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Savomis temomis
VLIKoirLietuvosDiplomatijos 
Šefo Lozoraičio pasitarimas
ELTA skelbia: „S. m. birželio mėn. 

22—26 d. įvyko eilė pasikalbėjimų tarp 
VLIKo narių Dr. P. Karvelio bei Norkaičio 
fr Lietuvos Diplomatijos Šefo min. S. Lo
zoraičio bei Lietuvos atstovo VI. Žilinsko. 
Šių pasikalbėjimų metu buvo pasikeista 
nuomonėmis, kaip reikėtų derinti (vairių 
Lietuvos laisvinimo veiksnių darbą.

Ta proga min. S. Lozoraitis įteikė VLIKo 
atstovams savo pasiūlymus dėl kai kurių 
pagrindų platesniam bendradarbiavimui 
tarp VLIKo ir Diplomatijos Šefo pasiekti.

Siems reikalams ir eilei kitų klausimų su 
VLIKu aptarti yra numatyta, kad Diplo
matijos Šefo ir VLIKo susitikimas įvyks 
artimiausiu metu. * ELTA.

Papildomai pranešama, jog ELTOS 
žiniomis toksai susitikimas VLIKo būstinė
je įvyks rugpiūčio 10 d.

Rusai savinasi 
esti! turtą Danijoje

Estijos ūkio ministerija Kopenhagos apy
gardos teisme yra iškėlusi bylą prieš tūlą 
Peter Peltzerį, kuris Estijoje buvo vienos 
Hnų bendrovės direktorius. 1940 metų lie
pos mėnesį rusai jo bendrovę suvalstybino. 
Tuo laiku jis buvo Danijoje, kur ir šian
dien teb^iranda tos bendrovės milijoninės 
vertės turtas. Ieškovė, t. y. tikrenybėje 
Kremliaus iždas, dabar reikalauja, kad 
bendrovės turtas būtų grąžinamas jam ne
va kaip bendrovės teisėtam savininkui. Tuo 
tarpu ginčas dar nepasiekęs pačios ieškinio 
esmės — klausimo, ar atsakovas privalo 
rusams atiduoti turtą; šiuo metu ginčijama
si tik dėl klausimo, ar ieškovė privalo pris
tatyti užstatą atsakovo bylinėjimosi išlai
doms padengti. Atsakovas, būtent, iš savo 
pusės reikalauja, kad Jam būtų garantuo
jamas Jo Išlaidų padengimas (vien advoka
tų honorarai siektų apie 50 000 daniškų 
kronų arba 7000 dolerių). Byloje randasi 
Rusijos aukščiausiojo teismo pareiškimas, 
kad tokia garantija iš dano nebūtų reika- 
laujama, jei toks keltų ieškinį prieš rusą 
Rusijoje. Į tai atsakovas atsikirto sakyda-
mas, kad užsieniečiui visai nesą galima 
patiekti ieškinį prieš rusą Rusijoje...

Kiek žinoma, tokia byla rusų pirmą kar
tą keliama Danijoje. Teismas, priėjęs prie 
bylos esminio klausimo, turės pasisakyti, 
ar Jis laiko rusų valstybinius aktus, ku
riais jie Estijos (kaip ir Lietuvos) ūkį subol-
ševikino, teisėtais, ar ne. Su šituo klausi
mu sujungtas kitas — būtent, ar Danijos 
vyriausybė yra pripažinusi Kremliaus pra
vestą Estijos (kaip ir Lietuvos) okupaciją 
ar ne. Reikia manyti, kad, bylai atitinka
mai toli nužengus, Danijos vyriausybė bus 
priversta pasisakyti tuo klausimu atvirai 
ir aiškiai. Iki šiol ji, kur ir nepasitaikytų 
proga, vengdavo prasitarti. Dabar gi atro
do, kad Jai nebus kitos išeities kaip pasi
sakyti tuo ir mums lietuviams labai svar
biu klausimu.

ALTORIŲ ŠEŠĖLY
TREMTIES Leidyklos išleidžiamą V. My

kolaičio-Putino žymųjį romaną „Altorių 
Šešėly“ užsisakė šie asmens, kurie laikomi 
garbės prenumeratoriais ir gaus išėjusios 
knygos numeruotus egzempliorius:

143) Mr. A. Zaranka Anglijoje, (mokėjo 
knygos kainą, 144) Mr. J. Keršys Anglijoje, 
įmokėjo knygos kainą, 145) St. X. Vokieti
joje, įmokėjo knygos kainą ir persiuntimo 
išlaidas, 146) Mr. J. J. S. ir Mr. St. V-ras 
per Lietuvių Spaudos Archyvą Brooklyne, 
148) Mrs. D. Vėlavičienė, įmokėjo knygos 
kainą, 149) Mr. Andrėjauskas Anglijoje, 
įmokėjo knygos kainą, 150) Mr. J. Vebrys 
Australijoj, atsiuntė pradinį (mokėjimą - 
30 kup., 151) A. Jonikui rezervuojama, 152) 
B. Z. Vokietijoje įmokėjo knygos kainą ir 
persiuntimo išlaidas, 153) Mr. B. Dabulskis, 
išvykdamas iš Belgijos įmokėjo pradinį 
įmokėjimą ir jam knyga rezervuojama,
154) rezervuojama A. Pračkiui Vokietijoje,
155) iš Mr. R. A. Kubilių Australijoje gau
tas pradinis (mokėjimas, 10 kup., ir jiems 
knyga rezervuojama, 156) J. Žiemelis Vo
kietijoje įmokėjo knygos kainą ir persiun
timo išlaidas.

Per TREMTIES atstovą Clevelende, Mr. 
Stp. Nasvytį, Altorių Šešėly užsisakė šie 
asmens: 157) Mr. B. Auginąs, 158) Mr. St. 
Baniulis, 159) Mr. A. ^Bruškcvičius Kana
doje, 160) Mr. J. Cicėnas, 161) Mr. B. Ge- 
deika, 162) Mr. J. Girnius, 163) Mr. V. Gruz
dys, 164) Miss A. Kutkaitė, 165) Mr. L. 
Kupcikevičius, 166) Mrs. D. Kregždė, 
167—168) Mr. V. Mykolaitis dvi knygas, 
169) Mr. J. Mezginis, 170) Mr. A. Pros. 171) 
Mrs. B. Petrylienė, įmokėjusi ir knygos 
persiuntimo išlaidas, 172) Mr. J. Pečkaitis,

Grįžusieji pasakoja apie gyvenimą
Pirmaisiais pokariniais metais Karaliau

čiuje ir visoje eilėje Rytprūsių vietotovių 
buvo prasidėjęs nepaprastas badas, kurio 
pasėkoje mirė tūkstančiai vietos gyvento
jų. To bado metu nemaža Rytprūsių gyven
tojų patraukė į Lietuvą. Moterys, nešinos ant 
rankų mažais vaikais, paaugliai, vienas ki
tas vyras. Dalis jų nuvykdavo į Rytprū
siams artimesnes Lietuvos vietoves ir ten 
kiek pagyvenę vėl grįžo, tačiau nemaža pa
liko Lietuvoje ir nė negalvojo grįžti į Ryt
prūsius, kuriuos apleido per badu mirusių 
lavonus. Pradžioje nuvykusieji Lietuvon 
išbadėję Rytprūsių gyventojai turėjo slaps
tytis, kad nepakliūtų į vietinės administra
cijos rankas. Pakliuvus tebuvo dvi išeitys: 
— atgal į Rytprūsius arba Sibiran. Vėliau 
prie Lietuvoje besislapstančių vokiečių šei
mų prisijungė vienas kitas vokiečių karei
vis, pabėgęs iš belaisvių stovyklų. Slapsty
damiesi Lietuvoje vokiečiai neturėjo jokių 
dokumentų. Retas kuris slėpė savo turimus, 
vokiškus dokumentus, tačiau dižiuma juos 
naikino, kad patikrinimo atveju nebūtų at
gal grąžinti. Tik prieš dvejus metus sovie
tai Lietuvoje besislapstantiems vokiečiams 
suteikė galimybę gyventi, išduodami doku
mentus. Iš viso bado metais, 1947, Lietuvą 
iš Rytprūsių pasiekė per 5000 vokiečių. 
Vieni jų pasiūto šiaurinėn Lietuvos dalin, 
kiti į Kauno apylinkes. Gana daug gyveno 
Kaune, čia rasdami palankesnes sąlygas 
slapstytis. Šiais metais sovietų administra
cinės įstaigos Lietuvoje paskelbė, jog visi 
Lietuvoje gyveną vokiečių kilmės asmens 
turi registruotis ir grįžti Vokietijon. Re
gistracija buvo baigta gegužės 5 d., o ge
gužės 11 d. iš Lietuvos pajudėjo pirmieji 
ten paskutinius penkerius metus gyvenusių 
vokiečių transportai. Transportai vyko iš 
Vilniaus, Kauno ir Šiaulių. Išvykstantieji 
sovietų, propagandos motyvais, buvo ap
rengti, kai kur išlydėti su orkestrais. Visi 
buvo siunčiami Rytų Vokietijon, tačiau ku
riems pasisekė įrodyti turint ryšį su savo 
artimaisiais, gyvenančiais Vakarų Vokieti
joje, tie po ilgų trukdymų buvo išleisti iš
Rytų Vokietijos, bet prieš išvykdami dar 
turėjo balsuoti už Vokietijos nuginklavi-

Vienur kalba apie taikę, kitur
bręsta pavojus taikai

Sovietų pasiūlymas dėl paliaubų Korė
joje. Birželio 23 dieną, pora dienų prieš 
metinių sukaktį Korėjos konfliktui, sovietų 
atstovas Jungtinėse Tautose, J. Malik, per 
radijo pasakytoje kalboje pasiūlė baigti 
Korėjos konfliktą, pirmiausia paskelbiant 
ginklų paliaubas. Tame pasiūlyme sovietų 
atstovas ginklų paliauboms, kaipo bazę, 
nurodė 38 lygiagretę, per kurią praėjusiais 
metais peržygiavusieji šiaurinės Korėjos 
daliniai užpuolė pietų Korėją, įžiebdami 
visus metus trukusį konfliktą, kuris parei
kalavo didelių aukų. Paskutiniais praneši
mais iki šių metų birželio 22 d. (taigi per 
metus be dviejų dienų) Korėjos fronte 
priešas (šiaurės korėjiečių ir kiniečių dali
niai) neteko vieno milijono ir 200 000 vyrų. 
Vien tik kautynių lauke komunistų karių 
žuvo 860 000. 163 061 raudonųjų pateko 
Jungtinių Tautų pajėgų nelaisvėn. Kinie
čių, patekusių nelaisvėn, skaičius siekia 
16 970 vyrų. Arti metų būvyje Korėjos ko
vose amerikiečiai neteko 76 749 vyrų, iš jų 
11 254 žuvusiais, 53 227 sužeistais ir 12 268 
dingusiais.

Sovietų pasiūlymas Korėjo siekti ginklų 
paliaubų laisvojo pasaulio spaudoje plačiai 
komentuotas. Kuone kiekvienas komenta
torius pažymi, jog ginklų paliaubos tik tuo 
atveju priimtinos, jei išaiškės iš tiesų tai
kūs sovietų tikslai. Tačiau didžiumoj so- 

173) Mr. A. S., 174) V. Sarka, 175) Mr. M. 
Vansauskas, 175) Mr. A. Vaitkus, 176) Mr. 
J. Zychovskis, 177) Mr. J. Zygas, 178) Mr. 
R. Vainauskas.

Visi per Mr. Stp. Nasvytį šiame praneši
me paskelbti užsisakiusieji „Altorių Šešė
ly“ už knygą kainą yra įmokėję.

Per TREMTIES atstovą Mr. W. Stuogį 
Čikagoje „Al. Šešėly“ užsisakė šie asmens: 
179) Mr. J. S., du cgz., 181) Mr. J. Bėžys, 
182) Mr. V. Stuogis, 183) Mr. J. Cipkus, 184) 
Mr. J. Karpavičius. 185) Mrs. L Truškūnas, 
186) Mr. A. Dragašius, 187) Mr. A. Narbu
tas, 188) Mr. J. Skaudys.

TREMTIES Bičiulių žiniai pranešama, 
kad „Altorių Šešėly" pirmosios dvi dalys 
Jau yra atspausdintos ir vyksta trečiosios 
dalies spausdinimas. „Altorių Šešėly", kaip 
buvo skelbta, užsisakiusiems ir knygos kai
ną sumokėjusiems bus pradėta išsiuntinėti 
liepos vidurį. TREMTIES LEIDYKLA.

Lietuvoje
mą ... Tuo tarpu vokiečių, gyvenusių Lie
tuvoje, Vakarų Vokietiją pasiekė keli šim
tai. Nemaža jų deda pastangų čion patekti. 
Didžiuma, atrodo, turės palikti Rytų Vo
kietijoj, nes ne visiems pasiseks įrodyti 
apie giminių buvimą Vakarų Vokietijoje. 
Patekusieji Vakarų Vokietijon pirmiausia 
įkurdinami Friedlando (prie Goettingeno) 
pereinamoje stovykloje, o šis šios išsklinda 
į įvairias Vakarų Vokietijos vietoves, kur 
gyvena jų artimieji.

Vokiečių spaudoje paskutiniu metu pa
sirodė visa eilė straipsnių apie grįžusius 
vokiečius. Tuose straipsniuose gana šiltai 
atsiliepiama apie Lietuvą ir lietuvius, iš
gelbėjusius daugeliui Rytprūsių gyventojų 
gyvybę. Tuose aprašymuose pateikiama ne
maža informacijų apie nūdienį gyvenimą 
Lietuvoje.

TREMTIS, norėdama savo skaitytojams 
informacijų pateikti iš pirmojo šaltinio, pa
sistengė susisiekti su Friedlando stovykloje 
įkurdinamais vokiečiais, prieš pora mėne
sių išvykusiais iš Lietuvos.

Ratai maloni staigmena — grįžusieji kal
ba lietuviškai. Kelias iš TREMTIES būsti
nės Friedlandan gana tolimas. Po aštuonių 
valandų kelionės greituoju traukiniu be
siseka pasiekti Friedlando miestlį. Pareina
mąją stovyklą didžiumoje sudaro „bački- 
niai“ barakėliai. Prie stovyklos rajono sto
vi policija ir niekas čia be svarbaus reikalo 
neįleidžiamas. Tačiau pasisakius, kad no
rima pasikalbėti su iš Lietuvos atvykusiais 
vokiečiais ir tas informacijas pateikti lie
tuviško laikraščio skaitytojams, stovyklos 
administracija išdavė raštelį, įgalinantį 
laikytis tuose barakėliuose ir kalbėtis su 
grįžusiais iš anapus geležinės uždangos.

— Gera diena, — bandomi lietuviškai už
kalbinti grįžusieji.
— Gera diena, — pasigirsta atsakymas: — 
Tai iš kur būsit, kad ■ kalbat lietuviškai?
— pasigirsta lietuvitį kalba klausimai.

— Iš Lietuvos, tik prieš aštuonis metus, 
o jūs, girdėjom, tik dabar grįžot.

Greit užsimezga nuoširdus pokalbis. Visi 
kalba lietuviškai. Didžiumą grįžusiųjų su
daro vyresnio amžiaus moterys su paaug-

vietų pasiūlymas sutiktas su tam tikru at
sargumu, suabejojant pasiūlytojo gera va
lia. Šitas abejones ypač didino paties gink
lų paliaubų Korėjoje pasiūlytojo, Maliko, 
po pasiūlymo pirmomis dienomis vengimas 
šia tema daugiau kalbėti. Pirmiausia, po 
pasiūlymo, sekančią dieną Malikas JT po
sėdžiuose nepasirodė. Buvo pasakyta, jog 
jis susirgęs ir posėdžiuose negalįs daly
vauti.

JAV prezidentas Trumanas paliaubų Ko
rėjoje reikalui birželio 25 dieną pareiškė, 
jog Amerika, kaip ir visuomet, buvo ir yra 
pasiruošusi rasti taikų sprendimą Korėjos 
konfliktui likviduoti. Tačiau tik tuo atveju 
pokalbiai Korėjoje konfliktui būtų nau
dingi, jei iš tiesų jais būtų siekiama vi
same Korėjos pusiasalyje įgyvendinti vi
siška taika.

