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Nauji Maskvos pasiūlymai 
„taikai /gyvendinti"

Paryžiuje tris mėnesius trukusi užsienio 
reikalų ministerių pavaduotojų prieškonfe- 
rencija paruošti darbotvarkei keturių di
džiųjų užsienieių reikalų ministerių susi
tikimui •(Amerikos, Anglijos,' Prancūzijos 
Ir Sovietų Sąjungos) galiausiai birželio 
21 dieną tylomis užgeso, nieko konkretaus 
nepasiekusi, nes rusų atstovas Gromyko 
visą laiką nedarė jokių nuolaidų.

Dabar Maskva išeina su naujais siūly
mais. Liepos 29 d. Maskvos radijas paskel
bė apie būtinumą sušaukti penkių (Angli
jos, Amerikos, Prancūzijos, Kinijos ir So
vietų Sąjungos) užsienio reikalų ministerių 
konferenciją. Panašūs Kremliaus siūlymai 
nepirmlena, tačiau šį kartą išeinama iš 
kito aspekto. Korėjos pasitarimai dėl gin
klų paliaubų esąs pirmosios stadijos mūšis 
dėl taikos. Ginklų paliaubų metu penkių 
konferencija turėtų uždavinį pašalinti vi
sus neaiškumus ir pasirašyti taikos paktą.

Šiandien sunku būtų patikėti Maskvos 
teigimais, kad penkių konferencijoj būtų 
galimi susitarimai, vedą talkos kelin, atsi
menant, kad keturiems vien tik dėl dar
botvarkės nepavyko susitarti ir reikėjo iš
siskirstyti. Susitarimas būtų tik tuo atve
ju galimas, Jei kas sutiktų su sovietų rei
kalavimais ...

Nafta Persijoje sustojo 
srovenusi

Kilęs konfliktas tarp Persijos ir Angli
jos Persijai suvalstybinant naftos šalti
nius, kurie pagal ilgalaikę sutartį priklau
sė britų bendrovėms, dar vis tęsiasi, nors 
paskutiniu metu tikima, jog jis, tarpinin
kaujant Trumano įgaliotiniui Harriman  ui, 
galįs būti išspręstas abiem šalim priimti
nu susitarimu. Persijos vyriausybė paga
liau sutiko, kad britų vyriausybė sudarytų 
komisiją ir atsiųstų Persijon vesti pasikal
bėjimus. Iš Persijos Londonan buvo at
vykęs Trumano įgaliotinis Harrimanas. 
Jaut Londone pasirodžius britai tuojau su
darė komisiją vesti pokalbiams su persų 
vyriausybe. Komisijai vadovauti pavesta 
lordų spaudo saugotojui R. Stokes, kuris 
yra naftos žinovas.

Kadangi nuo konflikto pradžios persų 
šaltinių nafta nenaudojama, liepos 31 die
ną britų inžinieriaus patvarkymu buvo su
laikytas veikimas svarbiausio benzino 
Abadane valymo centro, vadinamojo 
„Bokšto 80“, kur per dieną būdavo išvalo
ma po 15 milijonų litrų benzino. Darbą su
laikyti reikėjo dėl to, kad nėra jau kur 
dėti išvalyto benzino.*

Lordui R. Stokes išvykstant Persijon, 
britų žemuosiuose rūmuose įvyko jjosėdis, 
kurio metu Churchillis pareiškė, jog šian
dien rimtį artimuose rytuose tegali išlai
kyti Amerika. Anglija yra nepajėgi atsta
tyti tai, kas sugriauta jos socialistinės vy
riausybės veiksmais. Artimieji rytai tiek 
Amerikai, tiek visai Europai yra svarbes
ni, už Korėją, dėl to čia Amerika turėtų 
ypatingai budėti.

Britų ministeris pirmininkas Attlee, baig
damas debatus pareiškė, jog britai ne
prieštarauja persams dėl jų pastangų su
valstybinti naftos šaltinius, tačiau persai 
turi boti tarptautinių įsipareigojimų. Bri
tai „gal būt pasitrauks iš Persijos naftos 
laukų — toliau pareiškė Britanijos minis
teris pirmininkas, — gal būt bus evakuota 
dalis Abadano, tačiau iš pačios Persijos 
visiškai pasitraukti britai nenumato“.

Ginčai Korėjoje dėl 38 
lygiagretės

Komunistų karvedžiai Korėjoje, pradė
jus pasitarimus dėl ginklų paliaubų, pra
džioje primygtinai reikalavo, jog pačia 
pagrindine paliaubų sąlyga turi būti sve
timų karinių pajėgų iš Korėjos pasitrau
kimas. Vėliau, po kelių posėdžių, staiga 
padarė nuolaidų. Atsisakė pasjtarimų dar- 
botvarkėn reikalavimo svetimų karinių 
pajėgų atitraukimo būtinumą. Matomai, 
naujos instrukcijos buvo gautos iš Mask
vos. Tačiau ir po šios nuolaidos JT karinė 
vadovybė susitarimui didelių vilčių nedė
jo. Ir, pasirodo, neapsiriko. Ginklų paliau
bų reikalu jau buvo 15 susitikimų ir nieko 
konkretaus neatsiekta. Dabar šiaurės korė
jiečių vienas iš svarbiausių klausimų, kur 
jie nedaro nuolaidų, tai 38-ji lygiagretė. 
Jie reikalauja, kad neitrali zona būtų 
įrengta pagal 38 lygiagretę. JT karinė va
dovybė tuo tarpu su šiuo reikalavimu ne
sutinka, nes JT kariai gerokai pasistūmė
ją į šiaurę ir šiuo metu yra užėmę pačias 
patogiausias strateginiu požiūriu pozicijas, 
fiių pozicijų praradimas kartais gali tekti 
apmokėti gausiomis karių gyvybėmis.

Ar is tikro sovietai nenugalimi?
Milijoninio tiržo amerikiečių žurnalas 

LOOK 8 Nr. atspausdino straipsnį, įvar
dintą „Ar raudonoji armija gali būti su
mušta“. Siame straipsnyje duodami atsa
kymai į tris klausimus, kurie kartais ame
rikiečių tarpe kelia tiesiog paniką.

Sovietų armija per stipriai ginkluota, 
kad galėtų būti sumušta. — Sis skleidžia
mas mitas amerikiečių tarpe nuolat kur-? 
suoja ir nemaža randasi tikinčių, kad iš 
tiesų sovietų armija nenugalima. Prie pa
sireiškiančios panikos dažnai prisideda ir 
publicistai — teigiama minėtame žurnale, 
— ir net generolai. Žurnalo nuomone, su
tikus su šiuo mitu, trečiasis pasaulinis ka
ras, jei toks kada iš viso kiltų, dar prieš 
prasidedant veiksmams jau būtų pralaimė
tas. Jei jau Hitleris su Napoleonu neįten- 
gė įveikti rusų, tai kaip įstengs su. jais su
sidoroti amerikiečiai: Juo labiau, kad ru
sai yra tokie stiprūs ir taip gerai ginkluo
ti. Stalinas turi 40 000 tankų, o amerikie
čiai tik 7000 tankų; rusai turi 20 000 lėktu
vų, o amerikiečiai tik 10 000. Be to, rusai 
turi 175—r200 divizijų, gerai ginkluotų ir 
apmokytų, gi amerikiečiai turi tik saują 
savo karių — šaukia psichologiniai mito 
apie raudonosios armijos nenugalimumą 
sąmoningi ir nesąmoningi pagalbininkai.

Kiti teigiami apie rusų nenugalimumą: 
2) amerikiečiai neįstengtų susidoroti su 
Rusijos žmonių ištekliais, be to 3) Rusijos 
teritorija yra per plati, kad galėtų būti 
įveikta.

Zurnalis LOOK įrodinėja, jog tokie tvir
tinimai nėra teisingi, o su viena aviaci
ja, laivynu ir net atominėmis bombomis 
karo laimėti neįmanoma. Reikia ir žemy
no kariuomenės.

1941 metais liepos mėnesį Stalinas ame
rikiečių įgaliotiniui H. Hopkinsui paskel
bė, kad sovietai turi 24 000 tankų. O kai 
vokiečiai su 4100 tankų puolė sovietų šar
vuočių masę, palyginti per trumpą laiką 
ją sudaužė- 17 500 sovietų šarvuočių buvo 
sunaikinti ir tepaliko tik 550. Jei vokiečiai 
pralaimėjo Rytuose, tai visai dėl kitų prie
žasčių, o ne dėl rusų nenugalimumo. Vo
kiečiai pralaimėjo dėl savo politikos netin
kamumo, dėl kitų tautų žmonių laikymo že
mesnėmis būtybėmis. Vokiečiai, priversti 
trauktis, dar savo Wehrmachtan sumobili
zavo 200 batalionų sovietų piliečių, t. y. 
tiek, kiek visa britų imperija Antrojo Pa
saulinio Karo metu turėjo pėstininkų.

Vakarai turi geresnę pramonę. Toliau 
straipsnyje rašoma, jog vakarų pramonė 
pranašesnė, ginklavimas geresnis, susisie
kimas patogesnis, žmonių lygmuo aukštes
nis- Ir dar visa eilė kitų veiksnių Vakarų 
pusėje. Kaip Stalinas žavėjosi dideliais 
skaičiais, taip ir Rooseveltas, buvo, suda

IRO Australijai pažadėjo kas 
mėnuo duoti po 1000 tremtinių

Liepos 27 dieną IRO amerikiečių zonai 
vyr. būstinėje, Miinchene, įvyko senai 
lauktoji • spaudos konferencija, kurios me
tu spaudos atstovus informavo naujasis 
spaudos ir informacijos šefas Mr. Hyer.

Konferencijos metu Mr. Hyer pirmiausia 
pabrėžė, jog klysta tie, kurie dar vis lūku
riuoja, vildamiesi, kad IRO veikla dar bū
sianti pratęsta. Apie tai ir kalbos šiandien 
jau negalį būti. Yra aišku, kad nuo 1952 
metų pradžios IRO savo ligšiolinių funk
cijų jau nebeatliks. Tada tebus vykdomi 
galutiniai likvidacijos darbai.

Šiandien svarbu skubinti emigraciją, kol 
dar esanti proga emigruoti, — pareiškė 
Mr. Hyer. — Šiuo metu plačiausios ga
limybės didesniam skaičui tremtinių išemi
gruoti yra į Ameriką. Tačiau ir kiti kraš
tai nemaža numatę tremtinių pas save 
priimti. Štai IRO pasirašė sutartį su Aus
tralija kas mėnuo, iki šių metų gruodžio 
1 d., Australijon pristatyti po 1000 trem
tinių.

Kadana taup pat rodanti didelį susido
mėjimą tremtiniais kaip darbininkais. 
Kiekvienas sveikas vyras, tarp 17—45 me
tų amžiaus, gali patekti Kanadon. Kana- 
don iš amerikiečių zonos emigruojama per 
Ludwigsburgą. Priimami ne vien vyrai. 
Vedusieji taip pat.

Australija pirmoje vietoje pageidauja 
viengungių, nuo 18 iki 45 metų amžiaus. 
Tačiau priimamos ir šeimos, turinčios ne
daugiau dviejų vaikų.

Kodėl dvi, o ne trys registracijos?
Paskutiiiiu metu IRO buvo paskelbta, 

jog pasiruošę emigruoti gali iš karto už
vesti bylas į du kraštu. Jei pro vieną ko
misiją nepraeis, tuo atveju gali bandyti 
eiti per kitą. Spaudos atstovų pastarojoje 
spaudos konferencijoje buvo paklausta, 

ręs planą per metus pagaminti 125 000 lėk
tuvų ir 75 000 tankų.

Ir dabar prezidentas Trumanas yra pa
prašęs karo gamybą, pakelti iki 35 000 tankų 
ir 50 000 lėktuvų per metus, nors patyri
mas rodo, kad iš tikro tiek nereikės. Rusų- 
vokiečių kautynių praktika parodė, kad 
vakarų 7000 tankų yra lygūs sovietų 40 000 
tankų, gi vakariečių 8800 lėktuvų ne tik 
atsvers, bet ir prašoks 20 000 sovietų lėk
tuvų smogiamąją galią.

Kare daug nusveria karių ir gyventojų 
nuotaika ir moralė. Prieš 165 milijonų 
kompaktinę Amerikos ir Kanados gyven
tojų masę, plius dar 175 milijonai Atlanto 
Pakto valstybių gyventojų, prie ko dar 
reikėtų priskirti 44 milijonus graikų, tur
kų, jugoslavų, — Sovietai gali pastatyti 
savo branduolio 200 milijonų, daugiausia 
didžiarusių, ir 75 milijonus satelitinių gy
ventojų, plius dar ir Kiniją, bet šios yra 
milžiniški nuotoliai ir nei rusai, nei kinai 
neįstengs su tokiomis susisiekimo priemo
nėmis permesti per 6000 mylių didelio skai
čiaus divizijų ir joms pristatyti reikalingos 
paramos į Europą. Pagaliau jų visų inte
lektualinė, iniciatyvinė ir techninė paruoš- 
tis žymiai žemiau stovi už vakariečių ka
rių. Tiesa, jau rusų kariuomenėje įvesta 
„geležinė“ drausmė, bet ko ji verta kritiš
ku momentu — geriausiai parodė buvusio 
karo praktika-

Vakariečiams į pagalbą ateis milijonai 
sovietų pavergtų tautų žmonių. Jų, tų pa
vergtų žmonių, masę sudaro net 175 tautų 
bei rasių atstovai, tokie, kaip 30 milijonų 
norinčių būti nepriklausomais ukrainiečių, 
ir nekenčiančių tiek caro, tiek komisarų. 
Toliau: gruzinai, lietuviai, latviai, estai, 
armėnai ir kt. Rusija per paskutinį karą 
neteko 7,5 milijonų karių, o vietoj jų nau
jai paruoštieji kažin ar bus juos pralenkę 
savo pasiruošimu?

Ar gali būti (veikta ruių erdvė? Ji, ta 
erdvė, paklupdžiusi Napoleoną ir Hitlerį, 
yra kaip Afrikos tyrai, pasak Churchlllio. 
Ta erdvė turi natūralias gynybos sienas 
ir sudaro „taktinį rojų“. Tačiau ir čia 
pergalę atneš, — žurnalas daro išvadą, — 
ne masė, bet smagenys, supratimas ir su
gebėjimas. Su daug mažesnėmis pajėgomis 
vakariečiai turės sumušti kur kas dides
nes priešo armijas. Jiems ateis į pagalbą 
Baltijos, Juodoji ir Baltoji jūra. Užteks 
naujo inčono, kaip kad padarė Korėjoj 
MacArthūras Korėjoj, ir tuo būdu bus ga
lima daug laimėti. Juk rusams 1945 me
tais reikėjo net 3 mėnesių laiko, kol spėjo 
30 divizijų permesti iš Vakarų fronto prieš 
japonus, į garsųjį Stalino 11 valandų puo
limą ... Rusai turi tik 30 procentų ameri
kiečių turimų geležinkelių ir tegali per 
metus pagaminti vos 500 000 autovežimių, 

kodėl neleidžiama registruotis į daugiau, 
negu dvi šalis? Gal tuo atveju tremtiniai 
turėtų daugiau vilčių išemigruoti. Užkliu
vę dviejose komisijose, galėtų dar bandy
ti laimę trečioje.

