
m

TREMTIS - THE EXILE

Lithuanian Weekly

Nr. 51 10. July 1951
Publisher & Editor: Simas Miglinas, 
(13b) Memmingen, Postfach 2, Tel. 
2677 ♦ Sponsor: International Re
fugee Organization ♦ Printer: Mem- 
minger Zeitung, Schrannenplatz 6 ♦

1951. VII. 10.

Savomis temomis
Bendruomenės tarybos 

suvažiavimas
PLB Vokietijos Krašto Valdyba, remda

mosi Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
Statuto 42 paragrafu, kviečia PLB Vokieti.

Krašto • Valdybos Tarybos posėdį su- 
važiavimą Hannovery liepos 15 d. 10 vaL 
Suvažiavimo darbotvarkėje: prezidiumo 

, rinkimai ir komisijų sudarymas, sveikini
mai, Krašto Valdybos veiklos apyskaita, 
kontrolės komisijos pranešimas, apyskaitos 
tvirtinimas; Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės Statnto pakeitimas. Praneši
mai: VLIKo atstovo, Maž. Lietuvos Ta
rybos atstovo, dvasinių reikalų tvarkytojų, 
BALFo, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus at
stovo. Po pranešimų seks Krašto Valdy
bos ir kitų organų rinkimai.
Baitus svetur

Visi) lietuvi!’ žiniai
Lietuvių surašymą bevykdant ir su pa

vieniais asmenimis nuodugniau išsišnekė
jus, paaiškėjo, kad dar nemažas lietuvių 
skaičius iki šio laiko nėra pasirūpinęs emi
gracijai į Jungtines Amerikos Valstybes 
darbo ir buto sutarčių. Visus įspėjame, kad 
laikas labai trumpas. DP emigracijos į JAV 
įstatymas pratęstas iki 1952 m. sausio mėn. 
1 d., tačiau norint juo pasinaudoti, vėliau
siai iki š. m. liepos mėn. 31 d., reikia turėti 
(pasirūpinti) buto ir darbo sutartis.'

Sutarties galite prašyti savo giminių ar 
pažįstamų, gyvenančių Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, arba kreiptis čia, Vokieti
joje, į kurią nors vieną, žemiau nurodytą 
šalpos organizaciją (Voluntary Agency). 
Svarbiausios, galinčios suteikti darbo ir 
buto sutartis organizacijos, yra sekančios:

1) NCWC — National Catholic Welfare 
Conference, rūpinasi daugiau katalikais, 
bet gelbsti ir kitų tikybų žmonėms.

2) LWF — Lutheran World Federation, 
liuteronų tikybos žmonėms.

3. WCC — World Council of Churches, 
evangelikams, liuteronams ir stačiatikiams.

4) AFII — American Federation of Inter
national Institutes, ypač mišrių tikybų 
žjnonėms..

5) IRC — International Rescue Commits 
tee, ypač inteligentams ir specijalistams, 
ir, pagaliau.

6) BALF — Bendrasis Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas rūpinasi ir globoja visus 
lietuvius be jokio skirtumo.

Tačiau patartina pirmoje eilėje išnaudo
ti pirmąsias penkias didžiąsias tarptautines 
agentūras. BALF Europoje.

DP Statuso reikalu
Patiriama, kad IRO paskutiniu metu 

paruošė instrukciją, kurioje lengvinamos 
aplinkybės pabaltiečiams suteikti DP sta
tusą* kurie tokio dar neturi. Anksčiau sta
tusas nebuvo suteikiamas tiems pabaltie
čiams, kurie buvusio karo metais tarnavo 
vokiečių kariuomenėje. Pastarajoje instruk
cijoje nurodoma, jog buvimas priešo pajė
gų nariu nėra pagrindas globai atmesti. 
Taip pat Ir buvimas SS daliniuose nėra at
metimo pagrindas.

Toliau instrukcijoje kalbama apie klai
pėdiečius. IRO ir toliau pasiliekanti anks
tesnės pažiūros asmenų, kilusių iš Klai
pėdos srities, atžvilgiu, tačiau turį būti ra- 
doma daugiau prielankumo šiems asme
nims. Ankstesniais patvarkymais iš
jungtieji iš IRO globos klaipėdiečiai 
gali ją atgauti, išskyrus tuos, kurie 
asmeniškais pareiškimais savo laiku sten
gės! įsigyti Vokietijos pilietybę.

ELTOS ŽINIOS
Atvyksta perimti pareigų. Teisininkas 

M. Brakas atvyksta VLIKan perimti jam 
skirtų Vykd. Taryboj pareigų ne vėliau 
lm. rugsėjo 1 d.

Amerikos Balso girdumas Lietuvoj. Pa
tiriama, kad Amerikos Balso siųstuvo gir
dumas Lietuvoje yra žymiai geresnis, negu 
Anglijoj ar Vakarų Europoj. Rusų trukdy
mas ten mažiausia kenkia. Ypač geras gir
dumas bangomis 13 ir 19. v ELTA. 
TREMTIES atstovybė Čikagoje

Malonu, kad TREMTIS susilaukia vis 
daugiau talkininkų. Tatai kaip tik lengvins 
laikraščio leidimą. Juo TREMTIS susilauks 
daugiau talkininkų, tuo jos ėjimas bus 
tvirčiau užtikrintas. Daugiau atstovų ypač 
svarbu TREMČIAI turėti užjūriuose, kur 
kiekvienas mūsų tautietis yra įsitraukęs į 
darbą h* nedaug teturi laiko atsidėti ki
tiems darbams. Dėl to TREMČIAI džiugu 
savo Bičiulius JAV painformuoti, kad ją 
(TREMTĮ) Čikagoje be ligšiolinio atstovo, 
sutiko dar atstovauti Mr. A. BILIŪNAS, 
kuris pasiekiamas šiuo adresu: 5225 So La 
Crosse Ave, Chicago 38, HL

Mr. A. Biliūnas, atstovaudamas TREM
ČIAI, kartu talkins ir kitų jos leidinių pas
kleidime mūsų tautiečių tarpe, pirmoje ei
lėje „Altorių Šešėly*'. TREMTIS.

Pokalbiai taikos ir karo temomis
Ryšium su liepos 10 dieną senojoj Korė

jos sostinėj, Kaesong, įvykusiu pasitarimu 
ginklų paliaubų Korėjoje reikalu, paskuti
niu metu pagausėjo kalbos taikos ir karo 
temomis.

Jungtinių Amerikos Valstybių preziden
tas Trumanas kreipėsi į Sovietų Sąjungos 
prezidentą Svemiką, jam siūlydamas, jog 
reikią sovietų tautoms išaiškinti amerikie
čių taikos siekimus. Su šiuo siūlymu per 
Vyšinskį kartu buvo įteikta JAV Kongreso 
priimta draugingumo rezoliucija. Trumanas 
rašto įteikimo proga pareiškė: „Aš tikiu, 
jok nebus jokio karo, jei sovietų tauta bus 
supažindinta su Amerikos taikiais sieki
mais.“.

Iš pirmo požiūrio šis Trumano pareiški
mas turėtų atrodyti rimta pastanga sie
kiant išvengti karo. Tačiau turint galvoje 
partnerį Sovietų Sąjungos asmeny, kuriam 
kalbamas pasiūlymas nukreipiamas, tenka 
stipriai suabejoti šios pastangos pasiseki
mu. Reikia manyti, kad ir pats Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidentas, kalbėda
mas apie karo išvengiamumą tuo atveju, 
jei sovietų tautoms bus atskleisti Amerikos 
siekimai, savo žodžiais vargu bau betikėjo. 
Juk Truman ui šiandien jau turėtų būti 
aišku, jog sovietuose visa lemiančiu veiks
niu yra ne gyventojų valia, bet Kremliaus 
vyrų užmačios. Anapus geležinės uždangos 
tautų niekas neklausia, ko jos nori, laukia 
ir ilgisi. Ir net jei būtų paklaustos, tai, 
turėdamos žiaurių patyrimų praktiką, ne
drįstų atvirai tarti žodžio, nes jį ištarus 
reikėtų pasiruošti kelionei į Sibiro taigas 
sunkiesiems darbams. Taigi turint galvoje 
Trumano siūlymą tenka vertinti kaip pas
tangą, kurios pasisekimu turėtų netikėti 
pats Jos autorius.

Kas pradės karą? Buvęs kandidatas į- 
Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentus, 
Thomas E. Dewey, New Yorko valstijos gu-

bernatosius, paskutinėmis dienomis išvyko 
į rytų Azijos kraštus. Viešėdamas Japoni
joje vienoje kalboje, pasakytoje amerikie- 
čių-japonų draugijoj, pareiškė, jog Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, kaip anksčiau, 
taip ir dabar vyraujanti pažiūra, jog Ame
rika jokiu atveju karo nepradės. Tai senas 
amerikiečių politikų teigimas, kuris grin
džiamas demokratijos taikių tikslų apibu
dinimu. Šituo teigimu norima pasakyti, jog 
vakarų demokratijos, kartu ir Amerika, 
neturi jokių agresijos užmačių, taigi ir jo
kio karo niekada nepradės. Jei šiandien 
Amerika didele sparta ginkluojasi, tai ji 
tatai daranti tik apsigynimo, bet ne puo
limo tikslų vedina.

Teoretiniu požiūriu panašūs tikinimai 
yra skambūs. Tačiau gyvenimiškai jie neiš
laiko kritikos. Čia prisimintinas kitas ame
rikiečių posakis, kuriuo nusakomi jų tiks
lai: gyventi ir duoti gyventi. Reiškia, jog 
Amerika nori gyventi ir nenori trukdyti 
kitiems gyventi. Štai kad ir su bolševizmu, 
pavergusiu milijonus laisvės pasiilgusių 
žmonių, Amerika deda visas galimas pas
tangas gerai sugyventi. Kitais žodžiais be
tariant ir bolševizmui gyventi Amerika 
nėra pasiruošusi trukdyti. Tegu jis sau bū
va, svarbu, kad mūsų neliečia. Civilinėj 
teisenoj visokių nusikaltimų bendrininkai, 
nors patys tiesiogiai nusikaltimo ir nedarė, 
bet nutylėjo ir slėpė kito nusikaltėlio da
romus nusikaltimus, paprastai būva bau
džiami, pritaikant bendradarbiavimą bei 
talkinimą nusikaltėliui. Kiip tuomet tektų 
aptarti pakantumą bolševįzmo, intensyviai 
naikinančio ištisas tautas^

Teigimas, kad Amerika jokiu atveju pati 
niekada nepradės jokio karo, žiūrint gry
nai iš karinio aspekto, taip pat turi minu
sų. Laukimas, kol priešas pakankamai pa
siruoš ir puls yra surištas su didžiulėmis 
išlaidomis ir rizika. Turint galvoje bolše-

Grjžusieji pasakoja apie 
gyvenimą Lietuvoje

Partizanų artimieji suimami. Iš vokiečių, 
paskutinius keturis-penkis metus gyvenu
sių Lietuvoje ir Šį pavasarį grįžusių Vokie
tijon pasakojimų aiškėja okupanto priemo
nės partizanų artimųjų atžvilgiu. Kai sui
mamas ar kovose žūsta lietuvis partizanas, 
pirmiausia — gyventojų įbauginimo tiks
lais — jis išrengiamas nuogas ir laikomas 
miestelio aikštėje. Apylinkės gyventojai 
tuojau sužino apie žuvusį ar žuvusius par
tizanus,. Pasitaiko, kad žuvusis būva vieti
nis ir tuo atveju artimieji sunkiai gali 
nuslėpti savo skausmą. Nužudytiems parti
zanams esant numestiems miesto ar mies
telio aikštėj, ne viena motina, sesuo, tėvas 
ar brolĮs, bei kitas kuris artimasis, praei
damas pro šalį — nesulaiko ašarų. To pa
kanka. Tokiais atvejais, žuvusiems tysant 
aikštėse, visa apylinkė budriai sekama mi
licijos ir jos slapukų. Pastebėjo kurį ar ku
rią verkiantį — aišku, kad jis gali būti žu
vusiųjų artimasis, šie tuojau pat suimami 
ir jiems palieka vienintelis kelias — į Ru
siją sunkiesiems darbams.

Labai dažnais atvejais suimamam pa
kišamas pasirašyti raštelis, kad jis įsipa
reigoja „savanoriškai“ vykti darbams į ki
tas „broliškas“ respublikas. Suimamieji 
dažnai tokius raštelius pasirašo, tikėdamie
si susilauksią mažesnės bausmės, gal grei
čiau galėsią grįžti į savo kraštą, pas savo 
artimuosius.

Duona išduoda partizanų talkininkus. 
Ypač sekami ir griežtai baudžiami parti
zanų rėmėjai, talkininkai. Kiekvienas nū
dienės Lietuvos gyventojas žino, kad už 
partizanų rėmimą jam gręsia ištrėmimas į 
Sibiro taigas. Tačiau partizanams, nežiū
rint okupanto grasinimų, Lietuvos gyven
tojai rodo daug simpatijų ir juos remia, 
kuris kiek gali. Grįžusios iš Kauno vokie
tės, kurios kelerius metus lietuvių buvo 
slepiamos Žaliakalny vištidėse, pasakoja, 
kad jų globėja ir kitos kaimynės vakarais 
suklaupusios melsdavosi už lietuvius parti
zanus, kad jie išliktų gyvi, kad būtų ap
saugoti nuo pavojų, kad iškovotų kraštui 
laisvę.

Rusiškam okupantui ir jo patikėtiniams 
ypač rūpi likviduoti partizaninį judėjimą. 
Dėl to sekimas vyksta visą laiką. Kai tik 
apylinkėje sekančių akių pastebimas sve
timas žmogus, ypač vyriškis, dažnai pas 
gyventojus prasideda kratos. Kratų metu 
ne tiek ieškoma pasislėpusių partizanų, 
nes žino, kad juos bus sunku surasti, ka
dangi tiek Jau yra atsargūs, jog nesislapsto 
gyvenamuose namuose, bet bandoma nu
statyti, ar gyventojai besislapstantiems ne
bus teikią paramos maistu. Dėl to pirmiau
sia apžiūrinėjama, ar duona nėra šviežiai

riekta ir pn. Kol partizanas, nešinas mais
tu, nėra sugautas — tao atveju gyvento
jams pasiseka užsiginti, kad jie niekam 
niekp nėra davę. Tačiau kai kartais parti
zanas sugaunamas su maistų, gautu iŠ gy
ventojų, tada jau nukenčia ir maistą davu
sieji. Tuojau pat prasideda visoje apylin
kėje tikrinimas, kas, būtent, bus partiza
ną rėmę.

— Ilgesnį laiką aš gyvenau Žagarės apy
linkėje, — pasakoja į Vakarų Vokietiją su 
8 metų dukra grįžusi vokietė, kilusi iš Ka
raliaučiaus. — 1947—1948 metais apylinkė
je kratos būdavos kas dvi, kas trys dienos. 
Tiesiog gyventojams nebuvo ramybės. Pa
prastai, kratų metu .rętai ką rasdavo. 
Tačiau kartą buvo sugautas partizanas, 
nešinas maistu, gautu iš gyventojų. Jis tu
rėjo duonos ir lašinių šmotą. Su ta duona 
ir lašinių gabalu pradėjo milicininkai lan
džioti pas didžiumą gyventojų, kol nustatė, 
kas davė duonos ir lašinių. Kai tatai buvo 
nustatyta, tuojau pat buvo suimta viena 
moteris. Pirmiausia ji buvo suimta ir pa
sodinta Žagarės daboklėm Netrukus ją iš
vežė į Šiaulių kalėjimą. Kurį laiką vietos 
gyventojai, suimtosios artimieji, jai siuntė 
maistą. Koks tolimesnis suimtosios likimas 
— nežinau, nes išsikėliau kiton vieton gy
venti.

