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Kalėjoje netiki susitarimu
Pirmieji derybų posėžiai dėl ginklų pa

liaubų Korėjoje buvo nutraukti po to, kai 
komunistai neleido derybų vietovėn at
vykti spaudos atstovams. Vėliau jie padrė 
nuolaidų. Antru kart prasidėjusias derybas 
nutraukė liūtys. Trečiu kart prasidėjus 
deryboms vyrauja pesimistiškos nuotaikos 
ir netikima, jog šiomis derybomis bus pa
siekta ginklų paliaubų. Siaurės korėjie
čiai ir kiniečiai primygtinai reikalauja, jog 
pati svarbiausia paliaubų sąlyga turi būti 
Jungtinių Tautų karinių pajėgų iš Korė
jos pasitraukimas. Jungtinių Tautų karinė 
vadovybė Korėjo ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybės atstovai pareiškia, 
jog tik tuomet vakarų sąjungininkų kari
nės pajėgos iš Korėjos būsiančios atitrauk
tos, kai bus tame pusiasaly (gyvendinta 
taika. Detroite pasakytoje kalboje JAV 
užsienio reikalų ministeris Achesonas pa
reiškė: „Taika Korėjoje bus pasiekta ar ne, 
mūsų oponentas burkuos karveliu, ar mau
ros kaip meška: — mūsų siekimai palieka 
tie patys.“
♦ Siaurės korėjiečių ir kiniečių nenuolai- 
dumą pokalbiuose dėl paliaubų Korėjoje 
nusako ir šiaurės korėjiečių per radiją 
skeidžiama propaganga, jog jų (komunistų) 
reikalavimą iš Korėjos pasitraukti JT ka
rines pajėgas remianti visa “korėjiešių 
tauta".

4 žymiij asmenį} mirtys
1) Pastarosios dienos šiais metais buvo 

gausiausios žymių asmenų mirtimis. Lie
pos 22 dieną Neapoly, Italijoje, širdies 
smūgio ištiktas mirė JAV karo laivyno ad
mirolas Sherman. Velionis lankėsi vakarų 
Europos valstybėse ir turėjo pasikalbėji
mus dėl Atlanto Pakto gynybos sustiprini
mo. Be kita ko adm. Sherman lankėsi Is
panijoje ir turėjo ilgesni pasikalbėjimą su 
gen. Franko. Prieš savo staigią mirti bu
vo numatęs dar kartą matytis su Franko 
ir iš Ispanijos grįžti Amerikon. Staigus 
širdies priepuolis 55 metų admirolą iš gy
vųjų išskyrė Neapoly, Italijoj.

2) Liepos 23 dieną, sulaukęs 95 metų 
amžiaus, Yeu saloje mirė prancūzų žy
mus maršalas ir buvusio karo metais 
Prancūzijos prezidentas P. Petain. Už ben
dradarbiavimą su vokiečiais karo metais 
Petain buvo kalinamas Yeu saloje. Pasku
tinėmis prieš mirti dienomis Petain iš sa
los tvirtovės buvo perkeltas i privačią vi
lą Luce. Maršalas Petain buvo vienas iš 
populiariausių Prancūzijos karininkų. Dėl 
jo nuteisimo vyravo jvairlos nuomonės. 
Buvo manančių, jog maršalas Petain savo 
autoritetu kaip tik vokiečių okupacijos 
metais daug asmenų išgelbėjo.
3) Liepos 23 dienos rytą Krokuvoj, sulau
kęs 84 metų amžiaus, mirė Krokuvos ar
kivyskupas kardinolas Sapieha, kuris bu
vo vienintelis už g. uždangos. 1950 metais jis 
lankėsi Romoje ir ta proga buvo* pasi
rašyta sutartis tarp lenkų valstybės ir ka
talikų bažnyčios.

4 Liepos 20 dieną Jaruzalės senamiesty, 
einąs melstis prie savo tėvo kapo, buvo 
nužudytas Jordanijos karalius Abdullah, 
69 metų amžiaus. Abdullhos politinio darbo 
rezultatas — Jordanijos nepriklausomybė. 
Pagrindinis Abdullhos tikslas buvo — su
jungti arabų tautas. Užsienio politikoj 
Abdullha artimai bendradarbiavo su bri
tais. Po jo mirties brituose kyla nerimas, 
kad Jordanija netaptų naujo nerimo židi
niu.

T R U M P A I
♦ Persijos naftos problema dar vis nesi
seka išspręti. Persijon atvykus JAV pre
zidento Trumano įgaliotiniui Harrimanui, 
(tampa kiek atslūgo. Persijos ministrų ta
ryba viename iš paskutinių posėdžių nu
tarusi suteikti galimbę Teheranan at
vykti britų vyriausybės atstovui tęsti pa
sikalbėjimus naftos klausimais. Išimties 
padėtis, kuri buvo Persijoj paskelbta po 
policijos susirėmimo liepos 16 d. su demon
strantais, vėl nuimta.
♦ Vakarų Vokietijos kacleris Dr. Adenau- 
eris viename pasikalbėjime pareiškė, jog 
Vakarų Vokietijos vyriausybė supranta 
laisvų tautų reikalavimą dėl vokiečių įnašo 
Europos gynybai, tačiau šiuo klausimu 
paskutinis žodis priklausąs ne vyriausy
bei, bet laisvai išrinktiems vokiečių tau
tos atstovams.
♦ Amerikos vyriausybės sluogsniuose pa
reiškiama, jog nežiūrint išlaidų ir aukų 
Korėjoje, Korėjos konfliktas pareikalaująs 
mažiau, negu šaltas karas.

Krašto Tarybos nariui
J. STROLIAI 

dėl žmonos mirties nuoširdžią užuojautą 
reiškia

PLB. Vokietijos Krašto Valdyba.

Lietuvoje bręsta nepasitenkinimas
Liepos 19 dieną Jungtinių Amerikos 

Valstybių užsienio reikalų ministerija pas
kelbė komunikatą, kuriame kalbama apie 
neramumus Estijoj, Latvijoj ir, daugiau
sia, Lietuvoje. Toliau pranešime pažymi-.
ma, jog didžiausias nerimo židinys pasi
reiškęs Vilniuje, Lietuvoje. Vilniaus batų 
fabrike, kuris sovietų kariuomenei gamino 
batus, (vykusios protesto demonstracijos 
po to, kai buvo (sakyta darbininkams dirbti 
viršvalandžius be atlyginimo. Slaptoji poli
cija nerimo kėlėjus išaiškinusi ir nepa
sitenkinimą nuslopinusi. Demonstracijų 
pasėkoje 40 darbininkų užmušta bei sun
kiai sužeista.

Estijoj, toliau pažymima JAV užienio 
reikalų ministerijos pranešime, pasireiš
kęs nacionalistinis sąjūdis, kurj iššaukė 
sovietų pastangos vis daugiau valstybinių 
postų perduoti rusiškiems komunistams.

Taip pat ir Latvijoje kilę neramumai po 
to, kai sovietų valdžios patvarkymu buvo 
deportuojama didelis skaičius latvių žemės 
ūkio specialistų vakarų Sibiran.

Šveicarų laikraštis DIE TAT Nr. 193 
Lietuvoje pasireiškusi Vilniaus darbininkų 
susirėmimą su policija paskelbė po antra
šte “Atviras darbininkų pasipriešinimas 
Lietuvoje“. Sveicariškls laikraštis, patei
kęs Jungtinių Amerikos Valstybių užsienio 
reikalų ministerijos komunikatą, pažymi, 
jog šis pasipriešinimas, kurio metu padeg
tas batų fabrikas, esąs pirmas vienas iš 
rimčiausių pasipriešinimų nuo to meto, 
kai Lietuva buvo užimta rusų kariuome
nės. Sovietų reikalavimui dirbti viršva
landžius be atlyginimo pasipriešinę per 200 
lietuvių darbininkų. Susirėmimo metu 40 
lietuvių darbininkų buvę užmušta, visa 
eilė asmenų iš abiejų pusių buvę sunkiai 
sužeistų. Prie atviro okupantui pasiprie
šinimo buvę prieita po to, kai komunis
tai „aktyvistai", nugirdę darbininkų nepa
sitenkinimą nauju patvarkymu, pranešė 
policijai ir ši atvyko i fabriką “atsatytl 
tvarką". ’

Toliau šveicariškis laikraštis pažymi, jog 
dėl sunkėjančlo gyvenimo Lietuvoje anti- 
sovietinis pasipriešinimas vis didėjąs. Ypač 
Kaune ir kitose Lietuvos vietovėse.

Rusai vykdo aiškius pasiruošimus. Jau 
kuris laikas įvairioje laisvojo pasaulio 
spaudoje pasirodo vis daugiau žinių apie 
sovietų pastangas' okupuotuose kraštuose 
visą vadovybę perimti j savas rankas. Bū-
dingą taį, kad tasai skubėjimas auga pa
grečiui su Vakarų vykdomais kariniais 
pasiruošimais. Lietuvių darbininkų Vilniuje

Grižusieji pasakoja apie 
gyvenimą Lietuvoje (o

Praėjusiame TREMTIES numeryje tarp 
kita ko buvo užsiminta apie rusų kariuo
menę Lietuvoje. Grįžusių vokiečių pasa
kojimais jos yra nemaža ir ji įkurdinta 
įvairiose Lietuvos vietovėse.

Lietuvos kaime rusų radio stotis. Viena 
iš grjžusių vokiečių pasakoja, jog pasitai 
ką ir kaimų, kuriuose būva įkurdinti ne 
dideli rusų kariuomenės daliniai. Štai Iš 
lauže, esančiame aštuntame kilometre nu< 
Prienų linkui Kauno, yra įkurdintas ka 
riuomenės dalinys. Čia, netoli Išlauk 
maždaug už 3 kilomerų esančiame kaime 
yra pastatytas specialiai kariuomenei stam 
bus radio siųstuvas, kurio įrengimo darbai 
baigti 1948 metais. Prie Išlaužo įrengiant 
sovietų karinę radio stotj, prie jos dirbę 
nemaža vokiečių karo belaisvių specia 
lįstų.

Į kolchozus beturčiai nepatenka. Paga 
liau išsikalbu su vokiečiu, daugiau (sigil! 
nusiu i kolchozų Lietuvoje sistemą. Pasi
rodo, kad i kolchozus negali patekti, kas 
tik panorsta. Į kolchozą patekimo pirmo
ji sąlyga-,.kraitis". Kai ūkininkas jungiasi 
j kolchozą, pirmiausia jis turi pranešti, 
kiek duoda gyvulių, inventoriaus. Kolcho- 
zan įstojimo tokios „apeigos“. Vietinio ko
miteto pirmininko ir komunistų partijos 
sekretoriaus akivaizdoje ūkininkas turi už
pildyti formuliarą, kuriame, savo paraše 
patvirtindamas, ūkininkas išsižada ir kol
chozui perduoda visą savo turėtą turtą 
pradedant žeme, gyvuliais ir kitu invento
rium. Visko išsižadėdamas lietuvis ūkinin
kas, stodamas kolchozan, dar turi pasiža
dėti, kad sąžiningai dirbs kolchozo naudai 
ir saugos visuomenini turtą. Buvusiam 
ūkininkui, tapusiam kolchozininku, palie
kama 40 arų (anksčiau 60 arų) žemės, kar
vė, kiaulė ir keletas paukščių.

Kolchozininkams prievolės. Kolchozi
ninkas, „savanoriškai“ įsijungęs i kolcho 
zą, nėra laisvas nuo prievolių. Už turima 
karvę, kiaulę ir paukščius lietuviai kol- 

pasipriešinimas okupantui taip pat byloja 
apie vis stiprėjančius okupacinius varžtus. 
Sovietai, rusų vadovybėn perduodami įvai
rias įstaigas, vietinius gyventojus pastato 
vergų būklėn, kuriems už padidintą darbą
atsisakoma mokėti atlyginimai.

Gal atvers laisvam pasauliui akis. Dar 
ir šiandien, po tiekos liudijimų apie so

AU8ROS VARTAI VILNIUJE, KURIO VARDAS NUSKAMBĖJO PASAULINĖJE 
SPAUDOJE

chozininkai, buvusieji ūkininkai, turi at
likti gana dideles prievoles. Per metus 
kolchozininkas už turimą karvę turi vals
tybei atiduoti 300 litrų pieno arba 25 kg 
sviesto. Kiaulienos reikia kas metai duoti 
45 kg, bulvių 40 kg, nuo kiekvienos tur- 
mos vištos po 50 kiaušinių. Gi už turimą 
žemę, 40 arų, mokesčių reikia mokėti arti 
pusantro tūkstančio rublių.

Darbas kolchoze. Kolchoze dirbama iš
tisą dieną. Darbas prasideda iš ryto ir bai
giasi 10 vai. vakaro. Savaitėje tebūva vie
na nedarbo diena, tad tą dieną kolchozi- 
ninkai gali apsidirbti savo turimus darže
lius.

Už darbo dieną kiekvienas kolchozinin
kas gauna 200 gramų grūdų, dažniausiai 
gana prastos rūšies. Be to, uždirbti grū
dai paprastai išduodami tik po rugiapiū- 
tės, nes nemaža kolchozų, valstybei atli
kę prievoles, neturi savo aruoduose nė 
saujos grūdų. Tokiais atvejais kolchozi
ninkams nemoka ir šie turi „palaukti“.

Niekas neklausia, ar kolchozininkas tu
rės ką valgyti, ar ne. Svarbu, kad jis 
dirbtų.

Visur tie patys metodai. Ankstesniuose 
pasikalbėjimuose su iš Lietuvos grįžusiais 
vokiečiais pasikalbėjimuose buvo užsimin
ta apie lietuvių išvežimus, vykdytus šiau
rinėje Lietuvoje 1948 ir 1949 metais.

Kiek vėliau teko susitikti iš Lietuvos 
grįžusi vokieti, gyvenus) Prienų apylinkė
je. Ir čia, apie Prienus, kaip ir šiaurinė
je Lietuvoje, žymesnis gyventojų išveži
mas buvo (vykdytas 1948 metais. Tačiau ir 
be masinio pobūdžio išvežimų, atskirų gy
ventojų suėmimų nuolat pasitaiko. Suim
tųjų ūkininkų turtas konfiskuojamas. Iš
vežamiems dažnais atvejais duodamas pa
sirašytas raštas, kad jie vykstą „savano
riškai“ dirbti j „broliškas respublikas“.

Būdinga tai, kad paskutiniu laiku sene
liai, esą suimtųjų šeimose, jau abevažami 
Rusijon. Jie paliekami Lietuvoje, tačiau 

vietinę vergiją, nuolat girdint pareiški
mus apie sugyvenimo galiihumus su Krem
liumi, žinių pasirodymas apie sovietų el
gesį, pagaliau gal pradės įtikinti užkietėju
sias sielas gyvenimo nepakeliamumu ka-
dai laisvose valstybėse, kurios didžiųjų 
buvusiose konferencijose buvo išduotos 
Kremliui.

neturi teisės gyventi ištremto sūnaus ar 
dukters ūkyje. Ištremtųjų turtas konfis
kuojamas, o palikusieji seneliai priversti 
eiti elgetauti.