Į šį klausimą buvo atsakyta, jog leidus 
į visa eilę kraštų vienu atveju registruo
tis, gali pasireikšti pasirinkimas, vengimas 
vykti t an kraštan, kurin komisija imi
grantą būtų numačiusi įsileisti.
Darbingieji išvyks, o koks likimas laukia 

nedarbinguosius?
Į šį klausimą nieko konkretesnio nebu

vo atsakyta. Esą vilčių, jog vyresnio am
žiaus tremtiniams būsią galimybių išvykti 
į Angliją, Prancūziją. Tikimasi, jog rasis 
ir daugiau krąštų, kurie pas save priims 
nedarbingų tremtinių. Tačiau dėl šios ka
tegorijos asmenų registracijos nieko kon
kretaus nebuvo pranešta.

Kas pakeis IRO, kai ši organizacija nustos 
veikusi?

Jau šiuo metu Vokietijoje pradėjęs veik
ti atitinkamas biuras. Po IRO likvidacijos 
pradėsiąs veikti Jungtinių Tautų Aukšta
sis Komisariatas pabėgėlių reikalams. Šio 
komisariato biurai veikia įvairiose šalyse. 
Tačiau ar JT Aukštojo Komisariato įstai
ga tremtiniams, palikusiems Vokietijoje, 
galės ateiti su konkrečia parama — šian
dien sunku pasakyti.

— Šiandien šio komisariato Vokietijoje 
pradėjęs veikti biuras teturi kelias rašo
mąsias mašinėles, mašininkes, turi truputį 
pinigų nusipirkti rašomajam popieriui ir 
pieštukams, tačiau jis neturi nė pfenigio 
pinigų bent kąsniui duonos nupirkti, — 
pareiškė propagandos ir informacijos še
fas Mr. Hyer. 

kai tuo tarpu JAV vienos per rfietus gami
na 7 milijonus. Zygiuodamos į Rusiją, 
Jungtinės Amerikos Valstybės, lyg tas nuo 
kalno paleistas sniego rutulys, turėtų telk
ti sau pagalbon visus sovietinius „atskalū
nus“, antikomunistiškai nusiteikusias ma
ses ir mažumas, žinoma, tai dar neleidžia 
niekais paversti sovietų pajėgumo: iš tikro 
tai yra pati didžiausioj grėsmė, su kuria 
JAV teko kada nors susidurti. Bet būtų 
tikra savižudybė, jei amerikiečiai, tikėda
miesi tos grėsmės išvengsią, atsiribotų tik 
Vakarų sritimi ir joj užsidarytų. „Mes tu
rime būti pasiryžę sutikti ir sumušti rusų 
armijas centrinėj Europoj ar — gal dar 
geriau — net pačioj Rusijoj. Ir neturime 
pasiduoti panikai, tikėdami mitų, jog rau
donoji armija yra neįveikiama. Jei mūsų 
seneliai būtų taip išsigandę tuometinio 
britų pranašumo, Amerikos kolonijos nie
kad nebūtų gavusios nepriklausomybės. 
Jei mes esame už Rusiją žymiai pranašes
ni savo pramone ir intelektualiniu lygiu, 
nėra jokio pagrindo galvoti, jog mes nega
lėtume jos įveikti ir kariškai“, — baigia 
samprotavimas žurnalas LOOK.

TREMTIS mano: Iš esmės amerikiečių 
žurnalo svarstymai teisingi, tačiau juose 
slypi nesiskaitymas su laiku. Ypač kai 
kalbama, jog karo atveju vakariečiams 
galį būti talkininkai, kurie šiandien neša 
sovietų verguvę, kaip ukrainiečiai, gruzi
nai, lietuviai, latviai, estai ir kt. Siame 
straipsnyje minimas ukrainiečių 30 mili
jonų skaičius. Tačiau kiti tų pačių amerij 
kiečių šaltiniai teigia, jog šiuo metu 
ukrainiečių jau nebepalikę pilnų 20 mili
jonų. Tą patį galima pasakyti ir apie kitas 
pavergtas tautas. Jos negailestingai nai
kinamos. Jei amerikfečiai mano, kad jie 
kiekvienu atveju iš pavergtų tautų susi
lauks talkininkų — tai jie stipriai klysta. 
Ilgesnį laiką belūkuriuojant gali nebelikti 
kam talkinti. Iš kitos pusės, išleidžiant lai
ko vaidmenį iš akių, galima padaryti ir 
kitų apsirikimų įvairiuose išskaičiavimuo
se. Jei šiandien, remiantis turimais duo
menimis, galima prieiti išvados, jog sovie
tai savo apginklavimu negali lygintis su 
vakariečių ginklų smogiamąja ugnimi, tai 
po tam tikro laiko gali visai priešingai bū
ti. Nereikia toli žvalgytis. Pakanka prisi
minti praėjusius metus ir šiuos. Vienerių 
metų būvyje sovietuose karinės aviacijos 
srity padaryta didelė pažanga. Tos pažan
gos nenuneigia ir patys amerikiečių kari
niai stebėtojai. Dėl šių priežasčių kalba
mam amerikiečių žurnalo straipsniui ne
galima teikti to optimizmo, koks norima 
įteigti skaitytojui. Būsimų grumtynių le
miamu veiksniu bus ne nūdieniai ginklai, 
bet tie, kurie bus pavartoti. O apie jų pra
našumą šiandien nėra duomenų kalbėti.

Jei nebus skirta lėšų, tuo^atveju kalba
mo komisariato uždavinys būsiąs gana ri
botas: — registruoti kiek kur yra tremti
nių benamių, jiems' neteikiant jokios pa
ramos.
Taikos sutartis su vokiečiais užsieniečių 

nenaudai
Toliau spaudos atstovams buvo duota 

suprasti, jog jau vien karo meto padėties 
panaikinimas tarp Amerikos ir Vokietijos 
vokiečiams suteikia platesnių teisių, ta
čiau taikos sutarties pasirašymas jų su
teiks dar daugiau. Tada, Mr. Hyer prislo
pintu išsireiškimu, visa tvarkysią patys 
vokiečiai ir šiandien sunku pasakyti, ko
kias teises beturės amerikiečiai... Visam 
tam Vokietijoje palieką užsieniečiai turi 
jau iš anksto ruoštis ir skaitytis su faktu, 
kad „medaus mėnuo“ (suprask ligšiolinė 
globa) baigiasi...
Stojantiems į užsieniečių dalinį anglų kal

bos mokėjimas nebūtinas
Vienam spaudos atstovui pasiteiravus, 

ar tiesa, kad iš kai kurių stovyklų tremti
niai prievarta esą paimami į amerikiečių 
kariuomenės rėmuose organizuojamą už
sieniečių dalinį (buvo klausėjo paaiškinta, 
jog, kalbama, prievarta esą paimami jau
ni vyrai tremtiniai, neturį darbo), spaudos 
ir informacijos šefas Mr. Hyer nusišypso
jęs atsakė:

— Nieko negirdėjau ir negali būti. Gali 
pasitaikyti, kad vienon ar kiton DP sto- 
vyklon atvyksta amerikiečių mašina, 
pagroja, pakalbina vyrus stoti, tačiau nie
kas prievartos nenaudoja, kaip iš viso 
Amerikoje nenaudojama.

Toliau priminė, jog nuo šiol į organizuo
jamą užsieniečių dalinį stojantiems nebū
tinas anglų kalbos mokėjimas, ko anks
čiau buvo reikalaujama.

— Viename vokiečių laikrašty skaičiau, 
kad Wiirzburge tik 7 užsieniečiai stoję kal- 
baman d a Ii n in, — buvo pareikšta vieno 
spaudos atstovo. — Įdomu patirti, kaip 
vyksta stojimas?

— Aš skaičiau, kad tik 6 vienoje vietoje 
stojo, — atsakė Mr. Hyer. — Jei turėčiau

Savomis temomis
Ar pasisakysim genocido 

reikalu?
Jbu prieš pusantro mėnesio, TREMTIES 
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PLB Vokietijos Kraštas Valdybos ėmirųąsi 
inciatyvos, susitarus su kitų kraštų atsto
vais, plačiu mastu pravesti akciją prieš 
žmonių ir tautų naikinimą už geležinės už
dangos. Vokietijos Krašto valdyba tuo rei
kalu turėjo pasitarimų su vokiečių parla
mentarais ir šie tokiai akcijai pritarė. Vė
liau, birželio 22 d. PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos pastangomis buvo sušauktas pa
sitarimas, kuriame dalyvavo eilės Vokie
tijoje gyvenančių užsieniečių tautybių at
stovai. Šio pasitarimo metu visi dalyviai 
vienbalsiai pasisakė už reikalą pravesti 
tokią akciją, renkant parašus savųjų tar
pe ir įtraukiant šion akcijon tų kraštų 
žmones, kuriuose užsieniečių gyvenama. 
Kalbamo pasitarimo Vokietijoje buvo iš
rinkta komisija, kuri imsis darbo.

Po šio pasitarimo PLB Vokietijos Kraš
to Valdyba paruošė atsišaukimą ir Jį iš
siuntinėjo įvairiuose kraštuose veikian
čioms lietuvių bendruomenės vadovybėms 
bei kitoms organizacijoms. Atsišaukime 
atkreipiamas dėmesys į šio reikalo svarbą 
ir kviečiama neatidėliojant imtis darbo.

Deja, iki šiol jokio atgarsio. Patiriama, 
jog PLB Vokietijos Krašto Valdyba iš ke
lių lietuvių bendruomenių vadovybių ki
tuose kraštuose gavo atsakymus, kuriuo
se pažymima, jog bus šiuo reikalu deda
ma pastangų. Ir vėl tyla. Dar neteko nė 
viename lietuviškame laikrašty pastebėti 
šiuo aktualiu reikalu pasisakant. Mes nuo
lat nebepagrindo pasiskundžiame, jog vi
sos mūsų ir kitų pastangos JT prabilti so
vietų vykdomo genocido reikalu nesusilau
kia reikiamo dėmesio. Tačiau jei svetimie
ji, vadovaudamiesi vienais ar kitais išro- 
kavimais, šiuo klausimu nedrįsta ar neno
ri pasisakyti, tatai nereiškia, kad ir mes 
turime tylėti. Sumanymas plačiu mastu 
pravesti akciją renkant visame pasaulyje 
išsklidusių lietuvių parašus, kaipo protestą 
prieš sovietų vykdomą lietuvių tautos nai
kinimą, yra sveikintinas ir tereikia jį įvyk
dyti. Tegu ir nepasisektų plačiu mastu ta
tai įvykdyti. Tegu parašais prieš genocidą 
ir nevisur pasisakytų žmonės tų tautų, ko- 
riose gyvenama lietuvių. Jau būtų įspū
dingas protesto ženklas, jei tokius para
šus paduotų įvairiose pasaulio šąlyse gy
veną lietuviai. Tereikia imtis darbo ir šį 
sumanymą įvykdyti.

Yra manančių. Jog tokios akcijos prave- 
dimas pareikalautų nemažų išlaidų. Ta
čiau jei bus dirbama taupant lėšas, darbo 
rezultatai vlstiek galima pasiekti pasigėrė
tini. Pakaktų atitinkamus tekstus atspaus
dinti, paliekant vietos parašams, ir su jais 
kiekvieno lietuvio būtų pareiga aplankyti 
toje apylinkėje gyvenančius tautiečius ir 
iš jų paimti parašus. Jei parašai būtų su
rinkti iš visų įvairiose šalyse gyvenančių 
lietuvių — įspūdis būtų didelis. Būtų pri
versta didžioji spauda prabilti šiuo reika
lu. Būtų proga su tais parašais per Lietu
vai draugingų kraštų atstovus kreiptis į 
Jungtines Tautas.

Bet ar tai bus vieningai visame pasau
lyje išsklidusių lietuvių daroma? Ar visa 
nenugrims pasyvume? Juk pas mus įpras
ta daugiau kalbėti, negu Imtis konkretaus 
darbo. .

Ateitis parodys, ar aktyvumas, svetimose 
šalyse begyvenant, savo tautos gyvybiniais 
klausimais nėra išblėsęs. y * 

ALTORIŲ ŠEŠĖLY 
TREMTIES Leidyklos išleistasis V. My

kolaičio-Putino žymusis romanas ALTO
RIŲ ŠEŠĖLY (visi trys^omai vienoje di
džiulėje knygoje) užsisaKiusiems šią sa
vaitę jau baigiamas išsiuntinėti.

TREMTIES Leidykla susilaukė kelių tal
kininkų, lietuviškos knygos bičiulių, kurie 
sutiko patalkinti šį veikalą platindami. 
Talkininkams platinimui knygų išsiunti
mas bus baigtas iki rugpiūčio 10 d.

TREMTIES LEIDYKLA.

♦ Amerikos Balsas radio siųstuvas pas
kutiniu metu transliavo vieno amerikiečių 
žurnalisto parašytą kreipimąsi į Stalina, 
kuriame Maskvos diktatoriui primenama, 
kad Kremliaus šauksmai apie siekimą tai
kaus gyvūno nieko bendra neturi su jo 
darbais. Korėja, kiniečiams teikiama pa
rama ginklais ir ypač lėktuvais yra aki
vaizdžiausi liudininkai apie Maskvos agre
sines užmačias. Šiandien kiniečiai jau turi 
1 000 karinių lėktuvų, gautų iš Maskvos. 
Patys kniečia! nenori kovoti su korėjiečiais, 
tačiau didelių aukų pareikalaujančian 
frontan jie varomi Maskovs įsakymu.

duomenis, pasakyčiau, kiek iki šiol stoja 
Čia jokia paslaptis.

Baigiantis spaudos konferencijai paža
dėta ateity jas šaukti reguliariai vieną 
kartą per mėnesį. -m-
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Svarstymai

Kalbėkime 
ras negalinčius kalbėti
PanaSlal skambančia antrašte buvo at

spausdintas straipsnis minint birželio trė
mimus Lietuvoje Argentinos lietuvių lai
krašty LAIKAS. Kalbėti už negalinčius 
kalbėt Tėvynėje palikusius kiekvieno lie
tuvio, esančio laisvojo pasaulio daly, pa
reiga.

Tektų statyti didelį klausimą, ar mes 
pakankamai kalbame už negalinčius kalbė
ti? Tiesa, klekvieneriais metais ruošiami 
trėmimų minėjimai. Tų minėjimų proga 
bandoma įsibrauti į svetimąją spaudą, pa
siekti politikus, kad jie tarptautinės poli
tikos susitikimuose galėtų priminti lietu
vių tautai primestą kančių kelią. Buvo iš
leistas vienas kitas leidinėlis, bent dalimi 
pavaizduojąs kraupaus ir baime apsupto 
gyvenimo iškarpas anapus geležinės už
dangos. Mūsų vadovaujami veiksniai 
(VLIKas) kreipėsi į Jungtines Tautas, kad 
iŠ šios tribūnos būtų tartas žodis Lietuvos 
bylos reikalu, bet tas kreipimasis įklimpo 
įprastinėn tylon.

Savo tarpe apie negalinčius kalbėti Tė
vynėje palikusius mes galime kalbėti kiek 
tik norime. Tačiau kai bandoma išeiti į 
didesnes platumas, — dažniausiai susitin
kama tarsi su sutartine tyla.