Pamiškių gyventojai iškelti. Okupantui 
talkinąs komunistinis elementas yra įsiti
kinimo, kad lietuviai partizanai, negauda
mi paramos iš vietos gyventojų, turėtų sa
vaime išnykti. Dėl to pirmiausia buvo at
kreiptas dėmesys į tuos lietuvius gyvento
jus, kurtę gyvena arčiau prie miškų. Į Va
karų Vokietiją atvykusių iš Lietuvos vo
kiečių pasakojimų aiškėja, kad daug kur 
lietuviai ūkininkai pirmiausia buvo iškelti 
arba ištremti iš sodybų, esančių arti miš- 
kingesnių vietovių. Tačiau greit gavo įsiti
kinti, jog Šiuo būdu lietuvių partizanų 
veikla nebuvo paraližuota. Partizanų’pasi
rodo ne tik kaimuose, bet ir miesteliuose, 
kaip rodo pateikti pasakojimai grįžusių 
apie vidurdieny lietuvių partizanų pasiro
dymą Linkuvoj (žiūr. TREMTIES Nr. 50).

Gyventojų išvežimai Kadangi teko kal
bėtis daugiausia su tais grįžusiais, kurie 
buvo apsigyvenę daugiausia šiaurinės Lie
tuvos srityse, Biržų, Mažeikių, Raseinių 
apskr., tad iš jų pasakojimų negalima su
sidaryti pilno vaizdo apie trėmimus, kurte 
paskutiniu laiku nėra vykdomi vienu me
tu visoje Lietuvoje, I^abar okupantas el
giasi priešingai, negu 1941 metais. Jei iš 
vienos kurtos vietovės vyksta trėmimai, tai 
kitos vietovės neliečiamos.

Štai grįžusiųjų pasakojimai apie 1948 ir 
1949 metais gyventojų trėmimus Joniškio,

vizpą, šis, vadovaudamasis amerikiečių 
nusistatymu nepradėti karo, gali lūkurioti 
momento, kada jis jam atrodys pats pato
giausias. Pagaliau gali ir visai karo kurį 
laiką nepradėti, o nuolat karo židinius su
kelti įvairiose pasaulio dalyse. Amerikie
čiai tuo atveju tiesiogiai negalės reaguoti 
į Maskvą, nors ji ir bus tų židinių inspira- 
tore, betgi pačiuose konfliktuose nedaly
vaus. Korėja čia yra akivaizdžiausias pa
vyzdys. Neskaitant medžiaginių nuostolių, 
kuriuos turi padengti Amerikos gyventojai, 
metų būvyje šį konfliktą JAV teko apmo
kėti nemažu skaičiumi gyvybių, o rezul
tato laimėjimo linkme nesimato. Kas žino, 
Korėjoje įvykus paliauboms, kur kitur gali 
kilti panagus konfliktas. Amerika, vado
vaudamasi nusistatytu nepradėti karo, te
galės konfliktui kilus ateiti ginti užpultojo, 
kuriam iškilo pavojus patekti po sovietinė
mis girnomis. Sovietams oficialiai nesi- 
maišant konflikte, į juos negali būti nu
kreipta amerikiečių reakcija. Pakaks čia 
prisiminti kad ir Vokietiją. Rytų Vokieti
joje sovietai turi paruošę stiprius vokiečių 
dalinius. Ten, Rytų Vokietijoj, nuolat pašū
kaujama dėl reikalo „išlaisvinti iš ameri
kiečių“ Vakarų Vokietiją, intensyviai „ka
pitalistų alinamą“. Tokiu atveju, jei būtų 
sukurstyti provokacijų imtis vokiečiai, 
amerikiečiams Vakarus tektų ginti, bet jie 
neturėtų preteksto reaguoti sovietų, svar
biausio kurstytojo, adresu, kaip kad pasi
elgė ir Korėjos atveju.

Delsimo politika tautų naikinimo sąskai
tom Vakarų vykdoma delsimo politika yra 
apmokama nekaltų tautų krauju. Tautos, 
esančios sovietų pavergtos, šito apskaičiuo
to lūkuriavimo niekuomet nepateisins. 
Ypač tos, kurios buvusio karo susitarimų 
pasėkoje tų pačių demokratijos orumo sau
gotojų buvo išduotos sovietams.

Pakruojaus, Linkuvos ir šioms sritims ar-

1948 metais'' gegužės iš 23 į 24 d. naktį. 
' apie ketvirtą valandą ryto minėtose apy
linkėse buvo suimta nemaža gyventojų, 
daugiausia stambesnių ūkininkų, ir jie buvo 
išvežti Rusijon. Tuo metu vien tik iš vieno 
kaimo, esančio netoliese Pakruojaus, buvo 
suimti aštuoni ūkininkai ir ištremti.

Siam, 1948—jų metų, trėmimui buvo pa
siruošta iš anksto. Dar pora mėnesių prieš 
kalbamą trėmimą pagausėjo milicijos, ku
ri buvo įkurdinta daugiausia miesteliuose. 
Iš karto gyventojai pradėjo būgštauti, pas
tebėję pagausėjusią miliciją. Tačiau kai 
ilgesnį laiką nepasireiškė jokių suėmimų, 
gyventojų buvo manyta, jog tik šiaip sau 
daugiau būsią įkurdinta milicijos. Tik porai 
mėnesių praėjus paaiškėjo, kuriam tikslui 
daugiau milicijos buvo sutelkta.

Kitas trėmlmas-kitas metodas. 1949 me
tais kovo 27 dieną Joniškio, Žagarės, Žei
melio ir iš apylinkių vėl buvo įvykdytas 
trėmimas. Tačiau šį kartą trėmimo akcija 
buvo įvykdyta visai skirtingu metodu, ne
gu 1948 metų gegužės 23 d. Per pastarąjį 
trėmimą, 1949 metais, vienos nakties būvy 
visa apylinkė prigužėjo sunkvežimių su mi
licija ir rusų kareiviais ir suėmimai buvo 
įvykdyti vienos nakties būvy. 1948 metais 
iš minėtų apylinkių buvo suimta ir ištrem
ta žymiai mažiau gyventojų, negu 1949 me
tais kovo mėnesį. Sį kartą, ypač iš Joniš
kio apylinkės, buvo ištremta nemaža gy
ventojų.

Jei 1949 metais įvykdytam trėmimui bū
tų buvę ruoštasi taip, kaip 1948 metais, tuo 
atveju — iš Lietuvos atvykusių vokiečių 
teigimu, — nebūtų pasisekę žmones ’suim
ti. Jie būtų išsislapstę arba persikėįp 
gyventi į miškus, pas partizanus.

Daugiausia nukentėję stambieji ūkiniu, 
kai. Trėmimų metu paliečiami įvairių 
sluogsnių Lietuvos gyventojai, tačiau 1948 
ir 1949 metais, ypač šiaurinėje Lietuvoje, 
daugiausia (imant procentualiai) buvo iš
tremta stambesnių ūkininkų. Stambiųjų 
ūkininkų trėmimu, atrodo, norėta lietuvius 
sodiečius įbauginti, kad jie greičiau jung
tus! į kolchozus.

Į klausimą, ar daug ištremta lietuvių 
gyventojų, grįžusieji iš Lietuvos vokiečiai 
atsako:

— Ne vienodai. Vienur suimama ir. iš
tremiama daugiau, kitur mažiau. Yra kai
mų šiaurinėj Lietuvoj, iš kurių ištremtos 
dvi-trys šeimos. Pasitaiko, tačiau rečiau, 
kad nėra ištremto nė vieno gyventojo. Tai 
daugiausia tokiose srityse, kur neturtin
gesni gyventojai. Tačiau yra vietovių, iš 
kurių ištremti veik visi gyventojai.

— Mums teko keliauti, ieškant maisto, 
tarp Panemunėlio ir Skapiškio. Čia • buvę 
stambūs ūkininkai ir jie visi be išimties 
ištremti.

— Kas dabar gyvena ištremtųjų ūkiuose?
— Ištremtųjų žemę dirba kolchozininkai.

B. d.

Baigtas kaio stovis
JAV prezidento Trumano Kongresui tie

kimu karo būklė Amerikos su Vokietija 
baigta. Amerikos Aukštasis'Komisaras Vo
kietijai McCloy Vakarų Vokietijos kanclerį 
painformavo, jog tarp JAV ir Vokietijos 
karo būklė baigta šių metų liepos 9 dieną. 
Karo būklės su Vokietija panaikinimas 
ypač su dideliu nusistebėjimu buvo sutik
tas Prancūzijoje.

Karo būklę panaikinus Vakarų Vokieti- 
'ja tampa lygiateisiu partneriu. Bet tuo pa
čiu, atrodo, seks ir didesni įpareigojimai, 
ypač turint galvoje karinį sektorių.

Vieni kalba, kiti kovoja
Liepos 10 dieną senojoj Korėjos sostinėj 

Kcansong prasidėjo pokalbiai dėl ginklų 
paliaubų, kuriuose dalyvauja šiaurės korė
jiečių kariniai vadai, kiniečių ir JT. Komi
sijos, susitikusios kalbėtis dėl paliaubų, 
nepadavė rankų pasisveikinimui. Konfe
rencijai paliaubų reikalu vadovauja gen. 
Ridgway, Jungtinių Tautų karinių pajėgų 
vadas Korėjoje.Ar tie pokalbiai pasiseks 
— ir jiems prasidėjus dar vis skeptiškai 
žiūrima. Pokalbiams prasidėjus Korėjos 
fronte kovos, buvusios kiek aptilusios, vėl 
paaštrėjo.

TRUMPAI
♦ Hitlerio namas Bcrchtesgadeno kal

nuose paverčiamas kalnų viešbučiu.
♦ Paskutiniu metu, prisidengę iškylau- 

tojąis, Vakarų Vokietiją bandė pasiekti ke
li tūkstančiai komunistinio vokiečių jauni
mų iš Rytų zonos ir įvairiose V. Vokietijos 
vietovėse .suruošti demonstracijas prieš 
pastangas apginkluoti vokiečius. Britų zo
noje vokiečių policija suėmė 2000 komunis
tinio vokiečių jaunimo ir jį 100 autobusų 
grąžino tėvams. Miinchene liepos 8 dieną 
komunistinis jaunimas buvo suruošęs de
monstracijas, kurių metu buvo sudeginta 
iškamša su šalmu, turinčiu dolerio ženklus.

♦ Iš netoli Diisseldorfo miške esančio 
amerikiečių šaudmenų krovinio nežinomi 
asmens pavogt- ' centnerių lėktuvinę 
bombą ir sunkvežimiu nuvežė rytų Vokie
tijos linkme.

♦ JAV Aukštasis Komisaras Vokietijai
McCloy, grįžęs iŠ Amerikos, turėjo pasikal
bėjimą su Vakarų Vokietijos kancleriu 
Adenaueriu. Po pasikalbėjimo buvo pa
reikšta, kad vokiečių karinių dalinių orga
nizavimas galįs būti pradėtas ateinančiais 
metais. Dabar vykdomi paruošiamieji dar
bai. S

♦ Liepos 8 d. amerikiečių aviacijos va
dovybė paskelbė apie 433-ioš tranportinių 
lėktuvų eskadros perkėlimą Europonn.

♦ Suomijoj įvyko parlamento rinkimai, 
kurių metu už komunistus paduota 1,7 pro
centai balsų daugiau, negu per 1948 metų 
rinkimus. Tuo būdu komunistai Suomijos 
parlamente turės 7 atstovais daugiau, negu 
ligi šiol. Iš viso komunistai turės 45 atsto
vus prieš 155 demokratinio fronto atstovus. 
Komunistai ir toliau suomių parlamente 
neturėsią žymesnės įtakos, — pažymi suo
mių spauda.

♦ Britanija kreipėsi į Tarptautinį Tribu
nolą Haagoje, kad Jis pasisakytų dėl persų 
naštos šaltinių, išnuomotų britų bendrovės. 
Britanijos vyriausbė, kol Haagos Tribuno
las padarys sprendimą, skaito, kad britų 
bendrovės nuomojami šaltiniai tol bus 
skaitomi esą britų bendrovės nuosavybe, 
kol nebus Haagos Tribunolo padarytas ki
toks sprendimas. Irano vandenyse tebe- 
budi britų karo laivai. Britų specialistų vis“ 
daugiau išvyksta iš Persijos.

ALTORIŲ ŠEŠĖLY
TREMTIES Leidyklos leidžiamas V. My

kolaičio-Putino žymusis romanas „Altorių 
Šešėly“ jau atspausdintas. Sis didžiulis vei
kalas išleidžiamas vienoje knygoje. Knygos 
įrišimo darbai neilgai truks ir pirmieji 
knygos egzemplioriai jau bus užsisakiu
siems pradėti išsiuntinėti vėliausiai liepos 
14—16 d.

Šia pačia proga pažymima, kad ir toliau 
„Altorių Šešėly“ užsakymo reikalais kreip
tis į TREMTIES atstovus įvairiuose kraš
tuose, bei tiesioginlnal į TREMTIES re
dakciją. Asmens, atstovams įmokėję už 
knygą pinigus, tuojau ją gaus. Iki šiol lei
dyklai nepasisekė susitarti su spaudos pla
tintojais, turinčiais spaudos kioskus vieno
je ar kitoje šalyje, ir šis veikalas tuo tarpu 
tebus galimas užsisakyti tik per TREM
TIES atstovus bei tiesioginiai per leidėją.

Paskutinėmis dienomis gauta eilė užsa
kymų „Altorių Šešėly. Dėl vietos stokos 
užsisakiusių pavardės neįmanu paskelbti. 
Kadangi didžiuma užsisakiusių veikalą^yra 
kitose šalyse gyveną, tad tasai skelbimas 
jau ne tiek ir svarbus: kol gaus šį TREM
TIES numerį, maždaug tuo pačiu laiku dal| 
užsisakiusiųjų Jau pasieks ir pati knyga.

TREMTIES LEIDYKLA
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Savomis temomis
Lietuviai Vokietijai sudari 

pavoju ■ • .
Gegužės 22 d. „Deutsche Nachrichten“ 

Btspaudino straipsnį apie Prūsų kraštą, 
kuriame kalba, kad Klaipėdą buvusi seniau
si* vokiečių ordino pilis šiaurės rytuose. 
Toliau straipsnio autorius įtikinėja, kad 
Klaipėda niekada nebuvusi lietuviška. 
Priešingai, ji nuolat buvusi užpuldinėjama 
žemaičių, dėl ko ir buvęs reikalas statyti 
pilt, kad apsigynus nuo užpuldinėjančių 
lietuvių...

Kalbėdamas apie prūsus, autorius taip 
pat įtikinėja, kad Tilžė esanti vokiškas 
miestas, kuris išaugęs kaipo .apsaugos 
priemonė prieš plėšikiškus lietuvių žy
gius.*4

Tikrai bolševikiška galvosena. Juk ir so
vietai andai, panūdę okupuoti Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, kalbėjo, kad šie kraštai So
vietų Sąjungai sudarė grėsmę. Vokiečių or
dino okupacinės užmačios, neštos j Lietuvą 
po katalikybės skleidimo priedanga, tikro
vę iškreipiančiais straipsniais nepavyks 
pridengti. Rimtesnis skaitytojas nepatikės, 
kad lietuviai kadai sudarę vokiečiams pa
vojų ir nuo jų ginantis reikėjo statyti pi
lis. Tiesa, vokiečių ordinas pilis statė, bet 
ne gynimosi, o puolimo tikslais. Pagaliau 
nemaža tų pilių, pastatytų svetimose že
mėse, kaip tik byloja apie tai, kad vokie
čių okupaciniai planai yra ne nacional- 
socializmo padaras, bet siekia gilią senovę.