Panašias mitins pareiškė ir JAV užsienio 
reikalų ministeris Achesonas, pažymėda
mas, jog geriausia garantija taikai Korėjoje 
pasiekti būtų šios sąlygos: pirmiausia ki
niečių dalinių iš Korėjos atitraukimas, ku
rį turėtų sekti ir kitų svetimų kariuomenių 
atitraukimas.

Siaurinės Korėjos ir kiniečių karo vado
vybėje paliaubų reikalu nepareikšta, jog 
tik tuo atveju priimtinos paliaubos, jei 
amerikiečių daliniai bus iš Korėjos atitrau
kiami. Jei ši sąlyga nebūsianti išpildyta, 
tuo atveju bus tol kovojama, — pareiškė 
kiniečių karinių pajėgų Korėjo vadas, — 
kol priešas bus nugalėtas.

Pietų Korėjos vyriausybė pareiškė, jog 
paliaubos priimtinos tik su šiomis sąlygo
mis: — nuginklavimas šiaurės korėjiečių 
dalinių, kiniečių pasitraukimas iš Korėjos 
ir pietų Korėjos atstovo dalyvavimas būsi
muose pasitarimuose taikos reikalu.

Sąjungininkų sąlygos ginklų paliauboms 
Korėjoje. Jungtinėse Tautose dėl Maliko 
pasiūlymo pareikšta, jog reikią siekti pa
liaubų, tačiau tik tuo atveju, jei tomis pa
liaubomis bus galima pasiekti taikos. Poli
tinę Korėjos konflikto dalį spręsti pasilieka 
Jungtinės Tautos, gi karinių paliaubų rei
kalas perduodamas JAV. Jungtinių Ame
rikos Valstybių karinių pajėgų vadovybė 
Korėjoje, gavusi instrukcijas iš savo vy
riausybės, pasiūlė ginklų paliaubas būsi
moms deryboms šiomis sąlygomis: 1) gink
lų paliaubos turi apimti visą Korėjos pu

liais vaikais bei mergytėmis, kurių amžius 
gali būti tarp 8—15 metų. Vienas kitas vy
riškis. Suaugusieji kalba su akcentu, tačiau 
jaunimas dažniausiai kalba gana gražiai 
lietuviškai. Kai kurie, atrodo, lietuviukai, 
niekada nekalbėję kita kalba.

Kalbantis su kitataučiu lietuvių kalba, 
kurią jis išmoko didelio vargo metais, jau
čiama jam ypatinga pagarba. Tačiau grįžu
sieji Lietuvai ir lietuviams jaučia nepa
prastą pagarbą. Jie, paskutinius penkerius 
metus gyvendami Lietuvoje, pamatė, ko
kiose sąlygose gyvena lietuvių tauta. Ji, 
naikinama negailestingo okupanto, pati 
stigdama ne tik laisvės, bet dažnai ir kitų 
žmoniškam gyvenimui privalomų vertybių, 
su atvykusiais išbadėjusiais dalinosi pas
kutiniu duonos kąsniu ir tuo būdu įsigijo 
didelių simpatijų iš šių žmonių, kuriems 
išgelbėjo gyvybę.

Nūdienio gyvenimo Lietuvoje vaizdai. 
Pirmiausia tenka kalbėtis su eile grįžusių, 
kurie ir kurios gyveno šiaurinėje Lietuvo
je, apie Šiaulius, Žagarę, Linkuvą, Biržus, 
Panevėžį, Joniškį.

— Aš gyvenau pas ūkininką netoli Lin
kuvos, — gražiai lietuviškai pradeda pasa
koti vokietaitė.

Prie jos prisijungia keli berniukai ir po
ra moterų. Kalba vienas per kitą. Kiekvie
nas nori papasakoti, kaip atrodo gyveni
mas Lietuvoje, ką teko matyti, kas teko 
išgyventi.

Partizanų daina sekmadienio vidurdienį. 
Paklausti, ar nėra girdėję apie lietuvius 
partizanus, dažnas grįžusiųjų pasisako ne 
tik girdėjo, bet ir matė lietuvius laisvės 
kovotojus, gyvenančius miškuose, kaimuo
se .miestuose. Partizanai — susidaro vaiz
das iš pasakojimų — gyvena visur ir nie
kur. Staiga jie, kaip iš žemės išdygę, pa
sirodo, staiga ir dingsta.

— Pernai, t. y. 1980 metų vasarą. — pa
sakoja vyriškis per 20 metų amžiaus, — 
vieną sekmadienį, patį vidurdienį, Linku
vos miestely pasigirdo lietuviška daina. 
Kai pažvelgėm pro langą, pamatėm žygiuo- 
jančius keturis partizanus, vilkinčius ka- 

(Nukelta į 2 pusi.)

siasalį, 2) įrengti neitralią zoną išilgai 
fronto netoli 38 lygiagretės, 3) paliaubų 
metu nė viena pusė negali telkti naujas 
pajėgas, 4) sudaryti komisiją, kuri galėtų 
laisvai judėti po visą Korėją, kad nustaty
tų, ar laikomasi paliaubų sąlygų, 5) belais
vių pasikeitimas vienas prieš vieną. Toliau 
kalbama apie pabėgėlių aprūpinimą ir nei
tralią zoną. Paliauboms laikas JT pajėgų 
Korėjoje vado gen. Ridgway siūlomas tarp 
liepos 10 ligi 15 d. Vieta — danų laivas- 
ligoninė neitraliuose vandenyse. Raudonieji 
iŠ savo pusės pasiūlė paliaubų pasitari
mams Korėjos istorinę sostinę Kaesong, 
esančią 54 km nuotoly į šiaurę nuo pietų 
Korėjos sostinės Seuol, kuri yra trijų kilo
metrų nuotoly nuo 38 lygiagretės (pietų 
Korėjoje).

Paslaptingas komunistų pasiūlymas. Ki
niečių ir šiaurės korėjiečių karinė vado
vybė, principe sutikusi kalbėtis paliaubų 
reikalu, staiga pareiškė, jog paliaubų lai
kas nukeltinas 10—15 dienų. Jungtinių 
Tautų karinėje vadovybėje manoma, kad 
raudonieji gali turėti tikslo arba prieš pa
liaubas sutelkti stiprias pajėgas arba 
Maskvos įspėti laukti naujų instrukcijų. 
Nors, prasidėjus kalboms apie ginklų pa
liaubas, Korėjos fronte kovos aptilo, tačiau 
JT vadovybės pareiškiama, jog numatyto 
delsimo raudonieji negalės išnaudoti savo 
naudai, nes jų pajėgos bus puolamos iki 
paliaubų valandos.

Korėjoje kalbama apie paliaubas — Per
sijoje apie galimą konfliktą. Prasidėjus kal
boms apie ginklų paliaubas Korėjoje, nors 
maža betikima sovietų gera valia, vis dėlto 
politiniuose sluogsniuose įsižiebė viltingas 
lūkestis: — gal, pagaliau, bus susitarta 
taikiu būdu, gal sovietai, patyrę JT dalinių 
persvarą, iš tiesų panoro geruoju tartis.

Tačiau kitas šešėlis, vis daugiau tamsė
jas, pradeda temdyti politines aukštumas. 
Tai vis aštrėjąs konfliktas tarp Persijos ir 
Anglijos, kilęs dėl naftos šaltinių, nuomotų 
anglų bendrovės, Persijoje suvalstybinimo. 
Anglai paskutiniu metu atšaukė didžiumą 
Persijoje prie naftos šaltinių dirbusių savo 
piliečių specialistų. Šaltiniai, tik išvykus 
daliai specialistų, turėjo produkciją su
mažinti per pus. Britų tanklaiviai iš persų 
vandenų atšaukti. Gręsia pavojus persų 
suvalstybintiems šaltiniams užsidaryti. Per
sijos ministeris pirmininkas kreipėsi į JAV 
prezidentą Trumaną tarpininkauti konflik
te ir atsižvelgti į persų tautos interesus. 
Britai tarptautiniam teismui perdavė spręs
ti suvalstybinimo teisėtumą, kadangi pagal 
nuomos sutartis suvalstybintieji šaltiniai

Vokietijai paliekama 
apsispręsti

Jungtinių Amerikos Valstybių Aukštasis 
Komisaras Vokietijai spaudai pateikė pasi
kalbėjimą, kuriame pareiškė, Jog Amerika 
neturinti jokio tikslo daryti į Vakarų Vo- 
kietiją kokių nors spaudimų dėl vokiečių 
karių (Jungimo ( Vakarų Europos gynybą. 
Tatai turinti apsispręsti pati Vokietija, pa
tys vokiečiai. Taip pat Jungtinės Amerikos 
Valstybės neturinčios tikslo „nupirkti vo
kiečių jungimąsi Europos gynybon", — to
liau pasikalbėjime pareiškė Aukštasis Ko
misaras McCloy. Ir vienu ir kitu atveju iš 
tokios kariuomenės, amerikiečių įsitikini
mu, esą būtų maža naudos.

Aukštasis Komisaras, paklaustas apie so
vietų pajėgas Rytų Vokietijoje pareiškė, 
kad nesusidaro įspūdžio, Jog jos, kaip kad 
kartais spaudoje pasirodo žinių, būtų didi
namos. Paskutiniu metu pasireiškęs Rytų 
Vokietijoje sovietų dalinių judėjimas, bet, 
keičiant dalinius, pas sovietus nuolat toksai 
judėjimas pastebimas.

Galiausiai pasikalbėjime buvo pareikšta, 
jog patiems vokiečiams turi rūpėti savo 
krašto, savo kultūrinių paminklų Ir sodybų 
apsauga ir jie turi padaryti atitinkamas iš
vadas.

Vokiečių vyriausybės sluogsniuose iškel
tas klausimas dėl 12 divizijų sudarymo Va
karų Europos būsimai gynybai. Opozicija 
prieštarauja. Susidaro įspūdis, jog vokie
čių norima pirmoje eilėje išsiderėti aiškias 
sąlygas, o tik po to eiti prie jungimosi Va
karų Europos gynybon.

Lietuviai socialist!) Kongrese
Birželio paskutinėmis dienomis Frank- 

furte/M. įvyko socialistų kongresas, kuria
me dalyvavo 10 000 asmenų. Atstovai buvo 
atsiųsti iš 34 šalių. Siame kongrese buvo 
atstovaujami ir lietuviai socialistai.

T R V M P A I
♦ Iš Persijos išvyko jau 140 britų tech

nikų, dirbusių prie naftos valymo šaltinių.
♦ Amerikiečių nelaisvėn Korėjoje pate

kusieji kiniečiai pareiškė niekuomet neko
vosią savanoriais.

♦ Praėjusiais metais radonoji Kinija te
turėjo 200 lėktuvų. Šiuo metu Kinija tu-^ 
rinti apie 1000 modernių sovietų gamybos 
lėktuvų.

♦ 2—ji amerikiečių tankų divizija, buvu
sio karo metais kovojusi Afrikoje, Sicili
joje, Pracūcijoje ir Vokietojoje, perkeliama 
Europon. Divizijos perkėlimas pradėtas lie
pos pirmomis dienomis.

♦ Izraelio pasiuntinys Vašingtone per 
JAV užsienio reikalų ministeriją įteikė 
reikalavimą, kad Vokietija Izraeliui sumo
kėtų reparacijų 1,5 milijardo dc^erių.

Galimybės užsieniečiams 
studijuoti?

Kai kurios amerikiečių įstaigos kelia 
klausimą prie Strassburgo universiteto 
įsteigti specialų skyrių, kuriame galėtų 
studijas pagilinti bei pradėti studijuoti tie 
užsieniečiai tremtiniai, mažiausiai baigusie
ji gimnazijas, kurie yra pasiryžę palikti 
Europoje ir nenori niekur emigruoti. Šio 
klausimo kėlėjai yra įsitikinimo, kad rei
kėtų norimtiems studijuoti bei studijas 
pagilinti sudaryti palankias sąlygas, tei
kiant stipendijas ir vieną kitą dėstomąjį 
klausimą, esą, reikėtų dėstyti gimtomis 
studijuojančių kalbomis.
priklausė britų bendrovei. Persai vis dau
giau reiškia protestus prieš britus. Britai 
aiškina, jog jie privalėjo atšaukti savo spe
cialistus, nors jiems persų ir buvo pasiūly
ta dirbti suvalstybintuose šaltiniuose, ka
dangi Persijoj darosi nesaugu kiekvienam 
britų piliečiui. Prie Persijos, Irako vande
nyse, pasirodė britų karo laivai. Kai kurie 
su pėstininkų ir šarvuočių dalinimais. 150 
lėktuvų yra paruošty Irake. Britų vyriau
sybės pareiškiama, jog tai esanti atsargu
mo priemonė apsaugoti savo piliečius, ku
riems visiškai sumažėjęs saugumas Persi
joje. Tuo tarpu Britanijos vyriausybė bu
vo sušaukusi slaptą posėdi, nuolat vyksta 
karo žinovų pasitarimai. Naftai dėl spe
cialistų stokos sustojant tekėti pačiuose 
našiausiuose šaltiniuose, persai valandomis 
patiria didžiulius nuostolius. Gyventojų 
minios persijos sostinėj Teherane šaukia 
protesto mitingus ir reikalauja, kad vietoj 
išvykusių britų specialistų būtų pakviesti 
sovietų specialistai. Tuo atveju, pakvietus 
sovietų specialistus, benzinas iš Persijos 
pradėtų tekėti Rusijon. Vakarų sąjunginin
kai netektų vieno iš svarbiausių skystuoju 
kuru aprūpinimo šaltinių. Persijos nafta 
vis daugiau kelia galvosūkį politikams, kad 
kaip nors būtų išvengta čia susilaukti nau
jos Korėjos, o gal ir daugiau. Rusai tyli, 
sutelkę savo karinius dalinius prie Persi
jos sienos. Ar pasiūlymas ginklų paliaubų 
Korėjoje nėra manevras nukreipti dėmesį 
nuo pasiruošimų Persijos pasienyje?
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Vietoje atsakymo
TREMTIES 42 Nr. buvo užsiminta apie 

kai kuriuos laikraščius, mėgstančius iš ki
tų pasiskolinti straipsnius, bet vengiančius 
nurodyti šaltini. Tame pasisakyme buvo 
paminėta ir kanadiškė NL, po kuria pasi
rašo Kardelis. NL 22 Nr. daro „ataskaitą“ 
su TREMTINI ir kitais „priešais *, kurių 
galvosena nesutampa su Kardelio galvose
na. Kalbamame atsak/me didžiai pagarbus 
buv. LIETUVOS ŽINIŲ (kurias leido liau
dininkai, bet kurios buvo „nepartinis lai
kraštis“) redaktorius Kardelis per dabar 
„nepartiškai“ tvarkomą NL ne tik teikiasi 
atsakyti TREMČIAI, bet bando nustatyti 
jos redaktoriaus amžių, kvalifikacijas ir ką 
Jis darė vokiečių metais. Taigi tasai jaunas 
žmogus, Simas Miglinas, dabar redaguojąs 
TREMTĮ, paminėtais laikais su nieku ne- 
siskaitęs ir daug ką mokęs, gi dabar dar 
išdrįsęs paliesti toki patyrusi spaudos dar
buotoją, kaip Kardelis...

Toks, bendrais bruožais, NL atsakymas, 
plius pagraudenimus ir priminimą, kad iš 
NL medžiagą gali naudotis kas nori, tačiau 
šaltinio nenurodymas būtų nedžentlemeniš- 
kas poelgis. Išeitų, kad šaltinio nenurodyda- 
ma tegali verstis NL.

Kadangi savo atsakymu Kardelio veda
moji NL pereina | asmeniškumus, tad, va
dovaujantis panašiu kriterijum, tenka at
sakyti pagarbiam spaudos darbuotojui.

Kai dėl amžiaus, žinoma, TREMTIES re
daktorius negali su Kardeliu lygintis. Gi 
kai dėl kvalifakacijų, tad pirmiausia tektų 
susitarti, kuo vadovaujantis Jos nustato
mos. Pagarbus spaudos darbuotojas Karde. 
Ils, nors ir susilaukė žilo plauko (...), be
rods savistoviai dar neturėjo progos nė 
vieno laikraščio redaguoti. Buvo visą laiką 
apsuptas Bortkevičienės, vėliau kitų as
menų, kurių žymi dalis tik pro Maskvą 
įstengė (žvelgti Lietuvą ir kurie 1940 me
tais, Lietuvai tragingiausiomls dienomis, 
LIETUVOS ŽINIOSE šitaip rašė:

„Šovinistinė painiava, tautinė neapykan
ta gali būti išnaikinta tik einant Lenino ir 
Stolino nugrjstu didžiuoju socializmo ke
liu“. LIETUVOS ŽINIOS, 1940 Nr. 169.

