metu jis kartais 
saulėteky turėdavo nujoti arklius į mišką, o vidur
dienį arba vakare juos parjoti. Jis puikiai dar atsiminė 
guvią tų pasijodinėjimų nuotaiką, sukeltą rytmetinės, 
arba vakarinės gamtos fono.

Rastų jis ir daugiau artimo bendravimo su gamta 
valandėlių, bet šitokio jausmo, kurį patyrė dabar, va
žiuodamas iš seminarijos, jisai nebūtų radęs.

Tas jausmas buvo nudažytas tylaus liūdesio, gilios 
rezignacijos, nejučiomis per tuos metus susikaupusios 
jo širdy ir štai dabar apsėmusios jį, pasinėrus jam į 
giedrią vasaros gamtą.

Liudas Vasaris nemąstė, bet jautė, kad štai jisai, 
užguitas pirmo kurso klierikėlis, kuriam nuolatos bu
vo kalbama apie nuodėmes, atgailas ir mortiflkacijas, 
apie pasaulio džiaugsmų išsižadėjimą, apie nusižemi
nimą ir klusnumą, kuris turėjo visų bijotis ir visų 
lenktis, štai dabar pasijuto pasinėręs į pačią didelę 
gamtą, kur tiek laisvės, tiek šviesos spalvų ir džiaugs
mo. Bet jo ištisų metų prityrimas kėlė karčią nuojau
tą: vistiek visa tai ne tau... tu grįši į kietos askezes 
vienumą, tu liksi nuskriaustas ir pažemintas, tu netu
rėsi jokių didelių ambicijų, tu išsidažadėsi meilės ir 
laimės, tu išsižadėsi pačio savęs... Dėl ko? Kam? ...

Protas jam siūlė visą eilę seminarijoj girdėtų formulų, 
bet širdis tylėjo.

Klierikas Vasaris, jeigu būtų buvęs vienas, jeigu 
nebūtų varžęsis savo tėvo, būtų kritęs ant tų dirvo
nėlių, kvepiančių remunėlėmis ir čiobreliais ir verkęs, 
verkęs.

Taip jau pirmieji seminarijos gyvenimo metai pra
dėjo pinti tą emocinę pertvarą tarp Vasario sielos ir 
gamtos bei pasaulio, kuri vėliau tiek daug nusvėrė vi-, 
soje jo kūryboje. Ideologinė pertvara pynėsi ne taip 
sparčiai, ir jos daug anksčiau sugebėjo Vasaris nusi
kratyti.

Į savo kaimą jiedu įvažiavo jau temstant. Kaimy
nai ir praeiviai susitikę juos ėmėsi kepures ir smal
siai apžiūrinėjo^ Visas kaimas žinojo, kad šiandien Va
saris parsiveža iš seminarijos klieriką. Vieni džiau
gėsi, kiti pavydėjo.

Liudas jau iš tolo sekė, kada pamatys savo tėviš
kės trobas, o pamatęs negalėjo atitraukti nuo jų akių. 
Stovėjo jos prisigūžusios prie kalnelio aukštais me
džiais apaugusios, tokios tylios ir liūdnos. Kieme pasi
tiko jį motina su džiaugsmo ašarom akyse. Nedrąsiai 
pasirodė broliai ir seserys. Varžėsi jojo, nežinojo kaip 
sveikintis, o pasisveikinę traukėsi į šalį.

— Tai jau sulaukėm kunigėlį, — kalbėjo motina. — 
Prašom į vidų. Nuvargot per tokią ilgą kelionę.

— Ne, mama. Važiuoti buvo labai smagu. Tokia gra
ži diena, — ramino jis motiną, eidamas į trobą. Įėjęs pa
garbino Kistaus vardu, ko anksčiau niekad nedary
davo — ir visi pajuto, kad Liudas jau dabar iŠ tiesų 
klierikas — kunigėlis.

Susėdo jie visi seklyčioj, vakarieniavo, tėvas pasa
kojo, ką matė seminarijoj, Liudas šį tą papildė, šį tą 
paaiškino. Greitai slinko šiltas vasaros vakaras, mo
tina susigriebė, kad jau laikas po kelionės ir pasilsėti 
— ir dar kartą apžiūrėjo aukštai pagalvių prikrautą 
lovą.

Ramiu kūdikio miegu užmigo pirmą naktį klierikas 
Liudas Vasaris savo tėviškėje, džiaugdamasis, kad ry
toj 5 valandą nežadins jo devyni skambalo smūgiai.

Po poros dienų jis nuvyko prisistatyti savo parapi
jos klebonui. Klebonas buvo dar nelabai senas žmogus, 
vikaro neturėjo, nes parapija buvo maža, taigi priėmė 
Vasarį kaip laukiamą svečią ir pasiliko pas save ligi 
sekmadienio. Vienintelė jo pareiga buvo sumos metu, 
užsivilkus kamžą, rinkti bažnyčioj aukas.

Šitos pirmos atostogos jokių stipresnių pergyveni-
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Lietuviai visame pasaulyje
Angliakasių liga, apie kurią vengiama kalbėti Bendruomenei Amerikoje pirmus ledus laužiant

Pastaruoju metu vokiečių įstaigos Vokie
tijoje vis daugiau atkreipia Vokietijoje pa
siliekančių tremtinių dėmėsi apie palan
kias darbo gavimo galimybes anglies kasy
klose, kur tremtiniams, sutinkantiems 
dirbti kasyklose, pažadamos butų atžvilgiu 
palankesnės isikūrimo galimybės, jau ne
kalbant apie neblogus uždarbius.

Prieš trejus metus nemaža mūsų tautie
čių išvyko anglies kasyklų darbams Belgi- 
jon, kiti i šios rūšies darbus pakliuvo 
Anglijoje. Tada, šiems naujiems emigran
tams nuvykus kasyklų darbams, pirmiau
sia jie trumpai buvo supažindinami su ka
syklų darbo eiga, su galimais pavojais ir, 
tarp kita ko, jiems buvo priminta, jog ang
liakasys gali susirgti tam tikra liga, vadi
nama silikoze (sylicos). Kadangi apie šią 
ligą daugiau nebuvo išsitarta, tad niekas 
iš naujųjų angliakasių ir jos pavojaus ne
ėmė dėmesin. Gi kraštams, priėmusiems 
kasyklų darbams užsieniečius, ir nebuvo 
reikalo užsiiminėti bauginimais. Kadangi 
iki šiol apie su angliakasio darbu susiju
sius tikruosius pavojus mūsų spaudoje ne
buvo pasisakyta, ir kadangi, kaip jau mi
nėta, ir Vokietijoje pradedama akcija už 
įsijungimą kasyklų darbams, tad čia trum
pai bus supažindinama, kur iš tiesų glūdi 
pats tikrasis sveikatai pavojus leidžiantis 
dirbti į anglies šachtas.

Iki šiol vyravo nuomonė, jog anglies ka
syklų darbininkui didžiausi pavojai glūdi 
pavojuje kasyklų užgriuvimų ir dujų išsi
veržimų. Tačiau pats didžiausias pavojus 
glūdi galimybėje susirgti liga, vadinama 
silikoze. Nors šios ligos gydymui 'moksli
ninkų daromi tyrinėjimai, tačiau iki šiol 
dar nėra surasta būdų ja susirgusi pagyti. 
Gi silikoze susirgimo pagrindine priežasti
mi yra jalsavimas į plaučius smulkių kvar
co dulkių, kurios yra silicijaus ir bioksido 
junginys (SO). Stambiosios dulkės anglies 
kasyklose, nesudaro pavojaus susirgti sili
koze. Jos nusėda nosyje, gerklėje, paskiau 
atsikostint bei šnypščiantis pašalinamos. 
Pavojingos tėra pačios smulkiausios dulke
lės, ,kurių . ypač randasi vykdant anglies 
gręžimus, šios kvarco dulkės, nugulusios 
plaučiuose, iš palengva pradeda juos erzin
ti. Organizme randasi pasipriešinimas ir 
šios kovos pasėkoje pirmiausia apie plau
čiuose nusėdusias dulkeles susidaro tam 
tikri apaugimai. Tie apaugimai iš lengvo 
mažina plaučių tūr|, žmogus pradeda sun
kiau alsuoti, įgauna liaudies vadinamą 
dusuli, kuris juo toliau, tuo daugiau aštrė
ja, kol žmogui, sergančiam silikoze, pa
kanka mažo judesio ir jis sunkiai alsuoja. 
Gi kvarco dulkelės toliau erzina ir sunkina 
plaučių veiklą. Ši liga, silikozė, belgų, vo
kiečių ir šveicarų skirstoma | 3—4 perdo
rius, gi anglų ir amerikiečių nuo 6 iki 12 
periodų.

Pavojus kiekvienam, kas eina | kasyklas. 
Kadangi visi kraštai sąmoningai slepia 
duomenis, koks procentas angliakasių su
serga silikoze, tai tie duomenys ne|manu 
paskelbti. Tiek tėra žinoma, kad didžiau
sias sllikozės palydas yra džiova, 60 pro
centų silikozininkų suserga džiova. Gi sili- 
kozdžiova susirgusių trejų metų būvyje 
miršta 75 procentai, kai tuo tarpu tikrų si
likozininkų (bet nesusirgusių džiova) trejų 
metų būvyje miršta 29 procentai. Taigi 
mirtingumas nepaprastai didelis.