Kai dėl Klaipėdos krašto ir prūsų vokiš- 
kumo ar lietuviškumo geriausiu liudinin
ku yra vietovardžiai. Jei tos vietovės pra
eity būtų buvusios vokiškos, tuo atveju ne
būtų buvę reikalo vokiečiams 'jas vokie
tinti. Juk senieji pačių vokiečių išleisti 
žemėlapiai kaip tik liudija, kad praeity 
vietovės prie Nemuno žiočių, ir dar gero
kai | Vakarus, buvo grynai lietuviškos. Tik 
vėliau vokiečiai, norėdami išnaikinti lietu, 
viškumo pėdsakus, tų sričių lietuviškus 
vietovardžius suvokietino. Mūsų Kristijo
nas Duonelaitis, gyvendamas prūsuose, jei 
ten būtų buvę kalbama vokiškai, „Metų“ 
nebūtų rašęs lietuvių kalba. Rašytojai ku
ria ta kalba, kuria kalba gyventojai. Šios 
tiesos niekas nenuneigs.

Panašių straipsnių pasirodymas nūdienė, 
je vokiečių spaudoje kaip tik liudija, kad 
ši tauta neatsisako savo užmačių „žygiuoti 
t Rytus“. Dėl tų žygių tolimesnėj, ir visai 
artimoj praeity Vokietija patyrė skaudžių 
pralaimėjimų, tačiau visa geba greit pa
miršti ir vėl kalbama apie žemių vokišku- 
mą, kurios niekad nebuvo vokiškos, tik ku
rios vokiečiams kelia apetitus. Jau pats 
bandymas aiškinti, kad Klaipėda ir prūsai 
yra vokiškos sritys akylesniam skaitytojui 
sukelia priešingų minčių. Juk dėl Berlyno 
vokiškumo niekas straipsnių nerašo, lygiai 
kaip kad niekas ne|tlklnėja,-’kad Paryžius 
yra prancūziškas miestas... S. M.

Tėvų Pasakų reikalu
Jau anksčiau buvo informuota, kad PLB 

Vokietijos Krašto Valdybos leidykla netru
kus išleidžia A. Giedriaus paruoštas TĖVŲ 
PASAKAS, iliustruotas dali. J. Kaminsko. 
TREMTIS gauna laiškų, kuriuose teirau
jamasi dėl knygos kainos; kiti lietuviško, 
sios knygos bičiuliai ją prašo iš.anksto re
zervuoti. Šiuo pažymima, jog ta knyga tė
ra spausdinama TREMTIES red. priežiūro. 
je, tačiau jos užsakymo bei platinimo rei
kalais prašoma kreiptis pas leidėją, šiuo 
adresu: Hannover-Kleefeld, Hegelstr. 7.

Šia pačia proga ,pažymima, jog TĖVŲ 
PASAKOS pasirodys maždaug mėnesio 
būvyje.

Žmogus, šeima, bendruomenė ir laula
nentinei egzistencijai. Ji yra daugiau pe
reinamoji stadija, Užkurios išrieda indivi
dualiniai kolektivai- Ąmorfinėj žmonių ma
sėj yra pradų, kutįje veržiasi pavidalan 
pačia savo prigimtimi, nes jie nepakelia 
bepavidalės būsenos. Kai tie pradai susi- 
kristalina tam tikrame pavidale, išauga 
tauta, kuri išeina sįx savitu individualiu 
veidu kaip bepavidalės būsenos nugalėtoja. 
Tas išėjimas iš masės yra figas procesas, 
kuriame veikia įvairūs elementai. Būdami 
homogeninio pobūdžio, jie kreipia tą kū
rybini procesą apipavidalinimo linkme, 
jmdami arba išskirdami elementus, kurie 
priešinasi bendriniam individualumui Ne
abejotinai didelės ręikšmės tame * procese 
turi paskiri individai, kurie patys, netllp- 
daml masėje, susidaro savitą veidą ir kitus 
patraukia savęsp. Individualiniai žygiai 
tampa kartu ir tam tikro kolektyvo žygiai. 
Iš paskiro asmens sferos jie pereina į ko
lektyvinę sąmonę, duodami jai tam tikrą 
pavidalą bei krypti. Pvz. vieno kurio poe
tinė kūryba, pradžioj buvusi grynai indivi
dualus padaras, gali tapti visuotiniu — ko
lektyviniu. Juk taip būna su vadinamo
mis liaudies dainomis. Sios, išėjusios Iš 
vieno kūrėjo, pamažėl sklinda kituose ir 
tampa kolektyvinėm dainom. Jos savo tu
riniu veikia kitus, sukurdamos bendrą 
jausmą.

Tautos išėjimą iš masės brandina pas
kirų asmenų individualumas, kuris pas
klinda visame kolektyve, duodamas jam 
savo žymes. Ilgainiui kolektyvas prideda 
ir savo iniciatyvos, anas žymes arba tiesiai 
priimdamas, arba jas modifikuodamas bei 
pabrėždamas tam tikras žymes, arba pasi
rinkdamas iš jų kaikurias.

Tautos savitėjimo procese neabejotinai 
veikia ir ta pati aplinka, tie patys pergy
venimai, ths pats likimas. Skirtingi ele
mentai pamažėl artėja, o bendrumas ir in
dividualumas stiprėja. Ir tai vyksta ne be 
kovų, ne be pastangų, nes skirtingi ele-

Ištraukos iš VENTOS išleistos Dr. Pr.
Gaidamavičiaus kriygos „Išblokštasis 
Žmogus“. Red.

Žmogaus įaugimas kolektyvan — minion 
nėra, galimas jau vien dėl to, kad minia 
neturi egzistencinės jungties, neturi to pa
grindo, kur galėtų prasikalti šaknys. Joje 
nėra nei augimo, nei organiškumo. Toks 
kolektyvas yra apersonalinis Ir ne
patenkina žmogaus esminių potroškių. Žmo
gus gali jaugti tik tokiame kolektyve, ku
ris iškelia jo asmenį ir yra organinė ben
druomenė.

Pirmutinė tokia bendruomenė yra šeima, 
kurion žmogus |auga tiek generaciniu, 
tiek dvasiniu požiūriu. Egzistencinė jung
tis šeimoje yra tokia glaudi, kad žmogus 
visada lieka su ja suaugęs: jis yra arba sū
nus — duktė, arba brolis — sesuo, arpa 
tėvas — motina. Tai pirmutinė bendruo
menė, kuri išvaduoja žmogų iš minios.

Būdinga yra, kad net vaikui 0—4 metų 
yra reikalinga atitinkama bendruomenė. Ta 
jo bendruomenė yra šeima su savo inty
mumu. Yra patirta, kad vaiko psichinis 
išsirutuliojimas specialiuose institutuose, 
kur yra rinktinis personalas ir kur prie
žiūra yra net geresnė, negu šeimoje, —yra 
žymiai lėtesnis, nei šeimoje. Auginamas 
vaikas institutuose vėliau pradeda kalbėti, 
jis yra daugiau asocialus, nes visą laiką 
būnant kolektyve tenka vis gintis nuo kitų. 
Taigi, nei geriausias personalas, nei ko
lektyvas negali atstoti šeimos, kuri vaikui 
yra tikroj, jam skirta bendruomenė. Pasta
roji yra jo asmens puoselėtoja ir bendruo
meninės realybės perteikėja, tuo tarpu ko
lektyvas j| troškina.

Žmogus betgi neapsiriboja tik šeima. Jis 
gyvena daugialypiame susitikime, kur da
lyvauja šeimų be skaičiaus. Įaugimas savon 
šeimon, kad ir yra pradinis, tačiau nepa
kankamas, nes bręstantis žmogus jieško 
brandesnio turinio, kurio negali duoti šei
ma. Pastaroji yra tas pradinį? taškas, nuo 
kurio ir per kuri žmogus leidžiasi | plates
nius horizontus.

Leisdamasis | nežinomus plotus, žmogus 
atsidurtų palaidoj masėj, jei neatrastų nau
jos bendruomenės, būtent, tautos. Jis ją 
atranda ne kaip išorini daiktą, bet kaip 
imanentinę egzistencijos formą, kitaip sa
kant, jis ją ne tiek atranda, kiek joje pa
bunda. Tas pabudimas atskleidžia ne tik 
jc „aš, bet ir „aš — mes“. Tada jis įžvel
gia savyje tai, kas jau susikristalizavę, bet 
dar buvo jo nepastebėta. Jis pasijunta esąs’ 
toks, kuris tinka ne kuriai abstraktinei 
bendruomenei, bet štai šitai konkretinei. 
Taria jis žodi, ir kiti supranta bei atsako; 
užtraukia dainą — ji sava ir kitiem; paša- < 
koja praeiti — j| ta pati ir kitiem; klauso 
kitų pasakojimo — gi jis tarsi būtų Iš jo 
paimtas; išgirsta pralaimėjimus — tai lie
čia ir jį; pakyla džiaugsmas — virpa šir-: 
dys vienu ritmu... Taip 'Įžvelgia žmogus, 
kad jo „aš" yra neatsiejamas nuo „mes", 
kad jis yra „aš — mes" bendruomenėj Ir 
tai tokioj, kuri atsiriboja nuo kitų ben
druomenių savo individualumu bei savitu
mu. Tuo būdu ji išsiskiria iš bendrybių ka
tegorijos, konkretėja, savitėja, ir tampa 
išskirtine bendruomene — tauta.

Tai bendruomenė, kuri pajėgia išvaduoti 
žmogų iš minios. Seimą dar nėra tokia pla
čiai apjungianti bendruomenė: daugialy
piame susitikime ji tėra narvelis, pats daly
vaująs platesnėj visumoj. Tuo tarpu tauta 
ateina su individualiu turiniu, savita for
ma bei stiliumi ir tuo būdu įgalina žmogų 

*išsiskirtl iš beveidės minios.
Tauta yra pajėgi šiam uždaviniui dar ir 

todėl, kad ji pati yra Išėjusi iš to masės 
beveidiškumo. JI pati turėjo nugalėti tą 
minios beformlngumą ir tapti išsklrtimi. 
Minia juk nėra kolektyvas, skirtas perma

Sudužęs planas
Nesenai Paryžiuje pasirodė knyga (Fran- 

chet d’Espery), kurioje aprašomi prancūzų 
generolo vadovautų ekspedicijų pirmojo 
Pasaulionio Karo metais žygiai Balkanuose. 
Šiuose aprašymuose nurodoma į tai, kad 
Pirmojo Pasaulini^ Karo metais Vokietija 
buvo palaužti tik > tada, kai sugriuvo jos 
frontas Balkanuose. Toliau knygos auto
rius nurodo, kad ir per Antrąjį Pasaulini 
Karą invaziją reikėjo daryti ne per Pran- 

rcūziją, kas labai paliko Stalinui, bet per 
Balkanus, kaip tatai buvo numatyta tam 
reikalui specialiai britų paruoštame plane. 
Amerikiečių žurnalas LOOK, komentuo
damas kalbamą knygą, šitaip samprotauja: 

’ ■^vrėa zmomerjug/prezidentas" Roošėvėl- 
tas in Jungtinių Amerikos Valstybių gene
ralinis štabas iš syly priešinosi, bet vėliau 
minimąjį planą (britįų, Red.) priėmė. Mes 
taip pat žinome, kad nuo jo buvo atsisaky
ta tik rusų spaudimu. Dabar visiems pa
kankamai aišku, kad jau vienas Vakarų 
armijos buvimas Balkanuose būtų sudaręs 
kliūti rusams pavergti daugeli tautų. Štai 
dėl ko Rusija taip reikalavo antrojo fronto 
vakaruose".

Kaip žinoma, Ch^rchillis buvusio karo 
metais reikalavo ar <ąji frontą sudaryti ne 
Prancūzijoje, bet Balkanuose, ir per juos 
žygiuoti linija Varšuva-Helsinkis. Jei šis 
planas būtų buvęs priimtas — daug tautų, 
jų tarpe ir Balftjos valstybės, nebūtų bol
ševizmo naikinamos. Sovietai, patyrę Chur- 
chillio planą, pradėjo vakariečius bauginti 
susitarimu su vokiečiais. Sis planas, grįs
tas fantastika ir neturįs jokio realumo,

tybė Išsilaiko tautėjimu, kaip paukštis 
skridimu. Kaip paukštis krinta, netekęs 
lėksmo, taip nyksta tautybė, netekusi tau- 
tėjimo.

Tauta, kaip kolektyvinė — individualinė 
išskirtis, išvaduoja žmogų ne tik iš bevar
dės masės, bet Ir iš kraštutinio individua
lizmo. Žmogus bendruomenėj niekad ne«| 
pranyksta. Jis visuomet įeina jon su sa-4 
vita individualybe, tačiau jis |eina organiš-Į 
kai jaugdamas. Jeigu masėje jisai pra-j 
nyksta, tai bendruomenėje iškyla visu sa
vitumu. Jo savitumas betgi nėra izoliaci-* 
nis. Jis liko suformuotas santyky su ben-f 
druomene, ir tuo nukrypimas i kraštutinį 
Individualizmą yra Nulaikomas.

Dalyvavimas bendruomenėj yra nuolati-ų 
nis atsiskleidimas, kai tuo tarpu kraštuti
nis individualizmas yra visiškas užsisklei- 
dimas. Žmogus užsidaro tada, kai nepajėgiai 
ar neranda kur atsiskleisti. Tada jis me-' 
tąsi | kraštutini individualizmą, paneigda
mas bendruomenini pradą. Iš to paneigimo’ 
kyla neabejotinai vidinė kančia, ir ji gaM; 
būti numaldyta tiktai savęs atskleidimu^ 
bei {augimu bendruomenėn, kokia kad ysa! 
tauta. Pastaroji tad yra tas vidurys, ku-" 
riame žmogus išsivaduoja iš pranykimo’ 
masėje ir užsiskleidimo kraštutiniame in-1 
dividualizme. I

Minėtasis išsivadavimas yra galimas, pir-J 
miausia, todėl, kad tauta pati yra išskirtis,, 
turinti savo kolektyvinį individualumą,, 
antra, kad ji, ta savo išskirtimi, sudaro; 
bendruomenę. Jos išskirtis yra pagrindas,, 
ant kurio susitinka visos bendrijos nariai^ 
tur| savyje anos išskirties žymes. Taip sart-j 
tykis tarp išskirties ir bendruomenės yra* 
abipusis: išskirtis sudaro pagrindą ben-į 
druomenei, ir bendruomenė yra skirta sau
goti išskirti kaip savitą individualybę; be, 
išskirties nėra bendruomenės, be bendruo-i 
menės neišsilaiko kolektyvinė — indi vi-! 
dualinė išskirtis.

(Nuskelta j 4 pusi.)

mental taip pat turi savo svori, kuris reiš-, 
kiasi beartėjančių elementų sklaidymu. Jis 
nuolat traukia atgal masėn pavidalą radu
sius. Ir tik per ilgas vidines bei išorines 
kovas pavyksta nugalėti amorfinę trauką.

Turi reikšmės ir generacinis momentas, 
kuris kaikada yra pertempiamas bei per
vertinamas. Tautoje jis yra tas perteikia
masis pradas, kuriuo tautos turtai perduo
dami naujoms kartoms. Su biologinės gy
vybės perteikimu, kuris yra patikėtas šei
mai, eina ir dvasinis perteikimas jau su- 
kristalėjusių kolektyvinių — individualinių 
pavidalų. Vienas rasinis pradas, be dvasi
nio momento, nėra tas šaltinis, iš kurio 
kyla ir trykšta tautos gyvybė. Iš to paties 
šaltinio Juk trykšta ir masės gyvybė, kuri, 
toli gražu, dar nėra tauta. Anot W. Hell- 
pach’o, nėra biologinės „tautos substanci
jos“. Yra betgi galimi regioniniai giminin
gi biologiniai bruožai: aplinkos arba žemės 
dalys sudaro tok| substancini „balsą", ta
čiau tautos nesiriboja vien aplinkos ar 
kontinento kolektyvais. Tautos gyvybei 
reikia ne tik biologinio gajumo, jai ypač 
reikia dvasinti galių, kuriomis ji išlaiky
tų savo individualybę bei ją perteiktų.