Tasai naikinimas, kurj LIETUVOS ŽI
NIOSE aprobavo Kardelio artimiausi buv. 
bendrabarblai mūsų tautai traglnomis die
nomis, vyksta ir šiandien, o Kardelis, sėdė
damas Kanadoje, pradeda verstis negar
bingomis insinuacijomis.

Vokiečių okupacijos metais, tiesa, dabar
tinis TREMTIES redaktorius dirbo skirtin
gą darbą, negu Kardelis. Simas Miglinas 
redagavo TĖVIŠKĘ, o Kardelis, berods, 
turėjo Vada malonumo vesti biurell civili
nės metrikacijos, dėl kurios žymią savo 
amžiaus dali taip nuoširdžiai ir taip atsi
dėjęs kovojo.

Tais metais redaguoti laikrašti ir sėdėti 
biure —dvi skirtingos pareigos. TĖVIŠKĖ, 
nežiūrint sąlygų kietumo, išliko lietuvišku 
laikraščiu. Ir šiandien, žvelgdamas pro me. 
tų ir išgyvenimų nuotoli to laikraščio re
daktorius jaučia vidini pasitenkinimą, kad 
jam, nežiūrint buvusių sąlygų, pavyko ne 
tik TĖVIŠKĘ išlaikyti lietuvišku laikraš
čių, kuri vienas Kardelio bendradarbių Iš 
LIETUVOS ŽINIŲ, remiamas civilinės ad
ministracijos, taip norėjo, kaip ir visą to 
meto spaudą, perduoti vokiečiams, bet gre
ta TĖVIŠKĖS redagavimo, jos redaktorius 
pačiu kritiškiausiu metu, esant didžiausiam 
spaudimui, ėmėsi redaguoti ir LAISVES 
KOVOTOJĄ.

TĖVIŠKĖJE, yra tiesa, buvo atviriau pa
sisakyta kai kurių Kardelio buvusių ben
dradarbių LIETUVOS ŽINIOSE, kurie tuo 
metu buvo pabėgę | Maskvą, adresu, ir tų, 
kurie žvalgėsi t Maskvą. Jei tatai NL re
daktorium pasirašąs Kardelis laiko mca 
culpa, aišku, mums bus sunku susikal
bėti ... Simas Miglinas.

Prancūzų rašytojos R. Bailly, kuri 
prieškariniais metais lankėsi lietuviška
me Vilniuje, pateikiami įspūdžiai A. 
Venclauskienės vertime. Red.

Svajonės Vilniuj, nors taip susijusios su 
miesto architektūra, visada pajėgia atsi
palaiduoti nuo materialių formų. Tai jos, 
be abejo, priduoda miestui tos blankios 
šviesos, to užsimąstymo ir tylios rimties.

Vilnius išaugo po šiaurės dangum, kuris 
yra beveik toks pat, kaip baltųjų naktų 
dangus prie Nevos. Taigi, įsimylėjęs jis tą 
blankią šviesą, kuri apšviečia ne tik na
mus, bet ir kaimo moterų veidus. Įrėminti 
I negirdėto baltumo skaras, paryškinti di
delėm, pilkai mėlynom akim ir ypatinga 
savo išbalusia veido spalva, turi jie savyje 
kažką mistiško.

Vilnius, — tyliųjų praeivių, ilgų vienuo
lynų mūrų, kurių vienintelė puošmena lin
guojantis šakos šešėlis, — yra tyla ir 
poezija.

Pilna jame kiemų, paskendusių šešėliuo
se, paslaptingų, sukurtų kontempliacijai, 
mąstytojams ir menininkams. O viršum tų 
kiemų staiga išsprogsta fantastiškai puiki 
varpinė ar statulų grupė. Namai išilgai ra
mių gatvių turi kuo kukliausius fasadus. 
Tampa jie vis grakštesni, kai artėja prie 
priemiesčių: maži, žemi, patogūs su ketur
kampiais langais ir atdarom priemenių du
rim i saulėtus sodus, kur gėlės, rodos, vi
bruoja, šeimininko paliktos nepažabotai 
bujoti.

Kai palieki gatves ir skersgatvius ir pa- 
sikeli i kalną, Vilnius iš viršaus pameta 
savo kuklumą, pasikeičia, tampa miestu iš 
tūkstanties ir vienos nakties.

Su užkampėliu prie Pilies kalno papėdės 
atsiskiri su gailesčiu: tiek ten lapų, upelių, 
tvorų, kaimo ramybės! Iš tolo matytis trys 
bažnyčios, kurios atrodo suaugusios į ne
dalomą vienetą. Garsioji Sv. Ona, kurią 
Napoleonas norėjo ant savo delno per
kelti i Paryžių, yra iš tikrųjų visai maža, 
greičiau koplyčia, negu bažnyčia. Architek
tai, statydami ją iš plytų, pajėgė sukurti 
iš tos nedėkingos medžiagos nuostabų liek
numą ir kartu minkštumą, charakteringą 
tik augalų stiebams. Didžiuojasi toji bažny
čia savo rausvais lankais, atskirų plytų 
perkirptais j daugybę smulkių atkarpų,
vienok visom vieningai bėgančiom viena 
kryptim apie langus ir portalą. Dvi kitos 
bažnyčios, kilusios XVII amžiuje, išsklei
džia frontonuose savo plačias barokines 
voliutas.

Ir toliau, atrodo, kad Vilniaus architek
tūra jungia atskirus pastatus į grupes. Vy
skupo rūmai ir universitetas, įsikūrę prie 
aukščiau pakilusių netaisyklingų aikščių, 
taip vieniši, lyg savotiškas ir didingas tų 
pastatų grožis darytų juos neprieinamais 
praeiviams. Fasadai su kolonom priduoda 
tiems pastatams šalto ir puikaus linijos 
grynumo. Universitetas lenkia savo stačius 
stogus į kiemus, sujungtus kelių aukštų 
arkadom. Arkada, tai motyvas, kurį Vil
nius ypatingai pamėgo. Randi ją tai mestą 
skersai gatvės, tai besikartojančią eilėmis 
ant kai kurių kiemų sienų, kur žemiausios 
jos kondignacijos sudaro koridorius.

Universiteto kiemai, paskendę žalsvoj 
šviesoj, sklindančioj iš sienų, apaugusių vi
jokliais. Vienas tų kiemų prieina prie 
aukšto bokšto papėdės, papuoštos auksi
niais zodijako ženklais ir drąsiu devizu: 
„Hinc itur ad astra“. Tai astronomų bokš
tas. Bet dar grakštesnis bokštas iškyla prie 
įėjimo į universiteto bažnyčią. Akmeninis 
suolas kviečia prisėsti ir pasižiūrėti pro 
krentančių augalų vainiką | fasadą, ant 
kurio, kaip baltos žuvėdros, iškyla angelai.

Vilniaus grožis svetimųjų akimis
(Tos bažnyčios vidus skęsta pusiau prie

temoj. Sublizga tik joje nesuskaityta rave- 
lių eilė išilgai skobtos kolonos, panašios | 
šlifuotus brangakmenius, kurie gaudo ir 
laužo tos blankios šviesos spindulius. Di
dysis altorius yra monumentalus; kad Jį 
pilnai įvertintum, reikia pasikelti aukšto
kais laiptais, vedančiais prie altoriaus. Ta
da žvilgsnis apima visą tą kolonų, masy
vių papėdžių, milžiniškų kapitelių pasaulį, 
kuriame šmėkščioja pilni teatrališkos iš
raiškos stovylų mostai. O visą tą pasaulį 
fantastiškiausiu būdu gaubia žvakių lieps
nos ir nakties šešėliai.

Miela yra eiti toliau gatve, pasislėpusia 
tarp pakalnių, vedančia | pačią miesto šir
dį. Kai žiūri iš viršaus, Vilnius atrodo kaip 
tai keistai sutrauktas, lyg bažnyčios susi
stumtų ant rūmų, rūmai ant namų. Juo 
daugiau nusileidi apačion, juo daugiau iš
siskiria detalės, kiekvienas pastatas grįžta 
į savo vietą.

Kiek tų bažnyčių Vilniuj P Eini nuo vie
nos prie kitos, ne vien kad jas aplanky
tum, bet kartu, kad dar kartą mestum žvilgs
ni t gatvę iš užsisukimo perspektyvos 
ir kad apsisprastum pu tuo egzotišku regi
niu ir su ta praeivių minia, taip tiršta ir 
taip tylia, kad, žiūrint 1 ją, turi (spūdžio, 
kad žiūri | negarsinį filmą.

Neįmanoma išskaičiuoti visų tų bažnyčių, 
^cerkvių, sinagogų, mečečių, karaimų mal
dos namų ir protestantų... Jų perdaug, 
kad suskaičiuotum. Negalima visgi nepa
minėti Sv. Trejybės bažnyčios — to nuos
tabaus rytų ęserlo, tos brangenybės, kuri 
švies ryškiausiai tarp atminimų. Gana sun
ku rasti tą bažnyčią, kurios niekas ir ne
mano lankyti. Guli ji toli už Antakalnio 
bažnyčios, pasislėpusi tarp karo ligoninės 
sodų, kur be leidimo negalima įeiti. Bet 
Vilniuj visos durys draugiškai atsidaro. Ir, 
štai, priartėjus prie didelio pastato, pa
aukštinto gana nevykusia kopula, ir ga
liuos!, kad atėjau. Įveda mane į mažą aštuo
niakampę navą. Pakeliu galvą į krentančia 
iš lubų šviesą — ir tiesiog, tirpstu žavėsy.

XVIII amžius, drąsus ir kartu taip rafi
nuotas, nesukūrė nieko puikesnio, negu toji 

Gr|žusieji pasakoja apie gyvenimą Lietuvoje
(Atkelta iš 1 pusi.) 

rinėmis uniformomis. Vietiniai gyventojai 
pasakojo, kad tos uniformos yra nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės. Taigi tie ke
turi vyrai, ginkluoti grantomls, pistoletais 
ir automatiniais ginklais, kurių vienas net 
du turėjo, žygiavo per Linkuvą dainuoda- 
mit lietuvišką dainą: „Kur mes nukeliau- 
sim, nakvynėlę gausim ..

— Bet jie, — įsiterpia kitas gr|žusis, — 
prieš eidami per Linkuvą sutiko vietos 
vykdomojo komiteto pirmininką, kuris gir
tas važiavo automobiliu, vairuojamu šofe
rio. Partizanai rankos mostu sulaikė ma
šiną. Girtasis pareigūnas, nieko nežinoda
mas, kas bus mašiną sulaikęs, ištiesia par
tijos bilietą ir rodo. Partizanai paskaito ir 
sako: — Kaip tik tas pats, kurio mes ieš
kom.

— Ir išsodino iš mašinos, o šoferiui liepė 
važiuoti, — pasakojimą tęsia pirmasis.

Paskiau, grįžusiųjų pasakojimu, partiza
nai peržygiuoja per Linkuvą, užeina | 
pradinę mokyklą, kurios mokytoja bu
vusi užmaniusi organizuoti komjaunimą. 
Partizanai mokytoją suriša. Si mano, kad 
jau baigtas gyvenimas. Tačiau partizanai 
nieko jai nedaro, tik įspėja, kad liautųsi 
su komjaunimo organizavimu ir, surištąją 
paleidę, išeina. Kiek paėjėję nusimaudo 
upely ir nužygiuoja linkui miško.

ovali icopula, taip lengvutė, kad prikibę 
prie jos atramų briaunų angelai, atrodo, 
neša ją ant savo sparnų.

Dar pakeliui į Aušros Vartus sustabdo 
mus iš kairės Sv. Kazimiero bažnyčia. Ji, 
rusų nualinta Ir apgrobta, paliko tik di
džiajam altoriuje jaudinančiai lengvutes 
kolonas. Toliau, kairėj gatvės pusėj, XVII 
amž. vartai primena Alhambros fantazijas. 
Žengiu pro jų skliautus ir staiga atsirandu 
ilgų mūrų ir tankių lapų mezginy. Gątvelė 
nuveda prie pravoslavų kunigų seminari
jos. Tosios seminarijos cerkvė yra ankščiau 
buvusi katalikų bažnyčia, kurioje vietoj 
laisvai skriejančių angelų — ikonostasas 
su sustingusiom figūrom auksiniame fone. 
Vaikščiojantieji prie panašių į kareivines 
seminarijos rūmų pravoslavų klierikai žiū
ri į mus be jokio nepasitenkinimo. Vilniuj 
viešpatauja tolerancija. Sustoju prie durų, 
ant grindinio, apaugusio žole. Kai atsigrę
žiu nueiti, matau, kad Vilnius išlaikė at
sargoj dar vieną savo staigmenų: senoviš
kas bokštas kyla viršum gatvelės. Kai įei
dama žiūrėjau į įėjimo vartų lanką — su
dėtingą, kaprizingą, beveik musulmonišką, 
nesitikėjau niekad, kad rasiu čia tokį go
tišką rūstumą. Toliau matosi ružavai bal
tas Sv. Teresės bažnyčios fasadas. Fasadas 
tas, ypač vakare, įgauna grožio, kada ap
šviečia Jį šalia įrengtas reflektorius, lyg 
suteikdamas Jam grimo, kuris giliais šešė- 
siais pagilina jos per plokščią skulptūrą. 
Vidus tai bronzos ir aukso simfonija, sim
fonija taip vykusi, kad besigėrint jos visu
ma, nebekreipi dėmesio į atskirus elemen
tus.

Dievo Gimdytoja iš Aušros Vartų skliau
tų teikia dangiškos galios stipriems tvirto- 
vinlams miesto mūrams. Plati gatvelė prieš 
bažnyčia, tarsi šventovė. Po Sv. Teresės 
bažnyčios arkadom visada matysi kokią 
nors nuolankiai beklūpančią moterį prie 
Visokiariopos Malonės Motinos kojų, ku
rios blankus vaizdas auksiniuos rūbuos 
matytis pro atdarus vitražus. Net lietingam 
orui esant, lediniam vartų skersvėjy, visa
da klūpi kokia moteris, pakėlus I Dievo 
Motiną ekstazėj suakmenėjusi veidą — tik 

Dėkoja Staliniu! už maistą... Nors par
tizanų gyvenimas gana sunkus ir apsuptas 
didelių pavojų, nuolat įvyksta susirėmimų 
su milicija, ir tų susirėmimų pasėkoje bū
va aukų, bet lietuviai partizanai dažnai 
iškrečia ir pokštų. Partizanai gana dažnai 
sulaiko vežėjus su maisto produktais, ypač 
iš pieninių sviestą vežančius, ir viską ati
ma. Pvz., praėjusiais metais vasarą j Per
naravą vietos komunistų patikėtiniui ve
žant kolchozinį sviestą, pakeliui vežėją su
laikė partizanai, įsakė lipti iš vežimo ir 
patys su sviestu ir arkliu nuriedėjo miš
kan. Sekančia dieną anksti rytą arklys su 
vežimu buvo grąžintas su šiokia padėkos 
iškaba: „Ačių tėvui Stalinui už specialų 
maisto davinį“.

Partizanai kalbasi su milicininkais. Grį
žusi moteris pasakoja savo pergyvenimą 
partizanams praėjusiais metais susitikus 
su jnilicija Pernaravoj, Raseinių apskrity.

— Pas mus dienos metu užėjo du vyrai. 
Užėję jie paprašė maisto. Mums ir šeimi
ninkei, pas kurią gyvenom, besikalbant 
suūžia motociklas. Mes visos išsigandom, 
kad bus blogai. Gi tiedu vyrai, kurie vii-, 
kėjo civiliai, stuktėlėjo vienas kitam alkū
nėmis ir nebando slėptis. Priešingai, ran
kose žaisdami pistoletais Jiedu išeina kie
man ir užrėkia ant milicininkų: „O ko čia 
jūs?“.

lūpos juda maldoj. Pamaldų metu čia to
kia minia, kad vežikai ir dviratininkai yra 
priversti išvažiuoti iš miesto kitu keliu. 
Neįmanoma tada net atsiklaupti, reikia 
stovėti, sudarant su kitais tirštą, juodą 
masę, uždarytą'gatvelėj, lyg baltoj sraigėj. 
Kyla Iš čia giesmė, panaši į miško dejones 
— ta! garsesnė, tai tylesnė, galinga, mono
toniška, nenutraukiama, perskrodžianti, ro.- 
dos, paveikslo širdį.