H politinių telkinių tribūnų Lietuvos 
reikalu, atrodo, ilgiau bus sunkumų išsi
tarti. Su rusais dar vis, kad ir turint kitus 
išrokavimus, bandoma ieškoti kelių sugy
venimui... Pagaliau ir patiems vakarie
čiams politikams nėra malonu priminti 
Lietuvos Jr kitų tautų likimą, nes tuo pa. 
čiu tenka prisiminti ir jų pirmatakų Vai
toję darytą klaidą, Kremliui išduodant 
šluos taikius kraštus.

Pagaliau yra sąmoningų tylėtojų, kurie 
vengia Ir vengs Lietuvos vardą paminėti. 
Štai konkretus pavyzdys. Šiandien dąžnas 
vokietis Jau puikiai supranta benamiškumo 
prasmę, nes nemaža turi ir savo pabėgėlių. 
Pagaliau žinomas tūkstančių vokiečių likt, 
maa pokariniais metais Rytprūsiuose. Ma
sės bnvo badu išmarintos. Kas paspruko į 
Lietuvą, bolševiko pavergtą ir alinamą, tas 
išsigelbėjo. Tūkstančiams vokiečių buvo 
Išgelbėta gyvybė. S| pavasarį iš Lietuvos 
grįžusieji į Vakarus kiekvienas vokietis su 
didžiausiu sentimentu prisimena Lietuvą 
ir lietuvių nuoširdumą. Pirmiausia grįžu
sieji buvo užkalbinti vokiečių laikraštinin
kų ir kitataučių. Ir vieniems, ir kitiems 
grįžusieji su didžia pagarba prisiminė Lie
tuvą ir lietuvius. Visa eilė vokiečių lai
kraščių tuos pasikalbėjimus gana plačiai 
atspausdino, tačiau kiti sąmoningai nuty
lėjo. Dar daugiau. Vis dažniau tam tikroje 
dalyje vokiečių spaudos nuaidint Lietuvos 
vardui ir sugrįžėllams reiškiant dėkingu
mų lietuviams, pagaliau buvo uždrausta 
laikraštininkams prieiti prie grįžusiųjų, 
įkurdinamų pereinamoje stovykloje. Kreip
kitės | Bonnos vyriausybę — pareiškia 
stovyklos policininkai. Gi kai buvo ban
dančių kreiptis į Bonną —- iš ten gautas 
neigiamas atsakymas.

Aiškinama, jog tatai daroma dėl tam 
tikrų motyvų. Motyvų, aišku, galima su
rankioti daugybę. Bet tarp tos daugybės 
bus ir šis: — nepatogu, kai vokiečių spau
doje nuskamba toki šilti atsiliepimai apie 
lietuvius, varge gelbėjusius vokiečius, o 
kai čia užsieniečio požiūriu viskas eina 
priešinga linkme...

Kai kam sąmoningas nepatogumas 
Lietuvą ir lietuvius minėti yra viena iš 
kliūčių ir mums kalbėti už negalinčius. Ta
čiau, nežiūrint sutinkamų kliuvinių, reikia 
dėti pastangų, kad kuo dažniau būtų gali
ma kalbėti už negalinčius kalbėti. S. M.

Mūsų dalyvavimo tarptautiniuose sąjūdžiuose klausimu
Kanačtiškių TEVLSKES ŽIBURIŲ 27 Nr. 
pateiktas straipsnis, kuriame kalbama 
dėl reikalo aiškios linijos, ypač lietu
viams einant į tarptautinio pobūdžio 
sąjūdžius. Aiškaus nusistatymo neturint 
greičiau esą galima įeiti į painiavas, 
negu ko konkretaus pasiekti. TZ tilpęs 
straipsnis pateikiamas ištisai. Bed.

“Mes keliame mintį, — pradedamas 
straipsnis, — kad pribrendo reikalas 

(išsiaiškinti, ar mūsų vadovaujantieji veiks
niai turi pasisakyti už ateities valstybinius 
junginius ar už visiškai nepriklausomas 
tautines valstybes. Reikalą tai pasvarstyti 
iškelia du nauji faktai.

Pirmasis yra Patariamosios Europos Ta
rybos nutarimas paruošti Jungtinių Euro
pos Valstybių konstituciją, kurios metme
nys paskelbti prieš pora savaičių. Met
menis paruošė specialistų komisija. Jie 
išsiuntinėti tarybai priklausančių valstybių 
parlamentams, vyriausybėms ir partijoms 
nuomonei pareikšti. Kai projektas tuo rei
kalu bus galutinai apdirbtas, jis turės bū
ti patvirtintas — ratifikuotas pavienių 
valstybių parlamentų, o to vaisius turėtų 
būti Jungtinės Europos Valstybės.

Projekto įvade sakoma: “jausdamies vie
nos kultūrinės bendruomenės nariais, 
siekdami puoselėti socialinį teisingumą, rū
pindamiesi viešojo gerbūvio kėlimu, pasi
ryžę gelbėti žmogaus laisvę, norėdami už
tikrinti taiką, nutarėme mūsų valstybes 
sujungti į Federaciją “Jungtinių Europos 
Valstybių vardu“.

Konstitucijos projektas numato bendruo
sius organus bei jų kompetencijas ir visiš
kai laisvą valstybių prisidėjimą. Numato
ma sąlyga, kad JEV organai turi atsirasti 
ir pradėti veikti konstituciją ratifikavus 
bent 5 valstybėms, turinčioms ne mažiau 
100 milijonų gyventojų kartu sudėjus. Ki
tos valstybės gali vėliau prisidėti, jų įsto
jimą patvirtinant jau veikiančiam bendra
jam parlamentui. Be politinio suvienijimo, 
numatomas ir kelias ūkiniam Eropos vie
netui sukurti. Jungt. E. Valstybių įstatymų 
leidžiamją, vykdomąją ir teisminę val
džią vykdo JEV parlamentas — dviejų rū
mų, taryba ir teismas. Numatyti ir jų su
darymo būdai.

Nemanykim, kad Europos Jungtinės 
Valstybės jau įvykęs faktas. Gal būt, mū
sų karta jų ir nesulauks, nes kliūčių bus 
visada daugiau, kaip entuziazmo. Tačiau 
yra faktas, kad šitas klausimas jau svar-

Federacijos Klubo pozicijų. Esą prof. Pak
štas palaidojęs mažas valstybes, o daugumos 
pabėgėlių vadų nuomone esą svarbu pirma 
bendromis jėgomis išsikovoti išsilaisvini
mą iš Sovietų vergijos. Ir patogiausia to 
pasiekti veikiant tautiniu pagrindu, nors 
esą aišku, kad senojo absoliutaus nepri
klausomumo tos mažosios valstybės jau 
nebeturėsiančios.

Jei taip, tai kam komplikuoti padėtį gi
nantis junginių minties, kuri, kaip sakyta, 
šiandien turi tendencijos dominuoti ir prieš 
vad. balkanizaciją visi pasisako. Mums 
atrodo, kad tarptautinių sąjūžių kūrimas 
ar įsijungimas įjuos toli gražu nieko ne
palaidoja, bet labai dažnai gali būti, jei ne 
esminiai, tai taktiškai labai naudingas ėji
mas savąją bylą keliant ir draugų ieškant. 
Atminkim, kad bylą turim ne mes vieni 
ir kad ją laimėti daug daugiau šansų yra 
ne formalaus susitarimo, bet organiškojo 
susiejimo keliu einant. Nepamirština, kad 
šiuo keliu einant mes galim turėti daug 
daugiau vilčių ateities nesusipratimams su 
kaimynais išvengti, nes nesusipratimams 
paaštrėjus turėtume jau esamus arbitrus.

Gal kaikam šitie reikalai gali atrodyti ir 
kitaip, tačiau dėl vieno reikalo, atrodo, 
visi sutarsim, būtent, kad mes tuo reikalu 
bendros nuomonės dar neturim ir kad to 
klausimo dar nesvarstėm. Ir ne vieną, tur
būt, nuvylė Sidzikausko minėtasis atsaky
mas, paremtas "daugumos pabėgėlių vadų" 
nuomone, kai reikėjo laukti pareiškimo 
mūsų pačių politinių institucijų autoritetu 
paremto. Sidzikauskas JAV yra VLIKo 
įgaliotinis, turi labai artimą kontaktą su 
kitais politiniais veiksniais, bet jų nuo
monės šiuo reikalu neprisimena, nes jos, 
matyt, nėra. Štai šis faktas verčia susimąs
tyti. Reikalas yra aiškus ir neatidėlioti
nas. Mes savo nuomonės tuo reikalu netu
rim, o ji turi atsirasti. Tuo tarpu turim du 
priešingus pasisakymus — prof. Pakšto už 
tarptautinį federalizmą ir Sidzikausko už 
ėjimą grynai tautiniu keliu, perspektyvoje 
įžiūrint suverenumo apkarpymus, tur būt, 
taip pat kažkurių junginių naudai. Dėl to 
kviestume šiuo opiu klausimu pasisakyti 
ir prisiekusius politikus ir mėgėjus, visus, 
kas sielojasi ir svarsto mūsų tautos nū
dienę nelaimę ir kelius iš jos iškopti bei

garantuoti mūsų krašto saugią, ramią 
ateitį.

Mes manome, kad nuo parinkimo tiks
lingo kelio, kuriuo eisime, nuo santykių su 
tarptautiniais organais bei sąjūdžiais, nuo 
pozicijų, kurias užimsime jų atžvilgiu, la
bai daug priklausys, kaip mus traktuos bei 
rems kiti. Mes esam jau įsijungę į ne vieną 
tarptautinį sąjūdį kovos reikalui, bet struk
tūriškai tebesame atsiję, nors bandome vi

sur spraustis. Kažin ar tikslu visur verž
tis, nežiant iki kurio taško galim eiti kartu. 
Tiesa, įsiterpimas į tokius sąjūdžius didelių 
įsipareigojimų neatneša, rankų nesuvaržo, 
tačiau nereikia pamiršti ir mūsų visuome
nės masių. Jos taip pat yra svarūs kovos 
veiksnys ir turėtų būti gerai orientuotos, 
kad suprastų politikų ėjimus, nesistebėtų, 
negūsčiotų pečiais ir patys galėtų viską 
tinkamai komentuoti.

Visose srityse reikėtų didesnio aktyvumo
Aukščiau pateiktame straipsnyje TĖ

VIŠKĖS ŽIBURIAI paliečia tik vieną ak
tualų klausimą; — su kokiu nusistatymu 
mums eitina į tarptautinio pobūdžio są
jūdžius. Apie tai pravartu būtų plačiau 
spaudoje padiskutuoti, kad tuo būdu būtų 
galima išgirsti vadinamųjų federalistų 
nuomones, taip pat pravartu patirti lietu
viškųjų politinių grupių pažiūrą.

Tačiau yra ir daugiau klausimų, domi
nančių lietuviškąją visuomenę, betgi pro 
kuriuos nuolat sąmoningai ar nesąmonin
gai tylomis praeinama. Kitataučiai nuolat 
lietuvių susiorganizavimą ima pavyzdžiu, 
gi mes kitataučius dažnai pavyzdžiu nu
rodome dėl jų veiklumo. Paminėtini kad ir 
kaimynai latviai. Jie iki šiol dar savo po
litinių grupių nepajėgė apjungti vienon 
centrinėn organizacijon, tačiau jų veiklu
mas dažnai nuaidi svetimoje spaudoje. 
Primintinas čia kdd ir Londone suruošta
sis latvių meno festivalis. Jie parinko šiam 
festivaliui patį patogiausią laiką, kai ma
sės suvyksta į britų ruošiamą festivalį.

Mes turime eilėje valstybių pripažintus 
Lietuvos diplomatus, turi savo diplomatus 
Ir latviai. Dabartinis metas, tatai yra aiš
ku, nėra palankus diplomatiniam akty
vumui pavergtų kraštų diplomatams. Ta
čiau latvių diplomatai, negalėdami tiesio
giniai išvystyti veiklos, ėmėsi propagandi
nio darbo. Parašė ir išleido visą eilę vei
kalų svetimomis kalbomis ne tik apie Lat
viją, bet ir apie Pabaltį apskritai. Pas mus 
šitame bare tyla, išskyrus Vašingtone Ža- 
deikio pastangomis leidžiamus biuletenius.

Darbo darnumui reikėtų daug ką išsiaiš
kinti. Darbo pasidalinimas ir jo suaktyvi

nimas yra būtinas. Šiandien nuolat pasi
taiko lygiagretumo. Jo būtų galima iš
vengti, jei politinio darbo plotai būtų po
zityviai koordinuoti. Tatai bene geriausias 
kelias atsiekti būtų sušaukiant politinių 
veiksnių platesnę konferenciją, joje daly
vaujant politinių grupių atstovams, Lietu
vos diplomatijos korpui ir VLIKui. Tokio* 
je konferencijoje pirmame plane turėtų 
būti surasta glaudaus bendradarbiavimo 
bazė ir ištirpdyti iki šiol pareiškusio pasy
vumo ledai. Šiandien ne laikas pinti pla
nus, kas kuo bus grįžęs Lietuvon. Priešin
gai, į šalį atidėjus visas ambicijas ir kitus 
išrokavimus, reikia apjungti visas pozity
vias jėgas Lietuvos laisvinimui.

Ęeikėtų, politinių veiksnių konferencijos 
sušaukimo atveju, pasvarstyti ir Tautos 
Fondo praplėtimo klausimą. Vietoje ligšio
linio pakrikusio visais frontais aukų bei 
mokesčių rankiojimo, Tautos Fondas turė
tų tapti ne tik Lietuvos laisvinimo darbo 
rėmimo institucija, bet jis turėtų apimti 
tiek kultūrinio, tiek švietimo darbo rėmi
mą ir skatinimą. Iki šiol švietimo ir kul
tūrinė sritis pas mus visiškai apleista ir 
jei čia pastebima kiek gajumo, tai dau
giausia privačios iniciatyvos dėka. Lietu
vybės išlaikymo tarnyba neturėtų ribotis 
šios institucijos buvimu Vykdomoje Ta
ryboje, bet ta tarnyba per Tautos Fondą 
turėtų ateiti su galimai platesne parama 
lietuviškųjų Vargo Mokyklų palaikymui. 
Vien politinio darbo rėmimas yra per siau
ras Tautos Fondo uždavinys. Ilgiau už
trukus grįžimui Tėvynėn, gali ateiti me
tas, kad jaunoj karta, arba bent žymi jos 
dalis, teks nurašyti, ligšioliniu keliu ei
nant.

stomas, dar ilgai bu> svarstomas ir- mūsų 
politiniams veikėjams su juo teks ne kartą 
susidurti akis į akį. Juk mūsų atstovai 
Strasburge taip pat būna ir stengiasi gy
vai pasireikšti. Būkim atviri — jie ten 
vyksta ne Jungtinių Europos Valstybių 
kurti, bet lietuviškąją bylą viešumon kelti 
ir sau draugų medžioti. Tai tiesa. Tačiau 
argi ir ten ir daug kur kitur mes nesusi- 
tiksim su tuo kardinaliniu klausimu: kogi 
norit? Visiškos izoliacijos ar vietos ateities 
junginiuose? Ir to mes galėtumėm dabar 
nespręsti, palikti atstatytiems neprikklau- 
somos Lietuvos organams, jei nuo to nepri
klausytų mūsų bylos populiarumo sėmin- 
gumas.