Lietuviai karinę tarnybą atlieka Rusi
joj. Nors Lietuvoje rusų kariuomenės ne
paprastai daug, tačiau lietuviai, pašaukti 
karinėn tarnybon, išgabenami Rusijos gi
lumom kur jie turi atlikti karini apmoky
mą.

Atlikdami karinę tarnybą lietuviai vie
ną kartą gauna atostogų, kuriomis retas 
gauna pasinaudoti,nes kol pervažiuoja (Lie
tuvą, atostogos jau baigiasi. Nemaža atsi
tikimų, kad atostogų grąžę lietuviai jau 
nebevyksta savo dalinin, bet pasuka l miš
kus pas partizanus.

Šiais metais karinėn tarnybon buvo pa
šaukti lietuviai vyrai, gimusieji 1933 me
tais.

Lietuvių gyventojų lūkesčiai. Nežiūrint 
nepaprastai slėgaus gyvenimo, lietuviai nė
ra palūžę. Visi gyvena vienintele viltimi:
— visą laiką ta vergovė nesitęs, turės atei
ti šviesesnis rytojus. Karas! Karo pasėko
je Lietuva buvo sovietų pavergta, karo 
pasėkoje tikimasi sulaukti giedresnio ry
tojaus. Lietuvių gyventojų tikėjimą iš
tverti ir sulaukti geresnio gyvenimo, lais
vės, vaizdžiai nusako jų atsisveikinimas su 
iš Lietuvos išvykstančiais vokiečiais. Ne
maža patylomis pasakė: —

— Aplankykit mus po karo. Lauksim 
penkius metus.

Kiti pareiškę vilti galėsią laisvi būti po 
trejų metų.

Tatai kaip tik pasako, jog lietuvis nėra 
galutinai palaužtas tos baisios okupacijos. 
Jis tikisi švieseniu rytojum ir netiki, kad 
sovietai amžinai Lietuvoje paliktų. Tokiam 
tikėjimui pagrindą duoda ir patys sovie
tai. Jau ankstesniuose pranešimuose, til
pusiuose TREMTY, buvo minėta, jog šj 
pavasari plačiai buvo kalbama apie eilės 
įmonių Panėžyje „perkėlimą“. Pasirodo, 
kad ir kitose Lietuvos vietovėse įmonių

pats vyksta ir Latvijoje. Šitie įmonių iš
vežimai gyventojuose kelia vilti, jog oku- *____ _________ _______ _ _ ___ iin
pantas paU netiki čia ilgesni laiką Ual- į.u, vargo"ir dideUo netikrumo”prislėgtų 
laikysiąs. * '

Savomis temomis
VLIKAS LEIS LAIKRAŠTĮ

Patiriama, kad VLIKe yra iškilęs klau
simas leisti laikrašti, kuri redaguotų re
dakcinis kolektyvas, sudarytas iš įvairių
srovių redaktorių. Laikraštis lietuviškąją 
visuomenę informuotų apie vykdomus lais
vinimo darbus. Dėl laikraščio leidimo tuo 
tarpu VLIKe nuomonės nėra vieningos.

ELTOS ŽINIOS
UT Valdytojas prof. J. Brazaitis kele- 

tai dienų būro išvykęs Paryžium, kur, be 
kita ko, dalyvavo Vid. ir Rytų Europos 
sekcijos posėdžiuose.
♦ Laisvosios Europos Komiteto Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos patariamųjų grupių, an
gliškai vadinamų Consultative Panels, iš
kilminga inauguracija (vyko New Yorke.
♦ Patariamosios Lietuvių Grupės valdyba 
(Sidzikauskas, K. Bielinis ir A. Trimakas) 
spaudą painformavo apie savo planus ir 
patvirtino žinią, kad okupuotų Rytų Euro
pos kraštų egziliniai tremtinių vadai (teikė 
Valst. sekretoriui Achesonui ir britų bei 
prancūzų ambasadoriams tam tikra memo
randumą, jog per busimąją 4 uš# reikalų 
ministerių konferenciją būtų taip pat rei
kalaujama pavergtiesiems kraštams grą
žinti laisvę ir tarpt, kontrolėj pravesti rin
kimus. VILIKo vardu tą memorandumą 
pasirašė V. Sidzikauskas. Ta proga egzily 
tremtinių vadai painformavo amerikiečių 
spaudą apie padėt) už geležinės uždangos.
♦ “Southwest News Herald“ įsidėjo lietu
vių DP donatorių nuotrauką, pažymėda
mas, kad jie savo noru pasiūlė kraujo su
žeistiesiems Korėjos fronte kariams. Cere
monijos buvo (vykdytos Dariaus ir Girėno 
posto salėj birželio 15d. Domą toriai: Fr. 
Gudas, Simkai, Lietuvos konsulo Dauž- 
vardžio žmona ir kt Tokių lietuvių, auko
jusių savo k/Z4>X kovai prieš knnumizmą, 
buvo apie 100. ras lietuvių mostas labai 
sudomino JAV spaudą, radijus ir ARK. 
Vlal vietos laikraščiai apie tai rašė ir ra
dijo pranešėjai tą (vyki komentavo. “Chi
cago Sun-Times" pastatė lietuvius net pa
vyzdžiu kitiems čikagiečiams.
♦ Įš Kinijos per Honkongą ištremtas lietu
vis kun. P. Urbattis. Charbine buvo 135 
lietuviai, bet dabar visi išblaškyti. Lietu
viai misininkai suimti. Korėjos fronte, be 
anksčiau skelbto kap. Mikalausko, žuvo 
lietuviai Adomaitis, Vaverka, Bumbulis ir 
kt

ALTORIŲ ŠEŠĖLY
/

Iš anksto užsisakiusiems ir knygos kal
ną (mokėjusiems TREMTIES Leidyklos 
išleistasis Putino-Mykolaičio žymusis ro
manas „Altorių šešely“ baigiamas išsiun
tinėti. Zymis dalis knygos užsakytojų, ar
čiau gyvenančių, romaną jau turės būti 
gavę. Kitus — toliau gyvenančius — „Al
torių Šešėly" neilgai trukus turės pasiekti. 
Šia pačia proga primenama, kad knyga 
tesiunčiama tiems, kurie (mokėję jos pil
ną kainą.

Yra prašančių knygą siuntinėti išperka
muoju mokesčiu. Keliems asmenims iš
perkamuoju mokesčiu "Altorių Šešėly“ pa
siųsta. Tačiau ateity, laiko taupymo su
metimais, išperkamuoju mokesčiu „Alto
rių Šešėly“ nebus siunčiama. Be to, siun
čiant išperkamuoju mokesčiu, ne tik dau
giau laiko pareikalauja veikalo persiunti
mas, bet ir išlaidos padidėja, negu siun
čiant paprasta siunta.

TREMTIES LEIDYKLA.

„Lietuvių nuoiirdumo niekad neužmir- 
Hm“. Kiekvienas vokietis bei vokietė, ku
riems gyvybę išgelbėjo ir nuo bado apgy
nė, dalindamiesi paskutiniu duonos kąsniu 
okupanto apiplėšti lietuviai, lietuvio ir 
Lietuvos vardą mini su nepaprasta pagar
ba.

— Aš lietuvių niekuomet neužmiršiu, — 
pareiškia vokietė, savo ir savo dviejų vai
kų gyvybes išgelbėjusi Lietuvoje.

— Mes lietuvių niekuomet neužmiršim, 
— atsako būrys paauglių vokiečių jaunuo
lių, gražiai kalbančių lietuviškai.

Tas dėkingumas nuskambėjo paskutinio 
meto visoje eilėje vokiečių laikraščių. Neš
dami sunkią verguvę, lietuviai nelaimės 
ištiktų užjautimu parodė retą jautrumą ir 
žmoniškumą. Tasai dėkingumo nuaidėji- 
mas vokiečių spaudoje lietuvių tautos 
adresu kartu yra gražus atestas Lietuvai, 
kuri, būdama pavergta, suteikė prieglobs
ti bado ištiktiesiems tūkstančiams vokie-

,Jki pasimatymo!“ — koks didelis tikė
jimas tais dviem žodžiais išreikštas sun-

Lietuvos gyventojų. S. M.

1
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Svarstymai

Pasitarimams artėjant
TREMTIES skaitytojams jau buvo pa 

teikta ELTOS informacija apie VLIKo 
atstovų turėtus palikalbėjimus su Lietu
vos Diplomatijos Šefu min. St. Lozoraičiu 
dėl glaudesnio bendradarbiavimo Lietuvos 
laisvinimo bare.

Jeigu tą informaciją perskaitytą užsie
nietis, arčiau nepažįstąs mūsą politinio gy
venimo, jis galėtą susidaryti išvadą, jog 
lietuvių politiniuose veiksniuose kažko 
esama, jei reikalingi pasikalbėjimai dėl 
artimesnio bendradarbiavimo...

Iš kitos pusės dažnas tremtinių gyveni
mo stebėtojas pripažįsta, kad lietuvią esa
ma žymiai geriau susiorganizavusių, negu 
visos eilės kitą 'tautybių. Nepaslaptis, jog 
visa eilė kitą tautybią turi net po kelis 
politinius sambūrius, tarp kurią stinga 
sugyvenimo, vyksta nuolatinė trintis, kai 
tuo tarpu lietuvią 10 grupių telpa vieno
je organizacijoje, siekiančioje krašto grei
tesnio išlaisvinimo. Be to, lietuviai eilėje 
Salią iki šiol tebeturi pripažintus Lietuvos 
diplomatus, galinčius daugiau padaryti, ne
gu kad tatai galėtą atsiekti tame poste ne
esąs asmuo.

Taigi tokią komplimentą murps nuolat 
tenka išgirsti ii kitataučių, stebinčią mū
są gyvenimą ir vidinį susitvarkymą. Ir 
Štai, pagrečiui šitą iš šalies ateinančią pa
gyrą, praskamba informacijos, jog mūsą 
veiksniuose vyksta pasitarimai dėl artimes
nio bendradarbiavimo. Tatai pasako, jog 
ikišiolinis bendradarbiavimas nebuvęs pa
kankamas. Kas darytą tokią išvadą, ji ne
būtą per daug klaidinga. Tačiau taip pat 
ta išvada neišreikštą ir tikrosios padėties. 
Lietuvos laisvinimo veiksniuose visą lai
ką bendarbiavimo dvasios nestigo. Tik ji 
gal nebuvo pakankamumo aukštumoje ir 
dabar vėl kaip tik dedamos pastangos dar 
glaudžiau apjungti visas pozityvias pajė
gas, kad darbas būtą dar našesnis.

Ar tatai bus atsiekta? Tai yra didelis 
klausimas, kurio išsprendimas priklauso 
nuo abiejų pusių geros valios. Rugpiūčto 
pradžioje, kaip jau teko skaityti spaudoje, 
įvyks Lietuvos Diplomatijos Šefo min. Lo
zoraičio ir VLIKo atstovų susitikimas. Ta
sai susitikimas parodys, kas vyravo pasi
kalbėjimuose: — bendradarbiavimo būti
numas kiti išrokavimai, išeiną iš ambi
cijų, grupinės „strategijos", ar kurių kitą 
užmačių.

Liepos 18 dieną sukako 18 metą nuo tra
giškosios Dariaus-Girėno mirties. Šiedu 
Amerikos lietuviai savo gyvybes paauko
jo žygyje į Lietuvą. Tuo savo skridimu 
per Atlantą lietuviai transatlantiniai lakū
nai ne tik siekė pasauliui įrodyti, kad lie
tuvis, kur jis begyventą, lygiuojasi pa
grečiui su viso civilizuoto ir kultūringo 
pasaulio atstovais. Dar daugiau. Tuo žygiu 
Darius-Girėnas siekė apjungti visame pa
saulyje išsklidusius lietuvius lietuvybės 
tarnybai. Tasai ją žygis neturėjo nieko 
bendra su asmeniškais išrokavimais. Lie
tuva ir lietuvis buvo vienintelis tikslas.

Šiandien, kai savo tarpe kalbama apie 
glaudesnį bendradarbiavimą, taip pat pri
matą turėtą turėti Lietuva, Lietuvos lais
vinimo reikalas, jėgą apjungimas tam 
laisvinimui. Jei bus žvilgčiojama į laisvi
nimo reikalą pro kuriuos nors akinius ar 
tarimas kuris kitas išrokavimas — net ir 
susitarus artimiau bendradarbiauti nieko 
konkretaus nebus pasiekta. Bendradar
biavimas tėra galimos tik ten, kur einama 
atvira širdžia.

Ar besibastant benamiškume nebus įvy
kęs sielą ir protų apdulkėjimas — tatai 
pasakys gebėjimas rasti bendrą kalbą Lie
tuvos laisvinimo darbo plotuose. Šiandien, 
manding, turėtų vyrauti ne ambicija ar iš- 
rokavimas, bet reikalo būtinumo suprati
mas.

x Simas Miglinas.

Kraštai, kur gyvena lietuviai L.KANCAUSKAS

Argentina - neištirtai galimybių ir dideliu kontrastu šalis
Nežinia M karių priežasčių Nepriklau- žengiami Andų kalnynai, kurie skiria Ar- 

somos Lietuvos Vyriausybė labai mažai 
per spaudą informavo visuomenę apie lietu
vių gyvenimą tuose kraštuose, į kuriuos gana 
didelis skaičius pateko per masinę emi
graciją, maždaug prieš dvidešimt metų. 
Pasunkėjus emigracijai į JAV, di
deliais būriais plaukė lietuviai į Pietų 
Ameriką. Čia jie rado visai priešingas gy
venimo sąlygas, negu jiems įvairūs agen
tai buvo apibudinę. Tuo metu P. Ameri
koje siautėjo nedarbas ir neapsakomas 
skurdas, kuris pasitiko kiekvieną emigran
tą, tik išlipusį iš laivo. Ne vienas mūsų 
tautietis iš nusivylimo žudėsi arba išpro
tėjo. Ne vienas prakeikė savo likimą ir 
tuos, kas jį sugundė čia atvažiuoti. 90 •/• 
tuometinių emigrantų būtų grįžę į Lietu
vą, jei būtų turėję kuo kelionę apsimokėti. 
Nors Tėvynėje esantieji ir dar galvoją 
emigruoti gaudavo daug liūdnų laiškų, bet 
jie netikėjo savo išemigravusiais draugais 
ar artimaisiais, remdamiesi tuo, kad spau
da nieko apie tai nerašo. Šiandieną, kal
bant su tuometiniais emigrantais, tenka iš
girsti daug karčių žodžių apie praeitį ir 
tos praeities liūdnus pėdsakus.