Kitame miesto gale katedra grąžina 
mums lygsvarą. Kaip ir vyskupo rūmai, 
keturkampis pastatas, pastatytas pagal 
paprastą planą empire stiliuj su plačiom 
plokštumom, vainikuotas portiko kolonada. 
Senoviškas, neturintis jokio architcktoninio 
ryšio su katedra, bokštas viduryje aikštės, 
tarnauja kaip varpinė.

Katedra būtų buvusi visiškai tobula, jei 
trys figūros, pabrėžiančios jos frontono 
kampus, nebūtų perdaug didelės. Atmetus 
tai, katedros pastatas sukelia mumyse to
kią dvasios būseną, kokia paprastai apima 
mus, žiūrint | klasiškąjį stilių. Tad, žiūrė
dami j rimtas kolonas ir turtingą skulptūrą 
virš durų, vieninteli ornamentą rūsčiai 
nuogoj sienoj, grįžtam pamažu prie lygs
varos.

Katedros viduj, iš abieju šoninių navų 
pusių, eilė apvalių koplyčių. Sunku jas įž
velgti pradžioj, nes dengia jas šešėliai ir 
kolonų tankmė. Tos šoninės koplyčios pil
nos romantikos. Kai kuriose Jų, ant pakili
mų, — karalių sarkofagai. Paauksuoti or
namentai silpnai atsispindi karstuose. Lie
tuvos globėjui Sv, Kazimierui skirta di
džiausia ir turtingiausiai išpuošta koplyčia. 
Marmuro kompozicija viršum altoriaus 
šviečia baltumu. Jos blizgesys, susimaišęs 
su spinduliais, krentančiais iš kopulos vir
šaus, pripildo koplyčią nuostabia šviesa.

Katedra, kaip ir mūsų Panteonas, yra 
skirta miesto garbei. Atidavus duoklę me
nininkams, rašytojams, mąstytojams, pri- 
glausdama jų kapus po savo skliautais, 
šventovė toji visą savo*dvasinę vertę su
kaupia Sv. JCazimiero koplyčioj — toj mis
tiškoj grotoj, kur mąstymas virsta kon
templiacija.

— O jūs, — čia nusikeikia milicininkai,
— norit patekti j mūs rankas.

Buvo du milicininkai ir du partizanai, 
pistoletus rankose laiką. Sic ramiai atsako:
— Labai prašom mus paimti. O jei ir 
paimsit, tai žinokit, kad iš jūs giminės nė 
vieno neliks.

Pasikolioja milicininkai su partizanais ir 
sėdę į motociklą nuvažiavo, o partizanai i 
mišką.

Brolis užkasa nužudytą brolj. Prie Ža
garės, Biliūnų kaime gyvenusi vokietė su, 
maža mergyte pasakoja gana tragišką vaiz
dą. Miške partizanai turėję gerai įrengtą 
bunkeri Ir jame gyvenę. 10 vyrų ir dvi mo
terys, kurioms grėsė išvežimas. Viena jų, 
pas gimines palikusi 5 metų berniuką, pri
sijungė prie partizanų. Tačiau 1950 metais 
tasai partizanų bunkeris buvo aptik
tas ir visi išžudyti. Išžudytuosius atvežė 
Zagarėn ir, nuogus išrengę, suguldė prie
šais milicijos būstinę.

Milicija išaiškino, kad vieno nužudytųjų 
brolis nebuvo partizanuose ir gyveno ūky. 
Ji jį pasikvietė ir pareikalavo užkasti nu
žudytuosius. Visi nužudytieji partizanai 
buvo nuvežti į duobes prie latvių kapinių 
Žagarėje ir čia brolis buvo priverstas už
kasti savo nužudytą broli ir jo likimo ben
drus partizanus. Po to brolis buvo suimtas 
ir išvežtas Rusijon. (B. d J

KUPRELIS
VIENOS PAVASARIO DIENOS PASAKA

I
JAU, rodos, niekas man nekliudys.
Vėl rašau.
Rašau, galvoju. Skraidau tolimam, plačiam neregėtų 

vaizdų pasaulyje.
Mėlyni pavasario rūkai jį šiandien dengia; mėlynuose 

rūkuose jis nuskendęs. Ir regimi laukai, ir žalios pie
vos, ir vėsios girios ten nuskendę.

Girios tylios, ramios stovi. Klausos tik, kaip žolė ir 
javai aplinkui auga.

Blyksterės, žybterės mintis ir vėl išnyksta. Sugauti 
neįstengiu. Ramu šiandien visur.

Anapus durų skubūs žingsniai. Į mane kas ateina.
— Tegul sau.
Įeina tėvas. Sustojęs šypsos.
— Zinai, Ignasėl, ko tavęs prašysiu?
— Šiandien nieko negaliu įspėti. Pasakyk.
— Pirmai prižadėk.
— Ne, taip bijau.
— Nėr ko bijoti. Darbas bus nedidelis.
Įdomu, ką jis sugalvojo?
— Na, vistasia.
— Gerai! — uždėjo man ranką ant peties. — Nueik 

mano vietoj malūnan. Nueičiau pats, bet šiandien turiu 
nuvažiuoti mūgėn: reikia širmį parduoti.

— Kuprelis vienas jokiu būdu nemals, 
tėvas, kad mano veidas niaukėsi. — Sakė: „Kai tik pa
matysi, kad sparnai sukasi, tuojau ir eik“. Jau sukasi 
— Kuprelis pradėjo malti.

Aš galvoju:
— Būti šiandien, tokią dieną, malūne tarp miltų!
Tėvas, tur būt, spėjo mano mintį:
— Tu manai, kad jis laikys tave visą laiką prie pik

jo valgis buvo žaliuojančios avižos. Jei ir kažin kaip dės. Gaudo, vaiko nematomas muses. Jau, regis, žemėn, 
pririštum jį kur‘pievoje, bet jei tik kokio kilometro kaip akmeniukas nupuls, tai žiūrėk, jau net kur pa- 
artumoj yra avižos, niekos negelbės. dangėn nušovė.

Širmį mėgom ne tik mes visi namie, bet ir mūsų Bitės tik zimbia, tik zimbia pievoje. Gėlių gardų kva- 
šuva Murza. Murza saugodavo Širmį ganykloje. Taip pą draiko.
pat jam ir avižose besiganant. Būdavo ateina kas ir 
sako:

— Eikit išvarykit savo arklį iš mūsų avižų. Murza 
kaip pasiutęs nieko neprileidžia.

Murzos jau kelinti metai nėra. Širmis paseno, apy
rambis pasidarė. Bet tėvas vis dar nenorėjo jo par
duoti, Nors šiaip ir mėgo keisti arklius. Tik antradienį 
beariant Širmis atsigulė vagoje. Iš nuovargio. Ir ne
norėjo keltis.

Mes supratom, kad dabar jau teks Širmiui išvažiuoti Ten toliau krūmeliais eilėse suaugę bulbieniai matytis, 
paskutinį kartą mūgėn. Bet vakar ir užvakar tėvas dar Už jų | pabalį dirvonas, linais nusėtas.
tylėjo. Matyt, galvojo ir svarstė. Į vakarus, už vasarojaus lauko, ošia tamsiomis vir-

— Rudenį arkliai pigesni. Dabar ir parduot lengviau, šūnėmis seniai pasenęs beržynas. Rodos, keno senovės
— sako tėvas, sėsdamas vežiman ir imdamas vadeles, priminimui paliktas. Jo pakraštyje marguoja, kaip 
Tie argumentai Ir nulėmė. skraidą drugiai, mergaitės įr berniukai. Vieni renka

Širmis išėjo iš kiemo lėtai, tarytum nujausdamas ką. gėles, kiti ką žaidžia, gainiojas. Beržyno gilumoje ge- 
Aš ir motina išlydėjome jį akimis. Man prabėgo viena gutė kukuoja.
juosta daug atsiminimų apie Širmį, apie mūsų dalyva- Pietuose, tarp krūmų, pievų, tarp stačių krantų, sro
vimą lenktynėse ir apie tai, kaip jis kartą gynė Murzą vena upelis. Žvilga saulės spinduliuose.

Į rytus, pro Juodalksnyną, kur nesiliaudami krankia 
Mano ūpo sudraikyta nuotaika dar labiau susidraikė, juodvarniai su savo paukščiokais, styri mūsų, nuplyšu

siais stogais ir iškrypusiais kaminais, sodžius. Rodos, 
Ilgą laiką vaidentuvės auginti vaizdai nubluko, ati- jis vienas tarp to šaunaus žaliųmo nuskurdęs, vienas 

Dievo apleistas. Tik gerai dar, kad jį kiek sulopo mažu- 
III čiai, menki sodeliai ir keletas didelių liepų ir klevų.

EIDAMAS gėriau pavasarį visu kvapu. Jaučiau, kad Netoli nuo čia, į žiemius, tarp tirštų sodų, tarp iš- 
jo eteringa, ore virpanti energija persunkia ir gaivina našių medžių, baltuoja dideli Sargauto rūmai. Nuo jų 
mane. žėri ne vienas Gervėratis, visa apylinkė. Važiuojant

Platus sodžiaus dangus, aukštu, tik įžiūrimu skliau- nuo dešimt kilometrų lengva juos įžiūrėti. Kokią gra-

Pradžios Birželio nedrąsus vėjas purena medžių vir
šūnes, vilniuoja išplaukėjusias rugių dirvas. Bėga, bėga 
bangomis varpos per laukus. Įsisvyruos, regis, visa dir
va ir aukštyn pakils.

Štai jau netoli ir malūnas. Jis stovi pasistiebęs ant 
apvalaino, lyg piliakalnis, kalniuko, atokiai nuo Gor- 
vėračio dvaro.

Iš vienos jo pusės tęsiasi j pakalnę rugių laukai. H 
kitos žaliuoja avižos, miežiai, žirniai ir baltuoja grikiai.

liaus? Jam smagu bus su tavim pasišnekėti. Juk žinai, 
kad jis tave mėgsta?

— Bet aš šiandien galvojau apie kitą darbą.
— Nesisuklnėk... Grūdų ne daug nuvežiau. Vėjas, 

matyt, bus geras, spustersit ir nepamatysi, kaip sumal
sit... Ir tau bus geriau. Senus pažįstamus pamatysi. 
Jau penkta diena kai parvažiavai, o dar niekur nebu
vai išėjęs. Svečias esi, neturi ko namie užsidaręs sė
dėti. Dabar dienos tokios gražios.

Padėjęs plunksną žvilgterėjau langan. Diena atrodė 
tikrai nuostabi. Oras skaidrus, medžiai nauju žalumu 
žvaga. Ir pro langą buvo jaučiama, kaip pavasario sula 
oru sunkias.

— Eisiu! — atsistojau.
Tėvas patenkintas išėjo kinkytis.

II
MAN gaila Širmio. Mes beveik drauge augom.
Kokios dvylikos jį dveigį pratinau jodinėti. Dar ir nUo kitų šunų, 

dabar turiu pirmo pratimo žymę kaktoje. Širmis ma
tomai aiškiai buvo nusistatęs žmogaus jungo nenešti, Jaučiau, kad šiandien rašyti vis viena negalėčiau, 
todėl pratinimas ėjo nepaprastai pamažu. Numetęs ma
ne vienok visuomet sustodavo ir palenkęs galvą lyg tolo. Juos nublukino raiški, neatitolinama tikrovė, 
ironingai žiūrėdavo, kaip vyko mano atsistojimas.

Pratinimo kova, vieno ir kito užsispyrimas padarė
mus gerais draugais.

Sugrįžus man pavasariais namon iš mokyklos jis 
pastebėjo žvengdavo iš džiaugsmo.

širmis mėgdavo dalyvauti arklių lenktynėse. Joti tu, vilioja galvą aukščiau pakelti. Pats pakiltum, jei žią dieną dar ir nuo toliau, 
tuomet Juo būdavo nepaprastas smagumas Jaučiau tie
siog, kad jis turėjo toki pat norą kaip ir aš: laimėti. Lai
mėdavom, žinoma. Visuomet. Nusiminę konkurentai, so
džiaus vaikinai, guosdavo save: „Žaibas, o ne arklys!
Dalyvaujant jam lenktynėse gero negali būti."

Bet širmis mėgo ir gerai pavalgyti. Mėgiamiausias

įmanytum. Noras ima plačiai ir toli pamatyti. Kiekvieni metai matau šituos laukus, girias, sodžius,.
Tik šen, tai ten raižo dangaus mėlynę dideliais vin- bet kiekvienas pavasaris jie man atrodo kitoniški. Ro- 

giais gandrai. Plauko, rodos. Sparnais nemosuoja. Aukš- dos, pernai tai ne taip buvo, tai ne taip, šiemet kur 
čiau jų matyt tarp baltų, Išdrikusių debesėlių keletas įstabiau, labiau ak| veria. Ir dar ima noras pažiūrėti 
juodų taškų. Stovi tie taškai, kaip įsegti. Nei nesukruta, ir dar kartą visą apylinkę akimi apibėgti, susiprasti

Žemiau, ties sodžium, narstos, žaibu skraido skregž- su ja.
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Lietuviai visame pasaulyje
Laikraštininkas Amerikoje pro fabriko dūmus Vienos lietuvių angliakasių kolonijos

Tai netikslus Amerikos fabrikų atestavi- 
• mas. Ne tik laikraštininkai, bet ir kitų pro

fesijų asmens, dirbdami fabrikuose, dūmų 
nejaučia ir nemato, nes fabrikų ir dirbtu
vių mašinos čia varomos elektros jėga, ku
ri imama iš specialių elektros stočių. Visai 
kitas reikalas yra įtemptas darbas ir nuo
latinis mašinų triukšmas. Šitie nelabieji ir 
sugraužia energiją, kuri taip reikalinga 
kiekvienam laikraštininkui. Po darbo gri
žas | namus, galvoje ūžiant visokiausioms 
mašinų garsams, o sąnariuose slankiojant 
fabrike kilnotų svorių atgarsiams, visų 
pirma žvilgsnis krypsta ne knygų lentynos, 
bet poilsio vietos linkui. Gera dar, jei su
spėji peržiūrėti periodinę spaudą ar išklau
syti paskiausių radio, žinių. Ir didelio jėgų 
įtempimo reikia norint atsisėsti prie rašo
mosios mašinėlės, ką nors parašyti spau
dai. Šitą laikraštininkų „tinginiavimo“ ligą 
yra pastebėję Amerikoje leidžiamų lietu
viškų laikraščių redaktoriai, šiuo klausimu 
yra pasisakęs ir vienas kitas laikraštinin
kas, o to klausimo sprendimą diktuoja pati 
gyvenimo praktika.

Viename lietuviškame savaitrašytyje lai
kraštininkas, greičiausia nė neuostęs fabri
ko kvapo ir negirdėjęs mašinų triukšmo, 
labai įtikinamai kalbėjo apie „Nepastebė
tas valandas“. Tame pokalbyje buvo įro
dinėjama, kad fabrike dirbančiam laikrašti
ninkui pakankamai yra laiko poilsiui, pra
mogavimui ir kitokiems asmeniškiems rei
kalams; visą laikraštininko laisvalaikį su
skirstęs i aiškią skaitmeninę „meniu“, tasai 
autorius atrado ir didelę porciją to laisva
laikio ’metu straipsnių rašymui. Visai pa
našiai, kaip pavyzdingoje valgykloje: vis
kas aiškiai suskirstyta porcijomis, tik imk 
ir naudokis tomis laisvalaikinėmis valando
mis. Diskutuoti su tokiu tiksliu apskaičiuo- 
toju nebuvo tada prasmės: — buvo aišku, 
kad pats padirbėjęs fabrike tuojau per
tvarkytų savo laisvalaikio „meniu“.