Tautos individualybė yra jos išskirtis iš 
bepavidalės masės. Ji yra jos tautybė, ap
sireiškianti savitumu išorinėse formose, 
būtent: kalboj, tautosakoj, mene, litera
tūroj, architektūroj.. Tuo būdu visi per
gyvenimai įgauna savitą individualini — 
kolektyvini atspalvi.

Iš masės laimėta išskirtis — tautybė nėra 
savaime egzistuojanti dovana. Ji yra rei
kalinga puoselėjimo; kitaip ji grįžta ma
sėn arba pranyksta kitos individualybės 
sferoje. Puoselėjama tautybė tampa veikliu 
apsireiškimu, būtent tautiškumu. Pastara
sis yra dinaminis vyksmas, kuriuo išsilai
ko tautybė kaip išskirtis iš masės. Tuo 
būdu tauta tautėja nuolatiniame vyksme, 
anot Ipseno, „tauta ne egzistuoja, ji tam
pa... Tauta iš esmės yra tapsmas“. Tau

žygiuoti per Balkanus ir Pabalti
žurnalo LOOK teigimu, tebuvo paprastas 
sovietų šantažas, kuris jiems pasisekė, su
teikdamas „laisvas rankas ir centinėj Eu
ropoj. Serbai ir lenkai buvo išduoti (taip 
pat tuo pataikavimu sovietų užmačioms 
buvo išduotos Baltijos valstybės, Lietuva, 
Latvija ir Estija, tačiau kurių išdavimas 
dažnai kai kurioje amerikiečių spaudoje 
sąmoningai nutylimas, lyg tuo norint su
mažinti padarytos klaidos svorį. Red.). 
Vakarų sąjungininkai, — toliau rašoma 
žurnale LOOK, — sutiko net su Michallo- 
vičiaus ir jo bendradarbių suėmimu, taip 
pat suareštavimu pogrindinės armijos va
dų Lenkijoj. . PpgaĮiąų buvo laisvai pripažin
tos marionetinės vyriausybės šOvietų užim
tuose kraštuose. Vietoj greitos strateginės 
išeities sąjungininkai susidūrė su ilgu ir 
kruvinu karu Vakaruose. Ir dabar jau aiš
kėja, kad vokiečių pasiryžimas priešintis 
jau buvo palaužtas tada, kai feldmaršalas 
Alexanderis sutriuškino juos Italijoj ir 
tvirta koja atsistojo prie Brenerio“.

Ar buvo pasimokyta iš klaidų. Baigdamas 
straipsni žurnalas LOOK stato klausimą: 
— kažin, ar jau bus pasimokyta jš praei
ties klaidų. Jei vakariečiai, vietoje kvietę- 
si talkon pavergtų tautų atstovus ir jų są
jūdžius, jiems pripažįstant prideramas 
teises, remsis Rytuose tik vienatexfiinkluo- 
tais vokiečiais, tuo atveju vis^iGnizduo- 
jama „lengvoji strategija" į ryrngj^li nu
eiti niekais. Tuo atveju, žygiuojant f ry
tus su vokiečiais talkininkais, iš vienos pu
sės bus susidurta su kietu komunistinio 
bloko pasipriešinimu, iš kitos pusės gali

būti netekta paramos fronto užnugaryje. 
Partizanai gali liautis kovoję, nežinodami,., 
dėl ko jiems kovoti, nes tada jiems teks J 
rinktis tarp vokiečių ir rusų dominavimo.j 
Pasikliovimu vien vokiečių talka būtų pa
daryta tokia pat fatališka klaida, kokia kad 
buvo padaryta buvusiu metais susidedant, 
su sovietais. Laikas padarytas klaidas vis 
daugiau išryškinąs. Tačiau, nežiūrint visa, 
to — teigia žurnalas — dar ir dabar nema-. 
ža įtakingų amerikiečių vis tebegalvoja, jog’ 
Rusija tik dėl to nelaiminga, kad ją valdo, 
komunistai. Tie politikai visai neįstengia’ 
įžvelgti didžiąsias prorusiškas nationalist 
tinęs tendęncijas. Net ir dabar pasitaiką per.5 
radiją ir amerikos spaudoje reikalavimų,! 
kad reikią laikytis Jaltos susitarimų, visad 
užmirštant, kad ir ne bolševikinė Rusija' 
buvo tautų kalėjimas. Žurnalas baigia šio-] 
kia išvada: — jei iš darytų klaidų nebus 
pasimokyta, tuo atveju net ir bolševikams* 
gali būti nesunku „sukelti šventąff karą 
už savo žemę“.

Redakcijos pastaba: Svarbiausia, teisin
gai samprotaujama LOOK žurnale, yra 
klaidinga tendencija, ruošiantis ginti Vaka
rų Europą, tenkinantis tik vokiečių para
ma. Būsimasls karas iš tiesų neturės ribo
tis Vakarų Europos gynyba. Jis turės reikš
ti žyg| išlaisvinti pavergtas tautas ir sie
kiant bolševizmo sunaikinimo jo paties na
muose. Sitam žygiui reikalinga plati talka. 
O ji bus tik tada sėkminga, kad pavergtos 
tautos aiškiai žinos, ar bus skaitomasi su 
jų laisvės aspiracijomis, ar vėl nenumato
ma verstis tautų prekyba. Red.

— Ar tėvas jau ir neateis?
— Tur būt, kad ne. Aš jo vieton, — aiškinu, 

pakalin kiek atsitraukęs.
— Kodėl neateis? — žybterėjo Kuprelio akys.
— Mūgėn išvažiavo. Labai dideliu reikalu.
— Ar nebūtų galėjęs kitą ketvirtadienį?
— Kad reikalas neatidėtinas.
— Tai kaip dabar bus? — balsas jau kiek švelnesnis, gerai. Saugokis, kad nepamirštum. Baisus tarapotas
— Aš pasistengsiu tėvą pavaduoti. gali išeiti, tenai užsikimš ir sėlenų pribėgs miltuosna,
— Kažin. Kažin ar galėsi ką? — tiria mane Kupre- o čia girnos dykos mals, dils Ir akmens prisuks.

lis, ypatingai mano rūbus. Jo veidas prašvito, pra- Pažvelgė skryniom Paklausė girnų ūžimo ir greitai 
- ------ ---------t trečią aukštą nuritėjo.

— Na, jei taip, tai taip. Imk tą maišą, — teikia jis Tik spėjau linkterėti galva, parodyti, kad gerai 
man nurodymus įsakmiai ir smulkiai ir rodo yla kiton dabosiu.

— Nesidulklnk Tamsta, dar ne toks būsi. Pagaliau, 
ato- juodas darbas žmogaus nesutepa. O čia dar miltai.

Rodos, nebuvo ko, bet aš nuo jo ironingų juokų susi
sarmatijau. Jis tai pastebėjo. Jau nesijuokia. Šneka, 
pasakoja rimtai. Tai tą, tai kitą daiktą rodo, aiškina.

— Lukterėjęs kiek, vėl nueik tenai apačion pasidairy
ti. Permainęs maišus, atnešk čionai ir užpilk. Dabok

Žiūriu, kiškis su trejetą savo vaikų ant kelio iš rugių tas, su juo surištas, su juo suaugęs. Su juo vienu taktu
išslenka. Stapterėjau ir laukiu. Senis pastatė ausis, at- ir ritmu gyvena.
sitūpęs ant paskutiniųjų, pakėlė priešakines kojas. At- Sudžiūvusiais, smailiais pirštais knaibo ir siūva jis
sargiai žvalgosi visosna pusėsna. Ir vaikai tėvą seka, įplyšusią vietą. Liesas, baltas, dar daugiau nuo miltų , __  _
taip pat daro — gyvenimo taisyklių mokinasi. Tik štai baltas veidas. Plona tiesi nosis tik pabrėžia tą liesą bal- giedrėjo kiek, 
pamatė mane, priešą, žmogų. Senis sumykė nustebusiu, tumą. Vikrios, gyvos, kaip žarijos, akys tik bėgioja 
sergstančiu balsu ir įsmuko atgalion rugiuosna. Kiške- šniūreliu, kuriuo jis siūva.
liai dar lukterėjo, | mane pažiūrėjo. Ausytėmis^pakrai- Matau, Kuprelis toks pat, koks buvo Ir pernai. Ir pusėn, pro lėtai besisukanti stiebą. — Tenai; matai,
pė. Norėjo patys įsitikinti, ar tikrai baisu. Paskum lyg 'visuomet buvo toks pat, kiek j| pamenu. Nesikeičia, ne- maišan iš pikliaus suplėšti grūdai byra. Atkabink maišą DAŽNAI mainau maišus. Jei tik ir pusę randu, nepa- 
akmeniukai nuriedėjo paskui savo tėvą. sensta. Kiek Jam metų, niekas nežino. Gal penkias- nuo tos rankovės: tuoj bus artipilnio. Jo vieton kitą, lieku. Suplėšos darosi vis smulknesnės. Bet nesiskubina.

Malūnas eina palengva. Pridusęs, užkimęs burba, dešimtys, gal daugiau, bet senas jis neatrodo. Jis visuo- 
Manau, didelės skubos nėra. Sustoju, stebiu jį. met toks pat judrus, tik Jo nuotaika labai dažnai kei-

Malūno sparnas, iškilęs aukštai, stapterėja kiek, pa- čias. Jam nepaprastai lengva smarkiausiai supykti, bet 
žiūri | apatini sparną ir krenta ant jo, lyg privyti nore- jis greitas ir geru ūpu nelauktai nušvisti.
damas, bet tas pabėga, o ant jo, iš viršaus, žiūri ir taiko Laukiu, nenoriu Kupreliui trukdyti. Žiūriu, kaip di- 
jau kitas. deli, miltais nubaltinti voratinkliai kampuose ritmln-

dyką užkabink. Nunešęs ant viršaus, išpilk skrynion. Malūno ūžesys tai apsilpsta, tai vėl staiga pakyla. 
Ne pirmutinėn, bet antron. Pirmutinės girnos sugedę. Matyt, vėjo pajėga mainosi, kinta.
Jomis daugiau nemalu. Blogai. Kai esti geras vėjas, ga- Man gerai atmenamas, pažįstamas tas ratų ratelių 
Įima ir dvejas paleisti. Bet -ką Tamstai daug aiškinti, teleskavimas h* bildesys Daug primena iš vaikystės lai- 
Tur būt, meni, kaip seniau ateidavai ir man padėdavai kų. Ne vieną dieną čia praleidau. Vienas ir su drau- 
malti? Tik paskum, kai pradėjai aukščiau mokytis, ar gaiš. Ratai man, rodos, ką pasakoja teleskuodami.

Bildesys, ratų teleskavimas vis didėja. Girdėtis jau gai supas. Vorai šokdami juose gyveną ir šoklų nuo- suponėjai ar sutingai. Jie pasakoja apie tas dienas, kai aš su Broniu ir
ir pikliaus sunkus dūsavimas, lyg iš po malūno Jis taikoj miltais įdulkintas užklydusias muses gaudo. Patenkintas, kad buvau pripažintas, nuskubinau, kur Juzuliu klausydavau Kuprelio pasakų; kai mes akis iš- 
vetžias. Pro mažus langelius ir plyšius įsiveržę nubaltinti buvo liepta. trėškę prašydavom „daugiau, daugiau!" Kuprelis mums

spinduliai voratinkliuose balkšvomis, virpančiomis Atkabinęs ir užmovęs kitą maišą, rišu jį | traukia- laiko negailėdavo. Nuo jo išgirsdavom eibę įvairiausių 
' ” - k ,----- . ----- j-■—»—- -i-i-- daiktų. Jis vaizdingai apsakinėdavo, kaip vaidinasi

— Kas jau, ar sveikatos neturi, kad negalėtum šito raganos, laumės ir kipšai. Lietuvių karus su totoriais, 
maišo užnešti! Tamstos metais aš jį be niekur nieko lenkais, rusais ir kryžiuočiais dar įdomiau atpasako- 
nutarunčkinčiau. Taip virve traukdamas daug laiko davo. Jie mums ir tikdavo labiausiai.
sugaiši. Mes pagaliau pradėjom tikėti, kad ir jis pats buvo

Paraudonijau, kaip burokas. Užsiverčiau maišą ant kare dalyvavęs. Jei ne su totoriais ir kryžiuočiais, tai 
pečių ir tempiu laiptais viršun. Kad būtų greita, sunku bent su turkais. Juzulis, kuris buvo vyriausias, pasa- 
buvo pasakyti. Kuprelis šypsosi ir ragina: kojo, kad kariaujant su turkais, kareiviai turėjo nešioti

— O, o! Maišai sveika nešioti, nugarkauli sustiprina, po kalnus patrankas ant pečių.
Pagaliau užnešiau ir užpyliau. — Gal ir Kuprelis nešė ir jį kokia sunki patranka iš
Nežinau kur, baisiai išsimiltinau. Paieškojau šepečio, viršaus ir suspaudė. — Tas Juzulio aiškinimas mus dar 

neradau. Dulkinuos taip, rankomis. labiau įtikino.
Girdžiu KupreĮip dar labiau juokias, antran aukštan Buvom norėję paties Kuprelio paklausti, bet nedrį- 

paskui mane atėjęs. som. Gal nebuvom pakankamai įsitikinę, gal bijojom

IV spinduliai voratinkliuose balkšvomis, a
ĮĖJĘS vidun, tuojau pamačiau patį malūnininką, Ku- spektęgrA'arsomis žvilga. Ir tamsiuose kampuose tam- mąją virvę. Girdžiu, Kuprelis juokias, 

prelį. k .................................
Tokiu vardu jį visi žmonės vadina. Jo tikros pavar

dės niekuomet nesu girdėjęs. Ta pravardė, tai davinys 
žmonių sugebėjimo viską pastebėti. O Kuprelis turi net 
dvi kupras: vieną krūtinėje, kitą nugaroje. Bet jis dėl 
to pravardžiavimo nei kiek nepyksta. Nors šiaip žino- turn ir nepažįsta. Nieko neatsako, 
mas, kad supykti gali. Kai kas nori prisigerint malimo 
ar kitais reikalais, vadina jį Olesiu, net ir ponu Olesiu. 
Jam vis tiek.

Kuprelis manęs įeinant nepastebėjo. Dirbo. Pasistojęs 
suolelio, taiso įplyšusią, du ratus jungiančią juostą. Jo 
ilgos, laibos, tiesios kojos nuo malūno kratymo virpa jo 
tektų. Visas kūnas virpa. Atrodo, jis tik-malūno daik-

sa atrodo balta, miltuota.
Kuprelis vis dirba, manęs nemato.
Pagaliau sveikiau jį nuoširdžiai, draugingai.
— Laba dieni ponas Olesi.
Nesiskubindamas pakėlė galvą. Žiūri į mane, tary

— Kodėl? Gal nepakankamai greitai atėjau?
Pabaigęs darbą, nulipė 'nuo suolelio. Priėjo ir duoda 

kiek šaltą, mažai draugingą ranką. Spaudžiu ją, sten
giuos gerumu sušildyt Jaukiai klausiu:

— Ar Tamsta, ponas Olesi, dabar mūsų mali?
— Taigi, — pratarė tampriai, kietai.
Paskum tuo pat balsu:
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Lietuviai visame pasaulyje
Beieškant Vokietijoj išsklaidytų lietuviu

J«u praėjusiame TREMTIES numeryje 
trumpa informacija buvo pranešta, kad 
paskutiniu metu intensyviai Vokietijoje 
vykdomas lietuvių ’visuotinis surašymas, 
siekiant tikslo patirti, kiek iš tiesų lietu- 
vių čia dar gyvenama, kurįe reikalingi 
emigracinės paramos, kuriuos slegia kiti 
rūpesčiai. Surašymas vykdomas BALFo 
tarnautojų. Talkina ir seniūnijų bei apy
linkių komitetai, Tačiau nemaža vietovių, 
kurios reikalingos, aplankyti, kad būtų ga
lima vietoje susipažinti su lietuvių gyve
nimo sąlygomis.