Po antrojo pasaulinio karo tūkstančiai 
lietuvių, ne'ekę Tėvynės ir nesulaukdami 
jos atgavimo, turėjo iškeliauti į tolimus ir 
nežinomus kraštus ieškoti ne laimės, bet 
ramesnio ir sotesnio gyvenimo. Žinoma 
netrūko ir tokių, kurie vyko laimės ieškoti, 
o jos neradą kaltina patys save, lietuviš
ką spaudą, kuri neva raginusi kuo grei
čiau emigruoti ir t. t. Išemigravusiųjų 
tremtinių dėka šiandien beveik kiekvienas 
lietuvis bent teoretiškai pažįstą visus tuos 
kraštus, kur įsikūrė bentMkeli lietuviai, nes 
tie įsikūrusieji per lietuvišką spaudą pla
čiai ir įvairiai aprašinėjo tuos kraštus ir 
gyvenimą juose. Nors sunkiomis aplinky
bėmis, bet didokas tremtinių1 būrelis rado 
prieglaudą Argentinoje, kur dabartinis gy
venimo lygis bene bus geriausias iš visų 
P. Amerikos valstybių. Iki šiol apie Ar
gentiną ir gyvenimą joje gana nedaug 
buvo rašoma spaudoje, todėl bent trumpai 
nyžtuosi ją apibudinti.

Argentinos plotas. Argentina užima 
2.789.462 kvadratinius kilometrus. Ji ru-

gentlną nuo Čilės. Rytuose gausu įvairaus 
dydžio upių, o Pietuose — ežerų, tarpo- 
miškais apaugusių kalnų. Argentinos vi
duryje yra lygumos, kuriose išplitusi gy
vulininkystė ir javų auginimas. Sausa, 
smėlėta ir vėjinga Patagonijos provincija 
gausi neišsemiamais žibalo šaltiniais. Ten 
geras įsikūrimo sąlygas rado nemažas skai
čius lietuvių, kurie per dvidešimt darbo 
metų žibalo pramonėje užsitarnavo gerą 
vardą ir ten dabar dauguma lietuvių eina 
atsakingas pareigas.

Gyventoją skaičius. Prieš 150 metų viso
je milžiniškoje Argeninoje tebuvo priskai- 
toma vos 310.628 gyventojai. Šiandien jau 
yra 18.700.000. Nuo pirmojo gyventojų 
skaičiaus paskelbimo 1797 metais gyven
tojų skaičius nepaprastai smarkiai pradė
jo augti. Jau 1860 metais buvo 1.180.000 
gyventojų, 1947 metais 16.317.933 ir 1951 
metų pradžioje — 18.700.000. Palyginus 
gyventojų skaičių prieš 150 metų ir šian
dien, darosi aišku, kad tokio didelio gy
ventojų skaičiaus pakilimo buvo pasiekta 
tik imigracijos būdu. Visi didieji miestai 
beveik, išimtinai užimti imigrantų. Nors 
jie save skaito argentiniečiais, bet jie ne
turi jokio argentiniško kraujo. Argentinos 
provincijose daugumoje gyvena indėnų 
giminaičiai, kuriems ir priklauso tikras 
argentiniečio vardas. Jų veidai trikampio 
formos su išsikišusiais žandikauliais. Gal
vos labai plaukingos ir retenybė pamatyti 
plikagalvį. Jie puikūs jojikai, gyvulių ga
nytojai, medžiotojai ir peilio vartotojai, 
su kurio niekad nesiskiria: peilis lyg ta
lismanas nešiojamas už juosmens.

Argentinos sostinė. Kai pirmosios eks
pedicijos į Pietų Ameriką dalyviai apsi
stojo ten, kur dabar stovi Argentinos sos
tinė — Buenos Aires, jie labai apsidžiau
gė radę gerą orą ir klimatą, kas jiems po 
ilgos gelionės tropikiniuose klimatuose 
buvo didelė staigmena. Jie sušuko: „Kokie 
čia geri orai!“ Nors tikrumoje nėra to
kie geri. Nuo to laiko čia pradėjo kurtis 
pirmieji ateiviai ir tą miestą pavadino 
Buenos Aires (geri orai).

Šiandieną Buenos Aires jau stovi pir-

maeilių ir moderniųjų miestų skaičiuje, su o kas vengė tokių vietų ir į ateitį, 
virš keturiais milijonais gyventojų. Pas- šiandiena yra savistovus pramonininkas, 
kutintame šimtmetyje Buenos Aires tiek prekybininkas ar namų savininkas. Tas 
savo plotu, tiek gyventojų skaičiumi ne- pats yra ir su naujakuriais.
paprastai išaugo. Tiek pats miestas, tiek “ ” ” **
jo priemiesčiai pasižymi nepaprastai gra
žiu padalinimu kvartalais. Todėl visas 
miestas iš oro atrodo kaip kvadratiniai iš
braižytas popierio lapas. Tik vienur kitur 
yra nežymus gatvių sulinkfmai. Pačiame 
centre, netoli istorinės gegužės aikštės, yra 
Floridos gatvė, kuri skirta aristokratams 
ir pasimatymų mėgėjams. Šia gatve kiek
vieną dieną nuo pietų nutraukiamas su
sisiekimo priemonių judėjimas; tada pil
na įvairiausio plauko ir tautybių žmonių. 
Einant šia gatve galima girdėti įvairiau
siomis kalbomis kalbant Nežinia kodėl, 
lietuviai, ypač iš senesnių ateivių, vaikš
čiodami šia gatVe, vengia kalbėti lietuviš-» 
kai. Per tris metus neteko išgirsti lietuvių 
kalbos Floridos gatvėje. Visas naktinis gy
venimas prasideda apie 21 valandą vakaro 
ir verda minėtoje Floridos ir Korientes 
gatvėse. Korientes gatvėje beveik daugu
ma gražiausiai įrengtų teatrų, kinų, nakti
nių klubų ir kavinių. Čia, į šias pramogų 
vietas, dėl finansinių sunkumų darbinin
kas negali patekti ir muzikos žavinguose 
tonuose, gražių juodakių moterų aplinku
moje, šampano ar konjako gėrimais nu
plauti savo juodo gyvenimo dulkes. Aš pats, 
būdamas darbihinko kailyje, dažnai su pa
vydu žvelgiu pro atviras kavinių duris... 
Pora kartų pasiryžau ir žengiau 
vidun. Kai pasitiko kelneriai ir įvairūs tar- 
nai-išdidžiai ėjau prie nurodyto stalelio ir 
galvojau, ar mano kišeniuje pakankamai 
yra pinigėlio. Čia valandėlės malonumas 
man kainavo beveik pusę mėnesio uždarbio. 
Už alaus stiklą reikia atiduoti pusę dienos 
uždarbio, o už angliško Gino taurelę ir 
dienos uždarbio neužtenka. Argentinie- 
čiai darbininkai nei iš tolo prie tokių vie
tų nesiartina, nes pas. juos visuomet ki- 
šeniai tušti. Tik užsieniečiai, per ilges
nį laiką susitaupę, čia užsuka ir per vie
ną — kitą valandą palieka savo sutaupąs. 
Kas iš senųjų ateivių lietuvių mėgino čia 
linksmintis, tas ir šiandieną nieko neturi.

Susisiekimas. Diena iš dienos Buenos 
Airėse susisiekimo problema darosi vis 
sunkesnė, nes žmonių skaičius auga, o su
sisiekimo priemonės dėl amortizacijos ma
žėja. Šiuo metu susiekimas palaikomas 
mieste traukiniais, tramvajais, autobusais, 
požeminiais traukiniais, kolektyvais ir tak
siais.

Iki 1949 metų visi geležinkeliai priklau
sė anglų bendrovėms ir buvo jų eksplo- 
tuojami. Dabar jau yra Argentinos nu
pirkti. Nežinia, ar dėl traukinių blogos 
valdymo sistemos, ar dėl įrengimų susi
dėvėjimo, susisiekimas traukiniais labai 
pasunkėjo. Beveik visi traukiniai vaikš
čioja su pavėlavimais ir labai dažnai 
įvyksta jų susidūrimai, kurie pareikalauja 
daug žmonių aukų.

Tramvajai beveik visi reikalingi pagrin
dinio remonto. Nuolatinis jų gedimas ne
paprastai sunkina susisiekimą ir vargina 
keleivius. Jei į darbovietę reikia važiuoti 
pusę valandos, tai visuomet reikia rezer
vuoti valandą, nes tramvajui sugedus kar
tais reikia laukti daugiau pusę valandos, 
kol jį bent kiek sutaiso.

Autobusų Buenos Airėse galima pama
tyti dar tokių, kokių mūsų mažoje Tėvy
nėje maždaug nuo 1930 metų nebeteko 
matyti. Čia toks autobusų laužas išdidžiai 
slenka gražiausiomis Buenos Aires gat
vėmis. keldamas nepaprastą triukšmą ir 
palikdamas juodų dūmų debesis. Kita rū-» 
šis autobusų (dauguma) yra gana moder
niški JAV tipo. Šie miestui teikia gražų 
vaizdą, o argentinečiams pasididžiavimą 
svetimtaučių akyse. Kolektyvai (geriau va
dinti mažais autobusais) yra nepaprastai 
vikrūs, netalpūs ir pavojingi. Jie daugiau
siai privatinių kompanijų rankose, todėl 
skuba daryti didesnes pajamas. Jais ke
liavimas surištas su didesnėmis išlaidomis 
ir pavojumi gyvybei, nes jų katastrofos 
yra kasdieninis dalykas. Nemaža yra lie
tuvių, kurie turi tokias lakstančias „dė
žutes" ir gerai verčiasi. B. d.

bežiuojasi su Čile, Bolivija, Paragvajum, 
Brazilija ir Urugvajum. Rytuose Argen
tinos krantus plauna Atlanto vandenynas, 
o pietuose juos šaldo Pietų ašigalis. Kai 
Argentinos šiaurėje beveik ištisus metus 
kaitina karšta saulė — pietuose siaučia 
šalti vėjai ir žiemos metu nemažos sniego 
pūgos. Kai Buenos Airėse žiemą tempe
ratūra tepasiekia vos 2,40 žemiau nulio — 
pietinėje Argentinos dalyje siaučia šalčiai, 
siekdami virš 15° žemiau nulio. Buenos 
Airėse ir visoje šiaurės Argentinoje snie
go niekuomet nėra, o prie Pietų ašigalio 
ir didelėje pietinėje jos dalyje sniego pū
gos net trauKinius sustabdo ir nutraukia 
bent kokį susisiekimą. Ten dabar tikras 
lietuviškos žiemos vaizdas. Arti Pietų aši
galio Argentinos dalis, kuri vadinama Ug
nies Žeme, nors ten niekur nei ugniakal- 
niu nei kitų karštų vandens ar žemės šal
tinių nėra. Tą vardą davė pirmasis žmo
gus, kuris ten išlipo ir radęs didelius šal
čius, sukūręs ugnį norėjo tą kraštą su
šildyti. Ten gyveną žmonės, jų tarpe yra 
ir Jietuvių, verčiasi daugiausiai žuvinin- 
kvste ir banginių medžiokle. Labai dažnai 
Argentinos spaudoje duodami paveiksluo
ti reportažai ir rodomos apžvalginės Al
mos iš Ugnies Žemės. Ugnies žemę dar ga
lima būtų pavadinti pingvinų Tėvyne, nes 
ten jų begalės gyvena. Šiaurėje, kur gry
nai tropiklnis klimatas, yra neįžengiamos 
džiunglės, kur ramiai gyvena idėnai ir 
plėšrūs žvėrys bei nuodingi šliužai. Kol 
kas ten mėginti kurti miestus ar ieškoti 
kokių nors žemės turtų niekas nemano. 
Siaurės vakaruose didingai stūkso neper-

ĮVAIRUMAI gamtoje ir gyvenime
Gėiių stabukai. Brazilijoj, žmogaus ne

liestame miške, yra grybų — gėlių, vadi
namų „Damų su baltu šydu“. Atydžiau 
stebėdami šį augalą galėtume matyti, kaip 
iš balsvo, kiaušinio formos kūno, smailė
jančio ir sprogstančio, tiesiai iššauna stie
bas su žaliu gaubtuvėliu. Stiebas ilgėja kas 
minutę penkiais milimetrais. Taigi, galima 
jo augimą matyti.

Sumanūs rožių augintojai sugebėjo iš
auginti šiltnamiuose juodas rožes. 1900 m. 
rusų carienei lankantis Liuksemburge, bu
vo įteikta juodų rožių puokštė. Žymiai vė
liau vėl pavyko jas išauginti Saugerhause- 
no gėlyne, po to, kai per dešimtmečius‘nė 
vienam rožių augintojui nepavyko šie ban
dymai.

Brangiausia orchidėja, ir iš viso bran
giausia gėlė, buvo Vienutės galvos orchi
dėja, George Taylor'o išauginta ir parduo
ta už 600.000 markių.

Didžiausias šaltis. Tuo tarpu kai karščio 
temperatūra atrodo neribota, mokslas įrodė, 
kad tam tikras šalčio laipsnis negali būti 
peržengtas. „Šalčiausia“ būna, kai yra — 
273° C. Fizikai šį temperatūros laipsnį va
dina „absoliučiu nuliniu tašku“. Lig šiol 
dar nepavyko pasiekti absoliutinį nulinį.

Tumo. Tibeto lamų (vienuolių) auklėti
niai po ligų, autosugestinių pratimų įgyja

„tumo" — švelnų, šiltą dievų apsiaustą“. 
Kas pasiekia „tumO“, tampa nejautrus šal
čiui. Daugiausia tokių asmenų būna mė
giamos audringos naktys, kurių Tibete il
gai laukti netenka. „Tumo“ mokiniai vi
siškai nuogi atsisėda sukryžiuotomis kojo
mis žemėje. Skaros panerlamos į šaltą, 
kaip ledas, vandenį, tenai sušaldomos ir 
po to sustirusios ištraukiamos. Mokiniai 
apsivynioja jomis ir turi jas ant savo kūno 
ištirpyti ir išdžiovinti. Kai tai įvyksta, ska
ra vėl paneriama į vandenį, veiksmas pra
sideda iš pradžių ir tęsiamas iki rytui pra
švintant. Kas daugiausia skarų ant savo 
kūno išdžiovina, tas laikomas rungtynių 
laimėtoju. Kai kurie, jų .sugeba per naktį 
išdžiovinti skarą “ant savo kūno net 40 
kartų.

Milžiniškos žvaigždės. Mūsų saulė yra 
tik nykštukas, palyginus ją su kitais 
Paukščių Tako sistemos milžinais. Pav., 
prie jų priklauso milžiniška saulė Betei- 
geuze, esanti „Orione". Jos skersmuo sie
kia 500 milijonų km., apimtis — lygiai 
1600 milijonų km., palyginus su žemės 
apimti lygiai 42.000 km. Greitasis lėktuvas 
500 milijonų km. atstumą nuskristų tik per 
15 metų, prileidžiant, kad vidutiniškai skris 
2000 km. per valandą. 25 milijonai kamuo
lių, mūsų žemės dydžio, sudarys šią mil

žinišką saulę Beteigeuze. Kita milžiniška 
žvaigždė yra Omikron Zeti, dar didesnė, 
kaip Beteigeuze, apimanti 30 milijonų sau
lės erdvių. Tačiau spėjama, kad šios 
žvaigždės yra išsipūtusios, viduje esančios 
labai karštos medžiagos. Dėl to šios žvaigž
dės nėra sunkesnės, kaip mūsų saulė.