Dėl tų „nepastebėtų valandų“ savo laiku 
Amerikos lietuvių spaudoje buvo kilęs 
triukšmelis: būta balsų prieš, bet nestigo 
ir pritarėjų. Pastarųjų tarpe — keli nesenai 
iš Vokietijos stovyklų atvykę rašto žmo
nės. Šiandien jie jau nebekalba laisvalai
kio klausimu ir iš viso nesirodo periodinėje 
lietuvių spaudoje: darbas fabrikuose visai 
atbukino jų plunksnas ir išdžiovino rašalo 
ašaras.

Pereitais metais viename gerai tvarko
mame lietuviškame Amerikos dienraštyje 
dažnai sukaliojosi jaunas rašytojas — lai
kraštininkas, užkliudydamas nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo būtus ir nebūtus 
reiškinius. Kliuvo nuo jo tremtyje esan
tiems profesionalams aktoriams; gimnazijų 
direktoriams, nežinojusiems, kas parašė 
romaną „Broliai Domeikos“; kliuvo papras
toms varlėms, per klaidą patekusioms lie
tuvio ūkininko šulinin; atsiėmė nuo jo at
pildą buvę Lietuvos valdininkai, leidę ne
mokytiems kaimo berneliams eiti bernauti 
latviams; nebuvo jo pamiršti karinio pa
rengimo ir fizinio auklėjimo mokytojai; 
lietuvis karys ir Lietuvos kariuomenė ap
svaidyta purvais ir iš jų pasityčiota. Galų 
gale visas aprašymas užbaigtas Lietuvos 
praeitimi, kuri, ’autoriaus žodžiais, esanti 
prasčiausia, uždara skrynia, įkurtą nieko 
neįdėsi, taip pat nieko ateičiai nebeišimsi“.

Visas šis šūkavimas, esą, buvo daromas 
su tikslu sužadinti apsnūdusių laikrašti
ninkų judrumą ir kitų kultūrininkų ener
giją.

Šiandien tasai energingasis šūkalotojas ne 
tik karingo pobūdžio, bet ir ramutėlio tono 
rašinėlio nebesumezga. Greičiausiai fabri
ko mašinų triukšmas bus karingąjį lai

kraštininką nuovargio apklotu apklojęs.
Antras entuziastas, Vokietijoje buvęs 

vieno savaitraščio redaktorium, vos įkėlęs 
koją į Amerikos žemyną ir išgirdęs kalbas 
apie laikraištininkų „tinginiavimą“, kate
goriškai pareiškė:

— Tas tiktai negali ir nerašo laikraš
čiams, kas iš viso neturi ko pasakyti.

Pradžioje pasispardė naujakurys keliais 
strapsniais ir nutilo. Kaip nebūta aukštai 
šokusio rašytojo-laikraštininko.

Tiems, kurie fabrikų mašinų triukšmo 
ir varginančios jo įtakos laikraštininko 
darbui nepažįsta, gana dera parafrazuota 
liaudies dainelė:

Pasakyk, broleli, kur tu pradingai,
Ar iš raškažėlio spaudą pamiršai... ?

O vis dėlto padėtis nėra nepataisomai 
tragiška. Seni spaudos vilkai, kaip Vytau
tas Alantas, J. Cicėnas, prof. Skardžius ir 
dar vienas kitas, kasdien dirbdami fabrike, 
nepasiduoda mašinų triukšmo įtakai ir 
randa laiko nuolat bendradarbiauti lietu
viškoje spaudoje.

Kokia gi padėtis su laikraščių skaityto
jais? Ar daug jų turi Amerikos lietuviški 
laikraščiai? Sunkus klausimas, nes skaity
tojų skaičius yra laikraščių redakcijų pas
laptis ir ji viešumai neskelbiama. Tačiau 
neprasilenkiant su tiesa galima tvirtinti, 
kad retas tremtinys ar jo šeima neprenu
meruoja lietuviško laikraščio. Daugelis 
Amerikos lietuviškų laikraščių panaudoja 
labai vykusi būdą tremtinius savo prenu
meratorių tarpan įtraukti: tremtinys, at
vykęs į Ameriką, po keleto dienų gauna 
kelis įvairiais pavadinimais laikraščius, 
kurių redakcijos, kartu su laikraščiais, at
siunčia naujam atvykėliui sveikinimą ir 
pažada laikrašti, kol įsikurs, kurį laiką siun
tinėti nemokamai. Tokiu būdu duoda 
progos su laikraščiu susipažinti, o taip pat 
naujakuriui duoda progos užsidirbti pini
gų. Kol jų neturi — laikraštis siunčiamas 
nemokamai. Dauguma atvykusių tremtinių 
ir užsiprenumeruoja vieną kurį iš gautų 
laikraščių.

Tiesa, šiuo būdu ir mūsiškiai komunistai 
bando tremtinius palenkti savo pusėn. Bet 
siuntėjai kartu su laikraščiu nedrįsta pri-

Pasistatė laivą. Belgijoje gyvenąs lietu
vis tremtinys. Pr. Limentas, po darbo lais
valaiki sunaudojo statydamasis laivą. Per 
dvejus metus jis pasistatė 5 metrų ilgio 
laivą, kuriuo iš Liežo gali pasiekti Antver
peną, sunaudodamas 20 litr. degalų.

Steigs vaikų darželius ir mokyklas. Aus
tralijoje gyveną lietuviai, akinami Lietuvių 
Kultūros Fondo Australijoje ir PLB vado
vybės, deda pastangų, kur tik bus įmano
ma, steigti vaikų darželius, sekmadienio 
mokyklas ir jaunimo kursus, kad tuo bū
du jaunimas būtų apsaugotas nuo nutautė
jimo.

Korėjoje gatvė pavadinta lietuvio vardu. 
Amerikos kariuomenėje esąs Amerikos lie
tuvis grandinis Julius Adamonis praėjusi 
rudenį ypatingai atsižymėjo vykstant ko
voms pietų Korėjos sostinėje Seuol. Už jo 
drąsą, įgalinusią laimėti mūšį, J. Adamonis 
apdovanotas atsižymėjimu ir jūreiviai gat
vę Seuole, kuria tanku vykdamas lietuvis 
užmezgė ryš| su užnugariu ir tokiu būdu 
kovojantieji gavo paramos, pavadino „Ju
liaus Adamonio Alėja“.

Gamina kojines. Lietuvis prekybininkas 

jungti kvietimų. Ar jiems pasiseka koki 
nayvų tremtinį prisivilioti, kad užsiprenu
meruotu melu perpildytus laikraščius — 
sunku pasakyti.

Blogesnė padėtis Amerikoje yra su lietu
vių vaikais ir jaunuomene, šiems laikraš
čių kaip ir nėra. Amerikoje lietuvių tė
vams tėra vienintelė EGLUTE. Tačiau ji 
toli gražu negali konkuruoti su ameriki
niais vaikams leidiniais, gausiai iliustruo
tais, kuriuos jaunimas greit pamėgsta. Jei 
suaugusiems lietuviams negresia joks pa
vojus ištautėti, tai to negalima pasakyti apie 
lietuviškąjį jaunimą, kuriafh per kaubo
jišką spaudą gresia didelis pavojus nu
tausti. J. VEJAS.

Literatūros vakaras Vasario 16 Gimnazijoje
Birželio 24 d. Lietuvių Vasario 16 Gim

nazija, Diepholze, suruošė literatūros va
karą, kurio turiningą programą savo kūri
niais užpildė. Dr. Vydūnas, poetė Vlada 
Prosčiūnaltė ir rašytojas Antanas Giedrius, 

'O be to, nesenai mirusio rašytojo-poeto 
Juozo Krūmino atminimui keletą jo bele
tristikos ir poezijos kūrinių paskaitė A. 
Venclauskas. A. Venclauskas nupiešė trum
pą mirusio rašytojo J. Krūmino biografiją 
ir velionis buvo pagerbtas svečių atsistoji
mu susikaupimo minutei.

Visi rašytojai skaitė naujausius savo kū
rinius, o Dr. Vydūnas aiškino giliąją pras
mę mūsų dainos „Lėk sakalėli“ ir kalbėjo 
apie šių dienų žmogaus didžiuosius uždavi
nius. Vlada Prosčiūnaitė savo kūriniais ir 
gražia deklamacija sužavėjo visų mokslei
vių ir kitų atsilankiusių svečių širdis. Po 
poemos „Vėjai iš Rytų“, minutę laiko visi 
svečiai dar sėdėjo lyg žado netekę ir tik 
po to, katučiai. Rašytojas A. Giedrius pa
vergė visus savo’ puikiomis pasakėčiomis 
lapę gudruolę, apie dausų sveti ir visiems 
labiausiai patikusia „Kam žmogus su ke
pure“. Iš A. Venclausko skaitytos J. Krū
mino kūrybos didžiausią įspūdį paliko iš
trauka iš nebaigto rašyti romano „Sidabri
nis lietus“. Visi rašytojai buvo apdovanoti 
gyvų gėlių puokštėmis.

Pr. Mickūnas, gyvenąs Venecueioje, pasku
tiniu metu Caracaso mieste atidarė kojinių 
audimo įmonę.

Dail. Puzinas laimėjo premiją. JAV, Ka
lifornijoje, gyvenąs lietuvis tremtinys dail. 
P. Puzinas, kuris praėjusiais metais už sa
vo darbus laimėjo premiją, šiemet, toįe 
pačioje Kalifornijoje vykstant vadinamai" 
madonų parodai, buvo išstatęs „XX am
žiaus madoną" — kūrini, vaizduojantį lie
tuvę mętiną už geležinės uždangos. Daili
ninkas laimėjo populiarumo premiją, už jo 
kūrynį didžiumai parodos lankytojų pasi
sakius.

Gamina kultūrinę filmą. J. ir A. Mekai 
ir D. Šulaitis JAV, Brooklyne, įsteigė fil
mų bendrovę. Dabar atsidėję gamina fil
mą, vaizduojančią lietuvių kultūrinį gy
venimą. A

^rėmimų vagonas Amerikoje. Ryšium su 
dešimtmečio Pabalty trėmimų sukaktimi 
JAV, Bostono miesto gatvėmis buvo veža
mas rusiškas gyvulinis vagonas, apraizgy
tas vielomis. Tokiu būdu vaizdžiai buvo 
parodyti pabaltiečių trėmimai, įvykdyti so
vietų prieš 10 metų-ir šiandien tebetęsiami.

gyvenimo vaizdai
Hainaut lietuvių kolonijos tirpimas ir 

toliau vyko. Vienerius metus padirbėję du 
jauni vyrai, nusivylę kasyklų darbu, spru
ko per čia pat esančia sieną Prancūzijon. 
Pasiekę Marselį jiedu įstojo į svetimšalių 
legioną. Po kurio laiko buvo gautas laiš
kas, kad jiedu jau pasiekę Indokiniją. Čia 
buvo išskirti. Vienas pateko Šarvuočių da
liniu, kitas — parašiutininkų.

Kaip kiekvienoje didesnėje bendruome
nėje, taip ir čia, Hainut lietuvių kolonijoje, 
pasitaikė asmenų, kurie toli gražu nieku 
neprisidėjo prie lietuvio vardo kėlimo. 
Priešingai, buvo atplaišų, kurios nepritapo 
prie bendruomenės ir savo elgesiu žemino 
lietuvio vardą. Vieni per daug girtaudami, 
kiti kitos rūšies savo elgesiu.

Pačioje Hainaut kolonijos gyvenimo pra
džioje prasidėjęs jos mažėjimas iš lengvo 
ir toliau retino lietuvių skaičių. Pasitaikė 
nelaimių, kurios palietė dvi šeimas. 1948 
metais Olšauskų trijų metų dukrelei kasy
klų traukinys ligi peties nuplovė kairę 
rankutę. Šio traukinio bėgiai buvo praves
ti pro pat gyvenamus barakus. Kartą, gar
vežiui stumiant akmenimis paktrautą sąs
tatą mašinistas nepastebėjo ant bėgių 
žaidžiančios mergytės ir įvyko ši skaudi 
nelaimė. Tėvai bandė ieškoti konpensaci- 
jos, bet jiems buvo pareikšta, jog pagal 
belgų įstatymus tėvai iki 7 metų vaikų 
amžiaus atsakingi už jų priežiūrą ir dėl 
pasitaikančių nelaimių dargi tėvams ga
linti būti keliama byla. Gi prieš kasyklų 
administraciją užvesti bylą ir ieškoti tei
sybės būtų tas pats, ką bandyti pūsti prieš 
vėją. Tad nelaimės ištikti tėvai buvo pri
versti liautis ieškoti kaltininko.

1949 metais gruodžio mėnesį Dabulskių 
4 metų sūnus Alfredas, bežaisdamas prie 
upelio, tekančio pro barakų langus, tėvų 
nepastebėtas įpuolė vandenin ir tik po il
gesnio laiko pavyko skenduolį rasti.

Dujingos kasyklos. Vietos kasyklos, L. L. 
H. P., kuriose dirba didesnė pusė lietuvių, 
yra trečios eilės, t. y. turinčios daug dujų. * 
1949 m. gruodžio 13 d. 840 metrų gilumoje 
įvyko stiprus dujų išsiveržimas. Laimė, 
kad nebuvo kibirkšties, nes tokiu atveju 
visoje šachtoje neliktų nė vieno angliaka
sio gyvo. Šio dujų išsiveržimo metu keturi 
angliakasiai žuvo ir 38 buvo sunkiai sužeis
ti. Sprogimo metu šachtoje buvęs lietuvis 
išliko sveikas.

Pačios kasyklos ne tik kad pavojingos 
dirbantiesiems dėl nuolat galimo dujų iš
siveržimo, bet ir dėl jų prjmityvumo.

Pažymėtina, kad šiose kasyklose, jų po
žemiuose, nepraprastai gausu pelių, kurios 
ne tik nuolat angjiakasiir pietumis dalina*' 
si, bet'ir jų drabužius labai dažnai suėda."

Kas gali — išvyksta. Paskutiniu metu 
palengvinus iš Belgijos Kanadon įvažia
vimo sąlygas, nemaža Hainaut lietuvių ko
lonijos narių stengiasi išvykti iš čia, tikė
damiesi Kanadoje susidarysią palankesnes 
įsikūrimo galimybes. Šios kolonijos pirmo
sios kregždės per Atlantą sparnus jau pa
kėlė liepos 4 d. Nemaža dokumentuojąs! ir 
laukia progos išvykti. Atrodo, kad šios ko
lonijos tirpimas,‘prasidėjęs vos jai įsikū
rus, paskutiniu metu dar daugiau pa
spartės.

Dvasios reikalais. Hainaut kolonijoje rū
pinasi iš Monzo atvykstąs S. J. Aranaus- 
kas, geraširdis vienuolis, niekad veide ne-

Viena didesniųjų lietuvių kolonijų Belgi
joje buvo Hainaut provincijoje, Pomme- 
roell miestely, esančiame netoli Prancūzi
jos sienos, 1947 metais Belgijon atvykus 
angliakasiams čia buvo įsikūrę apie 90 lie
tuvių. Žymi jų dalis, padirbėję bandomąjį 
laikotarpį (3 mėnesius), gr|žo Vokietijon. 
Kiti, padirbėję ilgesni laiką Ir įsitikinę, 
kad Čia nėra įsikūrimui sąlygų — atsisakė 
toliau dirbti. Šie taip pat buvo grąžinti Vo
kietijon, tačiau kol grįžo, kiekvienas jų 
turėjo trumpesnį ar ilgesnį laiką -pasėdėti 
Briuselio kalėjime, kol susidarydavo trans
portui pakankamas asmenų skaičius.

Ta proga gimnaziją dplankė visa eilė 
aukštų svečių: PLB Krašto Valdybos Pir
mininkas, kartu einantis ir BALFO direk
toriaus Europoje pareigas Pr. Zundė, Švie
timo Inspektorius Pr. Karalius su ponia, 
Krašto Valdybos atstovas A. Venclauskas 
su ponia, Vyriausias Lietuvių Tremtinių 
Sielovaldos Tvarkytojas Tėvas Bernatonis, 
Grohno stovyklos kapelionas kun. Šarka, 
Oldenburgo-Wehnen lietuvių stovyklos ka
pelionas kun. Steigvila, Tėvas jėzuitas Ra
bikauskas, kompozitorius Strolia ir kt.

Diepholzo lietuviai yra dėkingi mieliems 
mūsų rašytojams, atvykusioms į tą tolimą 
stovyklą ir praskaidrinusiems jų pilkąsias 
tremties dienas. Ain.