Gi kai susirgimų dydžio tiek tegalima 
pasakyti, jog kiekvienas, kas leidžiasi | ka
syklas, yra silikoze susirgimo pavojuj. Vie
ni Suserga po dešimties metų darbo, kiti 
po dešimties darbo valandų. Tatai priklau
so nuo organizmo atsparumo. Pastebėta, 
jog jauni vyrai daug greičiau silikoze su
serga už vyresnio amžiaus asmenis. Taip 
pat didesni pavojų turi silikoze susirgti 

turi polinki | kaklo liaukų uždegimus ir 
sergą bronchitu.

Jokių išorinių paraiškų. Silikoze susirgęs 
pradžioje (pirmoje stadijoje) nejaučia jo
kių išorininų pasėkų. Pat| susirgimą tega
lima konstatuoti rentgeno nuotraukoje. Jei 
plaučiuose pastebimi smulkučiai taškeliai 
— tatai reiškia, kad silikoze jau susirgta. 
Antros stadijos metu jau pastebimi plau
čiuose suaugimai — didesnės balzganos 
dėmelės ir sergąs pradeda sunkiau alsuoti. 
Trečios stadijos metu alsavimas ypač pa
sunkėja, prasideda reikštis širdies negala
vimai, gi ketvirtoje stadijoje, kuri pasi
reiškia po 25—25 metų silikoze susirgus, 
žmogus dažniausia tampta galutinis inva
lidas.

Ir metus darbą liga tęsiasi, Silikoze su
sirgęs gali mesti darbą, tačiau nuo tolimes
nių ligų pasėkų jis jau neapsisaugos. Kvar
co dulkelės iš lengvo ardys plaučius ir po 
20—25 metų žmogus dažniausiai taps galu
tinis invalidas. Silikoze susirgęs angliaka
sys gali iš darbo pasitraukti Ir išreikalauti 
pensiją. Tačiau pirma stadija susirgęs re
tas tatai daro, kadangi jis dar nejaučia 
jokių negalavimų ir neturi vilčių didesnę 
pensiją gauti. Dėl to didžiuma angliakasių, 
net ir konstatavus silikoze susirgimą, dar
bą tęsia. Iš kitos pusės taip pat aišku, jog 
tuo tarpu ir iš darbo pasitraukus, jei ang
liakasys susirgęs silikoze, nuo tolimesnių 
jos pasėkų neapsisaugos.

Kitur pavojai silikoze susirgti. Ne tik 
anglies kasyklose dirbą turi pavojų sili
koze susirgti. Aukso kasyklose dirbantie
ji, akmens laužyklose, akmens šlifavimo 
įmonėse ir keramikos pramonėje dirbą tu
ri pavojų susirgti šia negydoma liga, tačiau 
čia tas pavojus kiek mažėlesnis.

Priemonės mažinti silikoze susirgimus. 
Daug kas yra linkę manyti, jog didžiausias 
pavojus šia liga susirgti yra primityvios

Kultūrinio gyvenimo temomis
Laisvosios Lietuvos ūkio 

problemos
Lietuvą pavergęs rusiškasis bolševizmas 

žaloja taip pat ir Lietuvos ūkį. Kaip ir ki
tuose subolševikintuose kraštuose, taip ir 
Lietuvoje gyvenimas žlugdomas pagal bol
ševikinius dėsnius su visais iš jų einančiais 
pragaištingais padariniais.

Kai mūsų Tėvynė vėl išsivaduos Iš bolše
vikinės vergijos, teks iš naujo atkurti Lie
tuvos ūki. Kiek tas darbas pareikalaus pas
tangų, nesunku įsivaizduoti. Bet nežinant, 
kokioje būklėje aptiksime išlaisvintosios 
Lietuvos ūk|, vargu ar šiandien iš viso 
{manoma tiksliau apibrėžti, nuo ko turėsi
me pradėti atstatymo darbą. Bet, kaip ten 
bebūtų, tenka sveikinti, kad tremtyje gy
venantieji ūkio gyvenimo žinovai svarsto 
Lietuvos ūkines problemas ir planuoja 
ateities ūk|.

Didžiajai tremtinių masei esant Vokieti
joje, dar tik karui pasibaigus, 1945 m. lie
pos mėn., buvo sudaryta „Lietuvos ūkio ir 
Technikinio Atstatymo Komisija“, kuri 
1946 m. pradžioje Augsburge sušaukė ati
tinkamų ūkio sričių specialistų konferen
ciją. Joje buvo aptarti išlaisvintosios Lie
tuvos ūkio metmenys. Po diskusijų buvo 
priimtos pagrindinės tezės, kuriose pasisa
koma už privatinę nuosavybę, bet kartu 
pabrėžiama, kad ateities ūkis turės būti 
tvarkomas planingai. Tuo pat metu buvo 
nusistatyta išsižadėti ūkyje autarkinių 
tendencijų.

Sudarius Vykdomąją Tarybą, prie ūkio

anglies kasyklos. Tačiau taip nėra. Kaip 
tik moderniose kasyklose, kur moderniais 
gręžtuvais vykdomi gręžimai, ten daug su
keliama pavojingųjų kvarco dulkių. Dėl to 
pastaraisiais metais kai kuriose kasyklose 
gręžimo procesas sujungiamas su vandens 
švirkštimų, kad sulaikius kvarco dulkių 
kilimą. Be to, darbo pertraukų metu dar
bininkams sudaromos sąlygos tam tikrose 
kamerose paalsuoti sūraus vandens sūriais 
garais. Tatai taip pat esanti gera priemonė 
mažinimui susirgimų silikoze.

Kiekvienas turi pagalvoti. Kiekvienas, 
sumanęs eiti l kasyklas, turi pagalvoti, kas 
jam svarbiau: sveikata ar pinigai. Kasy
klose visur neblogai darbas apmokamas, 
bet čia glūdi dideli pavojai. Trumpai pa
dirbėjęs ir išėjęs, iš pirmo požiūrio sveikas, 
po kokios dvidešimt metų gali pajusti ne
pagydomas invalidas. Dėl to kiekvienas, 
pasišovęs eiti dirbti | anglies, aukso kasy
klas ar akmens pramonės darbus, pirmiau
sia turėtų pasvarstyti apie savo ateiti.

Baigiant pažymėtina, jog silikozės tyri
mai ypač plačiu mastu vykdomi Šveicari
joje, kur kas metai šiems tyrimams išlei
džiama ligi 2,5 milijono frankų. Taip pat 
šios ligos pasėkomis ir jos 'eiga domisi Lu- 
veno universiteto Belgijoje klinikos.

B. L.

Iki šių metų birželio 25 dienos užsisakiu
sieji TREMTIS leidyklos išleidžiamą Puti
no „Altorių šešėly“ (visos 3 dalys viename 
didžiuliame tome) gaus numeruotus kny
gos egzempliorius, kuriuose, pagal nume
racijos eilės numeri, knygos gale bus at- 
spaudintos iki minėto laiko užsisakiusių 
pavardės, kaipo atsidėkojimas už talkini
mą spaudai tremtyje.

LEIDYKLA TREMTIS.

ir Finansų Tarnybos buvo suorganizuota 
„Planavimo Komisija“, pirmininkaujant 
prof. J. Kaminskui. Si komisija 1948 m. 
rugsėjo 9—11 d. Schwab. Gmiind sušaukė 
naują planuotojų konferenciją. Joje atski
ros sekcijos apsvarstė konkretines ūkinio 
gyvenimo problemas. Konferencijos išda
vos 1949 m. buvo paskelbtos Planavimo 
Komisijos ledinyje „Išlaisvintos Lietuvos 
ūkis“. Tas su viršum 200 puslapių storu
mo leidinys yra įdomus dokumentas vi
siems besidomintiems Lietuvos ūkinėmis 
problemomis.

Kai prasidėjo masinė emigracija, nutrū
ko Ir Planavimo Komisijos dirbai. Tiktai 
praslinkus keliems metams, ėmė pamažu 
burtis krūvon ūkio žinovai. Bostone susi
kūrė „Lietuvos ūkio Atstatymo Studijų 
Komisija“, kuriai pirmininkauja ekono
mistas J. Audėnas, o sekretorius yra arch. 
J. Okilnis. Studijų komisija yra pasiryžusi 
toliau dirbti Planavimo Komisijos pradė
tąjį darbą.

Pirmas šio darbo rezultatas paskelbtas 
viešumai. Tai rotatorium atspausdintas 47 
pusi, leidinys „Lietuvos ūkio Atstatymo 
Studijų Komisijos Darbai“, išėjęs kaipo 
pirmas sąsiuvinys š. m. vasario mėn. Jo 
redaktorius — Juozas Audėnas.

šalia informacinių rašinių, leidinyje {dė
ta išsami dipl. inž. Prano Drąsučlo studija 
apie Lietuvos elektros ūkj. Autorius ap
žvelgia elektros ūkio būklę nepriklausomo
je Lietuvoje, skelbia jo turimas žinias apie 
karo meto sunaikinimus šioje srityje ir 
nagrinėja elektros ūkio ateities problemas, 
daugiausiai remdamasis dar laisvės laikais 
sudarytojo Lietuvos Energijos Komiteto

Vienintelis kraštas, kur sunkiausiai eina
ma prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
organizacinės formos įgyvendinimo, yra 
Jungtinės Amerikos Valstybės. Kraštas, 
kuriame daugiausiai yra susitelkę lietuvių 
ir kuriems Lietuvos Nepriklausomybės kū
rime priklauso žymūs nuopelnai. Dabar, 
įvairiose šalyse išsibarsčiusiems lietuviams 
pradedant burtis Pasaulio Lietuvių Ben- 
druomenėn, Amerikos lietuviai stabtelėjo 
ir pradėjo žvalgytis ir vienas antro klausti:

— Ar verta, juk mes turime pakankamai 
organizacijų, kurios savo veikla nėra prie
šingos lietuviškam reikalui? ...