Kas kiek jaučia nūdienės tarptautinės 
politikos linkmes, negali tvirtinti, kad da
bar pasaulyje reikštųsi didelio palankumo 
visiškai nepriklausomų tautinių valstybių 
koncepcijai. Juoba, kad lenkiančioji pa
saulio pajėga — JAV — europinio nacio
nalizmo nepajėgia suvirškinti ir smulkių 
valstybėlių bijo.

Antrasis faktas, kuris duoda medžiagos 
šiam svarstymui, yra National Committee 
for Free Eu$>pe Lietuvių Patriamosios 
Grupės pirmininko V. Sidzikausko atsa
kymas į paklausimą dėl prof. K. Pakšto 
pastangomis įsikūrusio Vidurio Europos

Berlyne sovietai ruošia barikadas, kurios tuojau nuardomos
Liepos pabaigoje, spaudos pranešimais, 

Berlyno rytiniame sektoriuje sovietų pas
tangomis buvo šaukiamas „Pasaulio jau
nimo sąskrydis“, į kurį, atrodo, daugiausia 
noro parodė patekti Vakarų Vokietijos ku- 
munistinis jaunismas. Kad sutrukdyti sąs- 
krydininkams- patekti., į .Rytų., Vokietijoj 
zoną, visu pasieniu, nuo Baltijos jūros iki 
Čekoslovakijos sienos, buvo išstatytos sus
tiprintos Vakarų Vokietijos policijos pajė
gos. Kai kuriose vietovėse su „sąskrydi- 
ninkais“ vokiečių policija turėjo susirėmi
mų, daug kur jie buvo suimti ir grąžinti 
tėvams. Būdinga tai, kad Berlyno ryti
niame sektoriuj ruošiaman komunistinio 
jaunimo sąskrydin patekti talkino kai ku
rie vokiečiai, užimą atsakingas tarnybas 
Vakarų Vokietijoje. Vokiečių spauda pažy
mi, jog viena Raudonojo Kryžiaus įgalio
tinė, dirbanti Mūnchene, padėjo nemažam 
skaičiui komunistinio vokiečių jaunimo iš 
Bavarijos išvykti Berlynan. Taip pat ne
maža talkinęs Manfred von Brauchitsch, 
žinomas lenktynininkas, kuris sakosi nesąs 
komunistas.
Ryšium su rytiniame Berlyne komunisti
nio jaunimo „sąskrydžiu“, Berlyne vėl 
prasidėjo „vidaus kovos“. Vakarinis Ber
lynas pas save neįsileido „sąskrydininkų“. 
Kur tik jie nebandė veržtis — visur buvo

grąžinti rytinin Berlynan. Dabar rytinio 
Berlyno sektoriaus valdovai susigalvojo 
naują triuką. Įsakyta rytinio Berlyno sek
toriaus darbininkams įrengti barikadas, 
kurios skirtų rytinį Berlyno sektorių nuo 
vakarinių. Pirmiausia barikados buvo su
pilamos, iš žemės ir akmens. Tačiau vaka
rinių Berlyno sektorių gyventojai taujau 
pat tas barikadas išardė. Pasitaikė, kad 
rytinio sektoriaus įrengtos barikados buvo 
gera priemonė rytinio sektoriaus milici
ninkus apmėtyti akmenimis...

Galiausiai įsakyta barikadas įrengti stip
resnes, kurių negalėtų vakarinio Berlyno 
gyventojai išardyti. Rytinio Berlyno sek
toriaus darbininkai, po pirmojo nevykusio 
barikadų „įrengimo“, atritino metro ak
mens skaldos gabalus ir juos pradėjo išri
kiuoti pagal vakarinių Berlyno sektorių 
ribas. Tačiau ir šios barikados buvo stato
mos ant rytinio Berlyno sektoriaus „teri
torijos“. Nors naujosios barikados nesidavė 
lengvai išardomos, tačiau berlyniečiai greit 
sugalvojo būdą ir šioms likviduoti. Buvo 
įsitaisyti plieniniai trosai, kurie, kaip laso, 
iš vakarinio Berlyno sektorių metami ant 
išrikiuotų akmens barikadų. Netrukus ne
maža įgudo tiek specialistų, jog ry
tiniame sektoriuj Išrikiuotos barikados at
sidūrė vakariniuose sektoriuose.

Barikados ir toliau rytiniame Berlyno 
sektoriuj bandomos statyti, kurios netru
kus vakarinio Berlyno gyventojų nuardo
mos. t

Rytinio Berlyno pareigūnų šiaip moty
vuojamas barikadų statymas: — “Jos (ba
rikadas) turi tikslą įspėti neprityrusius ry
tinio Berlyno gyventojus patekti į vakarinį 
Berlyną ir tuo būdu apsisaugoti nuo pa
grobimų ...“

Tito kursto Lenkiją
Liepos antrojoj pusės Varšuvoj lankėsi 

Molotovas su eile aukštų sovietų patarėjų. 
Tik Molotovui spėjus iš Varšuvos išvykti, 
ateina žinios, jog Lenkijoje prasidėjęs pro
cesas prieš eilę aukštų lenkų karininkų, 
kurie kaltinami santykiavę su vakarais'. 
Teisiamųjų tarpe keli karininkai, buvusio 
karo metais greta anglų kovoję lenkų 
korpe.

Molotovas Varšuvoje. pasakytoje kalboje 
grasinančiai išsitarė prieš Jugoslavijos dik
tatorių Tito. Dabar Tito, atsilygindamas 
Molotovui, per radiją pasakytoje kalboje 
kreipėsi į lenkus, kad jie galimai greičiau 
atsiskirtų nuo sovietų, su kuriais bičiulye- 
tė nieko gera nežadanti...

kardais su juo kirstis. dvejetą numerių. Skaityti lietuviškai dar nebuvau pra-
— Kaip drįsai be mano sutikimo? tęs, daug žodžių man trūko, daug ko nepermaniau. Jis
— Aš norėjau pabandyti, kaip lietuviškas 'balsas man noriai aiškino. Netrukus pats viską supratau. Pra-

Skardžių bažnyčioje skamba. Skamba gražiai. dėjau laisvai lietuviškai galvoti, lietuviškai jausti.
Klebono oflciališkumas tuojau išnyko. Jis žvilgterėjo Nuostabiai greitai pasidariau lietuvis. Tik kažin keno 

į mane palankiai ir net nusišypsojo. Atrodė, kad aš buvo didesnis nuopelnas, Gundės ar klebono?
jam patikau ir pasielgimu ir atsakymu. Gundė ateidavo giedoti rytmetinių tik su savo drant-

Nieko aiškaus negalėjau jai į Jai atsakyti. Apie savo 
tėvynę aš tikrai lig tol ne daug turėjau supratimo. Kai 
augau pas gerą Schdnfeldtą, maniau, buvau vokiečiu
kas. Tas gi senis klebonas, pas kurį pyragus minkiau, 
mane lenku vadino. Dabar ji, štai nustebo, kad nežinau, 
kad esu lietuvis.

Ėmiau jai aiškinti. Sakiau, kad nors čia visi žmonės 
ir lietuviškai šneka, bet nuo seniai Dievą bažnyčioj len
kiškai garbina, taigi ir negalima jų papročių pertrauk
ti, naujos mados įvesti. Dar sakiau, kad Dievas daug 
kalbų moka, daug jų pažįsta, taigi ir lenkiškai supranta.

Ji į mano aiškinimus tik karčiai nusišysojo. —Paste
bėjau, kad ir karti šypsena ją dabina.

— Gal bažnyčioje negerai ginčytis, velniai gali juok
tis, — visai nuginklavo mane Gundė, radus svaresnį 
ginklą ir karčią šypseną į draugingesnę pakeitus. — 
— Bet būk geras, ateik kuomet į mus. Mano tėvelis 
džiaugsis. Tuomet plačiau galėsim pasišnekėti, kodėl 
fia reikia lietuviškai giedoti, nors pirmai ir kažin kiek 
būtų lenkiškai giedota. Pradėkim dabar: „Garbinkim 
Viešpatį Dievą“...

— Na, levut, pradėkim! — Susėdo jos klaupkosna ir 
pradėjo.
, Negalėgamas atsiremti, išslydus visai mano atsparai 
K po koji}, ir aš ėmiau tarti vargonais.

— Koks bus galas? — rūpinaus. Prisiminiau Vely-

Sugiedojau ir aš, vargonus smarkiau paleidęs.
— Tebūna, kas noril
Nežinau kodėl, bet man atrodė, kad aš lietuviškai 

galiu laisviau giedoti, neg lotyniškai ar lenkiškai. Gal 
vien dėl jos?

Gundė pastebėjus, kad ir aš giedu, atsigrįžę į mane 
ir nudžiugusiai, padrąsinančiai galvute linkterėjo. Aš 
dar daugiau sustiprėjau savo naujoj padėtyj.

Davatkos, įėję bažnyčion, tuojau kėlė galvas į viš- 
kas. Sustovinėjo ir nustebę klausėsi Į altorių eidamos 
ir tai dar po keletą kartų grįžosi atgaliom Nors davat
kos žino, ką reiškia grąžytis bažnyčioje — velnią visam 
jo baisume gali pamatyti.

Po rytmetinių laukiau, kad Gundė ir rožančių giedos 
lietuviškai. Net pats buvau pasiūlęs, bet ji manė, kad 
šiam kartui pakaks.

— Paskum kuomet.
Jos drąsus protingumas ir išrokavimas stebino mane. 

Visai mane iš pat pradžių sužavėjus, atrodė, kad ji vis 
daugiau man patinka. Gėrėjaus ja, kiekvienu jos žodžiu.

Po mišių klebonas pašaukė mane klebonijom
— Žiūrėsiu, kas dabar bus! — galvojau eidamas, vy

riškai visam kam pasiruošęs.
Bet buvau paruošęs ir visišką apgynimą ir sau ir 

savo žygiui, nors tikrumoj ir nežinojau argumentų, 
kam Skardžių bažnyčioje reikia lietuviškai giedoti. Lyg

— Gerai, kad pradėjai. Labai gerai. Reikėjo jau anks
čiau pradėti. Tik aš, neseniai čia atkeltas, nedrįsau. 
Gerai, kad tu pradėjai. Galėsi dabar kas šventadienis 
lietuviškai rytmetines giedoti... Paskum, toliau ir iš 
rožančiaus lenkišką kalbą išvysime. Tik nereikia sku
bėti. Reikia pamažu. Pirma rytmetinės, paskum rožan
čius, o pagaliau ir kiti giedojimai. Niekas nei nepajus.

Aš pritariau klebonui.
— Kokia mergiotė tau padėjo giedot?
— Dar gerai nepažįstu. Ji čia pat iš miestelio.
— Gražus balsas. Dailiai, labąi dailiai gieda. Smagu 

buvo klausyti.
Džiaugiaus, kad klebonas ją gyrė.
— Ji, matyt, dar pirmą kartą?
— Praeitą sekmadienį atėjo.
— Šiandien ateisiu pažiūrėti, kaip jūs ten mokinatės. 

Gal dar lietuviškai ką sudainuosim... Reikia Lietuvą 
pamažu gaivinti, atsargiai krapštyti iš miego. Staiga 
nubudus galėtų išsigąsti, — baigė klebonas pamoki
nančiai. Gal man įspėti, gal save pateisinti.

Visai nelaukiau, kad toks bus galas.
Klebonas ateidavo veik kiekvieną šventadienį pasi

klausyti, kaip mes giedame, o pagaliau pats pradėjo 
visus mokinti dainuoti. Po keletos savaičių kad už
traukdavome koru kokią dainą, net visas miestelis 
aidėjo.

Nepaprastai dainas pamėgau. Kai dar buvau fnažas,

ge. Kitos giesmininkės visai neateidavo. Joms buvo toil. 
Tik retai kokia, anksti iš namų išklydus.

Taip sutartinai ir dailiai mes visi trys giedodavom, 
kad rodės net šventieji bažnyčioje mūsų Dievo garbi
nimo klausėsi ir jų graudūs veidai pragiedrėdavo kiek. 
Viskas joje virsdavo kitaip, sava ir artima. Ko tik ne
melstum, vis rodės Dievas čia išklausytų. O aš mel
džiaus, mano malda meilės prašė. O meilė buvo arti, 
čia pat.

XIII
AR tu girdi? pašoko Kuprelis. — Girnos dykos ma

la! Lėk greičiau apačion!
Griūnu laiptais.
Radau maišą, jis kabo palaidas! Vėjas, įsiveržęs pro 

duris, plavesuoja jį į šonus. Jame nieko nėra.
Vėl tekinas viršun. Į Kuprelį.
— Tamsta, maišas kabo tuščias!
Kuprelis nieko neatsakė, tik piktai į mane pažiūrėjo 

ir, kaip skritulys, nuriedėjo žemyn.
. Aš paskui. Manau, kad jau čia nėr žinios, kas at
sitiko.

— Žiūrėk, ką padarei!
Atkišę jis rankovę, kurią aš, mainydamas maišus, 

užstūmęs visai užmiršau atstumti. Jam dabar atkišus, 
maišas pusiaupilnis prisipildė sėlenų.

— Žiūrėk dar čia! — atidarė piklių iš šono. Pakėlė
kas, filijos kleboną. nujaučiau juos. Iš Gundės, iš jos balso žvilgančio ir

Po truputį pradėjau nurimti. Gundės balsas mane spragančio skambesio. Jis vis aidėjo ir mano ausyse ir 
ramino. Rodės, ne mergiotė, bet koks angelas iš dan- širdyje.
gaus gieda. Ir pačios rytmetinės taip nuostabiai, sklan- — Kaip tu šiandien rytmetines giedojai? — paklausė 
džiai lietuviškai skambėjo. Lenkiškai panašiai toli gra- manęs klebonas rimtai, oficialiai.
žu negalėtų. — Lietuviškai, — atsakiau drąsiai, pasirengęs nors ir

mėgau klausyti sodžiaus mergiotes vakarais dainuo-, maršką.
jant. Tiko man dainų graudingumas, liūdesys. Jų švel- Priėjau. Žiūriu skryniom Net akyse tamsu pasidarė, 
nūs, smagus liūliavimas. Ir aš pamenu, kad tyliai joms Didelė krūva baltų, kaip sniegas miltų, užterštų sėleno- 
tariau. Ir tardamas lingavau į šonus, tarytum mane mis. Į galą, į rankovę net juoda.
kas supė, ar vežė laivu per didelį, platų ežerą. — Reikės pyragai su sėlenomis valgyti, — nustato

Jau kelinton dienon atnešė man klebonas Aušros Kuprelis šaltai.
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Lietuviai visame pasaulyje
Kraštai, kur gyvena lietuviai t. kancauskas @

Argentina - neištirtų galimybių ir didelių kontrastų šalis
Argentinoje geriausiai stovinti susisieki

mo priemonė kol kas yra požeminiai trau
kiniai. Jie vaikščioja dažnai ir tiksliai.

Dėl sunkių įsigijimo aplinkybių, taksių 
skaičius nedidelis, todėl norint jį pagauti, 
kartais tenka išlaukti apie valandą laiko; 
o tomis valandomis, kada baigiasi darbo 
metas, stačiai neįmanoma.

Susisiekimas nebrangus, bet nuolat vis 
keliamas. Dabar, kad nuvažiuoti į darbą, 
esantį už maždaug dešimt kilometrų, dar
bininkas tramvajui ir autobusui moka tri
jų minučių uždarbį, kolektyvui — 7—8 mi
nučių.