Knygų Leidyklos 
„VENTA“ Pranešimas

Nuo šio laiko kiekviename TREMTIES 
numery tilps informacijos apie „Ventos“* 
leidyklos leidinius. Gerb. skaitytojai yra 
prašomi atydžiaj sekti pranešimus ir nuolat 
papildyti savo bibliotekas trūkstamais lei
diniais.

„Ventoje“ Gaunami šie leidiniai:
1. Prof. P. Skardžius, S. Barzdukas, J. M. 

Laurinaitis, LIETUVIŲ KALBOS VADO
VAS, 606 psl., kaina DM 20,—.

2. A. Maceina, DIDYSIS INKVIZITO
RIUS, antroji papildyta ir pataisyta laidą, 
kuri nagrinėja Dievo ir velnio kovą žmo
gaus širdy, 221 psl., kaina DM 4,—.

3. A. Maceina, JOBO DRAMA, žmogiškos 
būties apmąstymas kančios situacijose, 244 
psl., kaina DM 5,—>

4. Dr. P. Gaidamavičius, ISBLOKSTASIS 
ŽMOGUS, skaudžiai mus kiekvieną ištiku
sios benamybės problemos, 280 psl., kaina 
DM 6,—.

1. Al. Baronas, ŽVAIGŽDES IR VEJAI, . 
novelės;

2. Gr. Tulauskaitė, PO SVETIMU DAN
GUM, poezija;

3. V. Jonikas, SIELVARTO GIESMĖS, 
poeziją;

4. Kun. A. Sabaliauskas. NUO IMSRĖS 
IKI ORINOKO (PER FAKIRŲ ŽEMĘ), ke
lionės ir išgyvenimai;

5. A. Maceina, NIEKŠYBES PASLAPTIS, 
Antikristo karalystės įsikūnijimas ir Baž
nyčios ištrėmimas | dykumas;

6. Jurgis Jankus, NAMAS GEROJ GAT
VĖJ, romanas;

7. A. Vaičiulaitis, VALENTINA, romanas, 
naujai papildyta ir pataisyta laida;

», A. VaičluUltis, RINKTINIAI RAŠTAI, 
novelės.

Leidiniai gaunami šiuo adresu: z .
Jonas Rimeikis

(13b) MURNAU pranykstančia šypsena, kuris praskaidrina 
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VENTA.
pilką angliakasio gyvenimą, jį paguodžia.

Angliakasys A. R.

V. Mykolaitis-Putinas

Bet raiteliam artėjant, jo nustebimas augo kaskart 
didyn. Jis ėmė Įžiūrėti, kad du su vyriškomis kietomis 
skrybėlėmis tai buvo, berods, moterys, kurių viena lai- 
baliemenė, lėkė per lauką ir šoko per griovį.

Ji jojo iš Vasario pusės, ir kunigas spėjo pamatyti, 
kad tai buvo jauna ir labai graži ponia. Jis taip pat 
spėjo pamatyti, kad vyriško fasono skrybėlė puikiai ti
ko prie gyvo, įrausvinto jos veido, kad ji buvo apsivil
kusi juodu vyriško kirpimo surdutu ir kad jos apikak- 
lė buvo parišta baltu, plačiu kaklaraiščiu. Tik šis ple
vėsuojantis kaklaraištis, aukšta krūtinė ir laibas lie
muo davė moterišką akcentą jos rūbam ir stuomeniui. 
Likusios gi jos tualeto dalys vėl buvo vyriškos: dryžos, 
languotos kelnės ir ligi kelių, aukštais aulais, laki- 
ruoti batai. Ir ant arklio ji sėdėjb vyriškai, stypčioda
ma balno kilpose ir gerai valdymą pavadžiais karšto 
arklio kaprizus. Kunigas dar spėjo pastebėti, kad an
tra ponia buvo kiek senyvesnė, stambesnė ir ant arklio 
sėdėjo moteriškai: pusiau šonu, abi kojas laikydama 
vienoj pusėj. Vyriškis, kurio aprėdalas skyrėsi nuo po
nių vien tik kepure, siauru kaklaraiščiu ir mažesniu 
krūtinės iškirpimu, buvo jau senyvas ponas, visai sku
stas, kumpanosis su širmais iki žandų užleistais ba
kenbardais.

Kun. Vasaris jau susiprotėjo, kad čia bus dvaro po
nai, baronai Rainakiai ir, kaip nepažįstamas, norėjo 
nežymiai praeiti pro šalį. Bet jaunosios ponios arklys, 
ar tai dėl to, kad Vasaris tuo tarpu pasirodė pro medį, 
ar dėl to, kad vėjas suplazdeno kunigo sutaną ir pele
riną, staiga taip siūbtelėjo į šalį, kad tik ponios mei
striškas įgudimas jodinėti išgelbėjo ją nuo maudynės 
pasitaikiusioje toj vietoj baloje. Vasaris sumišo ir nu
sigando, bet ponia linktelėjo jam galvą, linksmai nusi
šypsojo ir sušuko lenkų kalba:

— Prašau kunigo nenusigąsti. Tai niekniekis. Aš 
jodau', kaip amazonė, ir manęs jokis arklys neišmes iš 
balno.

Vasaris nusiėmė skrybėlę ir jau norėjo atsiprašyti, 
bet ponia, pertraukdama jį, paklausė:

— Kunigas iš toli?
— Aš čia pat iš Kalnynų, ponia.
— Iš Kalnynų? Kaip tai gali būti, kad aš tamstos 

nepažįstu?
—■ Aš dar tik kelios dienos kaip Kalnynuose.
Čia ponas mandagiai kilstelėjo kepurę ir prisistatė: 
— Malonu pasipažinti. Baronas Rainakis, ponia ba-
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ronienė — jis linktelėjo į jaunąją ponią — ir ponia Šo
kdina, mano sesuo, — jis linktelėjo į vyresniąją ponią.

— Kunigas Vasaris, Kalnynų vikaras ...
Ponas baronas, išgirdęs tai, atrodė labai nustebęs: 
— Kaip kunigas pasakei? ... Vasaris? ... Vasaris?
— Taip, tokia mano pavardė, — savo ruožtu nuste

bęs patvirtino kunigas.
Baronas, matyt, norėjo jam dar kažką pasakyti ir 

pasuko arklį į tą pusę, bet arklys susimuistė ir sker
somis ėmė trauktis atgal.

— Tikimės su kunigu arčiau susipažinti. Ligi pasi
matymo! — tarė ponia baronienė, gražiai šyptelėjo ir 
suplakė arkl|.

— Aš moku lietuviškail — šūktelėjo atsigrįžęs ba
ronas, ir visi trys nujojo savais keliais.

Vasaris nužingsniavo tolyn. Šitas nepaprastas su
sitikimas pakėlė jo nuotaiką, ir jis visas paskendo sa
vo vaizduotėj, benarpliodamas naujos pažinties įspū
džius. Dvaras jam visuomet atrodydavo apgaubtas ro
mantiško paslaptingumo ir viliojančio grožio. Dvaras 
jį trąukė, kaip kokia užburta pasakos pilis, kurioje 
piktas raganius slepia ir auksą, ir sidabrą, ir deiman
tus, ir žemčiūgus ir kalina gražuolę karalaitę.

Vasaris, nekultūringo kaimo vaikas, apdovanotas 
jautria menininko siela, poeto talentu ir dideliu įspū
dingumu, instinktyviai ilgėjosi kultūros, meno ir aris
tokratiškos atmosferos, kurioje pagyventi jį taip trau
kė, kaip paliegėlį traukia saulės šiluma ir sultingas 
šilo kvapas. Jis žinojo, kad Lietuvos dvarai slepia di
delius kultūros lobius, bet kad tie lobiai tebeglūdi to
bulai izoliuoti ir neprieinami jiem, išsiilgusiem kultū
ros, šiaudinės pastogės vaikam. Tie lobiai buvo užkeikti 
svetimu žodžiu.

Važinėdamas | seminariją ir iš seminarijos, pakelėj 
jis matydavo ne vieną dvarą — ir kiekvienas žadinda
vo jo smalsumą ir vaizduotę. Beveik visi jie būdavo 
apžėlę aukštais medžiais — sodais ir parkais, beveik 
visų jų rūmai slėpdavosi tų medžių paunksmėse, be
veik visi jie atrodydavo tylūs ir apmirę. Apie dvarus 
jis buvo nuo mažens prisiklausęs visokių pasakojimų 
dar iš baudžiavos laikų, o vėliau girdėjęs ir šiaip jau 
įvairių romantiškų nuotykių. Pakliūti į dvarą buvo jo 
ilgametė svajonė.

Ir štai dabar ta svajonė ima realizuotis. Jis pasi
pažino su nebet kuo! Su pačiais baronais — aukštos 
kilmės aristokratais! Baronas, matyt, originalus žmo

gus, o baronienė moteris reto grožio ir nepaprasto 
temperamento! Kunigui nuolatos stovėjo prieš akis 
vaizdas, kaip ji raita skrido per lauką ir šoko per 
griovį.

Taip svajodamas ir mąstydamas apie šį nuotyki ir 
būsimą vizitą j dvarą, jaunasis Kalnynų vikaras pa
siekė šileli. Čia, užuvėjoj, buvo taip tylu ir šilta, kad 
visai dar nebuvo jausti melancholiškos rudens nuotai
kos. Guviai zvimbė muselės, šmėkštelėjo tarp medžių 
voverė, toli kažkur visa gerkle raliavo piemuo, nė kiek 
tačiau nekenkdamas ramiai šilelio nuotaikai ir ty
lai.

Vasaris paėjo toliau ir pasirinko vietą, iš kur buvo 
matyti ežerėlis, o pro ji Kalnynų dvaras ir bažnytkai
mis. Vietelė buvo jauki, ir reginys gražus. Kunigas 
pasitiesė apsiaustą ir pusiau gulsčiomis parvirto ant 
kvepiančios, saulės sušildytos žemės. Štai pagaliau jis 
vienų vienas, su savo mintimis ir savo atskiru pasau
liu — ir jis gali dabar į tą pasaulį pažvelgti ir jame 
pats su savim pabūti — niekas jo nepasaugos, niekas 
nesutrukdys.

Tokiais momentais Vasaris jausdavosi, tartum bū
tų išsinėręs iš visų laikinų savo gyvenimo aplinkybių 
ir pasiekęs savo pačio žmogiškąją esmę. Reti tai bū
davo momentai, bet jam brangus ir reikalingi. Tokiais 
momentais jis pajusdavo save patį, kaip kokią nepa
liestą versmę, kurioje glūdi dar daug niekam nežino
mų pajėgų. Tuomet jis įtikėdavo savim ir gerbdavo sa
ve. Tokiomis valandomis jis, tarsi, nuplaudavo nuo 
širdies visą per dienų dienas prisirinkusį kartumą, kai 
jis būdavo paprastas nusižeminęs kunigėlis, kuriam 
bobelės geisdavo pabučiuoti į delną, o vyresnieji kon- 
fratrai traktuodavo bent kiek iš aukšto su protekcija 
arba nebojimu.

Tokis momentas prasiskleidė jam sėdint šilely, iš 
kur buvo matyti ežerėli!, dvaro liepos ir Kalnynų baž
nyčios bokštas. Kun. Vasaris žiūrėjo į tą bokštą, prie 
kurio jis buvo pririštas vikaro pareigomis, bet jo są
monėj dabar nebuvo jokio savo kunigystės nujautimo. 
Ir jeigu kas būtų staiga tą nujautimą pažadinęs, jis 
sunkiai būtų galėjęs apsiprasti su mintimi, kad jis iš 
tiesų kunigas — aacerdos in aeternuin, kad jis kasdien 
duoną ir vyną paverčia Kristaus Kūnu ir Krauju, kad 
jis atleidžia nuodėmes ir dalina žmonėm Dievo malo
nes. Jis — Liudas Vasaris? Ne, tai tur būt, negalimas 
daiktas. Juk jis štai dabar jaučia taip paprastai, žmo
giškai — ir jis nori tokiu pasilikti — ir jis bijo viso 
to, kas nepaprasta, kilnu, šventa — kaip tad jis gali 
būti sacerdos in aeternum? ...

Jis apsivertė aukštleninkas — ir kasdieniškoji rea
lybė visai ištirpo mėlynose dangaus erdrėse, praskydo

baltuose debesėliuose, išsisklaidė lengvuose pušų aro
matuose. Vasaris jaučia, kad jis poetas, menininkas, 
kad jis patiria savy slaptą gamtos gyvenimą, ir jo pa
čio siela jungias su gamta, su pasauliu. Jo vaizduotė 
gyva ir laki. Jis sugeba gyventi ir jaudintis savo fan
tazijos padariniais. Tiesa, jis nieko gero dar Ilgšiai 
nesukūrė. Dar jis neranda tinkamų savo išgyvenimam 
motyvų, nei formų. Dar tarp jo ir realybės kabo lyg 
kokia tiršta rūkų uždanga. Dar jis negali meniškai ob
servuoti tikrovės ir susivokti savo pačio emocijų gau
sybėj.

Bet svarbiausia tai, kad jis jaučia savy Dievo ki
birkštį, talento sąmonę, ir tas nujautimas stiprėja ja
me diena iš dienos nuo to laiko, kai jis galutinai išėjo 
iŠ seminarijos mūrų. Per tą laiką jis, tiesa, neparašė 
nė vieno eilėraščio, bet ir tas nerašymas ėjo daugiau 
iš talento nuovokos, negu iš negalės. Jis nerašė, nes dar 
nespėjo susivokti nei savyje, nei aplink save. Jame 
nespėjo dar susikaupti naujo gyvenimo nuotaika, o 
seminarijos mūrų dvasia liko anapus jo primicijų 
šventės.

Kun. Vasaris, paskendęs vakaro gamtoj, visomis 
galiomis rausėsi savo individualybės nuovokoj, instink
tyviai geisdamas kuo giliausiai joje įsistiprinti. Salia 
meniškosios individualybės nuovokos jo sąmonės, peri
ferijose skraidė dar pusiau abstraktūs, pusiau konkre
tūs tūli moleriškumo pavidalai. Jis buvo jaunas 23 me
tų vyras, ir jokia askeza negalėjo numarinti jautrumo 
antrajai lybiai. Be to, jis turėjo gyvą vaizduotę, karš
tą šird|.ir poetišką sielą. Meniškieji ir erotiškieji jo 
sielos polėkiai visuomet jungdavos j vieną neišskiria
mą viso jo emocinio gyvenimo veiksmą.

Dar seminarijoj būdamas jis įsižiūrėjo katedroj pa
maldų metu vieną moterį, kurią jis apgaubė visais 
idealiais, abstraktaus, simbolinio moteriškumo bruo
žais. Tuo pat metu jis sutiko Liucę, dabar jau ponią 
Brazgienę, kuri tapo pirmųjų bundančių jo vyriškų 
jausmų žadintoja, o šiandien štai jis pasipažino su gra
žia, drąsia, pasaulietiška ponia baroniene — ir nauji, 
neaiškūs lūkesiai, kaip melsvos pavasario ūkanos, jau 
draikėsi jo minčių ir jausmų horizontuose.

Kun. Vasaris, nepaisant didelio savo kuklumo ir se
minarijos disciplinos, jautė, kad jis moterim patinka, 
ir tas nusimanymas buvo jam taip pat malonus ir sti
prinąs, kaip ir talento nujautimas. Jis nujautė, kad 
pašnekesys ant kelio ir pažintis įvyko baronienei, no
rint. Tą jis dasiprotėjo iš jos akių ir malonaus nusi
šypsojimo: tarp jųdviejų nusitiesė pirmasis, kaip vo
ratinklis plonas, simpatijos siūlas.

3



■E

QxeawHa Amerikiečiu rusams išduotas 
lietuvis pasakoja

Nr. 50 1951. VII. 3.