Tačiau nežiūrint šito svyruojančio ir, 
pasakyčiau, tam tikrą atsargumą išreiš
kiančio abuojumo, Ameriką pasiekusi lie
tuvių tremtinių masė pradėjo neatlaidžiai 
judinti susibūrimą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenėm Kitais žodžiais tariant šio rei
kalo judinimas, viršūnėms pradėjus dangs
tytis atsargumu, pasireiškė iš masių, iš 
apačios. Amerikos Lietuvių Tarybą, kurion 
jeina visų didžiųjų lietuviškų grupių atsto
vai, ir kuriai buvo pašvęstas Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės organizavimo Ameri
koje klausimas, kurj laiką lyg ir sąmonin
gai lūkuriavusi, paskutiniu metu, matyda
ma didžiumos naujųjų Amerikon lietuvių 
neatlaidumą šiuo klausimu, jau žymiai at
viriau pasisakė už telkimąsi Amerikos Lie
tuvių Bendruomenėn. Tatai matyti iš New 
Yorke balandžio 15 dieną {vykusio JAV ry
tinių sričių lietuvių tremtinių atstovų su
važiavimo. Siame suvažiavime dalyvavo 83 
lietuvių tremtinių atstovai, atstovavę 8000 
naujųjų Amerikon lietuvių ateivių. Sitam 
suvažiavimui sušaukti iniciatyvos ėmėsi 
Illinois Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
Centro Valdyba. Tačiau susilaukta para
mos iš ALT vykdomojo komiteto ir PLB 
Studijų Komisijos.

ALT atstovo kalba. Be visos eilės svei

parengtais „Lietuvos elektrifikacijos plano 
metmenimis“. Lietuviškoji visuomenė dė
kinga inž. Drąsučiui už šią vertingą studi
ją, | kurią |dėta tiek daug kruopštaus dar
bo. Ir iš viso tenka padėkoti tiems asme
nims, kurie atgaivino ūkio planavimo stu
dijas. Mums, pav., labai patiko prof. J. Ka
minsko straipsnis, atspausdintas sakytame 
leidinyje. Autorius, apžvelgęs praeities 
darbus planavimo srityje, tarp kita ko 
prabilsta j planuotojus: „Mums, mieli Ko
legos, su skeptikais nepakeliui, kad ir bū
tume pašiepiami. Kur padėtis nėra taip 
aiški, kaip ant lėkštės padėtas kiaušinis, 
ten reikia tikėjimo j savo visuomeninių už- 
davinių kilnumą, reikia sveiko optimizmo, 
reikia net valios.rizikai ir reikli nuošir
daus pareigos savajai, kovojančiai tautai 
pajautimo. Reikia ištvermės“.

šie žodžiai, parašyti jau j biblinį amžių 
bekopiančio asmens, galėtų būti kelrodis 
ne vienam jaunam vyrui, pasinešusiam į 
perdėtą „realybę“ ir pro skepticizmo aki
nius nebe|žiūrinčiam bendrųjų tautos rei
kalų. Ne mažiau reikšminga, kad minėtoji 
Studijų Komisija skelbia, Jog ji sudariusi 
savo darbams leisti fondą, o šio pradžią 
sudėjo patys komisijos nariai, suaukodami 
po 10 dolerių, štai aukotojų pavardės: Kip
ras Bielinis, Juozas Audėnas, Juozas Da- 
činskas, Stasys Lūšis, Petras Kaladė ir Jur
gis Okunis.

Tenka palinkėti, kad Studijų Komisija 
pajėgtų ir toliau dirbti savo naudingą dar- 
frą, o Jos leidinį turėtų įsigyti kiekvienas, 
kas domisi Lietuvos ūkio klausimais. Lei
dinį galima užsisakyti pas Studijų Komisi
jos vicepirmininką Inž. J. Dačinską: 701 
5th St. So. Boston, Mass. Metinė prenume
rata kainoja 4,5 dolerių. A. G.

kinusių ši lietuvių tremtinių atstovų suva
žiavimą, kuris bando laužti pirmuosius le
dus kelyje linkui Amerikos Lietuvių Ben
druomenės, kalbėjo Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardu Šimutis, reikšdamas džiaug
smą už ėmimąsi šios sveikos iniciaty
vos. Toliau savo kalboje ALT atstovavęs 
Šimutis prisiminė 1935 metais Kaune vy
kusį Pasaulio Lietuvių Kongresą ir jo da
lyviams padarytą dideli ir neišdildomą įs
pūdį. Grįžę iš Kaune vykusio Pasaulio 
Lietuvių Kongreso kitose šalyse gyveną, 
lietuviai parsivežu stiprybės kovoje dėl 
lietuvybės išlaikymo. Galiausiai savo kal
boje ALT oficialiai atstovavęs Šimutis pa
reiškė, jog: „ALT, po ilgų svyravimų, nu
tarė duoti eigą Amerikos lietuvių Bendruo
menei.“

Po šio pareiškimo kalbėtojas pateikė 
skaitlines, jog Amerikoje susiorganizavus 
Lietuvių Bendruomenei jos branduolį su
darytų apie 25 000 naujųjų lietuvių ateivių 
ir 60 000—70 000 seniau Amerikoje gyve
nančių lietuvių, iš kurių daugumas stovi 
nuošoliau.

Referatai. „Bendruomenės klausimu“ re
feravo A. Saulaitis, užakcentuodamas, jog 
bendruomenės tikslas yra pasaulyje išlai
kyti lietuvybę, kuri yra tautinė aspiracija, 
stovinti aukščiau visų organizacijų.

Tremtinių organizacijų centralizavavimo 
klausimu kalbėjo Vyliaudas, prieidamas iš
vados, jog praeityje nestigę lietuviškų or
ganizacijų ir Amerikos lietuviai yra atlikę 
didelį vaidmenį, tačiau lietuvybė šiame že
myne nyko ir nyksta. Diskusijų metu pri
eita nuomonės už tremtinių organizacijų 
centralizavimą^

Lietuvybės išlaikymo temomis kalbėjo K. 
Mockus, ieškodamas priemonių užkirsti 
kelią nutautėjimui. Diskusijose pasisakyta, 
jog ši problema reikalinga gilesnių studi
jų ir ji pavestina išspręsti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei.

Nutarimai. Nutarta sudaryti JAV rytinių 
sričių Tremtinių Komitetą iš 12 asmenų, 
kuris rūpintųsi Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Itikrovinimu JAV. Komitetan 
išrinkti: A. Saulaitis, P. Viščinis, A. Ben
derius, V. Alksninis, A. Novickis, P. Vi
leišis, K. Mockus, A. Keturakis, A. JūrskiS, 
Br. Nemickas, J. Giedraitis ir V. Jasaitis. 
Kandidatais: kun. V. Dabušis1, Pr. Vai
nauskas, A. Leonas, V. Kuzmickas, A. Gie
draitis ir B. Kulys. »

Išvados. Būdinga tai, kad apie š| su
važiavimą visa eilė Amerikos lietuvių 
spaudos išsitarė gana santūriai, pasitenki
nant įdėjimu informacinio pobūdžio trum
pučių aprašymų. Tatai daug sako. Kadangi 
visa Amereikoje esanti lietuvių spauda, 

. t. y. kiekvienas laikrhštis atstovauja kurią 
nors srovę, gi srovių atstovai {eina Ameri
kos lietuvių Tarybon, kurios atstovo šia
me suvažiavime buvo pareikšta, jog ALT 
nutarė duoti eigą Amerikos Lietuvių Ben
druomenei, ir vis dėlto po šio pareiškimo 
ir toliau rodomas tam tikras santūrumas 
organizavimosi Amerikos Lietuvių Ben
druomenėn reikalu vietos kai kurioje lietu
viškoje spaudoje, — visa tai liudija apie 
vyraujančius svyravimus.

Būtų perdaug optimistiška manyti, kad 
be didesnio užsidegimo, ramstantis išroka- 
vimais, lengvai pasisektų susidariusius le
dus pralaužti. Nors jau pradedama PLB 
reikalu Amerikoje paskutiniu metu pa
reikšti organizavimosi pripažinimas, tačiau, 
atrodo, svyravusių dar daug kas neapskaė- 
čiuota, neišsvarstyta, ir nekartą po gražių 
žodžių dar gali būti atsidėta lūkuriavimui. 
Tiems, kurie ėmėsi misijos Amerikoje su
organizuoti Lietuvių Bendruomenę, kuri 
apimtų didesnius lietuvių sluogsnius, grei
čiausiai dar nekartą teks laužti storus le
dus... B,

mų bei prityrimų Vasariui nedavė. Jis stengėsi savo 
gyvenamą sutvarkyti taip, kaip seminarijoj buvo nu
rodyta. Jei gyveno pas tėvus, kas rytas eidavo į sodą 
kalbėti rytmetinių poterių ir laikyti meditacijos. Va
karais ten pat skaitydavo vakarines maldas ir kalbė
davo dal| ražančiaus, kaip buvo seminarijoj įsakyta. 
Nemaža reikėdavo pastangų šiom pareigom reguliariai 
atlikinėti, bet pirmamečio uolumas ir įprotis visas pa
gundas nugalėdavo. Jei kurią dieną to neatlikdavo, sa
kydavosi per išpažinti klebonui, kuris stebėdamasis 
jauno klieriko uolumu, nežinodavo nė kokią jam at
gailą už tokias „nuodėmes“ uždėti. Kas antra ar trečia 
diena jis eidavo | bažnyčią, tarnaudavo mišiom ir pri
imdinėdavo Komuniją.