Apie vėžį. Kai medicina su įnirtimu feš- 
ko vėžio ligos sukėlėjų, švedas x biologas 
paskelbė naują teoriją, kuri susilaukė pla
taus susidomėjimo. Jis mano, kad vėžio li
gos priežastys glūdi netinkamame maiste. 
„Žmogus yra vienintelis gyvis, kuris pats 
susigadina sau maistą“ sako Are Waerian- 
das. Jo tvirtinimus paremia ir statistika, 
nes keliaują ir viešbučiuose begyveną as
menys sudaro labai didėlį vėžio liga ser
gančiųjų procentą. Virimu ir netinkamais 
prieskoniais nudažytas maistas kuria ne
gyvas ląsteles, tuo būdu paruošdamas dir
vą šiai ligai, kuri tuojau pat atsiranda, 
negyvoms ląstelėms pradedant nuodyti gy
vąsias. Mokslininkai sutinka, kad vėžio 
liga atsiranda tik tuomet, kada kūne pas
tebimos negyvos ląstelės.

Vėžio problema yra nepaprastai aktuali, 
nes, pvz., Vokietijoje kiekvienas penktas 
asmuo miršta nuo šios ligos. Tiek daug 
aukų dar nėra pareikalavęs nei vienas 
karas. Br. Lietuvis,

KUPRELIS
VIENOS PAVASARIO DIENOS PASAKA

mintis. Visai nauja, labai drąsi.
— Priminsiu klebonui, kad reikalinga bažnyčios koras 

padidinti. Tik moteriškais balsais. Vyrų jau pakanka. 
Tegul iš sakyklos pasako ir karštai paragina.

— Bus ir ji! — Įsitikinimo viltis tiesiog mane iš lovos

Šventadienio laukdavau labiau, neg vaikai Velykų.
Kartą, kai nepamačiau jos bažnyčioje, negalėjau sau

vietos rasti. .
— Gal susirgo? O gal jau mirė?
Mano vargonai gaudė, verkė ir meldėsi drauge su

manim. Jei būčiau galėjęs, būčiau lėkęs jos ieškoti. Bet
kur ir kokiame krašte gyveno, nežinojau. Ateis! Tikrai ateis!

Mišparams pasibaigus prireikė klebonijon nueiti. Nu- Abejonės išblyško ir draikėsi. Ramu pasidarė. Užmi- 
nešiau klebonui kai kokius popierius pasirašyti. Sau ir atsikėliau tik vėlai.

— Kas tau? Kodėl tu toks šiandien išblyškęs? — Tuojau nuėjau į kleboną. Žodžių man nestigo koro 
klausia klebonas. Susirūpinęs, nors ir pro juokus. — mažumą ir silpnumą įrodyti. Buvau iškalbingas, vaiz- 
Matyt, tave kokia liga apima. Ką? Beskuo tu taip gro- dus- Klebonas jau viduryje mano įtikinimų sutiko, 
jai ir giedojai graudingu balsu. Eik, atsigulk. Sakė, kad visai taip pat mano.

— Nieko, aš sveikas, — teisinuos. — Tik taip man Laukiau sekmadienio nekantraudamas.
truputį negera. Atėjo ir sekmadienis. Klebonas po pamokslo ilgai hr

— Kas gi tau galėtų būti? Gal įsimylėjai ką? Gal giltai ragino. Mergiotės domingai, galvas pakėlę klan- 
patiko kokia mergiotė? O, jos moka pagauti bernioko sės. Klebonas žadėjo joms daug malonės nuo Dievo ir 
širdį. Tai niekis. Tą ligą persirgsi. garbės nuo kitų parapijų.

Nieko neatsakiau. Nustvėriau pasirašytus popierius — v»s tai garbinimas, malda Viešpačiui. O kai malda 
ir pro duris. Dar ką klebonas sakė ir juokavo, ne- graži, kai daugelis ją siunčia drauge, tai ji ir Dievui

, . . . . . , . ... airdėiau malonesnė, tai Jis ir greičiau jos iStiauso, — aiškino.VĖL pasakoja Kuprešrs. Tik ją pamatydavau, visa bažnyčia man nušvisdavo. 6liUCJ<lu- .......................... _
— Pamačiau ją pirmą kartą bažnyčioj. Apsiniaukdavo, kai pastebėdavau, kad į ją dešimtys Laukiau, tikėjaus, kad ji kuomet atvažiuos kurna, at- m<5nani kac nanorės išmokti Piodoti Tfcw
Matydavau ją nuo viškų kas šventadienis. Prie pas- berniokų akių žiūri. Kad, rodos, būdavo įmanyčiau, už- vez ke"° krikštam Arba bus kam pomergė, jau- visiems į’ mane susirinkti Žvilgterėjau tir-

kutiniojo pilioriaus ties kairiuoju altorium. Nesisto- drausčiau vyrams į moteris bažnyčioje žiūrėti. ^^e altoriaus a lydės Maniau pamatysiu tuomet klebonas ^siemM £
davo niekur kitur. Kartais atsigrįždavo ir pažiūrėdavo Nuo to laiko pradėjau daugiau savo livaizdai domės £ga!ėsiu susipažinti, kok! zodt tarti ir nuo jos praoldama aukštyn įžiūrėjo ir
aukštyn j vargonus. Tuomefbūdavo mūsų akys sulieja kreiptL Pasis.udinau dadesmus rubus. Susitaisiau ‘'Vrlvau prasimranes vaikščioti medžioti. Susigadojau dailiai šypterėjo. Lyg norėdama būsimam mokytojui

Susimąstė, susigalvojo Kuprelis. Akimis toli, regis, matyti. Bet drauge slėgė baimė, kad niekuomet daugiau
meto. Krūpterėjo staiga. Tarytum sugrįžo iš kur. nepamatysiu. •

— Nueik apačion pažiūrėti. Kaip tenai... Kažin apie Ateidavo ji bažnyčion sodietiškai, bet gražiai apsirė-
1« čia tau pasakoju? ... Na, nieko. Toliau!... džiūti. Matyt, mėgo tamsiai raudonas varsas. Labiau-

Maišą radau jau pilną. Dabar labai greitai mala, šiai jai tiko beveik juosvas sijonas ir balta, kaip snie-
Spemei tik švaisto ir švaisto palangiais. Piklius dū- gas, bliuzė plačiom rankovėm.
sauja skubiai, patenkintai. Ratų ir mažų ratelių dan- Ūgio ji buvo ne aukšto, vidutinio, bet labai dailiai 
tys vien mirga, vien mirga. Vieni kitus gaudo. Net šie- išaugusi. Skaisčiais raudonais veideliais. Kaip pražy- 
nos dunda, dreba. Voratinkliai kertėse šokinėja, kra- dusi rožė. Galvelę gobė dideli, tankūs, tamsiai geltoni 
tosi. Vorai negriškus šokius šoka, patys apmiltinti, nu- plaukai. Antakiai dar tamsesni. Iš tolo atrodė net juodi.
baltinti. Visas malūnas, tarytum ne malūnas, bet koks Ir tai nepaprastai ją dabino.
didelis gyvis. Rūstus ir smarkus toks. Regis, kažin ką Įeidavo ji bažnyčion guviai, bet drauge laisvai ir gra-
galėtų sutrinti ir sumalti. tingai. Žvilgterėjus kiek atgal, klaupdavos ties tuo pas- .

kutiniu piliorium. *
Tik ją pamatydavau, visa bažnyčia man nušvisdavo. Užėjau.

Apsiniaukdavo, kai pastebėdavau, kad į ją dešimtys Laukiau, tikėjaus, kad ji kuomet atvažiuos kūma, at- 
berniokų akių žiūri. Kad, rodos, būdavo įmanyčiau, už- vež keno mažut‘ krikštam Arba bus kam pomergė, jau-

aki mirksniui savo žvilgsnius. Aš noriu žiūrėti į ją, jos minkštus, blizgančius batus. Susigadojau gerą skrybėlę. Buvau TPJaS"^ęs valKsaon meaziou. suagaa^au - Tai man net kvapą atėmė
atvirą grakštų veidą, gujas gilias akis kuo ilgiausiai, Nusipirkau lazdą sidabrine galva. Prausiaus geresniu šautuvą Išlandžiojau visas par apt jos ginas, išbraidžiau kiek įsiteikti. Tai man net kvapą atėmė.
bet ji bematant galvelę pakreipia ir jau į altorių mel- muilu, rūpestingiau šukavaus. — Ir nepajutau, kaip Pievas; Nei vieno sodžiaus neaplenkiau. Ir nei miške XI
džias. Laukiau jos žvilgsnių, nepraleisdavau nei vieno, netrukus virtau visoj apylinkėj geriausiai vilkinčiu uogaujant jos nesutikau, nemačiau pievoje šieno gre- 
Sekiau pakėlęs gaivą, kuomet ji vėl atsigrįš. Nerūpėjo vyru. nei darželyje gėlės laistant.
jau nei gaidų daboti. E karto visą puslapį perskaitau Pirmai, nors man pinigų netrūkdavo, nesidabinau Baigės vasara. Artinos tamsus ruduo. O aš vis nie- 
ir atmintyje laikiau. Jr groti sekėsi geriau, negu kuo- labai, nesitaisiau nei gerų rūbų, nieko. Ir batus ne taip kur negalėjau jos rasti. Tik bažnyčioje, prie aukštojo lepia, nieko nepalieka. Kiekvieną smulkmeną, jausmu 
met. Visa bažnyčia, viskas gaudė mano vargonais, dažnai šveisdavau. Skusdavaus tik rečiau. Plaukai fl- ’ 
Žmonės darės maldingesni, nuo klebono gaudavau velk giau galėjo kaip norėjo augti. Bet ji, nors jos dar ne- 
ktekvieną šventadienį vis didesnį pagyrimą. pažinau, visiškai mane pakeitė.

Laike pamokslo būdavo geriausia. Norėdavau, kad Ir aš pats nesuprantu, kodėl taip greitai ją pemyiė- 
kunigas jį sakytų, niekuomet jo nepabaigdamas. Tuš- jau? Kodėl taip smarkiai ji iš pirmo pamatymo mane 
čia darėsi, kai žmonės pradėdavo eiti iš bažnyčios. Išei- sužavėjo? Tą pat dieną, kai dar pirmą kartą pradėjau 
davo ir ji... Dingdavo ūkanota pasaka. groti Skardžių bažnyčioje. Tik atkėliau galvą nuo var

po visam būdavo tekinas lekiu į šventorių. Ieškau gonų ir žvilgterėjau žemyn, į žmones, ir pamačiau ją.
jos tarp būrėHo merginų ir berniokų. Niekur nebūdavo Man sužėrėjo ir sutemo akyse.
n^atyt. Sapnavau ją kas naktį. Jei kuomet nesusapnuodavau,

Man nuostabu darės, kur j! galėjo taip greitai dingti, visą dieną vaikščiojau apniūkęs. Nežinojau kokio darbo
Vieną kartą net pamaniau, kad gal man tik vaidinas, imtis. Klausiau ir pykau:

Eidavau namon, tikėdamas ją kitą kartą kuomet pa- — Kodėl aš šiąnakt jos neeusapnavau?

KUPRELIS priminė darbą. Liepė man savo pritū
rėti, o jis tuo tarpu savo, kas reikia, atliko.

Ir vėl pasakoja, neskubindamas. Nieko savyje nes-

pilioriaus. persunktą atiduoda. Jo vyriškai tenoringas, dar skam-
— Gal man tikrai bažnyčioje vaidenas? Trotina mane bus balsas maišosi su malūno ūžimu ir bildesiu. Malū-

kofcia pikta dvasia? nas jam pritaria, gyvena jo virpėjimu. Jis, neklusnus
— Ne! Juk aš eeu .sveikas, — priešinaus toms jo įrankis, šiuo metu lyg klausos jo.

mintims. — Skubiai parsprūdau namon. Laukiau naujų gies-
— Bet gal ji niekuomet apie mane ir nepagalvoja? mininkių ateinant — laukiau jos vienos. Pietuoti ne- 

Gal ji bažnyčioje ne į mane žiūri? Į vargonus? Į kitą rūpėjo. Tarnaitė prašė, sakė, kad atauš.
kokį anapus mano pečių? Myli kitą? — Tegul sau! — pamojau.

— Ne! Ne! Ji į mane žiūri, mane mato. Ėjau nuo lango į langą. Žiūrinėjau nekantraudamei
Ir kovojo, grūmėsi tos mintys, man galvą svaigino, pro juos. Šventoriuje ir palei šventorių vaikščiojo, šne- 

nakčių užmigti neleido. kučiavo žmonės. Berniokai su mergiotėmis linksmai
Ir štai vieną naktį, kai jau viso miestelio gaidžiai tarškė ir juokavo. Regis, kad ir pamokslą būtų užmir- 

wmu giedojo ir diena aiškiai brėško, atėjo man viena šę, kunigo žodžius vėju paleidę. Niekas nei nesiartina
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Lietuviai visarne pasaulyje
Didžiojoje Britanijoje nėra linksma

Ne del pinigo, bet dėl meilės
Gal prieš porą mėnesių nutvėrė fabrike 

mane jaunas lietuvis: pasakyk, girdi, jam, 
kaip patogiausia užsisakyti Tremtį, turįs 
savąjį oficiozą Brit. Lietuvį. Žmona užsi
sakiusi religinį žurnaliūkštį, bet jis pats 
gyvai jaučiąs, kad tų dviejų be galo ma
ža. Ir jis užsisakė, ko norėjo. Po kiek lai
ko mes išsikalbam, kad jam, šaimos žmogui 
ir augančio jauno lietuvio tėvui, ypač gera- 
būtų turėti dar ir Lietuvos istoriją, ir 
Lietuvių kalbos vadovą, ir dar vieną kitą 
lituanistinę brangenybę, kurios praverstų 
tiek jam pačiam, tiek augančiam įpėdi
niui ir kurios vargu kada nors bebus per
spausdintos svetimuose kraštuose, jei il
giau nusitęstų grįžimas namo.

Paskutinį kartą susidūrę mes kalbėjo-. 
mės dėl to, kaip ir kur jis galėtų pasiųsti 
Aidų prenumeratą, nes atskirais numeriais 
pirkdamas ne visada pajėgiąs gauti.

Raikia pasakyti, kad šis šviesus jaunuo
lis negali pasigirti baigtais mokiais, o 
lietuviškos šviesos jame kur kas daugiau, 
negu daugelyje tų, kurie iš tikro ilgiau 
sėdėjo mokyklose, o šiandien ne tik nenu- 
siperka knygos, bet ir lietuvišką laikraštį 
paskaito tik tada, kai kas nors paskolina. 
Tas mano minimasis šviesus jaunuolis ir 
ekonomiškai daug blogesnėje padėtyje, 
negu daugelis ir daugelis: iš jo darbinin
kiško atlyginimo reikia papenėti tris bur
nas.

Bet tokie šviesūs dalykai, kaip šitas, la
bai reti, tiesiog pirštais suskaitomi.