Vokietijoje: 1 mėn. 3 DM; 2 mfen. 5DM; atskiras numeris75pf. Atstovy- 
bės: ANGLIJOJE Mr. J. Mašan a u s k as, 58 Newfield Rd., Coventry (prenu
merata 1 mėn. 5 šil, o per administraciją užsakant tiesioginiai 8 tarp, ženklų i i- 
ponai). BELGIJOJE: Mr. Stp. Paulauskas, 81/186 Pairę du Horioz, Tiiieur-Liege. 
AUSTRALIJOJE: Mr. J. G1 n š a u s k a s. 35 Cator street. West Hindmarsh, Ade
laide, S.A. (Australijoje prenumerata mėn. 5 šil.). AMERIKOJE-JAV: Mr Stp. N a- 
s vyt is, 4579 W 157 Str, Cleveland 11. Ohio (JAV prenumer. 1 mėn. 0,5 dol.), b) Mr. 
W. Stuogis. 1037 Darrow Ave, Evanston. III. Per pastarąjį atstovą, Stuog|, TREM
TĮ prenumerauojasi čikagiškiai ir Kanadoje gyveną jos bičiuliai (Kanadoje prenu
merata 1 mėn 0,5 dol). BRAZILIJOJE: S r. S L Jas e liūną s, Av. Churchill, 94 
11® S/1.110, Rio de Janeiro, Brazi). • 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

Panevėžio fabrikus kels Rusijon?
Panevėžy veikęs muilo fabrikas okupan

tų numatomas iškelti Rusijon. Taip pat 
kalbama apie iškėlimą cukraus fabriko, 
vietos „Maisto“ įrengimų ir eilės kitų įmo
nių. Vietos komunistai aiškina, jog šios 
įmonės būsiančios keliamos i Šiaulius, kur 
būsianti sutelkiama pramonė, tačiau nie
kas netiki, kad tos įmonės būtų iš Panevė
žio keliamos i Siaubūs. Kai kurie grjžusle- 
ji teigia, kad Muilo .fabrikas Panevėžy tu
rėjo būti likviduotas gegužės pradžioje.
Aukščiausios Tarybos deputatas pašalintas 

nuo kolchozo administravimo
Linkuvos rajone deputatu į Aukščiausią

ją Tarybą išrinktas Kazenkevičius, gimęs 
1902 metais. Dabartinis deputatas, prieš 
Išrenkamas, buvo Linkuvos apylinkės kom
partijos pirmininkas; vėliau, jį išrinkus de
putatu, buvo pavesta vadovauti Linkuvos 
rajono kolchozams. Tačiau čia jis apsivo
gė, ir iš pareigų buvo atleistas. Vietos gy
ventojai lietuviai Kazenkevičiaus nemėgsta 
dėl jo visiško atsidavimo Maskvai.

Duona be kortelių, bet ne visada galima 
gauti

Šiuo metu Lietuvoje duona pardavinėja
ma be kortelių, tačiau ne visada galima 
jos gauti. Kilogramas duonos kainuoja 5 
rublius. Kas nori jos nusipirkti, privalo 
stoti j eilutę anksti rytą, kada duona dar 
tik pradedama ruošti kepimui. Palaukėjus 
2—3 valandas dalis miestų gyventojų duo
nos nusiperką, gi paskutiniesiems dažniau
sia pristinga. Tie turi pasistengti sekančią 
dieną ankčiau užimti eilę, kad vėl nepalik
tų be duonos.

Šiaulių bažnyčia su puse bokšto
Pirmojo karo metais nukentėjusi Šiau

lių Petro ir Povilo bažnyčia, buvo ir pas
tarojo karo meto eigos paliesta. Vienas 
bažnyčios šonas kiek apŽalotas ir dalis 
bokšto nugriauta.

Kaip atrodo Biržai. Biržai, einant nuo 
geležinkelio stoties, iki tilto karo metu 
maža paliesti. Daugiau nukentėjusi miesto 
dalis apie turgavietę. Bažnyčios nė viena 
nėra nukentėjusi.

TREMTIES INFORMACIJA
paskutiniu metu pastebimi dažnesni vaikų 
susirgimai kokliušu ir niežais. Stovyklų 
admininstracijos įspėja susirgusius vaikus 
tuojau pat pristatyti medicinos įstaigoms 
patikrinti.

Iš Belgijos, Olandijos Ir Prancūzijos gr|- 
žusiems. Kaip jau buvo savu laiku TREM
TYJE, IRO pakeitė savo ankstesnį nusi
statymą ir suteikia galimybės i kitus kraš
tus išemigruoti iš Belgijos, Olandijos bei 
Prancūzijos grįžusioms tiems tremtiniams, 
kurie turi IRO „politinę ir teisinę globą“. 
Tokie asmens, kurie 1949 metų sausio 1 d. 
gyveno Vokietijoj ar Austrijoj, gali emi
gruoti ir į JAV, nors ir būtų grįžę iš mi
nėtų kraštų.

REDAKCIJA ATSIPRAŠO
TREMTIS yra gavusi visą eilę aprašymų 

susirinkimų minint sovietų 1941 metais 
įvykdytus trėmimus, tačiau jų dėl vietos 
stokos jokiu būdu negalima panaudoti, juo
ba, kad tie aprašymai gerokai pavėlavę re
dakciją pasiekė. TREMTIS.

Vokietijoje surašomi lietuviai. PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba, norėdama patirti 
tikslų skaičių šiuo metu Vokietijoje gy
venančių lietuvių, paskutiniu metu vykdo 
surašymą. Surašymas vykdomas ne tik dėl 
skaičiaus nustatymo, bet taip pat norima 
patirti, ar visi yra apsirūpinę garantijomis, 
kurie norėtų emigruoti. Klausimų lapuose 
pateikiami klausimai, kuris norėtų emi
gruoti ir ar jam reikalinga emigracinė pa
galba. Sį surašymą pravedus jau bus ga
lima nustatyti apytlkslų Vokietijoj gy
venančių lietuvių skaičių ir numatyti, ku
riems reikalinga pagelbėti emigraciniuose 
reikaluose. Tik pradėjus šią registraciją 
vykdyti jau nustatyta eilė šeimų, kurios 
neturėjo garantijų emigracijai | JAV.

LT Grant i jų išdavimas baigas!. Patiriama, 
kad emigracijai į JAV garantijų sudarymo 
laikas baigiasi liepos 31 d. Tačiau doku
mentacija emigracijai į JAV būsianti gali
ma ir vėliau. Dabar, NCWC direktoriaus 
Noris pareiškimu, pirmoje, vietoje būtina 
pasirūpinti garantijų sudarymo reikalu.

Galima turėti tik vieną foto aparatą. IRO 
informuoja, kad emigruoją į Jungtines 
Amerikos Valstybes kiekvienas amuo turi 
teisę su savimi turėti vieną foto aparatą 
ir tasai aparatas įvažiuojant į JAV nėra 
apmuitinamas. Tačiau kas turi du ar dau
giau foto aparatus, tokių imigrantų apara
tai konfiskuojami JAV muitinių tuo atve
ju, jei nturimas specialus leidimas juos įsi
vežti. Tuo pačiu atkreipiamas dėmesys 
imigrantų į JAV, kad ir turėjimas spe
cialaus leidimo apie virš vieno foto apara- , 
to turėjimą neatpalaiduoja tuos aparatus 
apmuitinti. Muitas nemokamas tik tuo at
vejų, kai imigrantas prie savęs teturi vie
ną foto aparatą.

700 naujų gyventojų Augsburgo stovy
kloje. IRO administacinių ištaigų praneši
mu J Augsburgo-Hochfeldo stovyklą numa
toma atkelti 700 naujų gyventojų iš kitų 
likviduojamų stovzklų. Nemaža tremtinių iš 
Ingolstadto stovyklos TREMTIES turimomis 
žiniomis jau atkelta. Atsikėlus numaty
tiems 700 asmenų Augsburgo - Hochfeldo 
stovykloje bus 3000 tremtinių.

Čekių siuntimas varžomas. Paskutiniu 
metu iš kitų kraštų čekių siuntimas apsun
kinamas ta prasme, kad įteikiant gautą iš 
kito krašto čeki reikalauja įrodymų, ar 
turima teisė verstis su užsieniu prekyba. 
Ypač šitoks klausimas statomas asmenims, 
turintiems prekybą bei kito pobūdžio įmo
nes. Šia pačia proga atkreipiamas TREM
TIES Bičiulių dėmesys, kad ateity atsiskai
tymų atveju su TREMTIMI vengtų siųsti 
čekius, neatsižvelgiant į tai, iš kurio kraš- 

. to jie bebūtų siunčiami.
Vaikų susirgimai. Kai kuriose Vakarų 

j Vokietijoje esančiose tremtinių stovyklose

Tariamai pasibaigus Antrajam Pasauli
niam Karui masės vokiečių karių, kovoju
sių prieš sovietus, dėjo pastangų patekti 
vakariečių nelaisvėn. Bet tuo metu buvo 
didelis apsvaigimas laimėjimu ir dar di
džiuma to meto politikų tikėjo Maskvą 
esant Ištikimu vakarų demokratijų sąjun
gininkų. Sovietai, kaip dabar aiškėja, va
kariečių atžvilgiu nevykdė didžiumos įsi
pareigojimų nuo padarytų susitarimų da
tos, gi vakariečiai tada stengėsi visus su
sitarimus raidiškai vykdyti. Vienas iš su
sitarimų skambėjo maždaug taip: — visi 
kariai, kovoją prieš raudonąją armiją, ka
pituliacijos atveju turi jai nelaisvėn pasi
duoti. Gi kariai, kovoję vakarų fronte ima
mi vakariečių pajėgų nelaisvėn.

Taigi tomis kai kam apgaulingai links
momis paliaubų dienomis, gi visiems, ku
rių žemės paliko anapus geležinės uždan
gos, grimstant vjs didesnėn neviltin, vie
name rytų fronto sektoriuj kovojusieji vo
kiečių kariai, metę ginklus, veržėsi vaka
riečių nelaisvėn. Jiems, bent žymiai tame 
sektoriuj kovojusių karių daliai, pasisekė 
patekti vakariečių nelaisvėn. Su vokiečių 
kariais vakariečių nelaisvėn pateko grupė 
lietuvių karių, kurie vokiečių buvo įjungti 
kovoti j pirmąsias fronto linijas. Prieš ka
pituliaciją šiam daliniui teko kovoti Bres
lau sektoriuje. Kovų metu buvo sužeista 
eilė lietuvių vyrų, kilusių iš įvairių Lie
tuvos vietovių. Šių kovų metu sovietų ne
laisvėn pateko kaunietis Vaitkevičius ir 
buvo žiauriai nukankintas. Lietuviai, žino
dami sovietų nelaisvėn patekusio draugo 
likimą, nė negalėjo pagalvoti apie sovietų 
nelaisvėn patekimą. Kurie turėjo jėgų, ne
buvo sužeisti, turimomis jėgomis veržėsi 
linkui amerikiečių kariuomenės. Tačiau kai 
čia pateko nelaisvėn, netrukus buvo nus
tatyta, kad šie kariai yra kovoję rytų 
fronte ir nutarta, vykdant ankstesnius su
sitarimus, juos išduoti sovietams. Ypač lie
tuviai kariai nusiminė ir stengėsi ameri
kiečius įtikinti, jog jie nesą vokiečiai, kad 
jų artimieji vakaruose, ir prašėsi palieka
mi amerikiečių nelaisvėje. Tačiau niekas jų 
kalbų neklausė. Visi su vokiečiais buvo iš
duoti rusams. Prasidėjo „mirtininkų žygis“ 
link Breslau. Vienoje belaisvių stovykloje 
susitinka eilė lietuvių, patekusių sovietų ne
laisvėn. Jie bando sakytis esą vokiečiai, 
bet dėl nepakankamo vokiečių kalbos mo
kėjimo eilę jų sovietai išaiškina. Išaiškintų 
tarpan patenka kaunietis K., panevėžiečiai 
V. V. ir A., ir visa eilė kitų: Z., S., T. ir 
kt. Tik vienam lietuviui, gerai mokančiam 
vokiečių kalbą, per tardymus pasiseka so
vietus įtikinti, kad jis yra vokietis. Tuo 
būdu jis vylėsi, kad gal, išnešęs nelaisvės 
sunkumus, gal kada nors susilauks progos 
patekti į Vakarus.

Būdamas belaisvių stovykloje rytų Vo
kietijoje Mk. turi progos iš tolo pamatyti 
lietuvių raudonarmiečių dalinį. Paaiškėja, 
kad šiame daliny nemaža lietuvių, kurie 
1941 metais buvo iš Lietuvos ištremti į Ru
sijos gilumą ir vėliau, karo metais, mobi
lizuoti į lietuviškus dalinius raudonojoj ar
mijoj. Po kurio laiko belaisviai verčiami 
sovietams padėti plėšti vokiečių gyvento
jus. Tada rytų Vokietijoj plėšimai buvo 
vykdomi be pasigailėjimo ir viskas gabe
nama Rusijon. Vokiečių kariai sovietų ne
laisvėj prievarta vykdė savo krašto nai

kinimą. Sion akcijon buvo įjungtas ir lie
tuvis Mk., save paslėpęs po vokiečio var
du. Tų plėšimų akcijos metu lietuviui pa
vyksta susitikti ir išsikalbėti keletą lietu
vių raudonarmiečių, kurie, ištremti Rusi
jon, dirbo Uralo kasyklose. 1942—1943 me
tais jie buvo mobilizuoti ir dalyvavo ko
vose ligi Berlyno.

Po plėšimų akcijos lietuvis Mk. su kitais 
vokiečių belaisviais patenka Rusijon. Dėl 
sunkių sąlygų kelis kart bando pabėgti, bet 
nesėkmingai.

Susitikimas su lietuviais tremtiniais. 1945 
metų rudenį lietuvis Mk. patenką „Stali
no“ sovehozan, esančiame 50 km į rytus 
nuo Taškento. Čia Mk. iš vietos gyventojų 
patiria, kad tame sovehoze 1941—1944 me
tais buvę apie 2000 lietuvių tremtinių. Pra
sidėjus vidurių šiltinės ir dezinterijos epi
demijai žymi dalis „Stalino“ sovehoze bu
vusių lietuvių mirė, kiti buvo iškelti | Ura
lo kasyklas, moterys perkeltos kiton sto
vyklom

„Stalino" sovehoze belaisviams tenka 
pergyventi badą. Daug miršta. Lietuvis 
Mk. iš čia vėl bando bėgti. Bet netrukus 
suimamas, palaikomas kiek kalėjime ir vė
liau patalpinamas belaisvių stovyklon Vo
roneže. Dirbdamas su kitais vokiečių be
laisviais pačius sunkiausius darbus ir gau
damas nepaprastai prastą maistą lietuvis 
Mk. 1947 metais Voroneže patiria esant 
lietuvių raudonarmiečių dalinį, kuris at
liko miesto griuvėsių valymus. Esant di
deliems šalčiams, nuo 40 iki 45 laipsnių 
šalčio, tiek vokiečių belaisviai, tiek lietu
vių raudonarmiečių dalinys vykdė miesto 
valymo darbus, visi būdami apsirengę va
sarine apranga. Lietuviui Mk. nepavyko 
susitikti su Voroneže dirbusiais lietuviais 
raudonarmiečiais ir patirti, kodėl jie prie 
sunkių darbų, kaip ir vokiečių belaisviai, 
pristatyti.

Galiausiai, praėjusiais metais, su taria
mai „paskutiniais“ vokiečių belaisvių iš 
Rusijos transportais lietuvis Mk. pasiekia 
Vakarų Vokietiją, iš kurios pačių ameri
kiečių 1945 buvo išduotas sovietams.

P. L.

Joninių laužas
Lietuvių Vasario 16 Gimnazija. Joninių 

išvakarėse, birželio 23 d., Lietuvių Vasario 
16 Gimnazijoje veikiantieji P. L. S. S. 
„Aušros“ Tunto skautai suruošė laužą. Dvi 
valandas trukusioj progamoj jie pradžiugi
no ir prajuokino iki ašarų gausiai susirin
kusius svečius. Čia matėme laukinius šo
kius šokančius indėnus, komiškas piršlybas, 
emigracinius sunkumus, „žiaurias“ moky
tojas, tikrinančias mokinių bendrabutį, — 
komišką inscenizavimą ir kitas skautiškas 
išdaigas. Pabaigai matėme Rambyno kalną 
su iš kapo pakilusiu baltu seneliu ir vai
dilutėmis prie smilkstančio aukuro, o visą 
programos laiką pertraukėlių metų links
mino skautai gausius svečius gražiomis 
dainelėmis.

Laužą uždegė sktn. A. Venclauskas, o 
svečių tarpe atsilankė ir P. L. S. S. Vokie
tijos Rajono Vadeivos Pavad. sktn. Skrin- 
skis.