Dvi tris dienas per savaitę jis praleisdavo klebo
nijoj ir klausydavo nesibaigiamų klebono pasakojimų, 
koks jo laikais seminarijoj būdavęs gyvenimas. Liudas 
su nusistebėjimu išgirdo, kad tokiam tai kambary vy
resniųjų kursų klierikai susirinkdavę girtauti ir kokių 
scenų įvykdavę, kai užklupdavęs ten juos kuris virši
ninkas. Į seminarijos sodą buvę galima ateiti ir’sve
čiam civiliam ir net moterim. Klebonas su smulkme
nomis pasakojo, kaip toks tai klierikas susitikdavęs su 
tokia tai pana iš miesto, kaip jiedu bučiuodavęsi ir 
kaip rektorius pro žiūronus syk| juodu nužiūrėjęs ir 
tą pat naktį nusikaltėli išgujęs. Klebonas dar mėg
davo pasakoti klierikui Vasariui įvairius savo nesusi
pratimus su parapijonais. PasaktMavo taip pat savo 
nuotykius ir kitose parapijose ir kokių jis turėdavęs 
susirėmimų su klebonais ir jų gaspadinėmis, būdamas 
vikaru.

Iš tų pasakojimų Vasariui šiek tiek paaiškėjo ku
nigo gyvenimo vaizdas parapijoj, ir tas vaizdas anaip
tol nebuvo malonus. Tačiau Vasaris niekados nebuvo 
bandęs vaizduotis save parapijos gyvenimo aplinky
bėse. Visa tai atrodė jam dar nerealu, per toli.

— Taip, kunigėli, sakydavo jam klebonas, laimin
giausios dienos tai seminarijoj. Kas jum rūpi? Sėdit 
kaip pas Dievą už pečiaus.

Vasariui klebono kalbos gerokai įgrisdavo, ir jis 
verždavos | tėviškę, kur niekas jam nekliudydavo 
klaidžioti po laukus ir mišką, šildytis saulėje, š| tą 
skaityti, žodžiu, nevaržomai naudotis atostogų lais
ve. O atostogos slinko nepaprastai greitai. Gal taip 
ir būtų jos pasibaigusios nieku nesudrumstę klieriko 
Vasario dvasios ir vaizduotės, jeigu klebonas vieną 
kartą nebūtų įsimanęs nusivežti jo | garsią šv. Lau
žyno atlaidais Klėviškio parapiją pas nemažiau garsų

vaišingumu kleboną Kimšą. Be to, čia buvo dar Liudo 
draugo klieriko Petrylos tėviškė.

Nuvažiavo jiedu iš vakaro — pirmiesiem mišpa
ram. Atvyko dar keli kunigai, žmonių buvo daug 
ir jau iš vakaro buvo galima spręsti, kad atlaidai bus 
tikrai dideli ir žmonių gausumu ir Dievo malonėmis.

— Gerai, kad atvažiavai, Liudai, — džiaugėsi Pe- 
tryla, sveikindamasis su draugu. — Atostogos baigiasi, 
bent paūšim pas mano kleboną. Jis, brol, vaišinti sve
čius moka. — Ir abudu nuėjo į bažnyčią, nes jau tuoj 
turėjo prasidėti mišparai.

Jiedu užsivilko gražias kamžas, asistavo kunigui 
per mišparus ir su degančiomis žvakėmis rankose kar
tu su kitais kunigais ėjo procesijoj apie bažnyčią. Jie
du jautė, kad žmonių akys daugiausia seka juos, jau
niausius iš viso būrio, ir dėl to ėjo tiesiai, kukliai, ne
sidairydami, taip kaip dera geriem klierikam, kaip se
minarijoj juos mokė.

Po mišparų pora jaunesniųjų kunigų vikarų gr|žo 
I klaušyklas, kiti vaikštinėjo klebonijos sode garsiai 
kalbėdami ir juokaudami. Abudu klierikai turėjo pa
silikti vakarienės ir nakvoti klebonijoj, nes tokis buvo 
griežtas klebono įsakymas. Vakarienės sėdo 10 žmo
nių, ir klierikas Vasaris nustebo klebono stalo tur
tingumu. Vyresnieji kunigai gėrė kažkokių gėrimų, 
kurių vardų Vasaris nežinojo. Klieriko Petrylos pa
reiga buvo pilstyti stiklelius.

— Daugiau neduok, — |sakė klebonas vakarienei 
įpusėjus. — Mūs laukia dar sunkus darbas. O kai nu
sigers, kas iš jų bus per darbininkai

Po vakarienės klebonas vėl paliepė klierikui Pe- 
trylai ruošti visa, kas reikalinga „darbui“. Sis jau 
žinojo savo klebonijos tvarką, ištraukė į vidurį saliono 
perlenkiamą, žalia gelumbe išmuštą stalelį, išėmė 
kreidos, padėjo uždegtas žvakes ir atnešė kortas. Tik 
dabar Vasaris suprato, kas čia bus per „darbas“. Ap
link stalelį susėdo pats klebonas ir trys svečiai.
. — Na, dabar mes nereikalingi čia, — tarė Petryla 
Vasariui. — Einam, pereisim kiek per sodą, o pas
kui ieškosim savo nakvynių.

Iš sodo jiedu matė, kad virtuvėj taip pat eina di
delis darbas: stuksėjo peiliai, barškėjo indai, kažką 
čirškino, kažką virė ir kepė.

Vasariui buvo |domu išgirsti ką nors iš savo draugo 
apie vietos kunigus ir kleboniją ir jis, pradėdamas 
kalbą, tarė:

— Tai štai ir klebonijos gyvenimas, kuriuo taip 
mane baugino Variokas. Llgišiol aš nei savo kleboni
joj, nei čia nemačiau nieko ypatingo.

Bet Petryla buvo jau kiek kitokios nuomonės.
— Pas savo kleboną tu ir šimtą metų gyvendamas 

nieko ypatingo nepamatysi. Čia gi brolyti, kiek kitaip. 
Aš po atostogų jau grjšiu į seminariją gerokai apsi
švietęs. Pagaliau juk ir kunigas žmogus. Ne visi juk 
gali būti toki šventi kaip tavo klebonas arba Šilučių 
vikaras...

— Tai kaip gi čia pas jus?
— Et, ką čia tau viską išpasakosi. Pagyvensi, pa

matysi, — atsikalbinėjo Petryla.
Bet Vasaris tuo nesitenkino.
— Jei pamatysiu, tai ir tu gali pasakyti. Aš gi tavęs 

neprašau išdavinėti kokias paslaptis. Šiaip pasidalinti 
įspūdžiais.

— Matai, pirmiausia yra visa eilė skirtumų. Tavo 
klebonas negeria, mano geria, tavo klebonas laiko 
seną gaspadinę — tarnaitę, o mano klebono gaspadinė 
jauna ir poniška. Pas tavo kleboną negyvena jokia 
giminaitė, o pas mano gyvena. Tavo klebonas neturi 
vikaro, mano gi turi. Iš šitų skirtumų, matai, ir pasi
daro daug kas kitaip...

Vasaris pajuto, kad draugo žodžiuose glūdi kažko
kių {tarimų, bet klausinėti. paaiškinimų ir smulkme
nų jam pasirodė būsią nepadoru ir jie toliau tą temą 
tęsdami neišvengsią apkalbinėjimo ir vyresniųjų kri
tikavimo. Be to, jisai matė, kad ir Petryla | klausimus 
nenoromis atsiliepia.

Tylėdarąi jiedu ėjo toliau taku, iš abiejų pusių 
apaugusiu aukštais serbentų krūmais. Naktis buvo tyli 
ir šilta. Pievoj čirškė žiogeliai, klebonijos kieme su
girgždėjo svirtis. Staiga prieš juos netoliese suskam
bėjo skardus moteriškas juokas.

Abudu klierikai sustingo savo vietose, bet ką kal
bėjo žemas vyriškas balsas, jiedu neišgirdo. Petryla 
tyčia garsiai sukosėjo ir, nutvėręs Vasari už skverno, 
nutempė nuo tako į krūmus. Po valandėlės jiedu pa
matė, kaip šviesi ir tamsi figūra nuėjo | priešingas 
puses.

— Trikauskas ir Liucė, — paaiškino Petryla. — 
Ot, pasiutus merga!...

— Kas ta per Liucė? — paklausė Vasaris, vos 
galėdamas ištarti žodžius.