Kažkaip mūsų saloje lietuviškasis gyve
nimas pradėjo stingti, lyg tekanti lava, 
pabėgėjusi tolyn nuo ugniakalnio. Pirmai
siais Ir antraisiais metais žymiai lengviau 
buvo įpiršti pirkėjui lietuvišką knygą. Vie
noje didesnėje kolonijoje būdavo parduo
dama tiek knygos, kiek šiandien gal visoje 
saloje. Tiesa, dalis judresniųjų ir bet ko
kiems lietuviškiems dalykams jautresnių 
lietuvių nubyrėjo - išvažinėjo į kitus kraš
tus, bet tai nėra pati pagrindinė prieža
stis, jei mes čia vis labiau pradedame 
snausti, jei dažniau išgirstame knarkimą. 
Matau daugelį tokių, kurie prieš porą 
metų mielai nusipirkdavo knygą, o šian
dien jau jokiais žodžiais nebeprikalbėsi jų. 
Viskas nuėjo vėjais. Man pasakojo, kaip 
vienas įkyresnis platintojas, kruopščiai einąs 
savo pareigas, prirėmęs prie sienos aukštą 
organizacinį pareigūną, ir būtinai norėjęs 
įpiršli nusipirkti knygą. Sunku patikėti, 
kad žmonės, keleris metus padirbėję fabri
kuose Ir metai po metų vis labiau įsitvir
tindami, pradėtų nusigyventi. Gal ir reikia 
.pripažinti nusigyvenimą, bet tik tokį; kuris 
prasideda tada, kai Žmogus užsimiršta, kad 
jis kažkada buvo pusalkanis ir nuolat pri
simindavo, jog jis tremtinys.

Todėl nestebėtina, kad jau nebėra jokių 
kalbų apie kalnų vertimą, bet ir Britanijos 
Lietuvis pradeda nebesuvesti galų su ga
lais. Įsigalėjo apatija, apėmė kažkoks ap
dujęs letargas, apkiauto lietuviška galva ir 
širdis. Vienam dalykui labai didelis skai
čius ir tų, kurie gailisi išleisti pinigo lai
kraščiams ar knygoms, tikrai nesigaili rie
baus skatiko — tai stikleliui. Šitas stikliu- 
kėlls mūsų tarpe šiandien tikras riebus ■ 
lordas, su nieku nepalyginamas, visus pra
lenkiąs. Spausdintasis lietuviškas žodis, 
palyginti su tuo viešpačiu lordu, net ne 
vargšas kampininkas šiandien, o kažkoks 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B ■>■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

paskutinis pavargėlis, kažkoks nemadingas 
elgeta, kuriam vienas kitas išmeta skatiką 
net pasijuokdamas. Tad nenuostabu, jei 
knygų ir periodikos platintojai, kur dar 
toks nemadingas ir nemalonus, archaiš
kumu dvelkiąs savanoriškas etatas yra, 
bando bent kokią knygelę parduoti tada, 
kai užtinka būrelį Išgėrusių.

Nepasakyčiau, kad nebūtų dar ir kitų 
priežasčių, kurios per pastaruosius porą 
metų neigiamai veikė tūlų kolonijų'lietu
vius. Apie tas priežastis šen ir ten pakal
bama, padiskutuojama, bet jos nepasiekia 
viešumos, nors labai gerai matome ir jau
čiame neigiamus jų veikimo vaisius.

Buvo kadaise ir čia entuziazmo metai. 
Kiekvienas čiuposi šiokio ar kitokio lietu
viško darbo, stengėsi būti naudingas Jei ir 
išgerdavo, tai šitą savo silpnybę stengda
vosi nuslėpti. Niekada nekildavo didžiulės 
diskusijos, jei kuriam nors lietuviškam 
reikului būdavo paprašoma vieno kito ši- 
lingo. O šitam entuziazmui iš dalies kelią 
pastojo partiniai partizanai (tikrieji parti
niai, buvę partijų veikėjai, mano įsitikini
mu, yra gana santūrūs ir lietuvių nukul- 
tūrėjimui jokios įtakos neturi; dažniau jie 
yra įsijungę į pozityvų nepartinį lietuvišką 
darbą). Partizanais juos vadinu dėl to. kad 
jie, greičiausia gal ir niekieno neprašyti, 
savo galva skelbia pąptiškai pasaulėžiūrinę 
kovą: kas ne su mumis, tai mes prieš tą. 
O ta kova reiškia skaldymą, lietuviškų rei
kalų susinimą ir jėgų eikvojimą biauriaf 
nenaudingiems dalykams.

Šitoje kovoje griebiamasi ir baustinų 
priemonių. Sakysim, jei fariziejui atrodo, 
kad ką nors reikia' sutvarkyti pagal tą 
dėsnį, kas ne su mumis, tai mes prieš tą, 
toks apšmeižiamas ir tuo būdu eliminuo
jamas. Jei eliminuoti taip lengvai nepasi
seka, abi pusės naudoja energiją bepras
miškai kovai.

»AIDAI«
Štai dar kartą pasklaidėme visus šiais 

metais išėjusius “Aidų** numerius, kuriuos 
jau anksčiau buvome- atsidėję. Ir vėl iš
gyvenome dvasinį pakilamą, pabendravę 
su žurnalo bendrarbiais bei jų reiškia
momis mintimis. Kiekvienas “Aldų“ nume
ris atneša tiek protui, tiek širdžiai pasiten
kinimą teikiančių straipsnių.

Žurnalą leidžia Amerikos lietuvių tėvai 
pranciškonai, tad savaime suprantama, jog 
leidinys atstovauja aiškiai apibrėžtai sro
vei bei pasaulėžiūrai. Tačiau žurnalo redak
torius Antanas Vaičiulaitis, padedamas vi
so redakcinio^ kolektyvo, sugeba išlaikyti 
aukštos kultūrinės tolerancijos liniją. To
dėl leidinys tikrai užtarnauja pavadinimą, 
dedamą antraštėje: “Mėnesinis k u 11 ū r o s 
žurnalas**. Jeigu visose mūsų politinio, 
visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo 
apraiškose sugebėtume išlaikyti tą aukštą 
lygį kuris yra savitas „Aidų** žurnalui, 
tai sudarytų garbę visai mūsų išeivi
jai. Tektų palinkėti, kad jis ta linkme to
liau* tobulėtų ir pasiliktų visų lietuvių, vi
sos laisvėje gyvenančios lietuvių bendruo
menės kultūros žurnalu.

Peržvelgę visus, nuo šių metų pradžios 
išėjusius “Aidų** numerius, dar kartą ga-

Mus čia vis laiko labai gražiai sugyve
nančiais ir taikiai dirbančiais be galo dide
lius darbus, bet tos dienos, kada turėjo
me baltus krikšto marškinėlius, jau beveik 
užmirštos. '

Jei kur suiro chorai ir ansambliai ir Iš
sivaikščiojo vaidintojai, taį vienintelė lie
tuviškai šviesai priemonė ir bebūtų spau
da — laikraštis ir knygą. O jei žmogus ir 
šiaip jau nebuvo per didelis entuziastas 
tokiems “nenaudingiems dalykams** nuo 
kurių nereikės pagirioti, tai šiandien jau 
turime net agitatorių, kurie pradėjo ir 
tuos “nenaudingus dalykus", pagal savo 
siaurą mastą skirstyti i gerus ir blogus. Nuo 
blogųjų jie atkalbinėja. O kas gi tie "blo
gieji“? Neseniai pats blogiausią kitaip sa
kant. pats nekenčiamiausias dalykas šito
kiems partiniams partizanams buvo “Pra
dalgės" išleistoji J. Steinbecko knyga Tarp 
pelių ir vyrų., Šiandien iš tų pačių partinių 
“partizanų" lūpų sklinda kita gaida: “Kaip 
jus drįstate užsisakyti Putino Altorių šešė
ly, šitokią knygą?“ Po tokių įtikinėjimų 
ko begalima norėti iš žmogaus, kuris lauk
tų paskatinimo?

O tų agitatorių esama ne eilinių žmonių, 
nebent eilininiai kartais padeda jiems. Jie 
ėjo klases, jie yra baigę mokslus, o man 
žinomu atveju dėl savo einamųjų pareigų 
turi progų Ir žmonių sutikti ir jiems įtakos 
daryti.

Tai nėra bereikšmiai dalykai. Jie dar 
daugiau padidina snaudžiančių jų knarkimą 
ir nieko gera nežada mums. Ir pats viso
kios veiklos ir lietuviško judėjimo reikalas 
daugiau ima panašėti į Krilovo pasakėčioje 
tempiamojo vežimo judėjimą: lydeka trau
kia į savo, gulbė į savo, o vėžys vėl pagal 
savo prigimtį. Toks judėjimas jau greičiau 
nebe judėjimas, o vienintelių lietuviškų 
ratų daužymas ir naikinimas. K. Barėnas 

vome su pasitenkinimu įsitikinti, klek 
emigracijoje turime aukšto išprusimo ir 
neabejotino savo srityje kompetentingu
mo žmonių. Skaitydami jų rašinius, netu
rime užmiršti, jog tiktai retas jų gali dirb
ti vien tiktai savo specialybės darbą. Dau
gumui tenka didesnę laiko dalį pašvęsti 
darbui, kuris nesudaro palankių sąlygų 
dvasiškai turtėti. Tokiomis aplinkybėmis 
autorių aukšto lygio rašiniai dar labiau 
vertintini.

Tiems skaitytojams, kurie nėra matę 
pirmųjų šių metų penkių numerių, sumi
nėsime“ Aidų“‘turinį:

No 1: Ieškojimas šviesos gyvenimui. 
Žvilgsnis į mūsų šimtmečio pirmąją pusę. 
Juozas Girnius. Apie laiką ir žmoses 
Ant. Miškinis. J. Aistis. Bern. Brazdžionio 
eilėraščiai. Assumpta ėst in caelum. T. 
Bern. Grauslys, O. F. M. Ekspertizė. Jurgis 
Savickis. Be to, išsami kultūrinio gyveni- i 
mo kronika.

No 2: Tavo vardo šaukiuos. Jonas No
reika, Stutthof. Tautinės bendruomenės 
išlaikymas. Vaitiekūnas. Juodvarniai. Pau
lius Jurkus. Lietuviškasis kryžius ir jo 
kilmė. A. Mažiulis. Červenėj sušaudytųjų 
sielos stovi prieš Viešpatį Dievą. Ant. Vai
čiulaitis. Lietuvos partizanai. J. Našlaitis. 
Motina ir sūnūs. Juozas Kralikauskas. Kro
nika.

Reikalauja daugiau domėtis ir rūpintis 
tremtiniais

Tremtinių vardas vis dažniau pasirodo 
JAV spaudos puslapiuose. Juose vis dau
giau dėmesio skiriama taip pat lietuvių 
ir iš viso Pabaltijo reikalams. Šit kad ir 
Baltimorės The Sun, plačiai išsvarstęs ve
damųjų puslapy šių dienų DP padėtį ir 
jiems daromus priekaištus JAV, pažymi, 
kad apie 12 000 jų, priskiriamų prie kieto
jo branduolio, greičiausiai turės palikti 
Europoj. Pabėgėlių bus ir kai IRO baigs 
savo veiklą. O kas rūpinsis jais tada? Juo 
labiau, kad kas mėnuo iš anapus geležinės 
uždangos atbėga po 1.000—1.500 žmonių.

Ypač plačiai N Y. Times dienrašty net 
per du numerius pabėgėlių iš Sovietų 
okuouotų kraštų problemas išnagrinėja 
Harry Schwarzas, kuris laikomas vienu iš 
spaudos žmonių, geriausiai pažįstančių 
Sov. Sąjungą. Nuodugniai išstudijavęs šia 
problemą, autorius sako, kad tie daugiau 
kaip 250.000 nuo sovietų režimo pabėgėlių, 
jei tik bus mokami kaip reikiant panau
doti, gali sudaryti labai svarų ir vertingą 
ginklą prieš stalininį komunizmą. Tik, ži
noma, pirma turi būti išspręsta jiems oa- 
lankia prasme visa eilė ekonominių, po
litinių ir psichologinių problemų. Tiesa, 
negalima tikėtis, kad jie tuoj pat nuvers
tų be karo sovietų režimą ar įvykdytų 
ginkluotą sukilimą — tam sovietų polici
ja yra per budri, — bet jie gali išplėsti ir 
sustiprinti nepasitenkinimą tarp sovietų 
okupuotų tautų, suteikti vertingų infor
macijų ir paruošti vadus išlaisvintiems 
kraštams, kai jie nusikratys komunizmu. 
Tarp tų vertingų pabėgėlių, nors ir žiūrė
damas į jų problemas daugiau pro ameri
kinius akinius, autorius išskaičiuoja visą 
eilę tautų, tarp jų kelis kartus paminėda
mas ir lietuvius. Autorius reiškia nepasi
tenkinimo, kad pagal Jaltos susitarimą bu
vo repatrijuota — dažnai ne tik prieš jų 
pačių valią, bet net prievarta — apie 2 
mil. buv. Sovietų piliečių. Tokių piliečių 
Sovietai tebeieško dar ir dabar. Todėl ne 
vienas ir tada, ir paskum keitė ne tik savo 
pavardes, bet ir tautybę, virsdamas vo
kiečiu, čeku, lenku etc. ypač vad. vlaso- 
vininkai. „Dešimtys tūkstančių estų, lat
vių ir lietuvių pasitraukė dėl jų tautinės 
neapykantos Sovietų režimui po pačių pa-

No 3: Religija asmens ir tautų gyvenime. 
Vysk. V. P ado Iškiš Alfonso Nykos-Niliūno 
ir J. B. eilėraščiai. Merkelis Giedraitis arba 
Lietuva dviejų amžių sąvartoje. Zenonas 
Ivinskis. Literatūros kritikos prasmė. Ant 
Jasmantas. Mato Grosso krašte. Petras 
Babickas. Kronika.

No 4: Žmogaus sumaslnimas. Br. Zume
ris. Eilėraščiai. J. Aistis. Pslchonallzė. J. 
Venckus, S. J. Jono Meko Ir Leonardo Žit
kaus eilėraščiai. Zenono Ivinskio studijos 
apie Merkelį Giedraitį tęsinys. Pirmoji 
formulė. Aloyzas Baronas. Kronika.

No 5: Religija Ir mokslas. Dr. A. Balti
nis. Motinos veidas. A. Vaičiulaitis. Ga
briela Mistral. P. Gaučys. Zenono Ivinskio 
studijos apie Merkelį Giedraitį tęsinys. 
Arnold J. Toynbee Ir jo kultūros teorijos. 
B. Stočkus. J. Augustaitytės ir P. Stelin- 
gio eilėraščiai. Kronika.

Jau vien iš šio turinio suminėjimo skai
tytojas įsitikins, koks platus yra *Aldų“ 
diapozonas. Kiekvienas lietuvis, kuriam 
artimos kultūrinės temos, turėtų “Aidus*' 
sekti. Jų metinė prenumerata Amerikoje 
5 dol., Kanadoje 5,5 dol., kitur 6 dol. 
Administracijos , adresas: Aidai. Kenne
bunk Post, Maine.