Programą paruošti skautams padėjo 
mokt. A. Stauskas. Ain.

Vasario 16-sios
Pranešimas apie 1951 m.Vasario 16 va

jaus proga surinktas aukas Tautos Fondui 
Vokietijos lietuvių bendruomenėse.
Auku lapas Aukų rinkėjas Surinktoji 

Nr. suma DM
PLB. V. Kr. Valdyba ir BALF 
įstaiga Britų zonoje 
Eutin/Holst. apyl. valdyba 
Hamburg-Fischbeck seniūn. 
Hamburg-Jachthafen M.S.O. 
Hamburg-Zoo apyl. valdyba 
Liibeck-Artillerie ap. v-ba 
Ltibeck-Artillerie ap. v-ba 
LUbeck-Meesen ap. Valdyba 
Neustadt/H. apyl. valdyba 
Pinneberg apyl. Valdyba 
Rendsburg apyl. valdyba 
Spakenbergo apyl. valdyba 
Spakenbergo apyl. valdyba 
Wentorfo apyl. valdyba — 
Diepholzo apyl. valdyba 
Goslar senelių prieglaud. seniūn. 
Hannover-Stdcken ap. vald.

116

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
133
134
135 Huntlosen Tbc. sanator. ligoniai
136 ’ '
137
139
140
141
142
143

Wimbern apyl. valdyba 
Oldenburg/Sandplatz apyl. vald. 
Varei senelių prieglauda 
Wehnen Apyl. valdyba 
Wehnen Apyl. valdyba 
Wehnen Apyl valdyba 
Wehnen Apyl. valdyba 

144 Lebenstedt apyl. valdyba 
145 
146 
147 
148 
150 
151

Wolfenbiittel seniūnija 
Augustdorfo apyl. seniūnas 
Krefeld-Bochum apyl. valdyba 
Rheine/Westf. apyl. valdyba 
Essen-Kray seniūn.
Bocholt seniūn.

122,— 
25,— 
20,— 
29,— 

115,— 
9,10 

30,28 
12,40 
22,50 
31,50 
38,75 

155,— 
95,55 
95,85 
31,— 
8,— 

25,— 
13,— 
18,— 
17,— 
35,95 
10,50 
51,40 
5,— 

29,45 
2,— 
7,— 

46,22
82,2 

34,50 
29,— 
29,—

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
Padėka

Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos vardu 
reiškiu nuoširdžią padėką Didž. Gerb. mū
sų Tautos Gaivintojui Dr. Vydūnui, poetei 
Vladai ProsČiūnaitel, rašytojui Antanui 
ir A. Venclauskui už užpildymą programos 
literatūros vakare, įvykusiame gimnazijos 
salėje birželio 24 d. Dar ilgai skambės mū
zų ausyse gražūs Jūsų kūriniai, kuriuos 
perdavėte mums gyvu žodžiu. Mes tikimės

ir lauksime Jus čia dar kartą pasirodant.
Dr. A. Palaitls 

Gimnazijos Direktorius.

Ieškau
Stasio Smeižio šeimos. Žinančius prašau 

pranešti šiuo adresu:
Mr. P. Plaušinaitis, 

Somers CJ.C. Vic.
Australia.

Pranešusiems bus atlyginta.

vajaus Tautos Fondui apyskaita
153 Ulm/Do. apyl. valdyba 30,—
155 Traunsteino apyl. valdyba 184,—
215 Salzdahlum seniūnija 7,—
216 Wiemsdorf seniūnija 10,—
217 Wilstedt seniūnija 6,—
218 Worpedorf seniūnija 9,—
219 Bosen seniūnija 18,50
221 Gross-Ringe seniūnija 12,—
222 Grunendeich seniūnija 4,—
223 Harriehausen seniūnija 8,10
224 Wewelsfleth seniūnija 9,50
225 Barmstedt seniūnija 19,50
226 Bad Schwartau seniūnija 97,—
227 Bornhdved seniūnija 9,—
228 Elmshorn seniūnija 21,50
229 Eversdorf seniūnija 31,—
231 Grumby seniūnija 16,50
233 Kaliibbe seniūnija 2,—
234 Kiel-Friedrichsort sen. 2,—
238 Marienwohlde seniūnija 15,—
240 Niendorf seniūnija 15,—
241 Neustadt/H. seniūnija 10,50
242 Ottenbiittel seniūnija 7,—
244 Rabel seniūnija 6,—
247 Schlesen seniūnija —,40
<248 WesselburenrKoog seniūnija 4,50
249 Flensburg seniūnija 8,—
250 Liibeck III seniūnija 5,—
253 Timmendorferstrand seniūnija 17,—
254 Miinster seniūnija 10,—
256 Rumbeck seniūnija 12,—
257 Liet, grupė prie MSO Bad Oyen-

hausen 26,—
A Miinchen-Schleisheim apylinkė 30,—
B Mlinchen-miesto apyl. lietuviai 74,—
C Miinchen-Warner apyl. liet. 65,50

D, E, F, G Schweinfurto apyl. vald. 641,—
Viso surinkta DM 4295,60

Stambiausieji aukų lapuose pasirašę au
kotojai:

DM 
Kun. Ant. Steigvila, 110,—
Dr. J. Karvelis, Tūbingene 100,—
L. Blinka, Hamburge 50,—
Jurgis Federavičius Schweinfurte 50,—

156 Traunsteino apyl. valdyba 71,50
158 Ingolstadt apyl. valdyba 37,30
159 Neuburg/Do. invalidų mokykla 5,—
160 Hhnau apyl. valdyba 46,50
162 Augsburg-Hochfeld apyL vald. 67,—
168 Ludwigsburg apyl. valdyba 59,—
169 Mūnchen apyl. valdyba 67,10
171 Gautingo Tbc sanatorija 60,80
173 Liet. gr. 8724 L.S.C. Mdhringen 13,—
176 2040 L.S.C. Kaiserslautern 78,—
177 2040 L.S.C. Kaiserslautern 172,—

178 8591 L.S.C. Griesheim/Darmstadt 28,—
179 8591 L.S.C. Griesheim/Darmstadt 23,—
180 8591 L.S.C. Griesheim/Darmstadt 80,—
181 8591 L.S,C. Griesheim/Darmstadt 100,—
187 Biberach apyl. valdyba 20,—
189 Reutlingen apylinkė 82,—
188 Tiibingen apyl. valdyba 147,—
190 Bad Kreuynach apyl. valdyba 19,—
191 Konstanz seniūnija 8,—
192 Haslach/Baden seniūnija 25,—
194 Neuenburg seniūnija 75,—
197 Wickenrodt seniūnija 10,—
198 Liez/Lahn apyl. valdyba 13,—
199 Bergen-Belzen 380 ir 381 MSO.būr. 55,—
203 Heidelberg seniūnija 11,—
207 Ansbach seniūnija 6,—
208 Amberg seniūnija 31,20
209 Liittensee seniūnija « 5,—
210 Willich CMWS 460 Post dalinys 27,—

tas pats dalinys papildomai 58,50
212 Essen-Ruhr seniūnija 41,50
213 Hoya seniūnija 10,—
214 Ost Scharmbeck seniūnija 22,50

P. Federavičienė Schweinfurte 50,—
P. Dunn - Bizauskaitė Bad Salzufl. 30,— 
Prof. J. Kaminskas, Kun. M. Kru
pavičius, J. Valaitis, Kap. L. Mor
kūnas, Osv. Tylius, Dr. J. Grinius, 
Pp. Rauchai, Kun. Poimanskis, Pp.
Gerhardai, Kun. Riškus po 20,—

Aukos gautos iš 89 apylinkių ir seniūni
jų. Džiugu pareikšti, kad šį kartą 31 seniū
nija Maž. Lietuvos lietuvių irgi prisidėjo 
prie vajaus. Jų seniūnų laiškeliai pridėti 
prie aukų lapų parodo tikrai lietuvišką 
nuoširdumą ir susipratimą. Gražiai rašo 
vienas toks seniūnas, apgailestaudamas, 
kad iš mažos ir vargingos seniūnijos vos 
10 DM tesurinkęs. Tačiau ir jis tiki, kad 
„rasi ir mūsų menkas trupinėlis su Pono 
Dievo pagalba padės išvalyti mūsų bran
gią tėvynę iš žvėries nasrų...“

Kitas klaipėdiečių seniūnas apgailestau
ja, kad nepavyko „tam kilniam tikslui di
desnių sumų surinkti“, bet kartu pareiškia, 
kad „aukotojai parodė nuoširdumą šia au
ka paremti Tautos Fondą.“

Dalis vienetų, atsiliepdami į PLB Vokie
tijos Krašto Valdybos raginimą paaukot 
Tautos Fondui vienos dienos uždarbį, ir tą 
nelengvai įvykdomą pasiryžimą tesėjo.

Wentorfo emigracinės stovyklos seniūnas 
B. rašo: „Džiaugiuosi galėdamas pranešti, 
kad mūsų stovykloje visi lietuviai tarnau
tojai paaukojo dienos uždarbį, kaip ir bu
vo užplanuota. Daugumas aukojo net dau
giau.“

Keliais 
sakiniais

6 metus gyvi palaidoti. Antrajam pasau
liniam karui einant prie atomazgos, vokie
čių daliniai, pasitraukdami iš Gdynės, iš
sprogdino vieną tvirtovę, kurios sandėliuo
se 6 kareiviai tuo metu buvo nuėję ap
sirūpinti maistu. Visi šeši sprogdinimo pa
sėkoje buvo taip užgriauti, kad neturėjo 
jokios vilties išsigelbėti. Patalpa, kurioje 
jie šitokiu būdu liko palaidoti, buvo gana 
erdvi, tačiau be jokios šviesos. Maisto buvo 
pakankamai, tik jokios vilties išeiti iš po
žemy esančių rūsių. Du iš šešių, patyrę, 
kad yra gyvi palaidoti, tuojau nusižudė. 
Kiek vėliau du mirė. Paliko du. Nusižu
džiusius ir mirusius likimo bendrus gyvie
ji palaidojo sandėlių miltuose. Patys vis 
lūkuriavo, neturėdami vilties pamatyti 
pasaulį. Prausėsi visą laiką vynu, kurio 
sandėliuose nestigo, gėrė vyną, atsimiešda- 
mi pro plyšį iš lėto tekančiu vandeniu. 
Lenkų darbininkai, šiais metais valydami 
griuvėsius, staiga buvo nepaprastai nuste
binti. Nuvalius griuvėsius atsivėhė anga iŠ 
kurios išlindo arti žemės plaukais apaugę 
du vyrai, kurių barzdos siekusios kelius. 
Vienas išlindusių iš požemio tuojau pat su
krito ir mirė. Pasirodo, kad jam sprogusi 
širdis. Kitas, išvydęs šviesą, staiga neteko 
regėjimo. Varšuvos spauda rašo, jog lenkų 
gydytojai dėjo pastangų 6 metus gyvam 
palaidotam vokiečių kareiviui grąžinti re
gėjimą, tačiau ir šis mirė.

Sovietinės lygybės pavyzdys. Vakarinio 
Berlyno spauda pateikia informacijų apie 
reparacijų sąskaiton rytiniame Berlyne- 
Karlshorste pastatytus teatro rūmus sovie
tų kariams. Teatre vietos karininkams nu
matytos pagal rangą. Nuo maršalo ligi pul
kininko laipsnio karininkams kalbamame 
teatre sėdimos vietos išmuštos baltu bro
katu, nuo pulkininko ligi vyresniojo lei
tenanto karininkams sėdimos vietos išmuš
tos mėlynu brokatu, nuo leitenanto ligi 
puskarininkio laipsnio kariams sėdimos 
vietos išmuštos raudonu aksomu, o eili
niams kareiviams įrengti paprasti mediniai 
suolai. Štai sovietinės lygybės pavyzdys.

13 milijono tonų ledų ant vieno mieste
lio. Vakarų Vokietijoj, Bayreuthe, birželio 
18 d. kilusios audros pasėkoje iškrito ne
paprastai daug ledų. Ledai buvo iki žąsies 
galvos didumo. Audros pasėkoje ledai iš
daužė kuone visus Bayreutho miestelio 
langus, daržininkysčių šiltadaržių stiklus, 
nukapojo medžių lapus, nepaliko žydinčios 
nė vienos gėlės. Vien vietos daržininkams 
padaryta nuostolių už arti pusantro mili
jono markių. Ledų audra apėmė apie 20 
kvadratinių kilometų plotą. Visa apylinkė 
buvo nuklota per 10 centimetrų ledų klo
du. Apskaičiuojama, kad vien ant Bay
reutho iškrito per 1,5 milijono tonų ledų, 
gi visoje apylinkėje iškrista ligi 10 milijo
nų tonų ledų. Ledų audra sunaikino visps 
apylinkės daržus ir pasėlius.

Foto aparatas, pats išaiškinąs nuotrau
kas. Vokietijoj pradėti gaminti foto apara
tai, kurie, nufotografavus kokį nors vaizdą, 
po minutės jau duoda gatavą nuotrauką, 
kurios dydis 6X9 cm. Tuo tarpu aparatai 
gaminami eksportui ir vidaus rinkoje ne
sirodo. Aparatas kiek didėlesnis už Leicą. 
Jo kaina apie 500 DM.

Vagys sustabdė 120 garvežių. Vakarų Vo
kietijoj paskutiniu metu vis daugiau įsigali 
spalvotųjų metalų (vario, misinglo) vagys
tės. Už šiuos metalus mokamos neblogos 
kainos ir randasi asmenų, kurie bando nu
imti senovinių pastatų vario skarda deng
tus stogus, išmontuoja garvežių misinginius 
laidus ir pn. Iki šiol spalvotųjų metalų va- 
giliautojai Vakarų Vokietijoje 120 garve
žių išvedė iš rikiuotės, nuardę svarbias mi
singines dalis.

Pieno importas Vokietijon. Amerikiečių 
kariuomenės mitybos žinovai nustatė, kad 
Olandijoj pienas žymiai vertingesnis, negu 
Vakarų Vokietijoj. Dėl to iš Olandijos pra
dėtas Vakarų Vokietijon įvežti pienas, ku
ris tiekiamas čia esantiems amerikiečių ka
riuomenės daliniams. Kiekvieną dieną šiuo 
metu iš Olandijos Vokietijoj esantiems 
amereikiečių kariuomenės daliniams pris
tatoma po 150 000 litrų pieno. Sis eksportas 
danų ūkininkams gana pelningas ir jis 
rodo tendencijos dar daugiau plėstis.

♦ Kaip jau buvo skelbta, dingusieji bri
tų diplomatai (Burgess ir MacLean) iki šiol 
nesurandami. Vis vyrauja įsitikinimas, kad 
jie gali būti perėję sovietų stovyklon. Už 
suteikimą žinių, kur gali laikytis pasislė
pusieji diplomatai, paskelbta 12 000 DM 
premija.

Žinoma, buvo ir tokių vietovių, kurios 
grąžino tuščius lapus, atsiprašydamos, kad 
dėl gyventojų neturto negalėjusios aukų 
rinkti. Viena klaipėdietė lakoniškai užrašė 
ant lapo: „Kur nieks nėra imti ir ciesorius 
be mados.“

Liūdniausia su tom apylinkėm, kurios ne 
tik kad aukų nerinko, bet nei tuščių lapų 
negrąžino ir net į pakartotinus raginimus 
nieko atsakyti nesiteikė.

Kad aukų rinkimas nėra lengvas darbas, 
geriausiai nusako šis laiškelis: „...jokiu 
būdu negalėjau laiku atsiskaityti, nes dau
gelis buvo pasirašę į aukų lapą, bet pinigų 
neįmokėję. Pas kai kuriuos teko penkis ar 
šešis kartus užeiti, kol tuos pinigus išga
vau. S-tė, S-nė dar nėra atidavusios 2,50 
DM. Aš savus išsiunčiau už jas. A-tė taip 
pat nėra įmokėjus’’. Aš pas ją jau mažiau
sia dešimt kartų buvau ir vis atsako netu
rinti pinigų."

Už tą nelengvą ir ne visada malonų dar
bą aukų rinkėjams, o taip pat ir visiems 
aukotojams, Tautos Fondo Valdytojas pra
šo perduoti nuoširdžią padėką.

Pr. Karalius
PLB. Vokietijos Krašto Valdybos

Iždininką*.
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