— Klebono seserėčia. Augintinė.
Jiedu apgraibomis, kaip vagys, užkopė į klebonijos 

saiką, kur buvo pataisyta nakvynė ir, nedegdami švie
sos, atsigulė, Vasaris ilgai tą vakarą negalėjo užmigti.

Jis gal būtų ir visai nemiegojęs, jeigu būt nujau
tęs, kokių dar siurprizų teks jam patirti rytoj. 

Tą dieną atsikėlė jiedu gana anksti, stengdamiesi 
neprisiminti vakarykčio nuotykio, ėjo išpažinties, 
priėmė Komuniją, pusryčiavo, ir taip nejučiomis atė
jo sumos laikas. Atvažiavo dar pora aukštesniųjų 
kursų klierikų, jie visi sudarė asistą, buvo choras ir 
orkestras, ne tik bažnyčioj, bet ir Šventoriuj didelė 
spūstis, žodžiu, atlaidai aukščiausios rūšies. Kunigai 
dirbo prakaituodami, klausyklos braškėjo nuo peni- 
tentų, ir tik kelių prityrusių klebonų spartumo dėka, 
tuoj po mišparų pavyko baigti bažnyčioj visą darbą. 
Kunigai ir klierikai rinkosi | kleboniją ir vieni salione, 
kiti gonkose dalinosi įspūdžiais ir juokavo.

— Na, girtuokliai, laikykitės! — sušuko {ėjęs vie
nas mažo ūgio raudonas ir storas klebonas. — Lai
kykitės! Yra „apaštalas“!

Petryla paaiškino kliekrikam, kad „apaštalu“ kle
bonai vadina Šilučių vikarą, griežtą abstinentą ir blai
vybės platintoją. Tuo metu šis klausimas buvo labai 
aštrus, ir pačiose klebonijose tarp kunigų kildavo 
įvairių incidentų.

— Vistiek! Tegu čia būna ir dešimt „apaštalų“, — 
— pareiškė klebonas, kad po tokios darbymetės žmo
gus nė atsigerti negalėtum, na tai jau visai svieto 
pabaiga!

— Che—che—che!... — džiaugėsi storulis. — Ką 
gi, pabandysim, pabandysim...

— Laikysimės, laikysimės! — pritarė ir kiti.
Tuo tarpu atėjo ir pats „apaštalas“ — augalotas, 

stiprus vyras, drąsiu, išdidžiu žvilgsniu.
Pakvietė pietų. „Apaštalui“, Šilučių vikarui, teko 

atsisėsti maždaug ties viduriu stalo. Vienam gale, ligi 
jo, sėdėjo klebonai ir šiaip senyvesni kunigai, kitam 
gale, nuo jo, vikarai ir klierikai. Ant stalo grožėjosi 
grafinas degtinės, bonka konjako, keletas bonkų vyno.

Pradėjo nuo užkandžių, ir klierikas Petryla tuoj 
buvo pristatytas eiti savo pareigų, vadinasi, žiūrėtis 
kad nebūtų tuščių stiklelių. Petrylai ėmus eiti savo 
pareigas, Šilutiškis demonstratyviai apvožė savo stik
lelius ir garsiai tarė:

— Aš kviečiu jaunąją kartą nesekti senių pavyz
džiu. Šalin degtinė! Ei, Morta, atnešk mum iš šulinio 
vandenėlio, — kreipėsi jis į tarnaitę.

Bet klebonas Kimša buvo žmogus su ambicija ir 
smarkus. Leisti, kad kažkeno vikaras šeimininkautų 
prie jo stalo, jam atrodė ir pažeminimas ir gėda.

— Klierike Juozai, sušuko tis Petrylai, pHk visiem, 
kad sakau, neapienkiont nė SSm&u vakavo.
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Tremties prenumeravlmosi sąlygos:
Vokietijoje: 1 mėn. 3 DM; 2 mėn. 5 DM: atskiras numeris 75 pf. Atstovy
bės: ANGLIJOJE Mr. J. Mašanauskas, 58 Newfield Rd., Coventry (prenu
merata 1 mėn. 5 šil, o per administraciją užsakant tiesioginiai 8 tarp, ženklų ku
ponai). BELGIJOJE: Mr. Stp. Paulauskas, 81/186 Pairę du Horloz, Tilleur-Liegė. 
AUSTRALIJOJE: Mr. J. Glušauskas, 35 Cator street, West Hindmarsh, Ade
laide, S.A. (Australijoje prenumerata mėn. 5 šil.). AMERIKOJE-JAV: Mr. Stp. N a- 
s v y t i s, 4579 W 157 Str, Cleveland 11, Ohio (JAV prenumer. 1 mėn. 0,5 dol.), b) Mr. 
W. S t u o g i s. 1037 Darrow Ave, Evanston, Ill. Per pastarąjį atstovą, Stuogį, TREM
TĮ prenumerauojasi čikagiškiai ir Kanadoje gyveną jos bičiuliai (Kanadoje prenu
merata 1 mėn 0,5 dol). BRAZILIJOJE: S r. St. Jaseliunas, Av. Churchill, 94 
11° S/1.110, Rio de Janeiro, Brazil. * ARGENTINOJE: Mr. L. Kančauskas, 
Calle Paso de Burgos 1783, Avellaneda, Buenos Aires, Argentine. Neapmokėti skel
bimai nespausdinami. Skelbimų kainos: iki 15 žodžių 2,5 DM. Sveikinimai ir užuo
jautas 5,- DM. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra, nesunaudoti nesaugomi

Pro langą įsikraustė į svetimą butą.
Lietuvis dailininkas Sulaka, gyvenąs Vil

niuje, kažkuriais reikalais buvo išvykęs ir 
paliko užrakintą butą. Grįžęs rado savo 
bute apsigyvenusį nepažįstamą ir ' „nieko 
gera nelemiančios išvaizdos“ pilietį. Daili
ninkas kreipėsi į atitinkamas įstaigas aiš
kinti naujo gyventojo reikalą. Greit pa
aiškėjo, jog tai esąs iš Urdmenijos autono
minės srities Lietuvon atsiųstas darbuoto
jas, kurį namo sargas įleido pro langą ir 
tokiu būdu įkurdino. Taip viename bute 
skirtingais keliais įsikūrė du gyventojai ir 
dabar net jie patys nežino, kuris galėtų 
būti šeimininkas.
Kolchozo vadovas nespėja atsakyti į raštus

Dūkšto sovchozo direktorius Sapalov ta
rybinėje spaudoje skundžiasi, jog jis per 
kelis mėnesius gavęs 3000 direktyvų, ku
rias reikėjo perskaityti ir raštu atsakyti. 
Dėl to užsidelsė kiti darbai ir liko 50 nuo
šimčių traktorių neatremontuota, o 50 nuo

TREMTIES INFORMACIJA
Apie emigracijos eigą Amerikon. Amer 

rikiečių agentūros USIS pateiktomis in» 
formacijomis iš Vašingtono yra įteiktas 
DP įstatymo Amerikon įvažiuoti pratęsi
mo terminas 6 mėnesiams. Tačiau nieko 
nekalbama apie dokumentacijos į JAV 
emigruoti prailginimą. Priešingai, pažymi
ma, jog įstatymo terminas galįs būti pra
tęstas, tačiau dokumentacija turinti būti 
baigta iki šių m. birželio mėnesio pabaigos. 
Iki šiol pagal DP įstatymą iš juo numaty
tų 341 000 tremtinių Ameriką jau pasiekė 
240 OOOasmenų. Šiuo metu emigracijos ei
goje yra 60 000 asmenų. Iki birželio pabai
gos tikimasi, jog dar galės emigracijos 
procesą praeiti 25 000 naujų emigrantų. 
Tad jei iš tiesų nebūtų leista dokumen- 
tuptis po birželio mėnesio, tuo atveju ne
maža asmenų negalėtų pasinaudoti imi
gracija į Ameriką.

Likviduota Warner stovykla. Paskutiniu
metu likviduota Miincheno pakraštyj nuo 
UNRA laikų veikusi Warner vardo sto
vykla. Šios stovyklos gyventojai perkel- 
dinti į Funk-kareivinių stovyklą.

Vargo Mokyklų reikalu. Su sekančiu 
TREMTIES numeriu bus išsiuntinėtas 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos atsišau
kimas Vasario 16-sios Gimnazijos ir Vargo 
Mokyklų reikalu.

Atstovybės
TREMTIES Bičiulių žiniai pranešama, 

jog TREMTIES leidyklos išleidžiamą Putl- 
no-Mykolalčio žymųjį romaną ALTORIŲ 
Šešėly galima 
bėse:

užsisakyti šiose atstovy-

ALTORIŲ ŠEŠĖLY už-
sakomas per 

Mr.

761 E. 7th

SPAUDOS 
Brook-

Stp. Nasvytį,
4579 W. 157 str., 

Cleveland 11, Ohio.
Čikagoje Mr. W. Stuogis, 1037 Dar

row Ave, Evanston, Di.
Bostone Mr. J. Jašinskas, 

St, So Boston, Mass.
Brooklyne LIETUVIŲ 

ARCHYVAS, 563 Hemlock St, 
lyn 8, N.Y.

Belgijoje ALTORIŲ ŠEŠĖLY užsako
mas per

Mr. Stp. Paulauskas, 81/186 Pairę du 
Horloz, Tilieur-Lez-Llege.

Belgijoje užsisakantieji ALTORIŲ ŠEŠĖ
LY vietine valiuta įmąįca 4 dol. sumai.