A. G. 

tirtų baisių išgyvenimų, kai jų kraštai 1949 
1941 buvo aneksuoti Maskvos“.

Tarp jų yra visokių žmonių, nemaža in
teligentų, intelektualų: daktarų, advokatų, 
inžinierių, rašytojų, net atomo branduolio 
specialistų. Jei nemokama jų kaip reikiant 
priimti ir panaudoti, žymia dalimi kalti ir 
patys Vakarai. „Ištrūkę su didele asmenine 
rizika, jie tikėjosi, kad bus sutikti kaip tik
ri didvyriai, kuriems bus sudaryta proga 
aktyviai įsijungti į kovą su komunizmu 
Korėjoj ar kur kitur. Tačiau vietoj to jie 
per dažnai sutiko indiferentiškumą, jais 
nesidomėjimą ir net bodėjimąsi, net pa
nieką ar įtarimą, kad gali būti komuniatų 
šnipai.“ Todėl nereikia stebėtis, kad kiti, 
pvz., kad ir toks Įeit. Barsovas, nusivylę 
Vakarais, apsisprendė patys grįžti atgal, į 
Sov. Sąjungą, nors ten jų laukė tikra mir
tis. Užtat autorius ir įspėja, kad laisvasis 
pasaulis, ypač JAV, turi ateiti jiems dau
giau ir su pagalba, negu iki šiol.

Jų reikšmė ateity gali būti labai didelė. 
Tinkamai paruošti jie gali sudaryti busi
muosius kadrus ir vadus išlaisvintai Rusi" 
jai.

Jų reikšmė gali būti svari ir karo atve
ju. Laisvasis pasaulis turi realiai padėti 
jiems atitokti iš tų išgyvenimų, kuriuos jie 
patyrė susidūrę su Vakarais 1945 m., jais 
taip nusivildami. Daug daugiau turi būti 
skiriama dėmesio jų profesiniam paruo
šimui, mokymui kalbų ir emigracijai. Nors 
nemaža jų energijos nukreipiama toms 
40ar50 organizacijų tarpusavio peštynėms, 
tačiau ir ši blogybė gali būti supratingai 
pašalinta. Pradžia jau yra. Štai Fordo fon
das intelektualų įkurdinimui paskyrė- 
500.000 dolerių; JAV-se ateina į pagelbą 
G. Kenano sudarytas Laisvosios Rusijos 
fondas, Kultūrinei laisvei ginti komitetas 
etc. IRO MUnchene įsteigė biblioteką ir 
archyvą. Tarp rusų nemonarchistų ryš
kesnės dvi grupės: viena — Laisvės kovo
tojų, antra, kolidaristų, kuri norėtų tokio 
režimo, kaip kad Salazaro Portugalijoj. 
Rusijos tautų klausimu susitarta, jog taut 
mažumoms busimojoj (nekomunistinėj) Ru
sijoj turi būti suteikta teisė pačioms nus
tatyti santykius su kt. tautomis.

Savo straipsnį autorius baigia pastaba, 
kad šių pabėgėlių problemos negali būti 
greit išspręstos. Jie per daug iškentė, 
jog galėtų taip staiga tą praktika paremtą 
savo nuomonę pakeisti. Tačiau visi, kurie 
gerai juos pažįsta ir jų problemas išstudi
javo, yra įsitikinę, kad šie pabėgėliai su
daro svarbų arsenalą demokratybės kovo
tojų, kurie gali padaryti labai daug, jei tik 
bus su jais mokamai elgiamasi. Ko šie pa
bėgėliai nori, tai kad laisvasis pasaulis juos 
suprastų ir imtų vertinti kaip reikšmin
gus ir pageidadujamus santarvininkus, kaip 
tokius vertus ir tinkamos pagarbos. O pa
galba jiems visur turi būti reali. Anti- 
sovietinei veiklai parama turėtų būti su
stiprinta.

Visa tai tremtiniai tat jau seniai žino. 
Pažanga pastebima tiek, kad dabar tai, 
ką tremtiniai galvojo, jau ir praregėję 
amerikiečiai ima įžvelgti. Tik kažin, ir šio 
autoriaus ar dar ne per daug akcentuo
jama busimoji nacionalistinė Rusija, kuri 
kitiems atrodo turėsianti būti kažkas pa
našu į buv. carų Rusiją...
Is Amerikos emigruoja Europon . ..

Paskutiniu metu buvęs Detroito Šv. An
tano parapijos vikaras kun. Kluonius, ku
ris ypač rūpinosi lietuviais tremtiniais, bu
vo paskirtas lenkų parapijos vikaru. Šio 
skyrimo priežastis esanti Detroito Sv. An
tano parapijos klebono Dr. Boreišio ne
pasitenkinimas dėl kun. Kluoniaus tauti
nės veiklos. Kun. Kluonius skyrimo vika
ro pareigoms lenkų parapijon nepriėmė 
ir nutarė vykti Vokietijon, kur numato 
MUncheno universitete gilinti studijas.

į mano namelį. Niekas. ninkas rankove prakaitą nuo kaktos braukė. tolimus staiga. Ir dar labiau viliojančius.
— Jei nesutikau jos, visą parapiją išvaikščiojęs, tai Vėl priemenėje balsai, linksmas, guvus šnekesys, sku- Jau štai, priąimenu, ketina giesmininkės traukti na-

čia ir tikėtis nėra ko! — atsitraukiau nuo lango. būs žingsniai! mon, prašo paleisti. Gaila jų, visų jau gaila. Bet kiek
Nubodo. Jau daugiau valandos. Supykęs atsisėdau —Gundė! — sukuždo mergiotės. •z ^įmanydamas traukiu laiką, tai tam, tai kitam sulai-

ir papietavau. Valgis buvo negardus. Nejaučiau jo Plačiai prasivėrė durys, ir... aš visas nutirpau: ji kau. Ne, nepalieka. Vėlu, teisinas Išėjo.
skonio. » peržengė slenkstį. Žiūriu į ją ir matau, lyg pro rūkus. Norėjęs buvau Gundę kiek palydėti. Pasisiūlyti nete-

Vėl laukiu. , Taip, ji, ji! ko drąsos. Tik paklausiau, jos švelnutę ranką spaus-
Vis nieko nėra. Priėjo, pasisveikino mane, lyg ne visai pirmą kar- damas:
Priėjau prie fortepijono. Kai ką pasiutusio užbara- tą būtų mačiusi. Linksmai, jaukiai prakalbino anks- — Ar toli Tamstai namon?

bonijau. Trankiau pirštais kur papuolė ir kaip papuo- čiau atėjusius. — Visai netoli Čia pat miestelyje Sodžiaus gale, į
lė. Riaukė, gaudė fortepijonas lyg koks priešistorinis Giedra visiems pasidarė. ežerą ... Tai ką — paklausė trumpai, paslaptingai, gal-
gyvis, kito dar didesnio gyvio lamdomas. Maniau nuo Vėl į mane: vutę į šoną pakreipus. Nusišypsojo, akysna pažiūrėjo.
jo riksmo lubos sugrius. Nebojau. Dar pikčiau. — Prašau man ir draugei dovanoti, kad pavėlavom. Susisukę man galvoje nuo žinios, kad jos čia pat,

Staiga girdžiu šneka priemenėje, mergiotės! Širdis Iš bažnyčios buvau namon parėjus. Būčiau greičiau visai netoli nuo manęs gyvenama. Tik koks pusė kilo- 
susfojo. atėjus, bet atvažiavo svečių. Turėjau užtrukti. metro!

Štai įėjo. Trys. Vyriškis ketvirtas. Ko jam? Ji šnekėjo su manim laisvai, artimai, o aš jaučiaus, Ir nuo jos klausimo nejauku pasidarė. Susisarmatijau,
Nėra jos tarp jų! Neatėjo! lyg sugautas. Neįstengiau surasti nei vieno tinkames- atsakyti nieko negalėjau. Vėl pristigau žodžių
Kuo nepasakiau įėjusiems: nio žodžio. Man buvo linksma, keblu ir sarmatijaus Ji lyg palaukė ko, pastovėjo valandėlę. Paskum dar
— Eikit sau iš čia. Aš nenoriu tokių mokinti. drauge. Buvau kaip vaikas, pirmą kartą pamatęs kartą žvilgterėjo, taip įdomiai, ir, apsisukus kaip vo-
Jie ir neprašomi atsisėdo. Laukia ir į mane žiūri. O kunigą. vėrė, greitai nuėjo paskui savo draugę. Toji paėmus

aš vaikščioju. Kambarį skersai ir išilgai žingsniuoju, Jos grynas, skambus ir vaiskus balselis plaukė, kaip jos parankio, klausė apie ką, tyliai kuždėjo.
tarytum čia nieko ir nebūtų. Pyktis, rodės, veržės iš vanduo. Skardėjo ir jaukino visą kambarį. Lydėjau jas akimis, sekiau kie? ’ieną žingsnį. Irtary-
kiekvieno mano judesio. Jie nieko nematė. Pamažu aprimau kiek, pripratau. Nors jos artis ir turn pamečiau ką, kuomet jos gatvės vingyje pasislėpė

Viena mergiočių atsistojo, ilganosė tokia ir sako į kaitino Ir neramino. Jau geso vakaro aušra. Jos dažai blyško ir dilo,
mąne, visai nedrąsiai, — regis ims ir rankon pabučiuos. Pajaučiau įkvėpimo, įgavau drąsos, pradėjau ban- Žvaigždėmis buvo visas dangus nubarstytas. Vakarinė

— Ji, nors sodietė, ne prasta, matyt. Gaidas pažįsta, 
gieda gražiai. Turi malonų būdą. Jaučiama šviesos. GaM 
ir geresniam neg aš patikti, gali ją koks ponelis pamy
lėti. Kur man, vargoninkėliui, prie jos siekti! — nusi
miniau.

Nors džiaugiaus, kad šiandien Ją pažinau, bet dar 
sunkiau man darėsi, dar labiau spaudė nežinės akmuo.

— Kodėl neatsigrįžo? Kodėl taip skubiai nuo manęs 
nuėjo? Žinoma, aš jai nei ne galvoje. Ji tik juokauja 
manimi.

— Ne! Ne! Negali būti! — slopinau tą balsą. 
Užmigau — kuomet nemenu. Pavargęs, nuilsęs. 
Atsikėliau prieš pat mišias. Buvau jau sveikas, ra

mus, lyg karštam vandenyje išsimaudęs. Buvo gera, 
kad pagaliau pažinau ją; lyg ką pergalėjau; praar
džiau kokią stiprią sieną, padariau joje spragą. Tikė
jaus, kad jau esu perlipęs per slenkstį, įžengęs tan 
naujan, neregėtan pasaulin. Viltis supė vaidentuvę, 
skleidė joje žavingus vaizdus.

Ilgu, baisiai buvo ilgu laukti kito šventadienio. Su
laukęs vakaro džiaugiaus, kad viena diena ta ilgoji sa
vaitė Jau sumažėjo, kad viena diena greičiau galėsi* 
ją pamatyti. Vargonai suūš visai kitoniškai, neg kuo
met. Ir ji bus visai netoli. Ten pat, kur aš.

— Mes, Tamsteli, giedoti atėjome... mokintis.
— Gerai, kad atėjot, — burbtelėjau praeidamas pro ją.
— O ar tuoj, Tamsteli, pradėsi?...
— Ko? «
— Mus mokinti.
— Palaukit. Jūsų per mažai atėjo.
— Daugiau ir neateis. Niekas nenori.
Sustojau, sukandau lūpas.
— Mums pareiti toli, kad Tamsta greičiau... — pra

dėjo kita.
— Taigi, toli, — pridūrė vyriškis.
Nebuvo kas daryti. Turėjau pradėti. Nors viduje 

virė. Išmėginau jų balsus. Nekokie jie buvo. Viena 
spiegė, lyg ožka negalėdama nuo stogo nulipti, kita 
tvoron įkliuvusios avėlės balsu bliovė, trečia, kuri 
pirma prašnekėjo, dar kiek žmoniškiau. Bernioko buvo 
toks balsas, kad nors sviesk jį pro langą. .

Paskum jau neturėjau ko su jais veikti.
Dar kiek pasikankinę su do-re-mi-fa-sol-la-si-do, 

tylėjom. Mano giesmininkės sunkiai alsavo, o giesmi-

dymus.
Gera buvo mokinti. Mokinau lygiai domingal visus. 

Nei balso, nei žodžio negailėjau. Mano kalba bėgo grei
tai, aiškiai, įgavo autoriteto. Net pats savo kalba gėrė
jaus.

Laimingas buvau tą vakarą. Jaučiau, kad įžengiau 
naujan, lig-šiol nežinoman, tik sapnuojaman pasaulin. 
Ten nebuvo jokių abejonių, kurios pakerta kiekvieną 
gyvą mintį. Jaučiau tik ramumą ir kūrybos valią.

Žiūrėjau į ją, gėrėjaus. Džiaugiaus.
Ji giedojo, aukštai pakėlus knygą. Jos balsas liejosi, 

plaukė, dabino viską. Net kitų balsai įgavo skambėsi©. 
Lyg ji nudažė juos. Bet ar Ji jautė, kad ji mane dau
giau dabino, neg ką kitą, šildė mano širdį, plėtė ir gi
lino vaidentuvę, kėlė mane iš aslos?

Gal ir jautė. •
Pradėjo temti. Tamsu pasidarė kambaryje. O aš vis 

giedu su savo naujomis giesmininkėmis. Giedočiau visą 
naktį. Dar geriau tamsoje. Nieko nematyti. Minčių nie
kas nekliudo. Jos audžias, pinas į artimus lūkesius, tai

nuslinko į pat kraštą. Jos silpni spinduliai dar žyb
čiojo, pasakojo negirdėtas paslaptis, žmonių jaunas 
širdis žavėjo.

Ilgai vaikščiojau po kiemą. Nei rudens perimančio 
šalčio nejaučiau. Galvojau apie ją. Stengiaus prisiminti 
kiekvieną jos žodį, balso skambesį, akių šiltą, veriantį 
žvilgsnį. Stengiaus prisiminti, kaip tas žvilgsnis mane 
tirpdė, kuteno širdį. Stengiaus matyti ją kuo aiškiau
siai savo vaidentuvėje. Kai tas paveikslas imdavo 
blykšti, stengiaus laikyti jį visomis pajėgomis, nelei
dau jam išdilti. Kai jis stovėjo prieš mane aiškiai, kaip 
gyvas, tiesiau į jį rankas, norėjau apimti.

Nuėjau gulti pačiam vidunaktyje. Tylu buvo visur, 
visi miegojo.

Gulėjau, varčiaus, miegas nėjo. Mintys vis pynėsi 
apie ją, vis audė lūkesį.

— Daugiau aš nieko nenorėčiau, kad tik ji mano 
būtų, mane mylėtų.

— Be jos man nei pasaulis nemielas, nei dangus, nei 
žemė. Ji viskas, viskas man amžinai!.. *

XII
SEKANTĮ šventadienį atsikėliau anksčiau, neg pa

prastai. Tik išaušus nuėjau rytmetinių giedoti. Bažny
čia buvo jau atdara. Bet viduj dar nei vieno žmogaus 
nebuvo.