Pasikalbėjus su šį surašinėjimą vykdžiu
siais asmenimis tenka patirti gana margų 
momentų. Nemaža lietuvių, paskutiniais 
metais iš IRO globos perduotų vokiečių 
įstaigoms, kurie yra nukišti j užukertes ir 
leidžia savo varganas dienas svetimųjų ap
supti, neturėdami progos susitikti su sa
vaisiais, pasikalbėti gimtąja kalba. Dalis 
jų, pradedant UNROS laikus ir baigiant 
IRO, yra perkeliavę per 14—15 stovyklų. 
Kelti iš vietos į kitą, kol, galiausiai, nu
blokšti į užukertę ir skaitomi, perdavus vo
kiečių admistracijos žinion, „pastoviai 
įkurdintais“.

Šie žmonės daugiausia jau yra praradę 
paskutines emigracijos viltis. Jie yra ėję 
per emigracines komisijas ir atmesti, kai
po netinką emigracijai. Vieni negalėjo iše
migruoti dėl stokos sveikatos, kiti, ir galė
dami išemigruoti, atsisakė emigracijos, ne
norėdami tarp svetimųjų palikti vienų savo 
artimųjų: tėvai negaluojančių vaikų, vai
kai sveikatos netekusių motinų bei tėvų. 
Štai viena senutė, perkopusi 60 metų ribą, 
visų emigracinių komisijų, į kurias tik ji 
ėjo, atmesta kaipo netinkama emigracijai, 
kadangi negalėsianti dirbti fizinio darbo. 
Jos dukra, priešingai, seniai jau galėjo 
išemigruoti, tačiau neemigravo: — ji ne
norėjo vienos palikti savo motinos. Tuomet 
globos organizacija abi išskyrė iŠ globo-

tuvių būtį. Rašo BALFo Prancūzų Zonai 
Įgaliotinio bendradarbis, dešimt dienų tru
kusioje kelionėje aplankęs visą eilę vieto
vių, kuriose gyvenama lietuvių. Buvo šios 
surašinėjimo kelionės metu aplankyti lie
tuviai, gyveną Bodeno ežero pakraščiais, 
išsimėtę kitose vietovėse, baigiant Koblen- 
zu, esančiu ant Reino krantų.

Motina prieglaudoje — sūnus Amerikos 
karys. Biberache dar tebėra didesnė lietu
vių kolonija. Prieglaudose daugiausia su
telkti seneliai ir ligoniai. Patalpos švarios, 
langai šviesūs ir dideli, tik vakarienė, ku
rios teko paragauti, tikrai skurdi. Prieglau
doje esą seneliai galėtų beveik kiekvienas 
emigruoti, jei rastųsi giminių ar geradarių, 
už juos garantuojančių 1000 dolerių. Ši
taip besikalbant emigracinėmis temomis 
65 metų amčiaus senutė sako:

— Aš tai jau nevažiuosiu. Nenoriu sū
nui su šeima sėsti ant sprando...

Toliau išsikalbėjus paaiški, jog jos sū
nus, emigravęs Amerikon, yra mobilizuo
tas kariuomėn. Jis pašauktas ginti Ameri
kos interesų, o motina palikta senelių 
prieglaudoje Vokietijoje ir jos be 1000 do
lerių garantijos į Ameriką neįlaidžia.

Jordanbado prieglaudoje (prie Biberacho) 
dantų gydytoja E. Paliulionaitė jau kuris 
laikas prie lovos prirakinta sunkios formos 
reumatizmo. Prieš kurį laiką iš Amerikos 
buvo gauta Cortizono vaistų. Jie padarė 
tiesiog stebuklą. Reumatizmo sukelti skaus
mai pradėjo mažėti. Bet vaistai baigėsi li
gos nespėjus pašalinti ir ligonė vėl kan
kinama neįsivaizduojamų skausmų.'

Dėl pavardės nukentėjusi lietuvių šeima. 
Kitoje užukertėje „įkurdinta" klaipėdiečio 
lietuvio Šeflerio šeima. Abu tėvai dirba, o 
vaikai vieni namuose praleidžia dieną. 
Vaikai puikiai kalba lietuviškai. Ši šeima 
iš IRO globos buvo išjungta tik dėl to, kad 
pavardė „pasirodžiusi“ vokiška. Sefleriai 
ypač svajoja, kad galėtų įsikurti vietovėje,

kur gyvenama lietuvių ir kad savo vaikus 
galėtų į Lietuvą parvežti lietuviais.

Pas lietuvius Svarcvalde. Svarcvaldo kai
muose yra nemaža išsklaidytų ir „pastoviai 
įkurdintų“ lietuvių šeimų, štai tik įėjus į 
K. Grintalio butelį, kai išgirsta prakalbus 
lietuviškai, žmona pradeda verkti: — ji 
taip senai begirdėjus! lietuvišką žodį. Vy
ras dirba dirbtuvėje. Be savo pokalbių, jie 
ištisais mėnesiais neturi su kuo lietuviškai 
pasikalbėti Atskirti tų kalnų jie nieko ne
žino. Kad yra organizacijų, kurios rūpinasi 
lietuviais, kad Vokietijoje yra lietuviškas 
laikraštis.

— Sutinkam sausos duonos plutą valgyti, 
— kalba atskirtieji lietuviai, — kad būtų 
galima iš čia išsikelti, kur daugiau lietu
vių, kur būtų galima vaiką leisti į lietu
višką mokyklą. Čia gyvenant jis nutau- 
tės svetimųjų tarpe.

Tokių ir daugiau. Nemaža užkištos lietu
vių šeimos tokiose užukertėse, kur neturi 
progos su savaisiais susitikti. Jų vaikai te
gali lankyti vokišką mokyklą, gi išėję iš 
mokyklos vėl neturi progos susitikti su 
bendraamžiais ir pakalbėti gimtąja kalba. 
Ypač jei dar tėvai užimti darbu — vaikų 
nutautimui kelias atviriausias.

Ar bus jėgų ir priemonių lietuviškas 
šeimas, ypač išmėtytas toli nuo lietuviškų 
kolonijų, sutelkti, kad būtų sudarytos są
lygos bent jų vaikams kalbėti, jei 
jau ne mokytis, gimtąja kalba? Jei tatai 
pasisektų — jau labai daug būtų padary
ta. Žmogus toks jau padaras, kad jam sa
vų tarpe ir vargas būva lengvesnis. -b-

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
Dr. Pr. Gaidamavičius. IŠBLOKŠTASIS 

ŽMOGUS. Benamio likimo perspektyvos. 
Pusi. 278. Kaina Vokietijoje 6 DM. Išleido 
VENTA. Knyga užsakoma šiuo adresu: J. 
Rimeikis, (13b) Murnau, Postlagernd.

„Taikos balandžiai“ ir vaikščiojantis 
numirėlis Argentinoje

jamųjų skaičiaus ir „pastoviai įkurdino“ 
Vokietijoje. Šiandien ir senutė motina ir 
jos dukra gyvena skurde, misdamos iš 
kuklios pašalpos.

Štai sveiki ir darbingi tėvai. Jie ab« 
senai galėjo išemigruoti. Bet jų vaikas 
silpnos sveikatos. Vaikas nepraleidžiamas. 
Tėvams siūloma vaiką palikti prieglaudoje, 
o patiems emigruoti. Bet tėvai, dėl savo 
nelaimingo vaiko, apsisprendžia palikti ir 
jie tuojau pat išskiriami iš globos ir „įkur
dinami Vokietijoje“.

Jaunas vyras. Karo audrai prasidėjus 
jis Lietuvoje tebaigė gimnaziją. Iš pažiūros 
atrodo stiprus. Pasirodo emigracinės 
komisijos buvo atmestas, kadangi plau
čiuose aptiktas nežymus senas sukalkėji- 
mas. Trejus metus tausojęs viltis išemi
gruoti, galiausiai, įjungtas vokiečių ūkin, 
visus savo lūkesčius palaidojo.

— Ar išmokai kokios specialybės, kad 
galėtumei imtis kurio darbo?

Ne, klausiamasis atsako. UNRA ir IRO 
globos laikais, kada buvo organizuojami 
įvairūs kursai ir sudaromos sąlygos prasi
mokyti, įsigyti specialybę, nesimokė ne tik 
klausiamasis. Daug kas praleido progą, 
pirmoje vietoje lūkuriuodami kur nors iše
migruoti. Tasai atidėliojimas ir vien pasi
kliovimas emigracinėmis viltimis nebuvo 
iš naudingų. Specialybės įsigijimas būtų 
pravertęs išemigravus, jis gali būti reika
lingas ir Vokietijoj palikus. Tačiau, įsigili
nus į gyvenimo netikrumą, kuris supa kiek
vieną tremtinį, visada randasi ir pateisi
namų motyvų.

Toliau pateikiamas žvilgsnis į įvairiose 
prancūzų zonos vietovėse išsklaidytų lie-

Kultūrinio gyvenimo temomis
Leidinys apie Lietuvą

Šių metų pradžioje Rio de Janeiro mieste 
išleista brošiūra portugalų kalba apie Lie
tuvą. 28 puslapių gausiai iliustruotą leidinį 
išleido Lietuvos atstovas Brazilijoje Dr. 
Frikas Meieris, o tekstą ‘bei nuotraukas 
parinko Rachel Portella Audenis ir Petras 
Babickas. Audenlenė, gimusi brazile ir iš
tekėjusi už lietuvio inžinieriaus Kazio Au
denio, yra Žinoma kaipo brazilų poetė. Ji 
yra nuoširdžiai pamilusi savo vyro gimtą
jį kraštą.

Abiejų autorių bendro darbo išdavoje at
sirado minėtas simpatingas ir skoningai iš
leistas leidinys. Kiekvieną iliustraciją seka 
vykusiai sustatytas atitinkamas tekstas, iš 
kurio skaitytojas patiria šiek tiek duomenų 
apie Lietuvą, jos žmonęs, papročius ir 1.1. 
Pabaigoje įdėta svarbiausiųjų istorinių 
įvykių kronologinė lentelė, o taip pat pas
kelbtas Lietuvos žemėlapis.

Autoriams bei leidėjui tenka lietuviško
sios visuomenės padėka už Lietuvon vardo 
garsinimą tolimoje Brazilijoje, kur šiuo 
metu gyvena apie 50 000 mūsų tautiečių.

Šia proga paminėtinas padėkos vertas 
darbas, kurį informacijos srityje atsidėjęs 
dirba Lietuvos konsulatas Sao Paulo mies
te. Konsulas Al. Polišaitis yra suredagavęs 
k* išleidęs 120 numerių portugalų kalba 
leidžiamo biuletenio. Sis savo turiningumu 
prilygsta biuletenį, leidžiamą Lietuvos pa

siuntinybės Vašingtone. Konsulato redaguo
jamam biuletenyje rūpestingai parenkama 
aktuali medžiaga apie Lietuvos problemas, 
pateikiami dokumentų vertimai portugalų 
kalba, suminimi naujausieji leidiniai apie 
Lietuvą ir 1.1. Tokiu būdu konsulatas at
lieka naudingą darbą, informuodamas di
džiausios Pietų Amerikos valstybės politi
nius siuogsnius bei spaudą apie Lietuvos 
reikalus.

Petras Babickas šiemet išleido veikalą 
pavadinimu „Brazilija“, kurio tikslas su
pažindinti lietuvių visuomenę su anuo 
kraštu. Autorius jati ankščiau yra išleidęs 
kelis kelionių aprašymus, kuriuos visada 
mielai skaitydavome^ Naujasis Babicko vei
kalas nėra sausa doltumentącija apie mums 
mažai pažįstamą, betgi visais atžvilgiais 
įdomų kraštą. Turime prieš save litereatū- 
rinį kūrinį, turintį paliekamos vertės. Au
torius mus vedžioja po aną neišmatuojamų 
plotų valstybę, supažindindamas mus ne 
tiktai su kraštu ir vietiniais Žmonėmis, bet 
įdomiai įterpia į aprašymą ir savo susitiki
mus su tenykščiais lietuviais.

Kiekvienam, kuris domisi Brazilija, Pet
ro Babicko parašytoji ir autoriaus padary
tomis nuotraukomis paįvairinta knyga bus 
naudingas informacijos šaltinis, o kelionių 
literatūros mėgėjas joje suras, Tumo žo
džiais betariant, skaisčių deimančiukų. Lei
dinį galima išsirašyti šiuo adresu: Legacao 
da Lituania. Ay. Erasmo Braga 277, sala 
609 .Rio de Janeiro. Brasil. A. G.

Per dešimt paskutiniųjų metų, padeda
ma Vakarams. SovietųRusija savo sienas ge
rokai išplėtė. Tačiau tuo, ką sovietai gavo 
buvusio karo pasėkoje, nesitenkina ir to
liau siekia pavergti taiką mylinčias tautas. 
Penktoji kolona — svarbiausias sovietų 
įrankis įvairiose pasaulio šalyse ruošti dir
vą komunizmo tikslams siekti. Komuniz
mas pirmasis siekia pavergti pasaulį, bet 
per savo agentus visame pasaulyje šaukia, 
kad tik Sovietų Sąjunga siekia taikos, gi 
Vakarų alijantai norį sukelti karą. Krem
lius, norėdamas nuslėpti savo tiesioginius 
tikslus, paleido į įvairias šalis vadinamuo
sius „taikos balandžius“, kurie rinko pa
rašus tariamos „taikos įgyvendinimui", po 
kuriais slypėjo sovietų užmačios. Tokių 
„balandžių“ pereitais metais gana daug at
sirado ir Argentinoje, kur jie pradėjo rink
ti parašus už „taiką“ Šiai akcijai nepasi
sekus ir pristigus iš Kremliaus gautų pi
nigų, vietos komunistai išleido 1,5 ir 10 pe
sų bonus. Komunistinis elementas pradėjo 
platinti tuos bonus ir vėl rinkti parašus, 
sakydamas, kad tai aukos taikos įgyvendi
nimui. Deja, Argentinos saugumo organai, 
matydami, kur vedamas šis ramus ir tur
tingas kraštas, ėmėsi žygių likviduoti visus 
„taikos balandžių“ lizdus, kad užkirtus ke
lią kraštą.užliejančiai komunizmo bangai.

Bene geriausi „taikos balandžių“ maitin
tojai ir palaikytojai šiame krašte yra ne 
tiek argentiniečiai, kiek įvairūs ateiviai, 
daugumoje slavų tautų žmonės, kurie ak
lai tiki Kremliaus žodžiams. Buvo ir iš lie
tuvių tarpo, bet pamažu jų skaičius mažė
ja. Daugelis buvusių Lietuvos okupantų 
garbintojų dėl gręsiamos baimės nutilo 
garsiai garbinę Lietuvos okupantą, bet ne
mažai ėmė rimtai galvoti ir patys savęs 
klausti: jei taip ten gera, kodėl mūsų ne
leidžia važiuoti ir iš ten negauname mes 
laiškų?