šia pačia proga pažymima, jog ALTO
RIŲ ŠEŠĖLY pirmasis tomas surinktas ir 
jau renkamas antrasis tomas. Knygos galu
tinis, pasirodymo terminas vidurį liepos.

LEIDYKLA TREMTIS.

TREMTIES BIČIULIAI
Amerikoje gyvenąs TREMTIES Bičiu

lis F. Bočiūnas, įmokėdamas prenume
ratą, prijurigė dar 2 dol., už kuriuos ketu
riems mėnesiams bus siunčiama TREMTIS 
tbc sergančiam tautiečiui K. Sakalauskui, 
besigydančiam Cellėj.

♦ Išvykdamas į užjūrius TREMTIES Bi
čiulis V. Vintartas iki metų pabaigos

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
Paieškomi:

Mrs. Agota Walaitienė-Batisiūtė nori su
rasti savo seseris Marijoną Batisiūtę ir 
Magdeleną Batisiūtę, prieš karą jos abi 
gyveno Marijampolės apskrity, Krūvelių 
feimas, Kazlų-Rūdos paštas.

Mr. Jonas Walaitis ieško savo seserų 
Matildos Valaitytės, ir Petronėlės Valaity-

1951. V. 8.

šimčių buvo nenaudotinų. Dėl šitų prie
žasčių sėjos planas negalėjo būti įvyk
dytas.

Mirtys okupuotoje Lietuvoje
Iš Lietuvos gautomis žiniomis Kaune yra 

mirę prel. Januševičius, kan. P. Dogelis, 
kan. Sabaliauskas-Žalia Rūta. Vilkaviškio 
vyskupijoj mirė prel. J. Naujokas, buv. 
dvasinės seminarijos rektorius. Eltos inf.

Lietuviai dirba Rusijai
Sov. Litva skelbia, kad elektrotechnikos 

fabrikas ELFĄ Vilniuje pasiuntė „Ural“ 
tipo elektros motorų į Maskvą, Leningradą, 
Novosibirską, Sverdiovską, Gomelį ir Ode
są. Gi Kaišiadorių, Kuršėnų ir Kazlų Rū
dos miško pramonės kolchozai žymiai pra
šokę jiems skirtas normas, dėl to buvę ga
lima į Donbaso kasyklas pasiųsti 8 sąstatai 
miško medžiagos virš plano. Eilė kitų įmo
nių, esančių Kaune ir kitose Lietuvos vie
tose, turi „didelę garbę" gaminti sieninius 
blokus Maskvos universiteto statybai.

TREMTĮ užprenumeravo senelių prieglau
doje esančiam klaipėdiškiui J. Skrd.

♦ Į užjūrius išvykdamas TREMTIES Bi
čiulis K. Ambraziejus rašo: „Baigdamas 
varganas tremties dienas Vokietijoj, pake
liui į laivą pasiunčiu'savo visą turėtą „juo
dai dienai“ turtą — 5 DM“, linkėdamas 
TREMČIAI nepavargti. Gauti pinigai pa
naudoti susirgusiam TREMTIES skaityto
jui J. Sprnčiui dviejų mėnesių prenumera
tai padadengti.

♦ Buv. Darmstadte lietuvių Sargybų 
Kuopoje TREMTIES skaitytojų skaičius iš 
14 kovo pradžioje buvusių, gegužės mėne
sį, dėka rūpestingo platintojo, pakilo ligi 55.

TREMTIES padėka talkininkams.
TREMTIS.

„Jei jums ten blogai ■ grįžkit
Štai bičiulis Laurynas pusryčių pertrau

kos metu fabrike pabraižė man kelias eilu
te^ iš Amerikos, o aš, nuo ryto iki vakaro 
koją ant kojos užsikėlęs sėdėdamas, jau 
antras mėnuo neprisirengiu uą plunksnos 
nusitverti. Du mėnesiai tai jau ne taip bai
sus laikotarpis. Prietelius Laurynas dvejufe 
metus nerašė, bet jis juk į Ameriką ne 
laiškų rašyti nuvyko, o sunkiu darbu, pra
kaitą fabrike laistydamas, sau duoną už
sidirbti. Jei prie to išdygo triaukštis su 5 
voniomis ir 6 garažais namukas, sau, žmo
nai ir vaikams po naują Cadilacą įtaisė, 
tai meskit pirmas akmenį į tokį, jei pats 
pajėgsi nuo tos pagundos susilaikyti. Man, 
žinote, visai nenuostabu. Aš žinau dar il
gesnių nerašymo pavyzdžių. Štai bolše
vikų lakūnas Levąnevskis 1936 metais iš
skridęs iŠ Maskvos i New Yorką per šiau
rės ašigalį iki šiai dienai nei balso ne
duoda ir tėvas Juozapas diena iš dienos 
jokios žinios nesulaukia. Žinoma, ten jau 
tokia mada, kad tik užsienin — tai gyvas 
ar miręs savo tėvui nei žodžio.

Bet mes, gyvendami puikiose sąlygose, 
tikrai nusidedam, jei giminei ar prieteliui, 
patekusiam į sunkų vargą Amerikoje, ir 
paguodos žodžio pagailim. Ir mane sąžinė 
graužia, kad ir aš prie tokių priklausau. 
Už šitą rašymą. turit būti dėkingi mano 
prieteliui kaimynui. Vakar užsuko jis pas 
mane ir, nei iš Šio, nei iš to, paklausė:

— Ąr parašei Laurynui?
Norėjau nuduoti negirdįs. Sakau, nepa

klaus dar kartą ir skubu kalbą kitur nu
kreipti:

— MacArthurą kad sutiko, tai sutiko. 
36 milijonai amerikiečių sugužėjo į uostą 
ir gatves, — (manau, kad tuoj griebsis ma
no kaimynas ginčytis, kad New Yorke tik 
6 milijonai gyventojų iš viso, tai iš kur 36 
milijonai užgriuvo gatves. Bet jis lyg kur
čias):

— Ar parašei Laurynui?
— Ne! Pats rašyk, jei nori, — pyktelė

jau už tokį prieteliaus kaimyno įžūlumą, 
bet dar geriau, kad nepavyko išsisukti. 
Pradėjau vėl geruoju: — Tų geriau

tės-Skatikienės. Prieš karą jos gyveno Gu
daičių kaime, Šakių apskrity ir buvo pa
siekiamos per Žvirgždaičių paštą.

Žinantieji apie ieškomųjų likimą prašo
mi rašyti šiuo adresu:

Mr. Jahn Walaitis — Nusiimkim abu klausos aparatus ir tinėlį kartais. ir paima, tai kad tik tarną
172 So. Cavalry, kalbėkimės, — jis pareiškė. Po to jis ir ar tarnaitę pradžiugintų...
Detroit 9, Mich., USA. toliau paliko mano kaimynu, kaip buvęs. Matot, kad prie visų patogumų, kaip vi-

„Kas neskaito, tas ir atpiginto 
laikraščio neskaitys ..

Į TREMTIES pasisakymą (žiūr. 40 Nr.) Tik vienas atsiliepimas
apie laikraščio nupiginimo galimybes, jei 
rastųsi bent 1000 naujų skaitytojų Vokie
tijoje, eilė Bičiulių redakcijai rašomuose 
laiškuose kelia abejonių, ar šiuo būdu pa
vyktų pakelti tiražą. Dažnas linkęs many
ti, Jog kas dabar neskaito, neskaitys ir nu
piginimo atveju. Būdingesnės laiškų ištrau
kos žemiau pateikiamos. Red.
Tikrieji-spaudos talkininkai 

ir kenkėjai
„Mūsų laikraštis TREMTIS 40-me nu- 

meryj pasisakė apie galimą prenumeratos 
atpiginimą. Mano manymu su atpiginimu 
reikia didelio atsargumo. Sutinku, jog juo 
didesnis laikraščio tiražas, tuo jis gali bū
ti pigesnis. Duok Dieve, kad susidarytų 
1000 naujų laikraščio ėmėjų. Bet ar ilgai 
jie bus? Gal mėnesį, gal du. Vėliau vienas 
pasakys, jog laikraštis jam nepatinka, ki
tas motyvuos, jog perdaug rašoma apie Va-, 
sario 16 minėjimus ir nuo tolimesnės pre
numeratos atsisakys. Kai tokių daugiau 
rasis, vienintelis Vokietijoje laikraštis tu
rės užsidaryti.

Tuo atveju, jei susidarytų 1000 ar daugiau 
naujų prenumeratorių, laikraštį gal nupi
ginti nuo 3 ligi 2—1,5 DM, bet jokiu būdu 
nė iki 1,25 DM.AŠ pats ant savo kailio pa
tyriau, norėdamas palaikyti gimtosios kal
bos žodį ir patarnaut tautiečiams, spaudos 
skleidimo sunkumus. Užsakai laikraščių ar 
kalendorių. Vienas, žadėjęs, ima, kitas at
sisako, motyvuodamas, girdi, laikraštis ma
žai rašo, o kalenderius neodiniais viršeliais 
ir negalės batų pasisiūti... Platintojui rei
kia sumokėti iš savo kišenės. Negi rašysi 
redakcijai, kad toks ar anoks atsisakė, 
nors buvo žadėjęs imti. Kiekvienas geros 
valios lietuvis turi atsiminti, kad mūsų 
vienintelis laikraštis TREMTIS neilgai ga
lės egzistuoti, jei mes jo neremsime. TREM
TIES redaktorius S. Miglinas ėmėsi didelio 
darbo, bet jis neįmanomas be tautiečių pa
ramos.