Dėl butų stokos centre, darbininkai turi 
vykti gyventi į tolimus priemiesčius, o į 
darbus tenka važinėti daugumoje į centrą, 
ar arti jo. Dėl to šiandieninė darbininko 
padėtis tuo atžvilgiu yra tragiška. Iš ryto 
ir po darbo kiekvienoje autobuso, tramva
jaus ar kolektyvo sustojimo vietoje susi
daro šimtametrinės eilės belaukiančiųjų. 
Tuo laiku viso susisiekimo priėmė
jau būna perpildytos ir pakelyje nebesus- 
toja. Todėl darbininkams eilėse kartais 
tenka išlaukti valandą ir daugiau laiko. 
Tuo laiko. Tuo laiku susisiekimo priemo
nės eina dvigubai perkrautos, nes dažnai 
laukiantieji, išėję iš kantrybės, kabinasi 
ant autobuso ar tramvajaus, nežiūrėdami 
pavojaus savo gyvybei.

Argentinos žemės turtai. Kiek požemi
nių turtų Argentina turi, dar nėra išaiš
kinta, nes milijonai hektarų dar nėra matę 
gyvo žmogaus. Kol kas tik geriau prieina
muose plotuose yra surasti žemės turtai 
ir Jie bent dalimi eksplotuojami. Be Ar
gentinos kraujo — žibalo versmių, yra be
galės mineralų, k. a. geležies, švino, cino, 
vario, aukso, sidabro, druskos, volframo, 
anglies, antimonio, grafito, 'granito, įvai
raus marmuro ir 1.1

Paskutiniu laiku Argentinai nusistačius 
kuo mažiau žaliavų įsivežti iš užsienių, te
ko pradėti intensyviau eksplotuoti savą
sias gėrybes.

Žemė ūkis. Derlingosios Argentinos vie
tos, nors dar nepakankamai kultyvuotos, 
bet jau lengvai įstangia išmaitinti visą 
kraštą ir dar eksportuoti. Kaskart vis di
desni žemės plotai sukultyvuojami ir pa
verčiami naudingais. Ten, kur gali augti 
bent kokie javai, lengvai auga tie patys 
augalai, kaip ir Europoja. Argentinoje gau
siai auginami kviečiai, rugiai, avižos, mie
žiai, kukurūzai, linai, saulėgrąžos, ryžiai 
žemės riešutai, tabakas, Ir kt. Pelningiau
si gyvulių ūkiai, kurių yra gana daug. Dė
ka gyvulininkystės Argentina tapo turtin
giausias kraštas pasaulyje savo mėsos ga
miniais ir į save nukreipė daugelio pa-». 
šaulio kraštų akis. Jei ne Argentinos mė
sa — daugeliui kraštų tektų pasninkauti, 
6 jai pačiai būtų sunku iš užsienio už be
vertį savo.pinigą gauti įvairių mašinų ir 
Žaliavų. Argentinoje mėsa tik paskutinių 
laiku pabrango ir daugelis darbininkų tu
rėjo sumažinti jos vartojimo normą. Ta
čiau dažniausiai mėsa valgoma du kartu 
per dieną.

Iš čia seniau įsikūrusių lietuvių nedi
delis nuošimtis tapo ūkininkais, nes neį
prastos gamtos sąlygos ir ūkių primity
viškumas jų nesuviliojo.

Tie, kurie turėjo kantrybės verstis že
mės ūkių, per ilgą metų eilę gana gerai 
susitvarkė ir šiandieną savo ūkius verti
na šimtais tūkstančių pezų. Bene daugiau
siai iš ateivių1 Argentinoje žemės ūkiu už
siima lenkai, rusai ir nemaža dalis vokie
čių. Vokiečiai daugumoje yra susibūrę j 
savas kolonijas ir tvarkosi taip, kaip ir 
savoje tėvynėje. Jų kolonijos vaizdas gana 
įspūdingas, pradedant pastatais vokiško 
stiliaus ir baigiant sodybų sutvarkymu, vi
sur dvelkia tvarka ir rūpestingas, savų 
tradicijų bei papročių gerbimas.

Pramonė. Nuo 1946 metų paėmus val
džią prezidentui J. Peron, vietos pramonė 
pradėjo smarkiai augti. Buvo smarkiai iš
plėsta įvairių gaminiu pramonė, kuri iki 
šiandien beveik visiškai išstūmė iš Ar
gentines tuos gaminius, kurie buvo gami
nami užsieniuose ir turėjo ženklus „Made 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a 

Stoviu ir nežinau, kas daryti. Žiūriu tiktai į miltus.
— hnk maišą. Nešk tuojau. Skrisk su juo viršun, — 

skubina jis.
Nustvėręs maišą tikrai skrendu.
Užpylęs, atgaliom Kuprelio jau čia nėra. Atsidengęs 

piklių, vėl žiūriu į miltus. Baisiai, baisiai jie suteršti. 
Pyktis kremta. Rodos nežinau, ką įmanyčiau.

— Kas dabar su jais daryti?
— Malūnas sustojo. Sustabdė kas. Įlėkė Kuprelis iŠ

lauko. i
— Semk sėlenas iš pikliaus. Pilk maišam
Pritaisiau maišą prie durelių. Ėmiau žerti su lentele. 

Tiktai nuo paviršiaus, gražiai
— Semk ir su miltais! — liepia.

* — Kad gaila.
— Nieko, negailėk! — susijuokė pro pyktį. — Kaip 

•umalei, taip ir suvalgysi.
Tyliu. Ir jis tyli. Tylėdami žeriam sėlenas maišuosna. 

Su miltais.
Retkarčiais Kuprelis žvilgterėja į mane. IŠ padilbų, 

bet ne rūsčiai, tėviškai. Aš sarmatijuos ir pykstu pats 
ant savęs.

Susėmėm. Liko tik balti, gražūs miltai. Tik ne tiek 
daug, kiek įturėtų.

— Nešk šitą maišą ir užpilk. Aš tuo tarpu malūną 
paleisiu, — sako Kuprelis jau visai ramiai.

— Ar su miltais nieko blogo- nebus?
— Žinoma, ne. Jie pikliuje atsiskirs. Sėlenos nueis 

savo keliu, miltai savo. Tik darbo daugiau... Žiūrėk, 
dabar jau niekuomet nepalik užkišęs anos rankovės. 
Kitaip ji tik sėlenų prisipildo, o kai joms nėr kur 
išeiti, jos ir veržias per viršų skrynion, tiesiai miltuos- 
na. Dar kitą kartą taip susigrūda gale rankovės ir pik
liaus, kad jį suturi. Tuomet jau lūžta, genda kas. Taigi, 
dabok!

— Kiek laiko sugaišom! — nustatėm abu, susitaikę.

in..Dabar beveik viskas, iškyrus sudė
tingas mašinas, yra vietos gamybos ir pa
ženklinama „Industrija Argentina". Dėka 
šios reformos daugelis amatininkų bei ka- 
patalistų tapo fabrikantais ir šiandieną sa
vo kapitalus skaičiuoja milijonais. Tų fa
brikų dabar galima rasti net po kelis ša
lia vienas kito ir visi negali spėti pakan
kamai rinką aprūpinti gaminiais. Kadangi 
gaminių paklausa viršija pasiūlą, tai ga
mintojai nekreipia jokio dėmesio į gami
nių kokybę, dėl ko beveik visi gaminiai 
yra labai prastos rūšies, o jų kaina aukš
ta. Argentina dalį savo gaminių ekspor
tuoja ir už tuos gaminius iš kitų šalių 
gauna reikiamas žaliavas bei mašinas. Di
džiausią eksporto dalį sudaro mėsos ga
miniai.

Palyginus sunkias ankstyvesnių ateivių 
įsikūrimo sąlygas, — lietuviai gana gau
siai įeina į pramonininkų skaičių. Šian
dieną, esant geroms galimybėms turimas 
pramonės įmones plėsti, lietuviai tuo pasi
naudoja ir smarkiai žengia pirmyn. Ge
riausiai sekasi tiems, kurie dirba geležies 
ir medžio apdirmo srityje. Net ir iš nau
jokų yra prasimušę į pramonininkų eiles. 
Lietuviai pramoninkai nėra organizuoti, 
bet tarpusavio ryšius palaiko gana gerus. 
Jau vienuolikti metai, kai kartą per metus 
lietuviai pramonininkai rengia savo susiar
tinimo pobūvius. Šiemetinis toks pobūvis 
įvyko liepos 1 d. Buenos Aires Lietuvių 
Klube, kuris praėjo lietuviškoj nuotaikoj.

Švietimas. J. Peron didžiausiu pasiry
žimu kovoja su neraštingumu, kuris iki jo 
atėjimo valdžion buvo gana didelis. Per 
pirmuosius prezidentavimo metus švietimo 
įstaigų skaičių keleriopai padidino ir vis 
didina. Vien per 1950 metus buvo pasta
tyta keli šimtai mokyklų. Dabar visame 
krašte veikia apie 16.000 pradžios moky
klų, su apie 2.000.000 mokinių ir 105.000 
mokytojų. Aukštesniųjų mokyklų skai
čius siekia apie 350, kurias lanko apie 
126.000 moksleivių. Be to, dar yra eilė in
stitutų ir amatų mokyklų, šiuo metu yra 
6 universitetai su 27 fakultetais. Studentų 
skaičius siekia iki 25.000.

Kiekvienoje Argentinos mokykloje bei 
universitete semiasi mokslo didelis skai
čius lietuvių vaikų. Mokytojų eilėse yra 
keli desėtkai lietuvių kilmės mokytojų. 
Kordobos universiteto, agronomijos kakul- 
tete profesoriauja Argentinoje gimęs lie
tuvis Antanas Krapovickas. Ne tik šis 
garbingas tautietis, bet ir visa Krapovickų 
šeima yra pavyzdingi lietuviai ir lietuviš
kų tradicijų bei lietuvių kalbos gerbėjai.

PIRMIEJI
TREMTIES leidyklos išleistą V. Myko

laičio-Putino žymųjį romaną ALTORIŲ 
ŠEŠĖLY dalis anksčiau užsisakiusių lietu
viškosios knygos Bičiulių jau gavo. Kai 
kurių atsiliepimai pasiekė leidyklą ir jie 
bus paskatų ir toliau ryžtis išleisti mūsų 
autorių vertingų leidinių, žinoma, tuo at
veju, kai pirmasis leidinys — ALTORIŲ 
ŠEŠĖLY — pasieks mūsų tautiečius.

šiuo metu Vokietijoje imtis leisti stam
besni leidinį nėra taip lengva, nes stovy
klose tepaliko nežymūs ir neplnlgingl mū
sų tautiečių likučiai. GI su leidiniu pasiek
ti užjūry gyvenančius taip pat susidaro 
spragų. Žymi didžiuma mūsų senųjų ir 
ypač naujųjų išeivių užimti neįprastais 
darbais. Norint Jų tarpe paskleisti lietuviš
ką knygą — reikia apaštalauti, nesigailėti 
laiko su ja pavaikščioti tarp tautiečių lais
valaikiais, Jiems duoti progos leidinį pa
matyti — tuo atveju kiekvieno vertinges
nio leidinio išplatinimo klausimas būtų 
teigiamai išspręstas. Tačiau užjūriuose to
kių naujųjų knygelių nedaug tėra. Dar 
niekas iš lietuviškosios knygos platinimo 
negali verstis, nes lietuviškųjų knygų lei-

— Gal ir aš kiek kaltas. Per daug įsipasakojau, — 
sutinka Kuprelis.

Ir vėl viskas suūžė, subildėjo.

XIV
IR vėl sėdim vienas prieš kitą. Tarytum niekb ir ne

buvo. Kuprelis man savo širdį atveria, neslepia jos, 
apsakynėja.

— Kartą jau vėlai rudenį mūsų giedojimo repeticijos 
ilgai nusitraukė. Lig pat vidurnakčio. Tai buvo sekma
dienį prieš pat Nekalto Prasidėjimo atlaidus. Tie at- 
laidyai buvo dideli, nes Skardžių bažnyčios vardinės. 
Taigi rengėmės dailiai pagiedoti. Dar moklnamės vieną 
naują mišią, tai dienai pritaikintą. Baigėme kur jau, 
vėlai. Giesmininkės, kurios buvo ištolo, nuėjo miegoti 
špitoliun. Kitos į savo drauges iš arčiau.

Gundė tą vakarą buvo atėjus be draugės. Visoms jau 
išsiskirsčius, paprašė:

— Palydėk Tamsta mane. Naktis tamsi, galiu dar 
paklysti. Tokiu laiku ir vaidinas. Aš bijau

Džiaugiaus, kad ji pati paprašė. Jau buvau norėjęs, 
tik nedrįsau, pasisiūlyti.

Rengiaus Ją palydėti, kaip kokion išpažintin. Galvo
jau pasakyti viską, kas mano sielą slegia ir širdį 
graužia.

Vienok buvo baisu gauti neigiamas atsakymas. Ge
riau gyventi bent ir viena viltimi, neg žinoti, kad jau 
viskas pražuvo, kad paskutinis spindulys užgęso.

Sunki yra ir nežinia. Jos našta veržia pečius. Ir vis 
didėja. Ima noras ją nutraukti, lengviau atsikvėpti

Ak būtų gerai tamsią naktį, kai niekur nieko nema
tyt, negirdėt, atidengti mylimajai širdį, parodyti Jos 
žaizdas ir paprašyti, kad ji papūstų į jas savo lūpomis.

Ką galvojau, ko nedariau, nieko nenusprendžiau.
Išėję iš kambario, įlindom lyg maišan. Orą galima 

buvo imti rankomis. Tuoj pametėm vienas kitą.
— Kur Tamsta? — sušuko Ji tvoros atsidūrus.
— čia, — atsiliepiau kaip pro pakulas.
Išgraibę tamsą pagaliau susiradom.

Tiek seneliai Krapovlckai, tiek jų čia gimę 
vaikai lietuviškai kalbageriau už daugelį 
tokių, kurie Lietuvą paliko tik prieš kelis 
metus.

Užsieniečiai Argentinoje. Bene didžiausią 
užsieniečių dalį sudaro ispanai ir italai, 
kurių galima priskaityti po kelis milijonus, 
ir vis kasdieną laivai po kelis šimtus nau
jų emigrantų atveža, kai tuo tarpu iš kitur 
vos vienas kitas atvyksta. Ispanų ir italų 
ateiviai, pagal savo skaičių, neužima gar
bingiausias vietas užsieniečių tarpe ir nėra 
gausiai organizuoti. Jie daugiausiai laikosi 
nuošaliai nuo savo organizacijų ir sten
giasi greit suargentinėti. Labai retoje ita
liškoje šeimoje rasi čia gimusius vaikus, 
kurie kalbėtų savo tėvų kalba. Net patys 
tėvai daugumoje vartoja tarpusavyje is
panų kalbą. Gimtosios kalbos vartojime 
labai panašiai stovi lenkai, rusai ir lietu
viai.’Tik daugiau susipratusios šeimos sa
vo vaikus stengiasi išmokinti savo tautos 
kalbos ir su jais kitaip nekalba, kaip tik 
savąja kalba. Teko matyti lietuviškas šei
mas, kur valkai nei vieno žodžio nemoka 
lietuviškai, o tėvai silpnai kalba ispaniš
kai, bet lietuviškai tarpusavyje tesugeba 
kalbėti tik susibarimo atveju. Mat, baran
tis su įtemptais nervais sunku surinkti 
riebesnius išpaniškus žodžius. Yra vaikų, 
kurie viską supranta lietuviškai, bet at
sako ispaniškai. Kiek didesnis susidomėji
mas vaikus mokinti lietuviškai prasidėjo 
po stipresnės propagandos per spaudą, su
sirinkimus, minėjimus ir pan. Taip pat 
nemaža čia gimusių lietuvių vaikų lietu
viškai prakalbo, kai pradėjo daugiau ben
drauti su naujaisiais ateiviais — trem
tiniais.