Užlipęs ant viškų sustojau. Gundė su savo daruge 
sėdi klaupose prie vargonų! Pamačius mane išėjo prieš, 
jaukiai pažįstamai pasisveikino. Paskum grakščiai pa
kreipė galvą ir sako, tiesiai akysna žiūrėdama.

— O kad mes, Tamsta, lietuviškai rytmetines užgie
dotumėm? Ką? Pažiūrėtumėm, kaip lietuviškas balsai 
bažnyčioje skamba?

-t Nežinau. Negalima. Ne, visai negalima .. Pagaliau, 
juk vis tiek ir lenkiškai, paaiškinau.

— Ką Tamsta sakai?! —šūkterėjo Gundė, atopakalin 
atsitraukdama.

— Iš Tamstos žodžių matyt, kad jokio supratimo apie 
savo tėvynę neturi, Lietuvos nežinai, -*■ nustatė ji, pa-^ 
sigailėdama, nustebus.
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Lietuvos ūkis anksčiau Ir dabar.
. Okupantas nuolat skelbia duomenis apie 

Lietuvos ūkio kilimą ir kitus laimėjimus, 
kurie tikrovėje teišreiškia apgaulingą pro
pagandą. Nesenai okupuotoje Lietuvoje 
išleistoje knygelėje „Žemės ūkio pakilimas 
XJetuvoje" rašoma, jog 1951 metais tikisi 
iš vieno ha gauti 7,5 iki 8,5 kvintalo mie
žių, gi 1955 metams “užplanuota gauti“ iš 
vieno ha 9,5 iki 10,5 kvintalo grūdų.

Ankčiau nesekusiam Lietuvos žemės 
ūkio kai kam gali kilti mintis, gal gi iš 
tiesų sovietai Lietuvoje pasiekia nepapra
stų laimėjimų. Tikrovėje skelbiamieji skai
čiai teparodo sovietų okupuotoje Lietuvoje 
ūkinį smukimą. Štai 1938 metais Londone 
išėjęs leidinys “The Baltic States“ pateikia 
tokius Lietuvos ūkio duomenis 1930 metais: 
iš vieno ha grūdą gauta 10,7 kvintalo. To
liau minėtame leidiny pateikiami duome
nys, kad 1930 metais Lietuvoje buvo 
1.033.000 raguočių, o bolševikai 1955 metams 
Lietuvoje "užplanavę“ turėti 800000 raguo
čių, nors dabartinis Lietuvos plotas apima 
62 500 kvadratinių, o 1930 metais, be Vil
niaus srities, teapėmė 55 000 kvaddrattinių 
kilometrų. Taigi dabar, esant didesniam 
Žemės plotui, ne tik kad žymiai sumažėjęs 
gyvulių skaičius, bet ir gaunamas žymiai 
žemesnis derlius.

1930 mėtais Lietuvoje, pagal britų duo
menis, buvo 800 000 karvių, gi dabartiniai 
Lietuvos valdovai tik 1955 metais tikisi 
turėsią 390 000 karvių.
. Iš sovietų išleisto leidinio pateiktų duo
menų susidaro toks vaizdas: sovietai gyvu
lių ūky 1955 metais Lietuvoje bus pasiekę 
tik 56 procentus 1930 metų lygmens.

“Lietuva smaugė valstiečius . . . “
Toliau leidinėly “Žemės Ūkio pakilimas 

Lietuvoje rašoma, kad Lietuva susikūrė 
remiama “Vakarų imperialistų", ir kad 
buržuziniais laikais valstiečiai buvę iš

TREMTIES INFORMACIJA
Tėvams pasiskaityti (r vykdyti. Patiria- 

jna, kad Vykdomosios Tarybos Lietuvybės 
Išlaikymo Tarnyba yra numačiusi išleisti 
leidinėlį, kuris bus pavadintas “Tėvams". 
Siame leidinėly bus pavaizduota Vargo 
Mokyklos vaidmuo lietuvių tautos gyveni
me ir tėvai raginami vadovautis Vargo 
Mokyklos pramintu keliu, kad tuo būdu 
būtų vaikai apsaugoti nuo nutautėjimo, 
kuris ypač gręsia gyvenant svetimose ša
lyse ir lankant svetimas mokyklas.
2 millonai DM statyboms. IRO vadovybė 
paskutiniu metu vedė pasitarimus su Kari- 
tas organizacija, kuriai numato įmokėti 2 
milijonus DM. Šie įnašai numatomi skirti 
paskoloms tiems asmenims, kurie staty- 
dinsis gyvenamas patalpas. Tikima, jei tik 
bus šis planas pradėtas vykdyti, kad galė
tų juo pasinaudoti ir lietuvių bendruome
nės vadovybė, svarstanti lietuviškų koloni
jų statybos klausimą.

Emigracijos pabaigos terminai. Jau yra 
numatyti paskutinieji dokumentacijos emi
gracijai į eilę kraštų terminai. Kanadon pa
gal masinės imigracijos schemą dokumen
tacija baigiasi šių metų rugsėjo 1 dieną.

Į Australiją ir Naująją Zelandiją masinės 
emigracijos dokumentacija turinti būti už
baigta iki spalio 1 dienos.

Į JAV, pagal paskutines IRO informaci
jas, paskutinis dokumentacijos terminas 
nustatomas šių metų lapkričio 1 d.

I Braziliją ir Venezuelą pagal masinės 
imigracijos schemą paskutinis terminas

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
PADĖKA.

Warner kareivinių Kooperatyvo “Balti- 
ca“ Likvidacinė Komisija paskyrė per PLB 
Mūncheno Apylinkės Valdybą Gautingo 
sanatorijos lietuviams ligoniams po 10 DM. 
šalpos, iš viso 620 DM.

Už tokią gražią paramą Kooperatyvo 
“Baltica" Likvidacinei Komisijai, visų be
sigydančių Gautingo sanatorijoj lietuvių 
vardu, reiškiame nuoširdžiausią padėką.

PLB Gautingo Apylinkės Valdyba.

Ieško sūnaus.
Ieškau savo sūnaus Vytauto Dementavi- 

čiaus, gimusio 1926 m. birželio 6 b. Veškū- 
nų kaime, Pažaislio valsčiuje. 1944 metais 
Įis buvo išvežtas Vokietijon. Zinant’eji jo 
adresą ar likimą maloniai prašomi pra
nešti

Mr. S. Dementavičiui, 2123 Farbes str.
Pittsburgh 19, Pa. USA 

leiko "klaipėdiškių.
Aleksas Palanskas, gyv. Hostel „G“ 15, 

naudojami, turėję eiti bernauti ir t. t. Ta
čiau įvedus kolchuzų sistemą tie valstie
čiai padaryti visiškais elgetomis, kurie už 
darbo dieną kolchoze tegauna saują 
grūdų ir su šiuo uždarbiu turi išmisti. Gi 
neįsijungę į kolchozus lietuviai ūkininkai 
apkrauti didžiuliais mokesčiais ir prievo
lių našta.

Ruošia 40 000 kolchozams kadrų.
Šiuo metu Lietuvoje bolševikiniai valdo
vai ruošia 40 000 kolchozams kadrų, kurie 
“kaip savo akį“ turės saugoti visuomeninę 
“kolchozų nuosavybę“. Tasai saugojimas 
būtinas, aišku, tam, kad daugiau galėtų 
gaminių iš Lietuvos išvežti Rusijon, nes 
paskutiniu metu pradėti iš Lietuvos išvežti 
ne tik ūkio gaminiai, bet ir fabrikų įren
gimai. Tas pats daroma ir Latvijoje.

Tie įmonių bei fabrikų išvežimai iš Lie
tuvos bei Latvijos kaip' tik liudija, kad ir 
patys okupantai nesitiki ten ilgesniam lai
kui įsitvirtinti. Jie jaučia, kad gali netru
kus priartėti laikas, kada teks sprukti, iš 
kur atėję. z r .

Petrauskienė apie šalies klestėjimą . . .
Repatrijavusi iš Vakarų Vokietijos E. 

Zalenkevičaitė paruošė dainų ir šokių mon
tažą “Klestėk, šalie gimtoji“. Režisūra Pe
trauskienės, muzika “stalininio laureato" 
J. Švedo. Šokiams ir žaidimams vadovavo 
taip pat „laureatas“ J. Lingys.

Atviras laiškas Anglijos Ir Kanados lie
tuviams

Specialiai tremtiniams vilioti 
repatrijuoti skirtas dabartinių Lietuvos 
okupantų laikraštėlis “Tėvynės Balsės“, 
kurio 10 Nr. “išleistas“ D P gyvenimo skurdui 
svetimose šalyse pavaizduoti.“ Gi atskirai 
išleistas M. Poškienės "Atviras laiškas Ka
nados ir Anglijos lietuvlanis", kad jie ne
siduotų išnaudojami ir grįžtų Lietuvon, kur 
medus ir pienas upeliais teka . . .

nustatomas šių metų gruodžio 1 d.
Vizų išdavimas į JAV imigruoti baigia

mas 1952 metų sausio 1 dieną.
Vykstantiems pagal vokiečių / Volksdeut- 

sche / kvotą. Vykstantiems į JAV pagal vo
kiečių kvotą registruotis yra pradėję veik
ti keletas registracijos punktų. Netoli nuo 
Hannoverio yra ‘vokiečių įsteigta vokiečių 
kilmės asmenų, norinčių imigrotti į JAV, 
registracijai didžiulė įstaiga, kuri per die
ną patikrina nemažą skaičių būsimų imi
grantų. Kiekvienas atvykęs šion įstaigon 
registruotis klausiamas, ar jis nėra anks
čiau bandęs Amerikon emigruoti kuriuo 
nors kitu keliu. Kalbamoji įstaiga yra be
ne didžiausia, palyginus kitas, registruo
jančias besizuošlančiųs imgruoti į JAV.

TREMTIES PADĖKA
TREMTIES Bičiulis Brazilijoje, inž. St. 

Kumpis, įsigydamas TREMTIES leidyklos 
išleistą Putino-Mykolaičio romaną „Alto
rių Šešėly“ ir apsimokėdamas metinę 
TREMTIES prenumeratą, paukojo 12 do
lerių, už kuriuos prašo leidyklos nuožiūra 
TREMTĮ siuntinėti kuriai nors švietimo 
institucijai ar ligoniams. Už gautąjį įnašą 
TREMTIS (nuo šių metų liepos 1 d. iki 
1952 m. sausio 1 d.) bus siuntinėjama šiems 
besigydantiems tautiečiams: St. Dobro
volskiui, Vokietijoje, M. Milvydieoei Švei
carijoje, Pr. Stankaičiui Vokietijoje, F. 
Nedzinskui, besigydančiam Amberge.)

TREMTIS.

Coventry, Warwickshire, England, ieško 
Valės Nensbergaitės ir Leono Nensbergo, 
prieš karą gyvenusių Klaipėdoj, Jackai. 
Ziną jų adresus, maloniai prašomi pra
nešti aukščiau nurodytu adresu.

Prašomas atsiliepti
Kpt. Vincas STAŠAITIS, savu laiku gy

venęs Kaune, prašomas atsiliepti ir pra
nešti savo dabartinį adresą. Rašyti TREM
TIES adresu, ant voko pažymint „Perduo
ti P. G.“.

A. A. Žentai STROLIENEI mirus, jos 
vyrui, kompozitoriui Juozui STRO- 
LIAI, sūnums: Vytautui,Faustui,Her
kuliui, giminėms ir artimiesiems, Weh- 
nen Lietuvių stovyklos Bendruomenės 
Valdyba ir Administratorius reiškia 
nuoširdžią užuojautą.
Wehnen Liet. Bendruom. Valdyba ir 

Administratorius.

»Užsienieeiai per daug politikuoja...«
Jau keliomis progromis buvo TREMTY

JE pateikti Bavarijos pabėgėlių reikalus 
tvarkančių sušauktų spaudos konferenci
jų aprašymai. Iki šiol tokios konferenci
jos buvo ruošiamos tik užsieniečių spau
dos atstovams. Pastaruoju metu buvo su
šaukta spaudos konferencija, kurioje da
lyvavo vokiečių pabėgėlių ir užsieniečiai 
spaudos atstovai.

Ir šioje konferencijoje, kaip kad ir anks
tesnėse, primygtinai primintas gero sugy
venimo reikalas. Tenka pažymėti, jog nė
ra praėjusi nė viena vokiečių sušaukta 
spaudos konferencija, kurioje nebūtų pri
mintas gero sugyvenimo reikalas... Visi 
esame išlikę gyvi iš sudužusio laivo, dėl to 
turim vienas kitą suprasti ir gerai sugy
venti ... Kai užsieniečiai spaudos atstovai 
po nuolat pasikartojančių panašių primi
nimų atkreipė vokiečių kalbėtojų dėmesį 
į tai, jog dažni vokiečių laikraščiai kaip 
tik ieško progos diskredituoti užsieniečius 
ii- kad tokios užuominos, dažnai tenden
cingos, nėra laidas geram sugyvenimui, 
tokiais atvejais buvo pažadėta daryti žy
gių, kad tatai nesikartotų... Viena proga 
užsieniečiai spaudos atstovai paprašė praė
jusių metų kriminalinių įvykių statistikos, 
kad faktais būtų galima pavaizduoti, ar iš 
tiesų užsieniečių tiek jau daug nusikalstama, 
palyginus vokiečių, nusikaltimus. Tačiau 
tokia statistika iki šiol nebuvo pateikta, 
nors jau praėjo trys mėnesiai laiko, kaip 
jos buvo paprašyta. Nuo to laiko vėl tai 
vienas, tai kitas vokiečių laikraštis užpylė 
paplavų ant tremtinių, o pastarojoje spau
dos konferencijoje vėl pradėta mokyti ge
ro sugyvenimo klausimais... Po pabėgė
lių reikalų tvarkytojo Bavarijoje Dr. 
Oberladerio kalbos, plačiau pasisakė būk 
tai iš Estijos kilęs vokietis, kuris pareiškė 
gerai pažįstąs pabėgėlių iš rytų nuotaikas. 
Jie per daug politikuoją ir laukią karo, 
šia tema pasisakydami savo spaudoje. Ta
čiau vokiečiai gyventojai karo nenorį, nes 
jie turį turtą, o užsieniečiai pabėgėliai te
turi kartoninį lagaminėlį... Kai užsienie
čių spaudos atstovai norėjo iškelta tema 
pasisakyti, buvo pareikšta, jog laikas ne
leidžia ilgiau kalbėtis... Viena pastaro
joje spaudos konferencijoje išryškėjo, jog, 
anot LATVIJOS, ir šį kartą buvo proga 
įsitikinti, kad užsienietis, kol jis gyvens 
Vokietijoje, visą laiką jis bus laikomas 
žemesnės klasės žmogumi. Net ir vokie
čių pabėgėlių, kurie su vietos gyventojais 
ne visada randa bendrą kalbą, pažiūros į 
užsieniečius tremtinius nuostabiai sutam
pa... Ir jie yra linkę užsienietį -mokyti 
gyventi, mokyti vaikščioti, mokyti mąsty
ti. Ir kai tatai nuolat kartojasi, tada neju-

Statomieji namai Vokietijoje 
paliekantiems tremtiniams

šiamieji statybos darbai jau yra pradėti 
vykdyti. Red.).