Kai dėl savanorio St. Kundroto pasisa
kymo, jog neužsimokėjusius skelbti, tai
aš visiškai pritariu. Siūlau visus, kenkian
čius savai spaudai ir kartu lietuviškam rei
kalui, viešai skelbti spaudoje. Baigdamas 
TREMTIES redaktoriui linkiu ištvermės jo 
sunkiame darbe. B r. Mileris.

„Nebūtų laikraščio — nieko 
nežinočiau

„Jei aš neskaityčiau lietuviško laikraščio, 
nieko nežinočiau apie lietuvių gyvenimą 
šiame krašte ir kitur. Kai dėl atpiginimo, 
tai aš netikiu, jog tuo atveju rastūsi 
daug daugiau skaitytojų. Kas nori skaity
ti, tam ir dabar laikraštis nebrangus, o kas 
nenori — tam jis visuomet bus perbrangus.

„Nepadldėtų skaitytojų 
(Skaičius“

Iš Belgijos TREMTIES atstovas Stp. 
Paulauskas rašo, jog ir TREMTĮ nu
piginus Belgijoje vargu bau rastųsi dau
giau prenumeratorių.

plunksną valdai, tai rašyk, o aš seksiu. Kai 
reiks — pridėsiu, nubrauksiu ar pataisysiu.

— Gerai! Paėmė kaimynas plunksną, du 
kartus perbraukė per žilstančius (pasaky
čiau jau pražilusius, nes nežilo plauko ir 
su žvake nesurasi, bet jis pats sako, kad 
jo plaukai jau žilti pradėjo, tai tegul taip 
ir būva). Paskiau iš visų pusių apžiūrėjo 
prieš jį padėtą poperiaus lapą ir pradėjo:

„Mielas prieteliau Laurynai...“
— Stok, — sakau, — koks jis mums 

prietelius, Tarp mūsų kalbant, mes galim 
jį vadinti kaip patinka, bet į jį kreiptis, 
kaip į prietelių------ negalima. Užsigaus
ir kaip tas bolševikų lakūnas tylės.

„Mielas bičiuli Laurynai...“, — bando 
rašyti mano kaimynas.

— Ar tu su juo bites kepinėjai, kad bi
čiuliu vadinsi? — kaimynas, matydamas 
mano kliudymus, jau užsimojo plunksną 
sviesti pro langą, bet aš staiga pasidariau, 
kaip trys vakariečiai Paryžiuje vienam 
Gromyko, pasidariau nuolaidesnis. Skubu 
su patarimu:
„Didžiai gerebiamas pone Laurynai...“

Toks buvo nutartas kreipimosi būdas. 
Mano kaimynas tęsė:

„Už tokį malonų ir džiuginantį laišką 
širdingai dėkui. Mes džiaugiamės, kad Tau 
taip gerai sekas. Niekas iš Tavęs nesitikė
jo, kad Tu taip staiga pakilsi. Juk Lietu
voje tai vos iki registratoriaus. Matyt 
Amerika ir iš tokių žmonių...“

Savo mintimis buvau kažkur nuklydęs 
ir, išgirdęs tokius kaimyno žodžius, stvė
riau jam už rankos.

— Ar pašėlai, kaip drįsti sakyti tiesą į 
akis?

Po ilgesnių diskusijų susitarėm, tą saki;- 
nį perredaguoti. Juk Paryžiuje jau nuo 
kovo 5 trys redaguoja iš naujo, o vienas 
vis išranda visokių priekabių. Tačiau ma
no kaimyną sunku pasukti nuo tiesos ke
lio. Jis ir Europoje tik dėl to taip laimin
gai gyvena, kad visados ėjo Uesiu keliu. 
Emigracinėje komisijoje jau buvo iki 
Grohnau konsulo dasikasęs. Likimas taip 
norėjo, kad "konsulas kaip tik silpnai gir
dėjo su klausos aparatu, o be jo ir iš pa
trankos galėjai pro jo ausis šaudyti. Ir 
mano kaimynas nelabai galėjo ausimis pa
sigirti. Kad kokio žodžio nepraleistų arba 
nenugirstų, jis nusipirko klausos aparatą. 
Gi kai konsulas pamatė mano kaimyną su 
klausos aparatų, pradėjo prie jo kabintis 
ir parašė, jog nustojęs 100 procentų klau
sos. Čia mano kaimynui buvo perdaug.

Į TREMTIES pareiškimą dėl galimo lai
kraščio nupiginimo, jei rastųsi bent 1000 
naujų skaitytojų, iki šiol teatsiliepė tik 
Huntlosen sanatorijoj besigydą lietuviai 
per Cižauską, pažymėdami, jog nupi
ginimo atveju vietoje dabar esamos vienos 
prenumeratos, rastųsi 8. Iš kitur nieko ne
girdėti. Tad atrodo, jog ir TREMTĮ nupigi
nus jos ėmėjų skaičius maža kuo padidėtų, 
o laikraščio leidimą tuo atveju tikrai rei
kėtų sulaikyti. Ištiesų, kas nori savą lai
kraštį skaityti — jį skaito, gi kas nenori — 
pigink nepiginęs, o piginimu nenorinčio 
dėmesio neatkreipsi. TREMTIS.

SVETUR
♦ Australijoje, Port Adelaidėje, buvo 

suruoštos talentų varžybos, kuriose daly
vavo australai dainininkai ir muzikai. Šio
se varžybose, kurios truko 6 savaites, iš
drįso dalyvauti lietuvė solistė Genovaitė 
Vasiliauskienė. Finalinėse varžybose jury 
komisijos jai buvo pripažinta pirmoji vie
ta. Laimėtojai įteikta 60 austr. svarų do
vana.

♦ Gen. Raštikis iš Californijos, kur gy
veno arti dvejus metus, persikėlė į Syra- 
cus, N.Y. valstijoj, kur vienoje karo ake- 
demijoje gavo dėstiyti rusų kalbą.

♦ Balandžio viduryj Australijoje prasi
dėjo šachmatų pirmenybės, kuriose daly
vauja lietuvis šachmatininkas Arlauskas.

♦ Anglijoje liepos pradžioje šaukiamas 
lietuvių skautų vadų suvažiavimas — vie
nos dienos stovykla. Suvažiavimas numa
tomas Derby apylinkėse. Gi lietuvių skau
tų stovykla Anglijoje numatoma suruošti 
nuo liepos 28 iki rugpiūčio 5 d.’

♦ TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ NewYorko ben
dradarbis rašo, jog „nemaža naujorkiečių“ 
pabėgėlių lietuvių greitu laiku grįžta į Eu
ropą ... amerikiečių kariuomenės unifor
mose.

!
♦ Lietuvos konsulas Harbine, Ed. Jatu

lis, komunistams užimant kraštą buvo pa
bėgęs į Šanchajų. Vėliau jis vykęs gelbėti 
Harbine pasilukusių lietuvių ir buvęs ko
munistų nužudytas. Šias žinias pateikia 
lietuviai, kuriems pavyko iš Šanchajaus 
pasiekti Filipinus, o paskutiniu metu per
sikėlė į JAV.

★ Paskutiniu metu nemaža lietuvių iš 
Anglijos persikėlė į Jungtinas Amerikos 
Valstybes, kiti į Kanadą. Dėl to sumažėjo 
Britanijos Lietuvių šeima, pradeda jaustis 
spragų visuomenininame darbe. Ypač lie
tuvių Anglijoje mažėjimas galįs atsiliepti į 
BRITANIJOS LIETUVIO leidimą. Dėl to 
jau šiuo metų svarstomas klausimas savos 
spaustuvės įsigijimo, kad tuo būdu suma
žinus spaudos išlaidas.

ii

su preziden- 
visokiausiais

ir stebėjaus

Taigi kad ir laiške visos1 tiesos nerašy
tų, aš jį kryptelėjau dabartinio mūsų gy
venimo kryptimi. Jis rašė:

„Nors Jūs daug kuo turit pasigirti,* bet 
mūsų padėtis irgi labai pasikeitusi. Kai tik 
kuris buvęs DP nutaria pasilikti Vokieti
joj, tuojau jį vokiečialsavo globon pačium
pa. Nuo tada ir prasideda auksinės die
nelės. Nespėja atvykti į pabėgėlių įstaigą, 
kai jam paskiriamas butas, nė kiek nema
žesnis už Vilhelmshohe pilį arba Liudviko 
14—jo pilį Tangemsee saloje. Kas buvo 
tose vietose — žino. Jei DP viengungis, 
tai jam paskiriamos trys tarnaitės, virėja, 
kambarinės, 2 tarnai ir šofereis su Opeliu 
admirolu. Visos išlaidos apmokamos val
džios ir dar duodama čekių knygutė neri
botai sumai vadinamiems kišenpinigiams. 
Bet kadangi tie pinigai laikomi banke, tai 
jiems geriau tiktų bankpinigių pavadini
mas. Kokius patogumus gauna didesnė DP 
šeima, tai sunku ir aprašyti. Gi jei DP ve
da ar išteka, tai vestuvėse dalyvauja visa 
sąjunginės Vokietijos valdžia 
tu ir kancleriu priešaky ir 
aukštaisiais komisarais..