Ne tik argentiniečių, bet ir kitų ateivių 
akyse garbingiausią vietą užima vokiečiai, 
anglai, danai, olandai, belgai, šveicarai, 
vengrai ir kitos kultūringesnės tautos- Ru
sai ir lenkai, kaip kituose kraštuose, taip 
ir Argentinoje, skaitomi nekultūringiau- 
siais. Gal todėl argentiniečiai, norėdami 
užsienietį iškolioti, pavadina lenko ar ruso 
mėšlu. Girtuokliavimo atžvilgiu šios dvi 
tautos taip pat pirmauja.

Salia ateivių darbininkų, vokiečių tar
pe yra nemažas skaičius tokių, kurie čia 
atvyko su kapitalu ir ėmėsi pramonės ar 
prekybos. Visos didžiosios įmonės ir pre
kybos yra vokiečių, anglų, prancūzų bei 
belgų rankose. Vokiečiai ir anglai ‘labai 
organizuoti; jie turi begales įvairių klubų, 
organizacijų, savišalpos įstaigų, mokyklų, 
puikią kasdieninę spaudą ir eilę bibliotekų.

Sis tas apie argentinlečius. Grynas argen- 
tinietis (čiagimis) visur ir visuomet yra 

d Imas paskutiniu metu kad ir rodo gyvė
jimo ženklų, tačiau jis dar gana lėtokas. 
Dėl šių priežasčių lietuviško velkio pas- 
kleidėją tenka laikyti naujuoju knygeliu, 
skinančiu kelią lietuviškai knygai į mūsų 
visuomenę, pradedančią prigyti naujo gy
venimo dirvoje.

Nežiūrint šių sunkumų, su kuriais tenka 
susidurti ypač bandant Vokietijoje išleisti 
lietuvišką veikalą, skatinančiai veikia tų 
lietuviškosios knygos Bičiulių atsiliepimai, 
kurie ją gauna į rankas. TREMTIES Lei
dyklai malonu išgirsti tokius Šiltus atsilie
pimus lietuviškosios knygos Bičiulių, ku
riuos pasiekė ALTORIŲ ŠEŠĖLY.

Puikiai išleista knyga
Iš Didžiosios Britanijos TREMTIES lei

dyklą pasiekė žurnalisto K. Barėno at
siliepimas apie ALTORIŲ ŠEŠĖLY:

„Labai apsidžiaugiau radęs šiandien atė
jusią knygą — „Altorių Šešėly“- Puikiai 
išleista, gražiai išleista Ir įrišta.

K. Barėnas.
Ar pasyvumas nepakirs 

planus...
„Sianden gavau V. Mykolaičio-Putino 

romaną „Altorių Šešėly", kur| buvau 
anksčiau užsakęs. Knyga tikrai puikiai iš
leista. Kaip būtų malonu, jei TREMTIS Ir 
toliau tęstų jos pradėtą vertingų knygų

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
— Duok man Tamsta savo ranką. Taip vienas sau 

eidami, atsidursim vienas vienam, kitas kitam miestelio 
gale. Tai ir bus palydėjimas! — Juokavo Gundė.

Paėmiau ją po parankiu. Ji prispaudė mano ranką į 
save. Man per visą kūną perėjo smarkus, net gėliąs 
virpėjimas. Paskum pasidarė šilta.

Ėjom arti vienas kito. Žengėm mažais trumpais žings
niais. Tamsa nereto. Vis buvo tokia gili, bedugnė. Ret
karčiais sušvisdavo ore sniego lopinėlis. Ir vėl užgęs- 
davo.

Gundė šnekėjo susimąsčiusiai, tyliai. Lyg ne žodžiais, 
o vien mintimis. Ir aš klausiaus ne žodžių, o minčių. 
Jos žadėjo man. Aš laukiau, bet nedrįsdamas.

— Ar patinka Tamstai tokia tamsa, tokia tyla? Man 
be galo patinka. Nieko rodos nėra, viskas prapuolė, 
pasislėpė kur. Man patinka ruduo, žiema, ilgos naktys. 
Tuomet niekas akies neveria, gali apie vieną galvoti. 
Aš mėgstu užsimerkti, prisiminti kokį žmogų ir žiūrėti 
į jį. Žmonės pasakoja, kad vėlų-rudenį gerai mylėti. 
Gal tikrai taip. Gali visą sielą, visą širdį atiduoti tai 
meilei, paskęsti Joje, jos milžinėse bangose.

Jaučiau, kad man dabar reikia sudaryti sieną. Ar aš, 
vyras, neturiu tai padaryti? Reikia tik vieno žodžio. 
Ir tas Žodis trumpas, sklandus. Bet aiškus, nepaprastai 
aiškus. Kad, rodos, jis būtų ne toks, būtų geriau.

Perėjom visą miestelį. Štai jau jų kiemo vartai. Iš
lėkęs sulojo šuva. Gundė krūptelėjo. Pripuolė į mane, 
prisiglaudė. Atsargiai ją apkabinau. Ranka sudrebėjo 
Atgal atitraukiau.

— A-a! tai čia mūsų kiemas? — lyg nubudo Gimdė. 
—'Tu, Margi, loji? Eik geriau miegot, čia savi žmonės!

Margis nutilo. Miegoti bet nėjo. Prisiartino į mane, 
ėmė uostyti kojas. Norėjo, matyt, įsitikinti, ar jam ne
sumelavo. Suurzgė. Ir tik nenorom vėl tamsoj išnyko.

— Kaip greitai praėjom visą miestelį. Tur būt labai 
skubinom, — stebėjos Gundė.

— Mes ėjom visai pamažu.
— Aš dabar eičiau dar toli, toli. Ir šnekėčiau, šnekė

čiau. Tamsta klausytum manęs. Ar taip?

Nulietuvėjimo pavyzdžiai svetimoje 
........žemėje

Belgijos lietuviams leidžiama rotato
rinė GIMTOJI SAUS pateikia įdomų 
straipsnelį Vargo Mokyklos Lieže moks
lo metų užbaigimo proga. Pateiktasis 
aprašymas vaizdžiai atskleidžia lietuvių 
vaikų greito susvetimėjimo paraiškas.

Red
„Susidarius gausokai lietuvių kolonijai 

Liežo aplinkėje ir lutuvių vaikams pradė
jus lankyti vietines mokyklas, ne vienam 
lietuviui kilo mintis: „ar mūsų vaikučiai 
užaugs lietuviukais, ar ne?" Tiesa, su tė
vais vaikučiai kalbasi lietuviškai, nes tė
vai kitaip nemoka. Bet su savo mažaisiais 
draugais svetimtaučiais lietuviukai kuo 
puikiausiai išsiverčia prancūzų kalba. Nie
ko negalima pasakyti, kad su svetimtau
čiais kalbasi, bet kai jau ir tarpusavy lie
tuviukai pradėjo daugiau prancūzų kalba 
kalbėti, negu lietuviškai, tada tėvai lietu
viai visai rimtai susirūpino savo vaikais.

Tilleur gyveną lietuviai rado gerą išeitį 
— įkūrė lietuvių mokyklą, kuri šiemet bai- 

pastebimas, nes jis skiriasi nuo kitų savo 
veido išraiška, o Argen^nos kaimo gyven
tojas net savo apranga. Daugiau kaip 
prieš dešimt metų pagerėjus ekonominei 
padėčiai miestuose, masėmis pradėjo į 
juos plaukti kaimų bei dykumų gyvento
jai, todėl jų šiandieną nesunku rasti kiek
viename priemiestyje, net ir Buenos Aires 
centre. Pradžioje jie, patekę i europiečių 
tarpą, labai skyrėsi nuo jų, bet laikui bė
gant pradėjo derintis ir šiek tiek.sukultu- 
rėjo. Jų šeimos gana gausios ir jose daž
nai viešpatauja skurdas. Tiek vyrai, tiek 
moterys nemėgsta darbo; dirba tik tiek, 
kad apsiginti nuo alkio. Jei keliaujant per 
provincijas tenka užtikti kokią šiaudų ir 
molio lūšną, tai aplink ją matysi baisų 
nešvarumą, purvinus vaikus, na ir tradi
cinę matę (specialių žolių arbatą) geriantį 
tėvą ar motiną. Miestuose irgi nuo tų pa
pročių negali nutolti ir daugelis leidžia 
dienas gana skurdžiai. Kadangi įvairios 
darbovietės yra daugiausiai užsieniečių 
rankose, tai argentiniečiai į jas labai sun
kiai patenka, o jei ir patenka, tai kaip 
mažai atlyginami darbininkai. Provincijų 
gyventojai yra dideli savo tradicinių rū
bų mėgėjai ir su jais niekada nesiskiria, 
o švenčių metu apsirengia pilnoje apran
goje. Šių rūbų kelnės nepaprastai plačios 
su užrištais galais arba užleistos ant auli
nių batų (kaip Lietuvoje čigonai nešiojo).

leidimo darbą- Gaila tik, kad mūsų žmonių 
pasyvumas ir pamėgimas skaityti ne pačių 
pirktas knygas gali sugriauti visus leidėjų 
planus. A. G-tas, Vokietija.

Retas deimančiukas
„Štai prieš akis guli tik ką gautas 

TREMTIES leidinys — „Altorių Šešėly". Jo 
išleidimas paskatino rašyti padėkos laišką 
leidyklai, nešusiai ant savo pečių sunkią 
išleidimo naštą. Tačiau kokio sunkumo ta 
našta bebūtų buvusi — vaisiai tikrai pasi
gėrėtini ir kelia pasididžiavimą savąja 
knyga preš svetimas akis, kurios kartais 
nusistebi, kad ir „foreighners" padaro pui
kių kultūrinių dalykų. Tokių, kaip „Alto
rių Šešėly", tremtyje nedaug buvo išleista, 
bet tai yra deimančiukai šeimyniniam 
knygynėly tiek savo turiniu, tiek išore."

V. Paulionis, Britanija-
Toliau Mr. V. Paulionis, suprasdamas 

sunkų lietuviškosios knygos kelią, pasiža
da savo artimųjų tarpe be jokių procentų 
paskleisti ALTORIŲ ŠEŠĖLY, kad tuo bū
du leidykla būtų įgalinta ir ateity išleisti 
vertingų lietuviškų leidinių.

Iš tiesų, jei TREMTIES Leidykla susi
lauks nuoširdžių talkininkų, tuo atveju ji 
bus įgalinta netrukus išleisti naujų leidi
nių. TREMTIES LEIDYKLA.

■ ■■■■■■■•■■•■■■■■•■■•■■B ■■■■■•■■■■■■! 

gė savo trečiuosius mokslo metus. Si Var
go Mokykla įkurta 1948 metais. Pradžioje 
ją lankė 15 mokinių, šiuo metu ji turi 12 
lankytojų, kurių amžiaus skirtumas — 
nuo keturių iki trylikos metų.

Nei lietus, nei šaltis, nei Šilima lietuviš
kos mokyklos darbo nesutrukdo. Ketvirta
dieniais po pietų, kai belgų mokyklose po
pietė laisva, susirenka lietuvių jaunimas 
kur nors didesniame barako kamputyje ir 
šviečiasi. Jei vienas patalpas kas nors at
sako — keliaujame kitur- Tai nesunku, 
mokinukams daug nereikia: randi kur 
nors atsisėsti, pasidėti sąsiuvinį ir to pa
kanka.

Mano mažieji „studenčiokai" į mokyklą 
ateina su kukliomis lietuviškomis žinio
mis. Kartą vieną pipirą paklausiau per 
tikybos pamoką:

— Kas gyvena danguje?
— Dievas, Marija, šv. Juozapas, — at

sakė šisai.
— O kas dar? — vėl paklausiau.
—r Les anges!
-- ... o kaip jie lietuviškai vadinasi?
— Lietuviškai?. •. Lietuviškai aš ne

žinau, — pasiteisino mokiniukas.
Kartą ėmėmės rašyti. Lėtai diktuoju, 

lėtai vingiuojas! lietuviškos raidės, žodžiai, 
sakiniai sąsiuviniuose. Po kelių valandų 
taisau. Na, ir įdomų. Karas parašyta „ca
ras“; žąsis — ,Jasis“; žemė — „gemė" ir 
1.1. Lietuviški žodžiai, prancūziškos raidės.

Panašiai ir skaitant- Vaikučiai lietuviš
kus žodžius kirčiuoja prancūziškai, pran
cūziškai taria. Vieną kartą tėvynės pažini
mo pamokoje paklausiau:

— Kas yra Kaunas? •
Atsakymas taip nuskambėjo: — Tai la

bai didelė upė...
O kai vieną kartą prisiminėme mūsų iš

vežtuosius kenčiančius Sibire ir paklau
siau: „Ar jūs, vaikučiai, žinote, kur yra 
Sibiras?

— Lietuvoje...
Ką reikėjo daryti? Vosomis galimomis 

priemonėmis lopome spragas, platiname 
turimas žinias. Lopėme visus mokslo me
tus. Daugiausia kreipiama dėmesio lietu
vių kalbai: jos taisyklingas tarimas, skai
tymas, rašymas Reikėjo atgauti tai, kas 
vaikams būtų žuvę belankant prancūzų 
mokyklas. Tose mokyklose jie darė nemažą 
pažangą, dėl to ten girdima kalba pasi
darė sava.

Si ketvirtadienio Vargo Mokykla stojo Į 
nelygias grumtynes su nelygiu priešu. Ko
vojom, laimėjom ir laimime! Didesnieji 
vaikučiai neblogai skaito lietuviškai ir 
rašo.

Tose šeimose, kur tėvai tik lietuviška* 
kalba, vaikai greit įsigilina į lietuvių kal
bą ir savo gimtosios kalbos niekuomet 
neužmirš. Tačiau kas bus su mišrių šeimų 
vaikais — nelengva (o gal ir lengva) at
spėti.

Mūsų mokykla neskaitlinga mokintais, 
tačiau kiek ten geru norų! Kiekvieno mi
nėjimo proga ir švenčių programose pa
sirodomą lietuviškai visuomenei. Jei ir ne 
visada mažųjų programa patenkina žiūro
vo reikalavimus — tai dovanotina. Mums 
ne tiek svarbu sudominti žiūrovus, bet 
svarbiausia pasiruošimas- Pasiruošimo me
tu yra gera proga įsijausti į lietuviško me
no dvasią. Giedam, deklamupjam, žaidžiam 
ir šokam tik savus šokius. Kaip gražu, 
kad tik lietuviškai!

Baigiant mokslo metus buvo kuo pasi
džiaugti. Vaikučių pasiryžimu įgytos ži
nios, lietuvių kalbos gilesnis pažinimas yra 
gražus darbo ir vaikučių pastangų moky
klą belankant vaistus."

— Klausyčiau... — buvau dar norėjęs ką pridėti, 
bet ką, pamiršau.