Numatytos tremtiniams Statybos dar 
šiose vietovėse: Treuchtlingene, Bamberge, 
Forchheime, Schweinfurte, Weilheim, 
Schongau, Dillingen, Erlangene.

DOVANOTI LAIKRODŽIAI . . .
Trumanas, ChurchilUs ir Stalinas su

sirenka vienon konferencijom Kai Tru
manas žvilgteri į savo auksinį laikrodį, 
atidarydamas dangtelį, kaimynai pamato 
įrašą: „Amerikiečių tauta dėkinga prezi
dentui Trumanui už demokratijos išsau
gojimą". j

Po to žvilgteri į savo auksinį laikrodį 
ChurchilUs. Laikrodis taip pat dovanotas 
ir turi įrašą:„Dėkinga britų tauta Winsto- 
nui Churchilliui už imperijos išgelbėjimą".

Galiausiai Stalinas nori pasididžiuoti jo 
turimo laikrodžio įrašu. Jis atidaro auk
sinį laikrodį, deja, neįskaito įrašo. Tuomet 
pakviečiami vertėjai, kurių tik vienas iš
skaito įrašą, nes jis yra suomiškas. Įrašas 
taip skamba: „Dėkinga suomių parapija 
mielam klebonui už dvasinius patarnavi
mus ...“

Vakarų Vokietijos finansų ministerijos 
pranešimu yra numatyta Vokietijoje pa
liekantiems tremtiniams užsieniečiams pa
statyti gyvenamų pastatų už 30 milijonų 
DM. Tokių pastatų statymas yra būtinas, 
kadangi įvairiose kareivinėse gyvenusieji 
tremtiniai jas turi apleisti arba jau yra 
apleidę, gi buvusios stovyklos paimtos ka
riniams reikalams.

Yra numatyta pastatyi pastatų, kuriuo
se bus įrengta 2900 butų. Dalis pastatų 
numatonja jau baigti pastatyti ir įrengti 
šių metų rugpiūčio mėnesio vidurį, tačiau 
žymioji statybos plano dalis tebusianti 
įvykdyta tik 1952 metų balandžio mėnesį.

Statybos darbai jau vykdomi: Amberge, 
kur bus įrengta užsieniečiams 376 butai, 
Ingolstadte — 200 butų, Augsburge — 246 
butai, Naujajame Ulme — 250 butų, Re- 
gensburge — 210 butų, Deggendorfe — 
50 butų. Minėtose vietovėse statybos dar
bai jau vykdomi.

Kiek susitrukdė numatytų statybų trem
tinių įkurdinimui vykdymas Mūnchene, 

,kur numatyta užsiehiečiams įrengti 532 
/butai, Landshute — 144 butai, Weissen- 
I burge — 288 butai, Rosenheime — 294 bu

tai ir Memmingene — 288 butai. (Mem- 
mingene paskutinėmis dienomis paruo

Italijos stovyklose lietuvių nėra.
Savu laiku TREMTYJE tilpusioje vie

noje informacijoje buvo paminėta, jog Ita
lijoj esančiose koncentracijos stovyklose 
esą lietuvių. Lietuvos Pasiuntinybė prie 
Sv. Sosto ir BALFo Įgaliotinis Italijoj 
praneša, jog:

1) Šiuo metu kalbamose stovyklose ne
siranda nei vienas lietuvis.

2) Praeity koncentracijos stovyklose Ita
lijoj laikomiems lietuviams, kurių skai
čius niekuomet neprašoko 3, tiek Pasiun
tinybė prie Sv. Sosto, tiek BALFo Įgalio
tinis teikė visą galimą materialinę, mora
linę ir juridinę paramą.

3) Jei ateity minėtose stovyklose vėl at
sirastų lietuvių, jie bus visomis galimo
mis priemonėmis remiami ir globojami.

Knyga apie lietuvių partizanų buitį ang
lų kalba. Vakarus pasiekusio lietuvio par
tizano Daumanto parašyta knyga, kuri sa
vu laiku ėjo per amerikiečių lietuvių dien
raščio DRAUGAS skiltis, išleidiama anglų 
kalba. Knyga vadinsis,, Partizanai už anapus 
geležinės uždangos“. Į anglų kalbą šią 
knygą išvertė Kaime buvęs britų vicekon
sulas Harrison.

Aukos mažalietuviams. Kanadoje vei
kianti Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugi
ja nenuilstamai dirba, kad padėtų Vokie
tijoje patikusiems mažalietuviams. Vien 
tik Toronto skyrius kalbamos draugijos 
siuntų pasiuntė 500 dolerių vertės.

Klek Kanadoje gyvena lietuvių? Kana
doje gyveną lietuviai praėjusiais metais

čioms kyla klausimas, kur tie mokymai 
baigsis. Juk netaip senai bene tų pačių 
asmenų daug kas buvo mokyti savuose 
namuose...

ALTORIŲ ŠEŠĖLY
TREMTIES Leidyklos žadėtasis išleisti 

žymusis V. Mykolaičio-Putino romanas 
„Altorių Šešėly“ (visos trys dalys viename 
didžiuliame tome) jau atspausdintas Ir jj 
galima užsisakyti tiesioginiai per leidyklą 
(TREMTIS, (13b) Memmingen, Postfach 2, 
Germany) arba per šias atstovybes Ameri
koje:
1) Mr. Stp. Nasvytis,

4579 W. 157 Str., 
Cleveland 11, Ohio.

2) Mr. W. Stuogls
1037 Darrow Avfc, 
Evanston, Ill.

3) Mr. K. Pravilionis
1732 So Main str., 
Rockford, Hl.

4) Mr. A. Siliūnas
5225 So La Crosse Ave, 
Chicago 3 8, Hl.

5) Mr. J. Jašinskas
761 E 7th St.,
So Boston, Mass.

6) Mr. VI. Petrauskas
842 Adams St., 
Waukegan, Ill.

Kanadoje:
Mr. F. Valys

86 Montrose Ave, 
Toronto, Ont.

7. LIETUVIŲ SPAUDOS ARCHYVAS
563 Hemlock St., 
Brooklyn 8, N.Y.

Brazilijoje:
Sr. St. Jaseliūnas, Av. Churchill, 49 11° 

S/1.110, Rio de Janeiro.
Knygos kaina: keturi amerikiniai 

doleriai. Vokietijoje keturiolika su puse 
markių. Iš kitų šalių galima siųsti ir tarpr 
tautiniais kuponais, už knygą po 55 kupo
nus. Tačiau kai kur jie išeina brangiau, 
negu mokant amerikiniais pinigais. Tad tuo 
atveju knygos ėmėjas, jei turi galimybę, 
knygos vertės sumą, lygią keturiems ame
rikiniams doleriams, persiunčia kuriai nors 
iš nurodytų atstovybių.

Kai tik leidykla suras daugiau atstovy
bių, jos tuojau pat bus paskelbtos TREM
TYJE.

Asmens, kurie tik knygos kainą įmokės 
kuriai nors atstovybei arba tiesioginiai lei
dyklai, tuojau knygą gaus, nes ji nedelsiant 
bus išsiunčiama.

TREMTIES LEIDYKLA.

pradėjo vykdyti surašymą, kurio tikslas: 
— patirti ten gyvenančių lietuvių skaičių. 
Tačiau iki šiol tikslių duomenų nepasisekė 
surinkti. Spėjama, kad šiuo metu Kanado
je galį gyventi apie 7 000 senųjų lietuvių 
ateivių ir apie 9 000 naujų ateivių, iš viso 
apie 16 000. Yra manančių, jog ir šis skai
čius galis būti per žemas.

Gudai „didina savo teritoriją". JAV gy
veną gūdai išleido žemėlapį, kur prie bū
simos Gudijos priskirtas Vilnius, Gardinas, 
Švenčionėliai ir Daugpilis...

Akademinio lietuvių jaunimo skyrius 
Australijoje. Australijoje, Sydnėjuje, įsis
teigė akademinio lietuvių jaunimo Sam
būris „Šviesa“, kurio valdybą sudaro: Ke- 
dys, Šalkauskas, Paltarokaitė.

Australijoje organizuojasi lietuviai stu
dentai. Austalijoje gyveną lietuviai stu
dentai numato susitelkti organizacinin vie- 
netan, kuris bus Pasaulio Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Australijos skyrius., Orga
nizacinį komitetą sudaro: teis. J. Žukaus
kas, J. Miknius ir V. Daniela.

Lietuvių gydytojų pastangos. Australi
jon imigravusieji kitataučiai gydytojai ne
turi teisės verstis praktika. Paskutiniu 
metu Australijoje įsikūrusieji lietuviai gy
dytojai deda pastangų, kad būtų sudary
tos sąlygos jiems verstis praktika. Šiuo 
metu kaip tik ruošiamas naujas įstatymo 
projektas, tad Australijoje gyveną kita
taučiai gydytojai renka parašus ir nori 
teikti atitinkamą memorandumą. , u

Keliais 
sakiniais

Atrado urano ir aukso? Kai kurie vokie
čių laikraščiai praneša, jog sovietai Thū- 
ringijos kalnuose atradę urano ir aukso iš
teklius. Tos vietos esančios saugomos spe
cialių sovietų kariuomenės dalinių ir vo
kiečių milicijos.

Australija bijosi Japonijos apginklavimo. 
Australijos opozicijos vadas Dr. H. Evatt 
spaudai pareiškė, jog Japonijos apginkla
vimas turėtų skaudžias pasėkas, nes japo
nai, gavę į rankas ginklą, nebūtinai taps 
vakariečių talkininkais. Priešingai, jie at
kakliai sieksią savų interesų.

Markės kursas krenta. Paskutinėmis sa
vaitėmis D markės kursas smarkiai kilo 
tarptautinėje biržoje. Pvz. Šveicarijoje už 
100 DM jau buvo mokami 96šv. frankai. 
Paskutiniu metu DM kursas pradeda nežy
miai kristi.

Potvyniai Vakarų Vokietijoje. Dėl stai
gių lietų Vakarų Vokietijoje, Moosburgo, 
Wagen ir artimose srityse nakties metu ki
lo staigus potvynis. Išsilieję upeliai apsė
mė ištisus plotus, sunaikindami visus pa
sėlius. Slėnių vietovių gyventojai vos spė
jo išsikelti į pakilesnes vietoves, kiti su
lipo į medžius ir laukė, kol potvynis praė
jo. Padaryti didžiuliai nuostoliai.

Norėjo talkinti amerikiečiams, o dirba 
sovietams. Antrajam Pasauliniam Karui 
pasibaigus vokiečių žymus inžinierius 
Guenther, turbininių lėktuvų specialistas* 
kreipėsi į amerkiečius, kad jam duotų 
darbo. Tada jis pasisakė esąs lėktuvų spe
cialistas, bet amerikiečių karinės įstaigos 
Vokietijoje nieko nenorėjo girdėti apie - 
bendradarbiavimą su inžinierium, trečio- \ 
jo Reicho laikais dirbusiu vokiečių aviaci
jos pramonėje. Tada inž. Gūnther nuvyko 
į Berlyno Rytinį sektorių ir apsigyveno 
pas savo brolį. Netrukus jis buvo suimtas 
ir išvežtas Rusijon, Vokiečių specialistų tei
gimais paskutinieji naujausi šiais metais 
pasirodžiusieji sovietų sprausminiai. lėk
tuvai esą pagaminti pagal inž. Gūnther 
projektus.

Varšuvoj teisiami vokiečiai karininkais 
Varšuvoje prasidėjo buv. vokiečių genero
lo J. Stroop ir kap. Fr. Konrad bylos na
grinėjimas. Abu kaltinami už nusikaltimus 
prieš žmoniškumą. Karo metais jų vado
vybėje buvę daug išžudyta Lenkijos žydų 
ir lenkų gyventojų. Gen. Stroop jau Da
chau byloje buvo nubaustas mirties baus
me.

Sovietai amerikiečių zonoje pradėjo ar
dyti bėgius . . . Berlyne sovietų kontro
liuojamos geležinkelių direktorijos apie 150 
darbininkų geležinkeliečių gavo įsakymą 
nuardyti bėgius vienos geležinkelių šakos, 
esančios amerikiečių sektoriuje. Darbinin
kams pradėjus ardyti bėgius, netrukus at
vyko vokiečių policija ar geležinkelio “iš-), 
montavimo“ darbus sutrukdė.

Berlyne nubaudė 41 komunistą. Į vakari
nius Berlyno sektorius įsibrovę komunis
tai iš Rytų zonos pradėjo vykdyti gyvento
jų atsiklausimą dėl Vakarų Vokietijos ap
ginklavimo. Už nusižengimą veikiantiems 
nuostatams "apklausinėtoj ai“ buvo suimti 
ir pristatyti teismui. 41 asmuo nubaustas 
po 14 parų arešto.

Kaulų “Bankas“ Prieš kurį laiką Jung
tinėse Amerikos Valstybėse buvo įsteigtas 
“Kaulų Bankas", kurio tikslas kaulus ir jų 
dalis konservuoti ir galimai ilgiau išlaiky

ki, kad, reikalui esant, juos būtų galima 
panaudoti vykdant operacijas. Tyrimai pa
rodė, jog žmonių kaulus bei jų dalis gali
ma išsaugoti septynerius metus. Tokį 
kaulų “Banką“ įrengė amerikiečių karo 
jūrininkų ligoninė Vašingtone. Kiek anks
čiau JAV buvo įrengtas “Kraujo Bankas“, 
kuriame laikomos kraujo atsargos, kurios 
panaudojamos kraujo transfūzijoms. Arti
miausiu metu numatoma įsteigti ir “Akių 
Banką“.

Knygų Leidyklos 
„VENTA" Pranešimas

Leidykloje gaunami šie leidinlnal:
1. Prof. P. Skardžius, S. Barzdukas, J. M. 

Laurinaitis, LIETUVIŲ KALBOS VADO
VAS, 606 psL, kaina DM 20, .

2. A. Maceina, DIDYSIS INKVIZITO
RIUS, antroj 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, ISBLOKSTSIS 
ŽMOGUS, skaudžiai mus kiekvieną išti
kusios benamybės problemos, 280 psl., kai
na D M6, .

5. Al. Baronas, ŽVAIGŽDES IR VEJAI, 
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 išgyenimai;

2. V. Jonikas, SIELVARTO RAUDOS, 
poezija;

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

4. A. Vaičiulaitis, RINKTINIAI RASTAI, 
novelės;

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

6. A. Maceina, NIEKŠYBES PASLAPTIS, 
Antikristo karalystės įsikūnijimas ir Baž
nyčios ištrėmimas į dykumas.

Leidiniai gaunami šiuo adresu: 
Joanas Rimeikis 

Postlagernd
(13b) MURNAU.

VENTA.
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