Klausiaus pakreipęs ausį 
kaimyno pasikeitimu, bet nedrįsau trukdy
ti. Tegu, sakau, pamatysiu, kur jis toliau 
pasuks. O jis tęsė:

..vestuvės trunka nuo 3 savaičių iki 
4 mėnesių. Maždaug tiek, kiek emigrantas 
būdavo pereinamojoje stovykloje... Turim 
šiokių tokių ir nemalonumų. Tai bėda su 
tarnais ir šoferiais. Nors jiems vyriausybės 
įsakyti su mumis elgtis kaip su sau ly
giais, t.y. kaip su ponais, bet pasitaiką, kad 
jiė iŠ seno pripratimo vieną kitą žodį pa
sako be ponu pavadinimo. Tai ypač erzina 
mano žmoną ... Pora žodžių apie bendruo
menės gyvenimą. Tu, t y. Jūs titulais ne
sirūpinkit. Jau pradedant nuo pradinės 
mokyklos mokinio pas mus visi tituluoti. 
Tad kuriems galams mums VLIKas ar 
PLB. Turim vokiečių valdžią, kuri mums 
tokias auksines sąlygas sukūrė ir gana. 
Ypač-būva painiavų su ta PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba. Andai man vienas bičiu
lis rašo: — girdėjau apie tą įstaigą, kad ji 
yra, bet kas joj sė(|i taip ir nežinau. Išeitų, 
kad tai kažkokia vokiečių įstaiga, kraštą 
valdanti. Bet galiu suklįsti. Taigi parašyk, 
kokia kalba į juos kreiptis... Taigi su sa
vais tik daugiau bėdos. Kai kuriems daug 
rūpesčių. . Pavyzdžiui Tėvas Bernatonis 
jaudinasi, kur dėti tuos jūsų prisiųstus 
paketus. Visi tiek čia jau visko turi, kad 
ir savo neturi kur dėti. Jei kuris kokį siun-

Keliais 
sakiniais

Mac Arthurui siūlo 5 milijonus dolerų. 
Gen. MacArthuro adjutantas spaudos at
stovams pareiškė, jog už generolo atsimini
mus yra siūloma 5 milijonai dolerių hono
raro. Tačiau pareiškėjas nepaminėjo, kas 
būtent siūlo ir ar gen. MacArthuras atsi
minimus yra parašęs.

Vokiečiai paleido čekų šnipę. Kovo 7 d. 
amerikiečių teismas Vokietijoje už šnipi
nėjimą sovietų naudai 4 metais kalėjimo 
nubaudė čekę L. Rauscher. Ji buvo kali
nama Regensburgo kalėjime ir paskutinė
mis dienomis turėjo būti liudininke jos 
užverbuotų dviejų asmenų byloje. Prieš 
pat teismą čekė iš Regensburgo kalėjimo 
pabėgo tokiu būdu: — ji buvo nuvesta 
valyti . ’ kameros, kurioje buvęs išdužęs 
langas. Prižiūrėtoja duryse palikusi rak
tus. Pasinaudodama proga, paėmusi raktus, 
čekė paspruko. Amerikiečiams apie jos pa
bėgima buvo pranešta tik po nusketyirtos 
valandos. Dabar prižiūrėtoja, kuri aiškiau
siai buvo papirkta, greičiausiai turės pro
gos ton kameron atsisėsti, iŠ kurios palei
do nuteistąją. Tų pačių vokiečių svetimuo
se kraštuose okupacijos metais už tokį pa
sielgimą teismas būtų buvęs atliktas vie
toje.

Rusas nušovė amereikiečių kareivį. Vie
noje, ąmerikiečių sektoriuje, rusų kareivis 
nušovė amerikiečių karo policininką, norė
jusi patikrinti ruso dokumentus. Rusas su 
savo sėbru pabėgo, amerikietis karys mirė 
pakeliui ligoninėn vežamas, o amerikiečių 
komendantas, kaip paprastai, sovietų ko
mendantui Vienoje įteikė notą...
Vokietis įrengė gyvačių ūkį. Metus laiko 
dėjo pastangų vokietis pabėgėlis, kad jam 
būtų leista atidaryti gyvačių ūkį. Vo
kiečių įstaigos vengė duoti tokį leidimą, 
kadangi tatai nenumatyta įstatymuose. 
Galiausiai nuodingų gyvačių ūkio sumany
tojui buvo duotas leidimas ir jis tokį ūkį 
įrengė netoli Hamburgo. Ūkyje, užiman
čiame 100 kvadratinių metrų, atlikti įrengi
mai, kad gyvatės jaustųsi tarsi būdamos 
laisvėje, ūkio savininkas iš nuodingų gy
vačių ims nuodus ir juos tieks vaistų ga
mybai. Iš tokio ūkio buvęs bedarbis tikisi 
susidaryti pragyvenimą.

Atomo sprogdinimas smagenyse. Ameri
kiečių žurnalas Colliers Magazine pateikia 
informacijų apie bandymus „atominių mi- 
niatūrinių“ sprogdinimų būdu pašalinti 
smagenyse kylančius pavojingus auglius, 
vadinamus smagenų tumorais. Vienai pa
cientei sutikus gydytojai davę bemetalinio 
elemento Boron injekciją, kurios pasėkoje 
auglys neutronų sprogimais buvęs „apšau
dytas“. Tasai auglio „bombardavimas“ tru
kęs per 8 minutes ir pacijentė jautusi gal
voje sutren kimus. Po šios operacijos esą su 
ja galima susikalbėti, dėl to daroma išva
da, jog tuo „bombardavimu" smagenų 
veikla nesutrukdyta. Vis dėlto mokslinin
kai sako, jog galutinų pasėkų reikėsią me
tus palaukti. Tada turės paaiškėti, ar aug
lio augimas sulaikytas ir ar nesireiškia ku
rios kitos pasėkos.

Ribbentropas ankščiau reiškė reklamą, 
dabar nepasisekimą. Buv. Vokietijos už
sienio reikalų ministerio sūnus „geraisiais“ 
laikais žymios vokiečių šampano firmos 
Henkel buvo pakviestas dalininku, kadan
gi tuo laiku Ribbentropo vardas darė gerą 
reklamą. Dabar, po karo, firma Henkel 
ankstesnio dalininko nenori matyti, kadan
gi „šiuo metu ši pavardė kenkianti“ firmai. 
Už laužymą 1942 metais padarytos sutar
ties Ribbentropo motina Henkelio firmai 
iškėlė bylą.

Dar vis nestingą lengvatikių. Lenįęų kil
mės demokratų atstovas Mičigano valsti
joj, Tadeuš Machrowicz, pareiškė, jog jis» 
esąs įsitikinimo, jog lenkų tauta ilgai ne- 
pakęsianti komunizmo priespaudos ir nuo 
jos išsilaisvins. Tokie nuomonių pareiški
mai kaip tik pasako amerikiečiuose esamą 
dar nepakankama bolševizmo pažinimą.

Lietuviu autorių ir vertėju žiniai
TREMTY jau buvo informuota, Jog PLB 

Vokietijos Krašto' Valdyba įsteigė knygų 
leidyklą ir ateity yra numačiusi kiekvieną 
mėnesį išleisti po vieną knygą. PLB Vokie
tijos Krašto Valdybos Knygų Leidyklos lei
dinių redakcija, tarimasis su autoriais ir 
technikinė leidinių priežūra nuo šiol yra 
pavesta TREMTIES redaktoriui Simui Mig
linu i. Kad išvengus laiką trukdančio su
sirašinėjimo, autoriai ir vertėjai, turį spau
dai paruoštų veikalų ir numatą dėl jų iš
leidimo kreiptis j PLB Vokietijos Krašto 
Valdybą, kreipiasi tiesioginiai į Krašto 
Valdybos leidinių redaktorių TREMTIES 
adresu (Simas Miglinas, (13b) Memmingen, 
Postfach 2, Germany), nes su juo teks ap-. 
tarti ir išleidimo sąlygų klausimus.* Auto
riai, kreipdamiesi turimo veikalo išleidimo 
reikalu, būtinai nurodo jo apimtį ma
šinėle rašytais puslapiais ir pareiškia savo 
konkrečius pageidavimus.

sur, pasitaiko ir negerumų. Tačiau jei jau 
jums ten blogai eitųsi, — grįžkit atgal pas 
mus Vokietijon. Pilių ir rūmų užteks. Dar 
planuoja daug naujų statyti. O karo atve
ju mums yra paruošti lėktuvai. Tad bolše
viko nėra ko bijoti, nes per 24 valandas 
būsim Amerikoje ar kur kitur...

... dovanokit, kad rašom lietuviškai. Gal 
vis dar gausit bent vieną DP, kuris nebus 
užmiršęs lietuvių kalbos ir išvers. Jei per 
sekančių keliolika metų sugriebsit kokią 
laisvą valandėlę — netingėkit parašyti. 
Mes irgi neatsiliksim...“

Gana! Norėjau sušukti, bet, pažvelgęs į 
mielo kaimyno veidą, susigraudinau ir aš.

— Graudu, prieteliau kaimyne.
— Graudu, Juozai, kad taip žiauriai pri- 

melavom.
Ir abu šluostėmės rasotas akis.

Jūsų prietelius kaimynas ir Kaatiliua.
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