— $tai jau sniegas pradeda snigti. Prisnigs, matyt, 
daug. Bus visur balta, — traukė Gundė.

— Aš jau Tamstą palydėjau. Eisiu namon, — pra
tariau tai nemanydamas. Norėjau dar drauge su > 
pabūti, pavaikščioti dar kiek, — nors Ir-visą naktį.

— Ko Tamstai skubintis? Gal laukia kas? Regis ne
turi kam? Pasišnekėkim dar. Atmeni, kai aš Tamstai 
bažnyčioje žadėjau kuomet paaiškinti, kodėl reikia Die
vas lietuviškai, o ne lenkiškai garbinti? Dabar paaiš
kinsiu. Laiko yra, diena toli... einam atsisėsim svirno 
prieangyj. Tenai užuovėja, ten nesnenga. Tamsta ma
nai, kad sušalsim? « f

— Gal būt ne.
— Aš manau, kad ne.
Susėdom. Iš pradžių tolokai vienas nuo kito, paskum 

ji arčiau prišlijo.
— O ką, nešalta?
— Man nešalta. Tiktai gal Tamstai? — paklausiau, 

ieškodamas tamsoje jos žvilgsnio.
— Jau Tamsta greičiau sušalsi, neg aš, — pajaučiau, 

kad jos plaukai liečia mano skruostą. Staiga vėl a te
traukė. — Paaiškinti Tamstai, kodėl aš tuomet bažny
čioje lietuviškai sugiedojau.

— Dabar aš jau spėju, kodėl. Aš pats nuo tos dienos 
daug pakitėjau. Gaunu iš klebono Aušrą ir kitokių 
knygų. Dabar Jaučiuos lietuvis.

— Tai nėr ko Tamstai daugiau ir aiškinti, — nu
džiugo ji. — Mano tėvelis irgi gauna Aušrą. Iš Prūsi
jos mums atneša. Nuo mūsų ir klebonas ima. Mes lai
kom visą sandėlį lietuviškų knygų. Mums nuo sienos 
atneša, o jau paskum, po truputį imdami, visoje vpj- 
llnkėje platina. Jų yra keletas vyrų. Mano tėvelis nei
na gabenti, senokas jau, tai kiti, Jaunesni. Bet peš JĮ 
visas knygų sandėlis. Jos febai gerai tėvo paslėpiamoa, 
niekas jų niekuomet Jokiu būdu nerastų.
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Nuotykingas 3 lietuvių pabėgimas 
j Švediją

Švedų laikraštis AFTONBLADET ap- —**“* 
rašo trijų lietuvių nuotykingą atbėgimą 
Svedijon. Paskutiniu metu esą nemaža 
lietuvių žvejų leidosi Baltijos jūron men
kių žvejoti. Tačiau kiekvienas žvejų kute-

grąžinti kompasą ir kitus navigacinius 
įtaisus. Norį namo grįžti. Tačiau kai jiems 
grąžinamas kompasas ir jūrlapis — jų ku
tens nė iš vietos nejuda Pasirodo, kad nė 
vienas nemoka kuterio valdyti... PI-

Tremties pr en u m era vi mosi sąlygos:
Vokietijoje: 1 mėn. 3 DM; 2 mėn. 5 DM; atskiras numeris 75 pf. Atstovy
bės: ANGLIJOJE Mr. J. Maftanauskas, 58 Newfield Rd., Coventry (prenu
merata 1 mėn. 5 811, o per administraciją užsakant tiesioginiai 8 tarp, ženklą ku
ponai). BELGIJOJE: Mr. Stp. Paulauskas, 81/186 Pairę du Horioz, Tllleur-Llege. 
AUSTRALIJOJE: Mr. J. GI u i a u s k as, 35 Cator street. West Hindmarsh, Ade
laide, S.A. (Australijoje prenumerata mėn. 5 811.). AMERIKOJE-J A V: Mr. Stp. N a- 
s vyt Is, 4579 W 157 Str. Cleveland 11. Ohio (JAV prenumer. 1 mėn. 03 dol.), b) Mr 
W. 81 u o g I s, 1037 Darrow Ave. Evanston, 111. Per pastarąjį atstovą, Stuogį, TREM
TI prenumerauojasi čikagiškisi (r Kanadoje gyveną jos bičiuliai (Kanadoje prenu
merata 1 mėn 0,5 dol). BRAZILIJOJE: 8 r. S t J a s e 1 i fl n a s. Av. Churchill. 94 
11* S/1.110, Rio de Janeiro, Brazil. • ARGENTINOJE: Mr. L. Kančauskas. 
Calle Paso de Burgos 1783, Avellaneda, Buenos Aires, Argentine. Neapmokėti skel
bimai nespausdinami. Skelbimų kainos: iki 15 žodžių 2.5 DM. Sveikinimai ir užuo
jautas 5,- DM. Rankraičlai taisomi redakcijos nuožiūra, nesunaudoti nesaugomi

Petrauskas apie savanorišką griuvėsių 
valymą

Balandžio 27 dieną įvyko aukščiausios 
Tarybos posėdis, kuriame, be kitų, kalbė
jo Kipras Petrauskas, klaipėdiškių “išrink
tas“ į Aukščiausiąją Tarybą. Jis savo kal
boje pažymėjo, jog Klaipėdoje kapitališ
kai atremontuota 200 namų, kurių remon
tas atsiėjo 91 milijonas rublių. Mieste griu
vėsiai taip pat išvalyti. Valymo darbai 
nieko nekainavę, nes „gyventojai svanoriš- 
kai“dirbę 360 000 darbo valandų. Toliau 
Petrauskas pareiškė, jog būtina pagerinti 
susisiekimą su Nida, Preila ir Juodkrante. 
Taip pat geriau suvarkytinos vasarvietės, 
kaip Smiltynė, Giruliai, Neringa.

Rusai Lietuvos ministerių postuose.
Okupuotos Lietuvos ministerių kabineto 

pirmininkas M. Gedvilas turi pavaduoto
jais Šiuos rusus: Vasili j Pisarev, Aleksėj 
Cistiakov, Aleksander Sokolov ir Aleksiej 
Petrov.

Komunalinio Lietuvos ūkio ministerių 
yra Jakov Sviščiov,
Lengvosios pramonės ministerių — Fio- 
dorov Teriošin,

Statybos medžiagų ministėriu rusas Nl- 
kolaj Liubimcev,
Kolchozų ir tarybinių ūkių ministerių 
Dmitrij Mamajev
Valstybės kontrolierius — Aleksander 

Jafremov, I
Valstybės saugumo minlsteris — Piotr 
Kapralov,
Vietinės pramonės — Nikolai Kalugin.
Lietuvos geležinkelių viršininkas Kozu- 

chovsky. Kaip iš pateikto sąrašo matyti, 
svarbiausios ministerijos yra, Maskvos di
rektyvoms, perimtos rusų, iš Kremliaus 
centro atkeltų komunistų.
„Į Palangą suvažiuoja ligonių iš visos Ta

rybų Sąjungos“
TIESA, pateikdama Aukščiausios Tary

bos pasėdžio aprašymą, mini deputatės iš 
Darbėnų Kaminskaitės kalbą, kurioje kal
bėtoja nusiskundusi nepakankamu Palan
gos kurorto tvarkymu, kurin suvažiuoją 
ligoniai “iš visos Tarybų Sąjungos". Kelinti 
metai kalbama apie reikalą Kretingoje 
pastatyti keleivių stotį, o statybos darbai 
vis nepradedami.

ris turėjo savas sargybas. Kiekviename 
kuteryje kiek lietuvių Žvejų — tiek rusų 
saugų. Rusai žvejų kuteliais vyko ne žve
joti, bet saugoti, kad lietuviai nepabėgtų- 
Tačiau ne visiems saugams pasisekė lietu
vius išsaugoti nuo pagundos pasiekti lais
vąjį pasaulį.

Vienas žvejų kuteris, išplaukęs iš Klai
pėdos uosto su trimis lietuviais ir trimis 
rusais, netrukus laimikio turėjo apie 600 kg 
menkių. Rusai mažai orientavosi navigaci
joje, dėl to trims lietuviams, kurie visi 
apie 20 metų mžiaus, nesunkiai pasisekė 
rusus įtikinti, kad jie jau esą Lietuvos 
pakrašty, kai tuo tarpu kuteris jau buvo 
švedų teritoriniuose vandenyse. Rusai, lie
tuvių įtikinti apie buvimą prie Lietuvos 
pakrančių, ramiai sau žvalgėsi į jūrą, o 
lietuviai tuo tarpu pradėjo vykdyti anks
čiau sutartą planą. Jie daugiau sukinėjosi 
apie gelbėjimosi valtį. Tatai pastebėję ru
sai griebėsi už ginklų, deja, jų nerado: — 
lietuviai jau buvo spėję juos sumesti į jū
rą. Prasidėjo atkakli kova dėl gyvenimo 
ar mirties. Galiausiai lietuviai rusus nu
galėjo ir juos uždarė kuterio kajutėje, už
kaldami duris. Gi patys, apsirūpinę kute
rio kompati ir jūrlapiais, mažyte gelbėji
mosi valtele leidosi Svedijon, kur pasisakė 
atbėgę iš Lietuvo^kadangi ten gyvenimas 
darosi vis nepakeliamesnis. Jie, dar būda
mi Lietuvoje, vieną kartą rusiškam lai
krašty aptikę žinutę, jog Švedijoje esanti 
organizacija, kuri padedanti pabėgėliams 
pasiekti Ameriką. Tik perskaitę kalbamą 
žinutę lietuviai žvejai jau sudarė suokalbį, 
kai tik pasitaikys proga, sprukti Svediįon. 
Toliau lietuviai pasipasakojo išsigelbėjimo 
aplinkybes.

Kol švedų įstaigos tars žodį bėglių rei
kalų, jie yra uždaryti kalėjime.

ALTORIŲ ŠEŠĖLY
TREMTIES Leidyklos žadėtasis išleisti 

žymusis V. Mykolaičio-Putino romanas 
„Altorių Šešėly“ (visos trys dalys viename 
didžiuliame tome) jau atspausdintas ir jį 
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. Stuogis
1037 Darrow Ave, 
Evanston, DI.

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

4) Mr. A. Siliūnas
5125 So La Crosse Ave, 
Chicago 3 8, DI.

5) Mr. J. JaŠinskas
761 E 7th 8t„
So Boston, Mass.

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

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 tarp-

TREMTIES INFORMACIJA
Pataisomas adresas. Paskutiniuose TREM

TIES numeriose skelbiant TREMTIES at
stovo Čikagoje Mr. A. Siliūno adresą, įsi
brovė nemaloni klaida, kuri čia atitaisoma. 
Mr. A. Siliūno adresas: 5125 So La Crosse 
Ave, Chicago 38, Ill. Tad TREMTIES Bi
čiuliai prašomi įsidėmėti pataisytą adre
są ir nesinaudoti iki šiol TREMTYJE 
skėlbtu adresu, kurio gatvės numeris nėa- 
titinka- TREMTIS.

Švedų studentai lankysis pas DP studen
tus. Patiriama, jog grupė švedų studentų 
ruošiasi atvykti Vokietijoj su tikslu susi
pažinti su čia studijuojančiais studentais 
tremtiniais. Atvykstą švedų studentai tu
rės įgaliojimus kalbinti studentus tremti
nius emigruoti Svedijon.

Naujas IRO spaudos skyriaus tvarkyto
jas. Pastaruoju metu IRO spaudos ir in
formacijos skyriui pradėjo vadovauti Mr. 
Hyer. Trumpą laiką spaudos informacijos 
skyriui vadovavęs Mr. Delehni iš eitųjų 
pareigų pasitraukė.

Perkels Mūncheno emigracinę stovyklą? 
IRO spaudos konferencijoje buvo pasitei
rauta, ar iš tiesų numatoma į Coburgą per
kelti Mūncheno Funk-kareivinėse esantį 
emigracini centrą, kaip kad sklinda gan
dai. Į klausimą atsakyta, jog tuo tarpu dėl 
Mūncheno emigracinės stovyklos perkėli
mo nieko konkretaus nęžinoma- Rugpiūčio 
mėnesį šis klausimas būsiąs svarstomas ir 
po to paaiškėsiąs šio emigracinio centro 
palikimo vietoje ar iškėlimo klausimas.

IRO sutartis dėl vokiečių emigravimo 
Kanadon. IRO vadovybė pasirašė sutartį 
su Kanados vyriausybe dėl 31 500 vokie
čių darbininkų išvykimo Kanadon. Tam 
tikslui Vokietijoje IRO įsteigė kelis punk
tus, kuriuose išvykstantieji vokiečių dar
bininkai, po to, kai jau bus kanadiškių 
komisijų priimti, bus aprūpinami bilietais.

Iš 200 tarnautojų paliks ilk 60. šiuo 
metu amerikiečių zonoje Vokietijoje, IRO 
informacijos skyriaus teigimu, tėra apie 
200 pirmos ir antros eilės tarnautojų. Ta
čiau po rugsėjo pirmos dienos IRO tarnau
tojų skaičius bus sumažintas ir tepaliks 
apie 60, o gal dar mažiau.

500 000 egzempliorių užsieniečių laikraš
čių. šiuo metu Vakarų Vokietijoje išeina 
36 užsieniečių tremtinių laikraščiai, ku
riuos leidžia 12 tautybių. Šių laikraščių mė
nesinis tiražas siekia 500 000 egzempliorių-

Laikraštininkų užsieniečių sąjunga. Vo
kietijoje išeinančių užsieniečių tremtinių 
laikraščių leidėjai-redaktoriai yra įsijungę 
į laisvosios spaudos sąjungą, kuri vadinasi 
ASSOCIATION OF THE FREE PRESS

OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 
BALTIC AND BALKAN IN GERMANY. 
Paskutiniu metu sąjungos pirmininku bu
vo lenkas, kuriam emigravus vadovavimą 
perėmė rumunas Dr. Dimitrescu. Sąjungos 
tarybon įeina ir TREMTIES redaktorius.

Mokestis už siuntų tikrinimą
Paskutiniu metu vokiečiai surado dar 

vieną būdą pasipinigauti; nutarta apmo
kestinti muitinių paštuose patikrinamus 
siuntinius. Už tikrinimą imama po 40 pfeni- 
gių. įvedus šį apmokestinimą ypač padaž
nėjo ir mažų siuntinėlių tikrinimai, kad 
tuo būdu būtų galima daugiau pinigų nu
rinkti. Pvz. TREMČIAI iš užjūrių ateiną 
laikraščiai bei knygos kuone kiekvienu at
veju muitinės valdininkų patikrinami ir 
reikalaujama už tą tikrinimą apmokėti po 
40 pfenigių •. •

TREMTIS PRANEŠA
Per TREMTIES redakciją gauto iš Mr. 

Jono Cėsnos Čikagoje auka Mažosios Lie
tuvos Tarybai ir Vasario 16-slos Gimnazi
jai (vietoje gėlių ant a. a. J. Krūmine ka
po). Gautosios aukos yra įteiktos nurody
tiems asmenims. TREMTIS.

Tos pat dienos pavakarį, kurios anksti 
rytą lietuviai pasiekė Švedijos žemyną, 
švedų teritoriniuose vandenyse iŠ tiesų bu
vo surastas kuteris su rusais žvejais už
kaltoje kajutėje. Jie išlaisvinti tuojau pat

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-

švedų policijai ir švedų žvejams pradėjo 
kaišioti savo turimus prastaverčius rusiš
kus konservus, manydami pamaitinsią „ka
pitalistų iščiulptus žmones". Švedų žvejai, 
apžiūrėję kuterį, pareiškė, kad jis nepa
prastai blogame stovy ir reikią didelės 
drąsos juo leistis jūron. Žvejų tinklai taip 
pat galutinai susidėvėję.