Prieš kiek laiko Argentinos Vyriausybei 
pradėjus akciją prieš komunistų veiklą, 
buvo uždaryti visi komunistiniai laikraš
čiai, jų tarpe ir lietuvių. Raudonieji lietu
viai, netekę propagandinės priemonės, ėmė 
landžioti po. įstaigas ir, dangstydamiesi 
patriotinėmis’ skraistėmis, prašyti leidimo 
laikraščiui leisti. Parinko naują lietuvišką- 
patriotišką laikraščio vardą ir jau paruošė 
išleidimui. Bet nesilaikė savo pažadų turi
nio atžvilgiu ir... dar saulės neišvydusį 
laikrašti policija konfiskavo. Kartu su lai
kraščiu policijon pateko nemažas skaičius 
lietuvių sąrašų, kurie rėmė komunizmą. 
Šiandien daugelis nė nežino, kad jis ati
tinkamų valdžios organų yra skaitomas an- 
tiargentinišku žmogumi — kas lygu Ar
gentinos priešui.

Vaikščiojantis numirėlis. Nors komuniz
mas nepripažįsta jokių stebuklų, bet štai 
Buenos Airėse, komunistiškomis akimis žiū
rint, įvyko stebuklas: prisikėlė ir pradėjo 
vaikščioti komunistas, kurį jo bendramin
čiai po jo dingimo iš namų, „rado“ vienoje 
gatvėje žiauriai nukankintą. Net jo tikroji 
motina atpažino savo nužudytą sūnų. O kas 
jį nužaudė? Nagi policija. Už ką jį „nužu
dė“? Už komunistinę, pasaulio „taikos" sie
kiančią veiklą!

Štai to „stebuklo“ istorija. Ji mums ne- 
naujiena. Juk ir 1940 metų pradžioj, kada 
Sovietai panorėjo Lietuvą galutinai oku
puoti, ėmėsi įvairių provokacijų, kad prieš 
pasaulio akis save parodyti nekaltais ir 
vien tik gero trokštančiais. Puikiai dar 
prisimename, kada Sovietai inscenizavo pa
sakėlę apie rusų kareivio pagrobimą ir nu- '

žudymą, apie ką nei Lietuvos tuometinė Vy
riausybė. nei atskiri jos organai nė nepa
galvojo. Tuo remdamiesi Sovietai su ra
mia sąžinia, kaipo savo įgulu kareivių ap
saugojimui ir Lietuvos liaudies išvadavi
mui iš „baisaus“ Lietuvos Vyriausybės te
roro, okupavo visą Lietuvą

Buenos Airėse komunizmo agentai per
nai mėgino krašte sukelti revoliuciją, su- 
kurstydami darbininkus streikuoti. Įvykęi 
geležinkeliečių streikas ne revoliuciją su
kėlė, bet padėjo išaiškinti komunistinio 
elemento veiklos planus ir lizdus. Neras
dami agentai tinkamos dirvos darbininki
joje, ėmėsi jos ieškoti studentijoje,’Pradė
jo propagandą prieš Vyriausybę, smerkda
mi ją už sunkias studijavimo sąlygas it 
nuolat duodavo pavyzdžius, kaip studen
tai traktuojami ir kokios lengvos jų moks
lo sąlygos yra už geležinės uždangos. Su 
šia agitacija komunistai ėmė stiprinti stu
dentų komjaunuolių partiją ir ją vis dau
giau įjungti į priešvalstybinę krašto vei
klą. Kad sukelti visuotiną studentų strei
ką ir atsiekti tiksjo, komunistai surengė 
tokią komediją, kuri baigėsi tragedija vie
šiems jos vaidintojams ir penktosios kolonos 
užmačioms.

Svarbiausią rolę pasiėmė (o gal privers
tas buvo imti) studentas Emesto-Mario 
BRAVO, komjauninmo vadas. Gegužės 17 
dieną jis pasišalino iš savo namų ir dingo. 
Po kiek laiko vienoje gatvėje (pasak pro
pagandistų) jo colegos rado „baisiai suža
lotą“ jo lavoną, kurį net jo motina vos at
pažinusi. Nuo tos dienos ir prasidėjo pro
paganda prieš policiją, kuri buvo apšaukta 
nužudžiusi Ernesto Bravo. Tiek studentų 
tarpe, tiek visame mieste bei tarp darbi
ninkų pasklido tūkstančiai propagandinii 
lapelių, kurie didelėmis raidėmis skelbė; 
„MARIO BRAVO NUŽUDYTAS", „MES 
MATĖME JO LAVONĄ“, „ŠAUKIAME 
TEISINGUMĄ PRIEŠ ŽUDIKUS“. Saugu
mo organai pradėjo „nužudyto“ Ernesto 
Bravo ieškojimą. Ir štai, birželio 13 dienos 
naktį, viename Buenos Aires rajone poli
cijos grupė norėjo sulaikyti tris įtartinus 
asmenis, kurie vietoj sustojimo, pasislėpė 
už namų kampo ir atidarė ugnį į policiją. 
Vėliau du iš jų pabėgo, o trečias sužeistas 
pasidavė. Paaiškėjo, kad tai komunistų ras
tasis „nužudytasis“ Emesto-Mario BRAVO, 
studentas. Sekančios dienos visa spauda iš 
„numirusių prisikėlusio“ Ernesto Bravo 
nuotraukomis paskelbė, kad komunistų 
plačiai apgailėtas studentas Ernesto Bravo 
yra gyvas ir randasi tokioje ir tokioje po
licijos nuovadoje. Čia pasirodė tikrasis ko
munizmo veidas ir tuoj prasidėjo likvida
vimas visos propagandistų gaujos.

Ta ‘proga, kai kurie laikraščiai paskyrė 
ištisus puslapius komunizmo baisybėms 
aprašyti, kurias jis įvykdo Sovietų užim
tuose kraštuose ir siekia terorą ir žiauru
mus įgyvendinti laisvame pasaulyje. Tuose 
ilgiausiose straipsniuose birželio 14—15 die
nos spauda mini daug pavyzdžių iš dabar
tinės Lietuvos padėties.

Lietuvių gedulo diena. Su šiuo įvykiu 
Buenos Airėse sutapo lietuvių gedulo Die-, 
na. Jau iš ankstyvesniais metais tos dienos 
proga įteiktų Argentinos Vyriausybei ir 
spaudai memorandumų žinoma, kas darosi 
dabartinėje Lietuvoje ir kodėl mes birže
lio mėn. 14—15 dieną minime kaip Gedulo 
Dieną. Reikia manyti, kad šiais metais vy
riausybei lietuvių įteiktasis memorandu
mas susilauks didesnio dėmesio.

Leonas Kančauskaą
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įžeisti. Žinojom, kad Kuprelis buvo piktas ir kad jį ant pečių. Tempiu įraudęs viršun. Jis ir vienon ir kiton būdu jauną, skaisčią žmoną, jis negali tikėtis jos stip- Mažai man rodos panašu, kad Kuprelis būtų mylėjęs
suerztinti jo artumoj esant buvo labai pavojinga. pusėn nuo nugaros smunka. Prituriu visas lygsvaros rios ir pastovios meilės. Pakanka, kad koks jaunas vy- ką kuomet. Kur jam buvo mylėti, kad jis iš tolo nuo

Eidamas užkliuvęs svarstyklių prisimenu, kad Kup
relis dažnai mus sverdavo. Sakė daboja, ar greitai au
gam. Taip pat rriėgo mums aitvarus daryti ir mokino, 
kaip reikia leisti. Jei koks aitvaras pakildavo tiesiai ir 
aukštai, džiaugsmu jis netverdavo. Mes taip nesidžiaug
davom.

Visas Kuprelio pasakas ir geradarybes mes atly
gindavom nuo jo toliau būdami visaip, kai kuomet ir 
ne labąi gražiai. Užrakindavom jį vieną, sustabdyda
vom malūną — tai baisiausiai veikdavo. Nedrįsdavom 
paskum pasirodyti arti malūno kokią visą savaitę. Pa
prastai tai prikraudavom galan sparno, audeklo užlan- 
kon, -akmenų: kai sparnas aukštyn pakyla, akmenys 
krinta tiesiai ant malūno kepurės ir baisiausiai darda 
sienomis žemyn; pasitaikydavo, kad neaplenkdavo ir 
langų.. Na, tuomet, tai mes, kaip pelės, bėgam, kiek tik 
siekt 4r slepiamės duobėsna, iš kurių smėlis imamas. 
Bet jei Kupreliui pasisekdavo mus tenai surasti, nepa
leisdavo taip pigiai. Pabėgti nuo jo būdavo labai sun
ku: strikters kelius didelius žingsnius ir jau už apy
kaklės laiko. Dar žadėdavo ir Sargautu! ir tėvams 
įskųsti; bet niekuomet neskųsdavo ir paskum, neilgai 
trukus, visai atsileisdavo.

Kai kuomet jis visai mūsų į save neįsilęisdavo. Vaikš
čiodavo liūdnas, susikrimtęs, apniūkęs; kas jį grau
dino, kas krimto ne mums buvo atjausti. Ir dabar daž
nai jo nesuprantu. Kiek kartų buvau norėjęs išgirsti, 
kaip jis seniau gyveno, ką matė; jis apie save ne tik 
niekam, bet ir man nei žodžio netaria.

VI
AR Tamsta nepamiršai savo darbo? — girdžiu. Ta! 

Kuprelis, sugrįžęs iš trečio aukšto. Dirbd tenai ką, 
dabar Čia atėjo.

— Stengiuos, — atsakau.
Tuo metu dingterėjo galvon, kad jau gerokai bus 

praėję laiko, kai buvau apačioj. Skubinu žemyn, per 
kelintą laiptą peršokdamas.

Maišas pilnutėlis, prikimštas. Tik, tik užsitraukiau jį

pajėgas sutraukęs. Nors neilgam.
— Greičiau nešk! — įsako nuo viršaus Kuprelis. — 

Gimbs bus tuoj dykos.
Nesulaukęs į laiptus prilėkė. Mato, kaip aš su maišu 

ir nesuvaldoma lygsvara kovoju. Bara ir drauge šypos.
— Reikia dažniau mainyti. Pilnus maišus nešiodamas 

patruksi ir žmonos negausi.
— Niekai! — atsakiau užtarunčkinęs maišą ir, lyg 

mylią perlėkęs, patenkintai alsuodamas. — Nepatruk
siu ir žmoną gal gausiu!

— Man atrodo, kad Tamsta... E! kam man čia tave 
„Tamstų“ vadinti. Ar neatmeni, kai mažą dėl visokių 
blėnių, kuriuos man su Broniu ir Juzuliu iškrėsdavai, 
dar ir už ausiu, lyg kiškelį, pakeldavau? *

Nuo to priminimo, pats nejusdamas, nukaitau.
— Vaikas iš tavęs buvo! — Žvilgterėjo akysna, pas

kum į viršutinę lūpą. — Man atrodo, kad tau laikas 
būtų vesti.

— Kodėl? — nustebau.
Bet tas jo nelauktas pasakymas man pakuteno kiek 

širdį, pakėlė malonius, neaiškius lūkesius.
— Todėl, — aiškino Kuprelis rimtai, — kad jau turi, 

tur būt, dvidešimt metų su kaupu. Matai ir ūsai jau iš
sikalė, viršum raitosi. Turi mokslą, gerą galvą, žmoną 
galėsi pramaitinti. Ko dar laukti, ko stinga?

— Dar aš jaunokas tokiam smarkiam žygiui. — Pa
galiau vienam reikia pirmai gyvenimas išbandyti. Ki
taip gali didelio vargo būti.

— Štai kaip! Ar dar gyventi „neišmokai“? Gyventi 
išmokti negalima. O jei taip, tai dviese lengviau.

Patylėjo kiek.
— Trisdešimties sulaukęs svarstysi, ar verta ar dar 

neverta vesti. Keturiasdešimtį privijęs galvosi, ar ap
skritai verta. Keturiasdešimt penkerių, iš tolo senatvės 
šešėlį pajautęs, gal ir labai norėsi, bet jauna ir graži 
neis. Dabar mergaitės mažiau paiso turtingumo proto 
ir mokslo. Jas daugiau vilioja jauni ir sveiki vyrai. 
Taip ir reikia. Tegul nebūna vyrai kvailiai, tegul ne
laukia per ilgai. Jei koks žilis bedantis ir gauna kokiu

rūkas pasipainiotų ir jau šeimyninis gyvenimas sugriau
tas, o senis kokiu dešimčių metų keliauja anksčiau 
į Abranomą. Juk meilė — bent regimo gyvenimo viena
tinė prasmė: Nerasti jos, vis tiek kaip ir to gyvenimo 
nustoti. Meilės ieškoti nereikia vėluotis. Juo anksčiau, 
juo geriau. Jaunam reikia vesti, jaunam draugę pasi
rinkti. Ne laikas „mokintis“ gyventi, kai gyslose karštas 
kraujas verda ir širdis širdies trokšta. O kai pradėsi 
galvoti, svarstyti, laukti, tai ir nepamatysi, kai paliksi 
visam amžiui vienastipis, beprasmis.

Kad Kuprelis pats taip galvotų, man neatrodė.
— Tai tik dėl manęs, jauno, — maniau.
—. Kodėl gi Tamsta nevedei? — klausiu.
I mano rodos logingą klausimą jo baltas, drobinis vei

das dar labiau pabalo. Raiškios akys ėmė skubiai bė
gioti, tarytum ko ieškodamos, nuo vieno daikto į kitą. 
Štai jos apsistojo ties mažu, keturkampiu malūno lan
geliu ir žiūri pro jį toli, kur, regis, niekuomet nei su
siekti negalėtum.

Pasidarė tylu, net kiek nejauku, lyg ant malūno kas 
skraistę užmetė. Girnos ūžia niūkiai. Apačioje girdėti 
pikliaus kimus dūsavimas. Jam nedrąsiai taria ratų 
ratelių tarškesys. Viršuje lyg šnabžda kas. Bailiai, pa- 
vogčiom. Ir vis viena regis tylu. Dar sunkesnė tyla.

— Aš? aš? — prašneko Kuprelis. Bet vis dar pro 
langą žiūri, mato tenai ką. — Daug pasakoti...

— Papasakok Tamsta! — prašau. Man labai parūpo 
sužinoti, kodėl Kuprelis nevedė, kodėl liko vienas.

— Tai ne pasaka ir ne kokia rašyta istorija. Papasa
koti tai ne lengva. Tai mano gyvenimo nesugydoma 
žaizda. Jos judinti nenoriu.

Tie žodžiai buvo svarūs. Anapus jų buvo jaučiama 
giluma ir plotis.

— Papasakok bent kiek.
— Tu tik pasijuoksi. Tu gal per jaunas atjausti.
Aš nežinojau, kas atsakyti, kaip pasiteisinti. Aš tiki

nau tik savo akimis.
— Ak geras tu buvai vaikas. Mėgau aš tave, ir dabar 

dar mėgstu.

moters šalinas; niekuomet nesutiks, kad kokia mergiote 
ateitų ir padėtų jam malti. Neįsileis, kad ji kažin kokn 
būtų. Ir ar galėjo dar jį mylėti kas? — O gal?

— Prisėsk, — kviečia Kuprelis vidun susikaupęs ir 
pasirengęs. — Apsakysiu tau viską, kaip buvo, kaip 
Kuprelis mylėjo, kaip džiaugės jis laime. Kuomet tat 
Klausysi manęs gerai?

— Taip! — atsakiau, visas jaunu domingumu užsi
degęs.

— Mano mylimoji buvo tikrai kaip ankstyvas pava
saris. Žavinga, kaip brėkštanti, žadanti aušra. Jos skai
drios žvilgančios akys tirpino širdį, gundino ją. Aš my
lėjau ją, kaip naktis myli lakštingalos dainą...

Liejas jo žodžiai, įkvėpti meilės, ir plaukia iš gilumos 
prislėgtos širdies. Paskendo ir gyvena jis savo atmini
muose.

VII

SUGIRGŽDE malūnas, suspiegė visais sąnariais. At
siduso, lyg ko sunkaus užgultas. Sustojo.