Pagaliau rusai, savo konservais pavadi
nę „peralkusius kapitalistus“, prašo jiems

nkiniams 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 kalną (mokės 
kuriai nors atstovybei arba tiesioginiai lei
dyklai, tuojau knygą gaus, nes ji nedelsiant 
bus išsiunčiama.

TREMTIES LEIDYKLA.

Lietuva neturtingiausia komunistais...
Ryšium su darbininkų sukilimu Vilniuje, 

apie ką TREMTIES skaitytojai jau buvo 
informuoti praėjusiame numery, STUTT- 
GARTER NACHRICHTEN, paminėjęs lie
tuvių darbininkų pasipriešinimo faktą, 
plačiau žvilgteri į komunistų partijos stip
rumą anapus geležinės uždangos. Laikraš
tis pažymi, jog 1950 metais Latvijoje buvę 
31213 partinių komunistų, kas sudaro 1,5 
procento vietinių gyventojų.

Tuo tarpu kituose satelitiniuose kraštuo
se partinių komunistų skaičius esąs žymiai 
didesnis, štai Rumunijoje komunistų parti
jos nariai sudarą 3 gyventojų procentą, o 
Čekoslovakijoj, Vengrijoj ir Bulgarijoj 
partinių komunistų yra 7 procentai.

Lietuva, toliau rašoma minėtame

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, 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. Tulauskaltė, 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, VALENTINĄ, romanas, 
antroji naujai pataisyta ir papildyto laida;

4. A. Vaičiulaitis, RINKTINIAI RASTAI, 
novelės;

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

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

Leidiniai gaunami šiuo adresu:
Joanas Rimeikis

Postlagernd
(13b) MURNAU.

VENTA.

štuttgartlškiam vokiečių laikrašty, parti
nių komunistų skaičiumi yra „neturtin
giausias“ kraštas, palyginus kitas komunis
tų valdomas sritis. Lietuvoje esą 24 000 ko
munistų, kas sudaro tik 0,8 procentą Lie
tuvos gyventojų. Dėl to darosi supranta
mas PRAVDOS 1945 metais išsitarimas, jog 
į Lietuvą reikalinga importuoti Iš Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos narių. Tie 
importuotieji komunistai ir užėmė Lietu
voje svarbiausius postus.

PAS KAIMYNUS
Iki šiol Vakarų Vokietijoje latvių cen

trinis komitetas leido laikraštį LATVIJA, 
kuris kas savaitė pasirodydavo du kartus. 
Nuo šiol, mažėjant skaitytojų skaičiui, 
LATVIJA išeis savaitraščiu-

Latvių festivalis Londone. Britų festiva
lio dienomis latviai, gyveną Anglijoje, 
Londone suruošė meno festivalį, kurio me
tu pasirodė latvių choras, buvo suruoštas 
literatūros vakaras, meno paroda.

Persiorganizavimo kely. Šiuo metu lat
viai, emigravę į įvairius kraštus, vietose 
sudaro teritorinius latvių komitetus. Vi
suose kraštuose išrinkus tokius komitetus, 
numatoma sudaryti centrinį vyriausią ko
mitetą, kuris apjungtų įvairiose šalyse iš
sisklaidžiusius latvius.

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
Ieškoma šeima

1939 m. kovo mėn gyveno Klaipėdos 
krašte, Stučių kaime, Dobilų paštas:

Juozas Paliulis su žmona Kazimiera VI- 
tartaite-Palluilenc ir sūnumis Alfonsas, 
Juozas ir Petras bei uošviene Barbora VI- 
tartienė.

Jei kas gali pranešti šios šeimos dabartinį 
adresą arba turi žinių apie jos likimą, pra
šomas rašyti Lietuvos Raudonajam Kry
žiui, (14b) Reutlingen, Lederstr. 94.

Paieškojimai
Ieškau Elenos Večersklenės, anksčiau 

gyvenusios Schwiblsch-Cmiund stovykloj.

amerikiečių zonoje. Ieškomoji arba apie ją 
žiną prašomi rašyti šiuo adresu:

Mr. Pr. Pajaujis,
Church Green Road Hostel

Bletchley, Bucks, England

Prašoma atsiliepti.
Ieškau Birutės KekŠtaitės, anksčiau gy

venusios Bamberge, amerikiečių zonoje. 
Ieškomoji arba žinantieji Jos likimą pra
šomi atsiliepti:

Mr. Zigmas Kasperąitis
Church Gren Road Hostel.

Bletchley, Bucks. England.

Du nauji lietuvių kapai Belgijoje. Pasku
tiniais metais Belgijoje, Lieže, gyvenęs Va
lentinas Gajauskas prieš 15 mėnesių susir
go paralyžium Sunkiai sirgęs su viršum 
metus laiko, V. Gajauskas, sulaukęs 25 
metų amžiaus, liepos 9 d. mirė. Palaidotas 
Liežo kapinėse.

Liepos 17 dieną Belgijoje mirė lietuvis 
Petras Kaminskas, 1920. 10. 23 gimęs Aus- 
takių kaime, Biržų apskrity. Velionis sir
go sunkia smagenų paralyžiaus liga. Liko 
žmona su dviem vaikučiais ir brolis Ka
nadoje.

Suorganizavo biblioteką ir skaityklą- 
Belgijos lietuvis Br. - Poškevičius Water- 
schei suorganizavo lietuviškų knygų ir 
laikraščių skaityklą biblioteką, kurią gali 
lankyti apėlinkėje gyveną tautiečiai.

Maisto siuntos lietuviams džiovininkams. 
Winterslage, Belgijoje, gyveną viengungiai 
(Sukauckas, Kunickas, Norvilą, Erslovas, 
Strička, Kerutis, Kruišinskąs) sudarė mais
to siuntinių ir pasiuntė Vokietijoje be
sigydantiems lietuviams džiovininkams.

Mirė Amerikos lietuvių laikraščio re
daktorius. Worchestery, JAV, mirė AME
RIKOS LIETUVIO redaktorius ir leidėjas 
G. Kybą, laikraščiui vadovavęs 20 metų.

Lietuviai gydytojai Kanadoje gavo prak
tikos teises. Trys lietuviai gydytojai (Alek
sas Valatka, Vladas Suima ir Marija Arš- 
tikaitytė), pokariniais metais emigravę Ka

nadon, gavo praktikos teises.
Paruošė Amerikos lietuvių bendruome

nės statutą- Laikinio Organizacinio Komi
teto nariai, išrinkti JAV lietuvių Bendruo
menės statutui paruošti ir jos organizaci
jai sukurti, jau paruošė JAV lietuvių ben
druomenės statutą.

Susiorganizavo vilniečiai. Clevelande, 
JAV, gyveną lietuviai vilniečiai paskutiniu 
metu susiorganizavo, išrinkdami valdybą, 
kurion įeina: adv. Lazdinis, K. Gaižutis, 
V. Alseika.

Dail. šepečio dailės paroda meno mu
ziejuje. Kanadoje gyvenąs dail. A- Šepe
tys birželio pradžioje Edmontono Meno 
Muziejuje atidarė savo dailės darbų pa
rodą, apie kurią vietos spauda gana šiltai 
atsiliepė. Dali. A. šepetys dirba Ędmonto- 
no universitete ir yra įsteigęs grafikos ir 
dekoratyvinio meno studiją.

Lietuviai namų savininkai Kanadoje. 
Paskutiniu metu du lietuviai naujieji atei
viai didelių pastangų pasėkoje pasistaty
dino namus. B. Pavilionis prie Toronto 
nuosavame sklype pasistatė namus, o Br 
Lionginas North York priemiesty. Abu 
naujakuriai namus statydinosi savo jėgo
mis.

Gen. Nagevičius susirgo bažnyčioje. 
Amerikos lietuvių katalikų dienraštis 
DRAUGAS skelbia, kad gen. VI. Nagius- 
Nagevičius, kuriam šiais metais birželio

Keliais 
sakiniais

Nužudyto lenkų kariuomenės vado žmo
na? Buv- lenkų kariuomenės vado marša-* 
lo Rydz-Smigly žmona paskutiniu metu 
gyveno Monte Carlo, šių metų liepos 2 
dieną buvo prie jos buto rastas raštelis, 
kad esanti išėjusi ir grįšianti ketvirtadie
nį. Tačiau raštelyje nurodytu laiku negrį
žo. Dabar jūros įlinky prie Nicos rastas 
sukapotas moters lavonas. Iš drabužių 
spėjama, kad gali būti buv. lenkų maršalo 
Rydz-Smigly nužudyta našlė.

Vėsina parlamentarų protus... Vakarų 
Vokietijos Bonnoje parlamento posėdžių 
salėje vasaros metu esą gana karšta, kas 
dar daugiau įšildo beposėdžiaujant įšilu
sius vokiečių parlamentarų smagnesnls- 
Dėl to vasaros mėnesiais, kai Bonnoje 
vykdavo posėdžiai, vietos ugniagesiai pas
tatą nuolat apšvirkšdavo vandeniu, kad 
tuo būdu atvėsintų posėdžių salę. Dabar 
numatyta posėdžių salėje įtaisyti orą vėsi
nančius įrengimus, kad tuo būdu vėsintų 
įsikarščiavusius posėdininkus ...

Flirtas su 1000 moterų. Vienos policija 
išaiškino 26 metų amžiaus vienietį stalių 
Karl Cerny, kuris paskutiniais mėnesiais 
buvo pradėjęs flirtą su 1000 vieniečių. Bū
dinga tai, kad susirašinėjimą su kitomis 
moterimis žinojo jo žmona ir dėl to na
muose nekilo jokių nesusipratimų. Spė
jama, jog tatai .buvo daroma su tikslu 
surasti turtingą partnerę ir iš jos išgauti 
pinigų.

Sodeliai ant New Yorko dangoraižių. 
Garsiojoj New Yorko dangoraižių gatvėje 
Wallstreet kai ant kurių namų viršaus 
yra įrengti sodeliai bei kambario didumo 
pievelės- Vien svaro žemės užkėlimat į 
50—70 aukštų namo viršų atsieina pusė 
dolerio. Užtat butai, kuriems dangoraižio 
viršuje priklauso mažytis sodelis su kelio
mis vyšnaitėmis ar darželis su keliomis 
gėlėmis yra nepaprastai brangūs. Yra bu
tų, kurių nuoma mėnesiui siekia 3000 do
lerių. Generolas MacArthuras, grįžęs iš 
Japonijos, su savo šeima taip pat buvo 
įsikūręs New Yorko garsiajame Astoria- 
Valdorf viešbuty, kur už 10 kambarių die
nai mokėjo po 130 dolerių.

Nuodingos gyvatės braunasi | austų 
miestus... Austrijos spauda rašo, jog šią 
vasarą pastebimas ypač didelis nuodingų
jų gyvačių pagausėjimas kai kuriose Aus
trijos vietovėse. Daugiausia nuodingųjų 
gyvačių pasirodo Kartner srity. Jų nuolat 
sutinkama ne tik miškuose bei kalnuose, 
bet Jau pasirodo ir miestuose- Liezene 
(Ennstal) nuodingų gyvačių pasirodę ne 
tik gatvėse, bet buvę išliaužusių ir į sve
taines.

Sosto pretendentas pabėgo iš ligoninės. 
Jaruzalėj nužudžius Jordano karalių Ab
dullah, tiesioginiu stosto įpėdiniu tapo vy- 4 
riausias sūnas Emir Talal, kuris prieš ku
rį laiką buvo atgabentas Šveicarijon ir 
„gydomas“ vienoje nervų sanatorijoje. Da
bar, po Abdullohs nužudymo, Emir Talal 
staiga pasprukęs is šveicarų sanatorijos. 
Tuo tarpu Jordano regentu paskelbtas jau
nesnysis brolis, kuris, atrodo, laikysis sa
vo tėvo vestos proangliškos politikos lini
ja, tačiau žymi dalis Jordaniečių reikalau
ja, kad sostą užimtų Emir Talal, kuris 
artimesnis naciolinei srovei.

Reikia kariauti, kad neužmirštų savo 
žemę ginti. Danų aktyvistų laikraštis 
ATTERTAG paskelbė straipsnį, kuriame 
rašo, jog aukščiausias laikas danų tautai 
susirūpinti savo krašto gynybos klausimu 
ateity, kad ji vėl nebūtų sutrypta vokiško 
bato. Dėl to jau dabar reikią kreipti dė
mesį į karinį parengimą. Kovingumo dva
siai kelti reikėtų danų karių pasiųsti ir 
Korėjon- Kai kuri vokiečių spauda, pa
minėjusi minėtą straipsnį danų laikrašty, 
daro išvadas, jog reikėtų liautis kalbėjus 
apie „garžygiškumus“, nes visiems aišku, 
kur link nuvedė Hitlerio propaguotas kar- 
žygiškumo kultas.

žydų kapinėse sovietai įrengę dirbtuves. 
Pokariniais metais, kai Viena buvo pada
lyta J keturias zonas, sovietų sektoriui ati
tekusio} Vienos daly paliko žydų kapinės, 
dvi sinagogos ir vaikų darželis. Visa sovie
tai konfiskavo kaip „vokiečių“ turtą. Vie
noje sinagogoje jie įrengė profesinių są
jungų biurą, kitą pavertė sandėliu, o ka
pinėse įrengė geležinkelių remonto dirb
tuves. Pastaruoju metu vakarų sąjungi
ninkai kreipėsi J sovietų okupacinę vado
vybę Vienoje, kad grąžintų žydų bendruo
menei priklausančią nuosavybę. Tačiau 
sovietų okupacinių pajėgų vadovybė va
kariečių pareiškimą atmetė, motyvuodama, 
kad „ta nuosavybė kilusi iš Hitlerio lai
kų“.

mėnesį suėjo 71 metai, būdamas bažnyčio
je apalpo ir buvo išvežtas ligoninėn, ku
rioj išgulėjo dvi savaites. Nagevičius gy
vena Willoghby vienoje katalikų kleboni
joje, kur savo darbu talkina jo žmona.

Amcrikonėjlmo pavyzdys. DRAUGAS 
skelbia, kad lietuvis Juozas Rccklaitis 
(tikriausiai Rėklaitis. Red.) amerikiečių 
vietos teisme užvedė bylą savo pavardę 
pakeisti į Grąžei.

20 lietuvių išsilaisvino iš „Ašarų salos*4. 
Sį pavasarį vadinamoje „Ašarų Saloje“ bu
vo sulaikyta nemaža tremtinių, emigravu
sių Amerikon. Sulaikytųjų tarpe buvo 29 
lietuviai. Iki šiol 20 lietuvių jau gavo tei
sę iŠ „Ašarų Salos“ pasiekti Amerikos že
myną, gi 9 dar tebelaukia, kada jų likimas 
bus teigiamai išspręstas.

Vis daugiau lietuvių patenka Amerikos 
kariuomenėn. VIENYBĖS pranešimu ame
rikiečių lietuvių Operetės penktasis narys, 
V. Mikalauskas, paskutiniu metu paimtai 
amerikiečių kariuomenėn.

4
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