— A, kad tave kur! — supyko Kuprelis. Pašoko 
smarkiai nuo vietos, į girnas puolė. Stvėrė viršutini 
tekinį abiem rankom, įsispyrė aslon, įsitentempė viso
mis pajėgomis ir pajudino jį kiek. Bet tai ne daug 
gelbsti. Malūnas stovi, lyg įkastas.

Mato, kad iš vidaus sunku kas padaryti. Tekinas lau
kan išlėkė. Išėjau ir aš paskui.

Žiūriu, stumia Kuprelis, net sušilęs, malūno sparną. 
Pastūmėjęs kiek vieną, ima kitą, kai tas nuo viršaus 
arčiau prisiartina. Sparnai treška, braška, tarytum bū
tų visai nuvargę. Toliau eiti neįgali.

Pamatęs ir mane prišaukė pageltam. Mažai ir aš ga
liu ką padėti: sparnai eina, sukas tol, kol mes juos 
stumiam.

Bet neilgai trukus papūtė smagesnis vėjelis. Tik jaa 
kiek iš vakarų pusės. Taikome sparnus ton pusėn. Ma
lūnas pamažu, nenoromis ima krutėti. Kruta ne ilgai. 
Po valandėlės vėl ėmė stovinėti. Kuprelis tai pastebė
jęs ir išsigandęs šoko pūsti į sparnus.
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(Atkelta iš 2 pusi.)
Kiekvienas, tampąs tautos nariu, tampa 

ir tautos individualybės nešėju: jame ap
sireiškia, daugiau ar mažiau, tie bruožai, 
kurie išskiria jį iš masės ir iš kitų ben
druomenių. Betgi tuos bruožus jisai gauna 
iš bendruomenės, turinčios savitą indivi
dualybę. „Žmogus įauga tam tikron tau- 
ton, turinčion savitus tikybinius ir pasau
lietinius papročius, savo kalbą, savo teisės 
supratimą, savo mokslą ir meną, kur sa
vita tautos dvasia apsireiškia, — tapdamas 
tokios bendruomenės nariu ir yra jos for
muojamas tam tikra dvasine linkme“ (J. 
Endres).

Tauta, būdama ir išskirtis, ir bendruo
menė, įgalina ne tik išskirties egzistenciją, 
bet ir ją įprasmina. Išskirtis be bendruo
menės liktų beprasmė izoliacija, o ben
druomenėj ji tampa prasmingu veiksniu, 
reiškiančiu ir visatos vertybių praturtini
mą, ir atskirų apraiškų jungėją. Bendruo
menėj prasmė apsireiškia kaip veiksmų, 
laikysenos, priklausymo... įžvalga (W. 
Hellpach’as). Joje žmogus įžiūri viso to 
reikšmę ne tik protu, bet ir jausmu: jis 
įžvelgia daugiau ar mažiau sąmoningai ir 
jaučia savo veiksmų bendrumą: jie nelie-

■Tautos, kaip bendruomenės, pagrinde 
'glūdi ne biologinis, o dvasinis pradas. Kai- 
kurie laikotarpiai yra pertempę kraujo ir, 
žemės reikšmę, laikydami juos tautinės 
bendruomenės pagrindu. Po tų kraštutinu
mų Ima dar labiau aiškėti, kad tautos es
mė glūdi ne biologiniame prade, o dvasinėj 
individualybėj. Jau O. Spann’as yra tautos 
esmę, nusakęs: tauta esanti tikra dvasinė 
bendruomenė, kuri remiasi dalyvavimu toj 
pačioj kultūroj (moksle, filosofijoj, moralėj, 
papročiuose, mene) ir organinėj kultūros 
bendruomenės vienybėj. Taigi, ne kraujas 
yra konstitucinis tautos pradas, o dvasinė 
— kultūrinė realybė, kuria remiasi „mes — 
aš“ centras. Dalyvavimas tautoj yra daly
vavimas jos dvasinėj realybėj, jos dvasi
niuose turtuose, kurie išauga kaip bendrų 
pastangų vaisius, žėr|s savo šaltinio savi
tumu. „Mes — aš“ pergyvenimas ir yra tas 
aktyvinis dalyvavimas bendruose žygiuose. 
Dalyvavimu reiškiasi ir priklausymas tau
tai. žmogus, turis lietuvius tėvus, bet 
išaugęs kitos tautos atmosferoj, yra jau 
atitrūkęs nuo dvasinės savo tautos realy
bės. Su lietuvių tauta jį dar riša kilmė, nes 
ji yra artimesnė, nei kitiems, tačiau jinai 
nebėra jam sava, nes nėra įaugęs jos dva-

Derportuotųjų skaičaiai
The Eastern Quarterly žurnalas pateikia 

duomenis apie trėmimus Rusijoje. Kalba
mas žurnalas pažymi, jog paskutiniais me
tais baltų eilės papildė torių respubliką, 
kurion ištremta apie 800 000 pabaltiečių.

1945 metais iš Kerčios pusiasalio buvę 
iškelti visi graikų kilmės gyventojai, apie 
8000 asmenų.

1939—1940 metais iš rytinės Lenkijos sri
čių buvę deportuota 1 400 000 gyventojų.

1926 metais Ukrainoje, pačių rusų statis
tiniais duomenimis, buvo 29 milijonai gy
ventojų. Komunistų vykdyto teroro pasė
koje 1939 metais Ukrainoje tebuvo palikę 
19 600 000 gyventojų. »

Genocido termino autorius turėjo globą 
Lietuvoje

Lenkų kilmės mokslininkas prof. Lem

kinas, kuris yra genocido (tautų ir žmo
nių ųaikinimo apibudinimas) termino auto
rius, buvusio karo pradžioje, Vokietijai nu
galėjus Lenkiją, gavo prieglobsti Lietuvoje. 
Šiuo metu prof. Lemkinas gyvena Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse ir palaiko glau
džius santykius su lietuviais.

Sovietų laivynas Baltijos jūroje
Prof. Franklinas Scottas, skandinavų 

kraštų specialistas, parašė straipsni, ku
riame pažymi, jog sovietai Baltijos jūroje 
yra sutelkę milžinišką laivyną, su kurio ti
kisi karo atveju prasimušti į Atlantą.

Keliauja | Vakarus...
Latvių subolševikėjusio rašyto Vilio La- 

cio romanas „Žvejo sūnus“ Rytų Vokieti
joje išleidžiamas vokiečių kalba. Keliauja, 
anot latvių laikraščio, į vakarus ...

ka palaidi, izoliuoti apsireiškimai, neran
dą jungties. Tautoj, kaip bendruomenėj, 
žmogus randa centrą „mes — aš“, į kuri 
linksta jo pavieniai apsireiškimai. Tuo bū
du tauta yra prasminė bendruomenė.

Turėti savyje vieną kitą kurios tautos 
bruožą dar nereiškia būtį tos tautos nariu. 
Neabejotinai vienas kitas bruožas in
divido nedaro tautos, kaip bendruomenės, 
nariu. Tautos bendruomenę sudaro bendri 
dvasiniai aktai, bei apsireiškimai, linkstą 
I tą patį „mes — aš“ centrą. Pasak O. 
Spengler’io, nei kalbos vienodumas, nei 
fizinė kilmė neapsprendžia priklausymo 
tautai. Pagrindis dalykas, skiriąs tautie
čius nuo gyventojų, yra vidinis „mes“ per
gyvenimas. Juo gilesnis šis jausmas, juo 
gyvybingesnis yra susijungimas. Betgi 
reikia pridurti, kad tas „mes“ pergyveni
mas yra nevisuomet sąmoningas. Dauge
liu atveju žmogus nejaučia to „mes“, tačiau

TREMTIES INFORMACIJA
10 000 dolerių gyvybės apdraudimas. 

Amerikiečių karinė vadovybė Mūnchene 
informuoja, kad užsieniečiai tremtiniai, ku
rie priimti ar bus priimti į amerikiečių ka
riuomenės rėmuose sudaromą užsieniečių 
dalinį, gaunamą mėnesini atlyginimą ga
lės sunaudoti savo privatiems reikalams, 
nes jie, būdami kariuomenėje, gaus pilną 
išlaikymą, pradedant maistu, apranga, tei
sine pagalba ir medicinos priežiūra. Susir- 
gusleji bus gydomi nemokai. Kiekvienas 
užsienietis tremtinys, priimtas minėtan da- 
linin, tuo pačiu, kaip ir kiekvienas ame
rikiečių kareivis, yra apdraudžiamas 10 000 
dolerių suma. Mirties atveju ši suma išmo
kama žuvusiojo artimiesiems.

Aegistruojamasi minėtan daliniu, kaip 
jau buvo skelbta, Bad Toelz, Murnau, 
Berchtesgadene, Degemdorf, Landshut, 
Ętraubing ir Garmisch. Muenchene krei

pė, atkreipadama ypatingą dėmesį I lietu
vių skyrių. Darmstadter Tagblatt šitaip 
rašė apie lietuvių pasirodymą pabėgėlių 
parodoje: „...lietuvių grupės darbai, pa
veikslai ir atminimo dalykėliai apėmė ilgą 
stalą. Akvarėlėse (dail. J. Kaminsko, Red.) 
atsispindi jų tėvynės platumas ir jos nete
kimo nuotaikos, išreikštos teptuko tech
nika. Nepaprastai puikiai atrodo piausti- 
niai“. Gi Darmstadter Echo šitaip vertina 
lietuvių eksponatus tremtinių darbų paro
doje: „Ypatingos dvasinės jėgos pasireiški
mą nusako lietuvių darbai, itin | akis krin
ta |vairiapalvės austos juostos ir kaklary
šiai“. Kl.

Skaitytojai turi žodį
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dalyvauja bendruomenėje kaip josios na
rys, kad ir mažiau sąmoningas. Tai tautos 
nariai, kurie bendrame tautos gyvenime 
dalyvauja savaimingai, lyg instinktu, ne
pergyvendami taip aiškiai to ryšio.* Jie ga
li lengvai jį pergyventi didesnių sukrėtimų 
metu, susidūrime su kitom bendruomenėm 
arba kitų įsąmoninti. Todėl O. Spengler’io 
nuomonė, jog tauta yra bendruomenė, ku
ri sąmoningai pergyvenama, nėra visuoti
nai teięjnga. Pagal jį, kol bendrumo jaus
mas yra gyvas, tol egzistuoja ir tauta. Bet
gi patirtis rodo, kad tas bendrumo jausmas 
gali būti slypintis, neprasimušęs iki vi
siško sąmoningumo. To slypinčio ryšio pa
kanka būti tautos nariu. Jei jo visiškai 
nėra, aišku, kad nėra nei priklausymo 
tautai.

Norėčiau padirbėti su komisija
piamasi į viešbutį „Excelsior“ kambarys 
130 arba į amerikiečių, karini biurą pagrin
dinėje geležinkelio stotyje. Taip’pat galima 
kreiptis į Headquarters Recruiting Office, 
Tegemseer Landstr.; arba Oberwiesenfeld, 
Lerchenauerstr. 117. Pirmiausia į nurody
tas vietas geriausia kreiptis formuliarų 
reikalu.

Dar metus laiko. Lietuvių amerikiečių 
šalpos organizacija BALFas dar vieneriems 
metams išsirūpino leidimą nemokamai į 
Europą siuntinėti siuntas čia patikusiems 
tremtiniams.

Rūpinasi perkelti Austrijos lietuvius. 
ELTA skelbia, kad šiuo metu dedamos pas
tangos Austrijoje gyvenančius lietuvius 
trėmtinius perkelti į Vakarų Vokietijos 
zonas.

Lankėsi Ženevoje. Einąs BALFo Euro
poje dir. pareigas inž. P. Zundė paskutiniu 
metu lankėsi Ženevoje tremtinių reikalais. 
IRO centre patirta, jog daug reikšmės ski
riama BALFo vykdomam lietuvių surašy

siu metų pavasarį amerikiečių speciali 
komisija į Vakarų Vokietiją buvo atvykusi 
susipažinti su tremtiniais, dėl sveikatos už
kliuvusiais emigracijoje. Si komisija, pir
miausia dirbusi amerikiečių zonoje, galiau
siai persikėlė į britų zoną ir „tikrinimus“ 
vykdė Wentorfo emigracinėje stovykloje. 
Vienur kalbama komisija išsikvietė dėl 
sveikatos užkliuvusius tremtinius ir tikri
no jų sveikatą. Po tikrinimo, kaip jau bu
vo skelbta, retas turėjo progos išemigruoti. 
Gi didžiumai emigracija atmesta. Būdinga 
tai, kad visoje eilėje vietų minima komi
sija visai netikrino vadinamųjų užkliuvė- 
lių. Priešingai, tebuvo peržvelgiamos jų 
bylos ir posėdy nutariama: — leisti x-sui 
emigruoti, ar ne. Šiuose posėdžiuose, nepa
tikrinus atmestojo sveikatos, vienu pieštu
ko brūkšniu buvo daugelio asmenų išspren
džiamas likimas: — jie turi palikti Vokie
tijoje, kadangi, štai, plaučių nuotrauka ro
do seną sukalkėjimą.

Toki ąprendimai, iš naujo neapžiūrėjus 
kandidato į emigraciją sveikatos, — rašo

save jau priėmė ir dar numato priimti vi
są eilę tremtinių, sergančių tbc. Tuo tarpu 
Amerika, turtingiausias pasaulio kraštas, 
tokio mosto neparodė. Ji terinkosi ir tebe- 
siranka' tik stipriuosius.

Koks likimas atmestųjų? — klausia at
mestasis.

„Juk jie, atmestieji, '— toliau rašo, — 
likę Vokietijoje, turės Sunkiau dirbti, negu 
kad nuvykę Amerikon^ Sunkiai dirbdami 
jie čia turės save ir savo šeimas išlaikyti. 
Tad išeitų, kad Vokietijoje gali atmestieji 
dirbti, o Amerikoje ne. Arba, kitais žo
džiais betariant — Amerikai svarbu įsileis
ti pačius stipriausius asmenis.

„Nepasakyčiau, — baigia TREMTIES Bi
čiulis, — kad būčiau iš silpnųjų. Visą lai
ką dirbau įvairius darbus. Juos dirbu ir 
šiandien. Norėčiau turėti progos padirbėti 
su komisijos nariais, kurie vienu pieštuko 
brūkšniu man užkirto kelią išvykti Ame
rikon. Tada jie įsitikintų, kas geriau gali 
dirbti..

Sakalas.
mui.

Baigėsi mokslo metai. Vasario 16-sios 
vardo gimnazijoje praėjusią savaitę baigė
si mokslo metai ir moksleiviai paleisti va
saros atostogų.

Lietuviai pabėgėliu parodoje
Birželio 20 d. Darmstadte buvo suruošta 

pabėgėlių darbų paroda, kurioje dalyvavo 
su meno dirbiniais vokiečių pabėgėliai ir 
kitų tautybių tremtiniai (lenkai, ukrai
niečiai, lietuviai ir kt.). Šioje parodoje lietu
vių skyriui eksponatus parūpino Vyr. Sie
lovados Tvarkytojas Tėvas Bernatonis. 
Apie parodą vokiečių spauda Šiltai atsilie-

vienas TREMTIES Bičiulis, — yra labai 
neteisingi. Juk nemaža džiova sirgusių gy
dėsi kelis metus sanatorijose, vėliau, pas
veikę, galėjo išemigruoti. Komisijai turė
tų būti žinoma, jog didžiuma žmonių, ypač 
vyresnio amžiaus, turi sukalkėjimų plau
čiuose. Tačiau jie nėra gydęsi, nėra buvę 
ligoniais ir visą laiką dirbę. Galiausiai, 
kalbant apie emigraciją į Ameriką, nuolat 
užakcentuojama, kad ši valstybė yra vie
nintelis kraštas, supratęs tremtinių padė
ti ir daugiausia jų pas save įsileidęs. Ta
čiau kai įsigilini, jog pasirenkant imigran
tus pirmiausia žiūrima jų raumenų stipru
mo — tuo atveju aš toje imigracijoje ne
matau nuolat skelbiamo humaniškumo. 
Švedija, pavyzdžiui, mažas kraštas, o ji pas

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.

„Ar esame solidarus?"
Nesenai nuvykęs į Jungtines Amerikos 

Valstybes TREMTIES Bičiulis rašo: „Daug 
kas, prieš kelis metus iš Vokietijos stovy
klų nuvykusių Amerikon, jau ant pilvuko 
užsidėjo po 20 svarų, kiti perka bei žval
gosi pirkti namuką, treti „karą“ (automo
bilį. Red.). Šimtai žmonių įvairiais keliais 
šeštadieniais suka į Čikagos didžiausią šo
kių ir pasilinksminimų namą „Arigon“. 
Čia groja moderniausi orkestrai. Taip ne
ramu, kad tie, kurie dar taip nesenai ne
šiojo veltui gautas UNRA .mėlynas kelnes, 
dabar jau ne vienas pasuka į šiuos ištai- 
kingus pasilinksminimo namus, kur vien 
tik įėjimas kainuoja pusantro dolerio, o 
maža alaus bonkutė 95 centai... Graudu, 
kad žmonės greit užmiršta, kas buvo, ir 
negalvoja, kas netrukus gali vėl būti.

sinėn realybėn. Būdamas suaugęs su kitos 
tautos dvasine realybe, jis jaučiai jos na-- 
rys, nes fizinė kilmė nėra tas sąmoningas 
ryšys, laikąs vienybėje su tėvų tauta. Jei 
tėvai, perteikdami fizinę gyvybę, nepajėgia 
perteikti dvasinės tautos realybės, vaikas 
neišvengiamai atitrūksta nuo tėvų tautos, 
įsijungdamas kiton. Tuo būdu kilminis 
pradas lieka nustelbtas dvasinio. Betgi yra 
galima, kad paaugęs žmogus pats atranda 
dvasinę tėvų tautos realybę, įsijungia jon 
savom pastangom ir atstato kilminio ir 
dvasinio prado harmoniją. Ir tai vyksta 
dažnai ne be vidinės kovos, nes įsijungti 
atraston dvasinėn tautos realybėn reiškia 
atsižadėti žymia dalimi įgautosios, kurios 
teliks įprastinės formos, bet be ankstybes- 
nio turinio, liks ryšys, bet be aktingo .da
lyvavimo. Atsyti nuo pasisavintos tautos 
dvasinės realybės yra juk sunkus proce
sas, reikalaująs ir valios įtempimo.

Pagrindinė priegaidė tad tenka dėti ne 
ant fizinės, o ant dvasinės kilmės: žmogus 
tampa tautos nariu, įaugdamas į jos dva
sinę realybę, egzistuojančia tautoj kaip 
bendruomenėj. „Priklausymas tautai reiškia 
dalyvavimą tautos asmens tapsne, jos 
substancinėj — kolektyvinėj egzistencijoj 
kaip istoriniame tapsme. Taip realizuojasi 
tauta savo žmonėse, kurie savo asmeninį 
buvimą pajungia tautos ir tautiškumo tar
nybai bei žėrėjimui...“ (M. H. Boehm’as).

KNYGŲ LEIDYKLOS „VENTA“ 
PRANEŠIMAS

Leidykloje gaunami šie leidininai:
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 laida, 
nagrinėjanti Dievo ir velnio kovą žmogaus 
širdy, 221 psl„ kaina DM 4,—.

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

4. Dr. P. Gaidamavičius, ISBLOKSTASIS 
ŽMOGUS, skaudžiai mus kiekvieną išti
kusios benamybės problemos, 280 psl., kai
na DM.6,—. ,

5. Al. Baronas, ŽVAIGŽDĖS IR VĖJAI, 
novelės, 240 psL, kaina DM 5,—.

6. Gr. Tulauskaitė, PO SVETIMU DAN
GUM, eilėraščiai, 62 psl., kaina DM 3,—.

Baigiama spausdinti:
1. Kun. A. Sabaliauskas, NUO IMSRĖS 

IKI ORINOKO (PER FAKIRŲ ŽEMĘ), ke
lionės ir išgyvenimai;

2. V. Jonikas, SIELVARTO RAUDOS, 
poezija;

3. A. Vaičiulaitis, VALENTINA, romanas, 
antroji naujai patisyta ir papildyta laida;

4. A. Vaičiulaitis, RINKTINIAI RASTAI,
novelės; f •

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

6. A. Maceina, NIEKŠYBĖS PASLAPTIS, 
Antikristo karalystės įsikūnijimas ir Baž
nyčios ištrėmimas | dykumas.

Leidiniai gaunami šiuo adresu: 
Joanas Rimclkis 
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Iš Amerikos lėktuvu grąžino Vokietijon. 
Pastaruoju metu įvyko savotiškas kuriozas 
su vienu lenku, bandžiusiu be dokumentų 
įvažiuoti Amerikon. Tasai lenkas, nepa
keldamas vis sunkėjančio gyvenimo Lenki
joje, vienu belgų laivu bandė slaptai pa
siekti Ameriką. Tačiau kontrolės buvo 
išaiškintas ir jam neleista koją įkelti Ame
rikos žemynam Jam buvo nupirktas bilie
tas ir lėktuvu bėglys buvo grąžintas 
Vokietijon, kad čia registruotus! IRO įstai
gose ir „oficialiai“ imigruotų Amerikon.

Ledų gamintojai užnuodijo gyventojus. 
Vakarų Vokietijoj, Worms apskrity, valgo
mųjų ledų gamintojai 14 seniūnijų ir pa
čiame Wormso mieste nehigieniškai paga
mintais valgomaisiais ledais apnuodijo 
daug vietos gyventojų. Vienos dienos bū
vyje tiesiog epidemiškai susirgo 380 as
menų,. kurie su 41 laipsniu temperatūros 
buvo patalpinti ligoninėse. Visi susirgusie- 
ji kankinami didelių skausmų viduriuose. 
Nustačius, kad šio masinio susirgimo prie
žastimi yra nehigieniškai pagaminti ledai, 
visai eilei ledų gamintojų buvo uždrausta 
savo verslu verstis.

11300 tarnaičių atsisakė dirbti pas ūki
ninkus. Nuo 1948 metų iki šiol Vakarų Vo
kieti joje 11300 tarnaičių bei samdinių, 
dirbusių pas vokiečių ūkininkus, metė dar
bą, atsisakydamos toliau dirbti, kadangi 
darbas esąs blogai apmokamas, gi iš dir
bančiųjų darbdaviai reikalauja dirbti pa
čius sunkiausius darbus.

Jungtinių Tautų pašto ženklai. Šiuo metu 
Anglijoje ir Olandijoje spausdinama Jung
tinių Tautų pašto ženklų pirmoji serija, 
kurią sudarys 11 įvairios vertės ženklų. Šie 
ženklai bus paleisti apyvarton apie spalio 
mėnesį ir bus atspausdinti visa eile kalbų: 
anglų, kiniečių, prancūzų, ispanų, rusų.

Komunistai nori pašalinti Popiežių. Belą 
Varga, nuo 1945 iki 1947 metų buvęs Ven
grijos parlamento pirmininkas, o dabar 
esąs vengrų egzilinės vyriausybės tautinės 
tarybos pirmininkas, spaudai pareiškė, jog 
komunistai jau 1945 metais svarstė prie
mones Popiežiui pašalinti, kadangi Vati
kanas trukdąs plisti komunistų ekspansi
nei politikai.

Su parašiutu iš 14 kilometrų aukščio. 
Amerikiečiai kuris laikas svarsto klausimą, 
kokiu būdu iš lėktuvo, skrendančio dideliu 
greičiu, iššokdinti parašiutininkus. Galiau
siai padaryti lėktuvuose, skrendančiuose 
per 1000 kilometrų į valandą, tam tikri 
įrengimai, įgaliną automatiškai išmesti pa
rašiutininkus, lėktuve atsidarant tam tikrai 
kabinai. Kitas klausimas aviacijos specia
listams suko galvas: — ar būtų galima pa
rašiutininką iššokdinti stratosferoj, apie 
14 kllonjetrų aukšty, kur vyrauja šaltis iki 
60 laipsnių ir yra nepaprastai skystas oras. 
Toks bandymas nesenai buvo padarytas. 
Vienas lakūnas buvo iššokdintas iš 14 kilo
metrų aukščio. Dėl skysto oro tokiame 
aukštyje parašiuto atidarymas neturi reikš
mės. Tad iššokdintas parašiutininkas kurį 
laiką krito neatidarytu parašiutu. Dėl 
skysto oro, nors ir buvo aprūpintas atitin
kamu prietaisu, įgalinančiu lakūną alsuoti, 
ir didelio šalčio, parašiutininkas po iššok- 
dinimo neteko sąmonės, kurią atgavo tik 
pasiekęs tiršto oro sluogsnį, kada ir ati
darė parašiutą. Po šio bandymo numatoma 
pradėti gaminti specialius parašiutus, ku
rie po tam tikro laiko, iššokdinus parašiu
tininką, atsidarytų automatiškai, tuo atve
ju būtų įmanomas lakūnų iššokimas iš lėk
tuvo, skrendančio dideliame aukštyje. Toki 
iššokimai gali būti reikalingi aukštam skri
dime įvykus lėktuvo avarijai ar šiaip jam 
staiga pradėjus negaluoti.

Nuo susitrenkimo pagijo 26 metus bu
vęs paraližuotas. 63 metų vokietis, kuris 
paskutinius 26 metus buvo pusiau parali
žuotas ir tegalėjo keliais eiti, po didelio 
galvos sutrenkimo staiga pajuto gyvybę 
savo kojose ir pradėjo vaikščioti. Pirmojo 
Pasaulionio Karo metais jis buvo užgriau
tas ir po to nugaroje pajuto didelius skaus
mus. Po gydytojų didelių pastangų skaus
mai nugaroje buvo pašalinti, bet tų skaus
mų pašalinimą lydėjo kojų žemiau kelių 
paralyžius, kurio negalėjo pašalinti jokios 
medicinos priemonės. Tik stiprus pakaušio 
sutrenkimas po 26 metų pagydė kojas.

Atlanto gynybos Akademija. Paryžiuje 
steigiama Atlanto Gynybos Akademija, ku
rią galės lankyti Atlanto Pakto valstybių 
karininkai. Akademija jau pradės veikti 
šį rudenį. Šiuo metu busimoji akademija 
jau turi 50 kandidatų karininkų ir keletą 
civilių.

Aukų Vajus Vokietijoje pasitikusiems. 
Hamiltono, Kanadoje, Lietuvių Bandruo- 
menės Apylinkės pastangomis buvo suor-

Ontarijo provincijoj, Kanadoje. Parodon 
buvo pristatyti 128 dailininkų 305 meno 
darbai. Tačiau jury komisija, peržiūrėjusi

IEŠKOMI GIMINĖS 
BUTKŲ STASIO ir JUOZO PALIKIMO 

REIKALU
New Yorko štato skirtinguose miestuose 

mirė broliai Stasys ir Juozas Butkai. Tik
rų davinių apie jų kilmę iš Lietuvos ir gi
minystės ryšius nėra. Bet iš kai kurių su
rinktų žinių spėjama, kad Lietuvojfe dar 
apie 1938 metus buvo gyvi jų brolis Ado
mas ir sesuo Darata, o gal dar ir Marė. 
Minimos tokios vietovės Lietuvoje kaip 
Kruopiai, Labuna (Labūnava?), Kėdainių 
apskr., ir Babtai, Kauno apskr. Adomas 
lyg buvo vedęs Marijoną Kalvaitytę, bet 
galėjo būti ir kitaip, būtent, kad Marijona 
Butkus (Butkiūtė) ištekėjo už Adomo Kal
vaičio.

Jei Amerikoje ar tremtyje atsirastų jų 
giminių arba juos gerai pažįstančių ir ga

linčių mums padėti žiniomis byloms išaiš
kinti, prašome skubiai atsiliepti šiuo ad
resu: Consulate General of Lithuania, 
41 W. 82nd Street, New York.

LIETUVOS 
GENERALINIS KONSULATAS

NEW YORK

Ieško lietuvaitės
Esu 32 metų amžiaus. Lietuviškos šeimos 

sukūrimo tikslu noriu susipažinti su rimta 
lietuvaite nuo 25 iki 30 metų amžiaus. Gali 
būti ir našlė su vienu vaiku. Atsakysiu į 
kiekvieną rimtą laišką. Sutikusiai tuojau 
sudarysiu dokumentus atvykti į Kanadą. 
Rašyti šiuo adresu:

Vacys, Nr. 164,
Mendo Camp. 206.
Robinson, Canada.

Užkalbink vieną kitą, einantį į tuos šo
kių namus, kur nesigaili išmesti kelis ir 
daugiau dolerių, kad reikėtų atsiminti Vo
kietijoje palikusius — toks dažniausia ne
sileis nė į kalbas.“ K. Pr-nis.

Toliau savo laiške TREMTIES Bičiulis 
rašo, jog nemaža nuo lietuviško darbo ša
linasi ir tokių, kurie, būdami Vokietijos 
stovyklose, visomis jėgomis mušėsi į vei
kėjus, varžėsi dėl vadovavimo komitetams.

TREMTIS mano, jog tie, kurie dėl as
meniškų išrokavimų, o ne lietuviško rei
kalo vedini, veržėsi į komitetus, kaip tik 
savo elgesiu parodė, jog jiems bendras rei
kalas yra svetimas, kad jų gyvenime pir
mą vietą užima asmeniški išrokavimai. 
Tokie žmonės, pasiekę Ameriką ar kurį ki
tą kraštą, kaip tik pirmieji ir pradėjo to
lintis nuo lietuviško darbo dirvonų.

ganizuotas aukų vajus Vokietijoje pasiti
kusiems remti. Sin •vajun aktingai įsijungė 
ir kitos vietos lietuviškos organizacijos. 
Vajus truko visą mėnesį laiko. Kalbamo 
vajaus metu aukojo 197 asmenys. Aukų 
surinkta ir jos šiaip paskirstytos: 261,50 
dol. BALFui, 193,50 Vasario 16 Gimnazijai 
Diepholze, 102,50 dol. sanatorijose besigy
dantiems tbc sergantiems ir 18,50 dol. in
validams. Be to, vajaus metu surinkta ne
maža drabužių, kurie perduodami BALFui.

Mirė lietuvis savanoris kūrėjas. Hamil
tone, Kanadoje, mirė lietuvis savanoris 
kūrėjas Mykolas Genevičius, kuris Kana- 
don atvyko 1927 metais.

Lietuvis meno parodoje Kanadoje. Šiais 
metais nuo gegužės 4 iki birželio 2 d. vyko 
vienuoliktoji meno paroda Londono mieste,

pristatytus darbus, tepriėmė iš 305 tik 101. 
Sion parodon buvo priimtas ir lietuvio, 
nesenai iš Danijos Kanadon nuvykusio 
dail. Zigmo Žilinsko kūrinys „Mažoji trem
tinė“.

Scenos veikalas „Partizano Motina“. Em. 
Putvytė parašė scenos veikalą „Partizano 
Motina“, kurį New Yorke suvaidino lietu
viai skautai.

Baigė jūrininkystės mokslus. Lietuvis A. 
Kudirka baigė Marselio, Prancūzijoje, jūri
ninkystės mokyklą kapitono laipsniu ir 
dabar dirba amerikiečių prekybiniame 
laivyne.

Minės Lietuvos krikšto 700 metų sukaktį.
Lietuvių kolonija Melbourne, Australijoje, 
vietos lietuviškų organizacijų sutarimu, 
minės Lietuvos krikšto ir Lietuvos kara
lystės 700 metų sukaktį.
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