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Soviet!) atsakymas Amerikai
Liepos 7 dieną, kaip jau buvo TREM

TIES skaitytojai informuoti, JAV Prezi
dentas Trumanas atskiru laišku kreipėsi į 
Sovietų Sąjungos prezidentą Švcrniką. Prie 
laiško buvo prijungta Amerikos Kongreso 
rezoliucija, kurioje amerikeičių tautos reiš
kiamas draugiškumas sovietų ir viso pa
saulio tautoms, tarp kurių norimas pasiek
ti susipratimas, kuris vestų prie karo iš
vengimo. Trumanas savo laiške Svernikui 
išreiškė norą, kad šie amerikiečių lūkesčiai 
būtų perduoti Sovietų Sąjungos tautoms. 
Tačiau, kaip ir buvo galima laukti, sovietų 
prislėgtiems gyventojams nė vienu žodžiu 
iki šiol nebuvo išsitarta apie Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidento ir Kongreso 
kreipimąsi į juos.

KurĮ laiką tylėję sovietai galiausiai at
sakė i Trumano laišką. Sovietų atsakymas 
susideda iš dviejų balių: 1) Aukščiausio 
Sovieto rezoliucijos ir 2) prezidento parei
gas sovietuose turinčio Sverniko.

Aukščiausias sovietas savo rezuliucijoje, 
kuri yra gana aštraus tono, daro priekaiš
tų JAV, kurios vengiančios bendradarbia
vimo su Sovietų Sąjunga, kadangi atmetu
sios sovietų siūlytą Penkių Jėgų Taikos 
Paktą. Amerika sudariusi Atlanto Paktą, 
nukreiptą prieš sovietus; ji, Amerika, įren
gusi atramos punktų sovietų pakraščiuose. 
Korėjos konfliktui likviduoti ir sulaikyti 
kraujo praliejimui sovietai darę siūlymus; 
norint pasiekti taikos yra būtina uždrausti 
atominius ginklus. Sovietų sąjunga, klau
sydamasi JAV kalbų apie taikius siekimus 
susidaro priešingą įspūdį, nes santykiai su 
sovietais bloginami. Galiausiai Aukščiausio 
Sovieto rezoliucijoje pareiškiama, jog tik 
tuomet galės rastis tarp sovietų ir Ameri
kos susipratimas, kai JAV liausis diskrimi
navusios Sovietų Sąjungą ir prisidės prie 
Penkių Pakto Taikai išlaikyti, kurios trokš
tančios visos tautos. Rezoliucijos pabaigoje 
išreiškiama viltis, kad su ja bus supažin
dinti Amerikos gyventojai. Sovietai siūlo 
tai, ko patys nepadarė: — jie amerikiečių 
pageidavimus nuo savo gyventojų nuslėpė.

Sverniko atsakymas švelnesnio tono, ta
čiau jame nieko naujo nepasakoma.

Britai sovietų atsakymą vertina kaip 
paprastą propagandinį triuką, kuriuo nori
ma pasiekti vakarų sąjungininkų tarpe 
skilimo. Prancūzų vyriausybės sluogs- 
niuose pareiškiama, jog nėra reikalo pai
niotis į naujus paktus. Yra Jungtinių Tau
tų Charta, kuri galioja ir sovietams. 
Jungtinėse Tautose pareiškiama, 
jog sovietai savo siūlomu Penkių Paktu 
nori išsipainioti iš Korėjos painiavų.

Visi sovietų atsakymo vertintojai pri
eina išvados, jog čia turimas reikalas su 
grynai propagandinės prigimties triuku, 
kadangi Maskva iš savo pusės prieš sovie
tų gyventojus nutylėdama amerikiečių 
draugiškumo rezoliuciją, kaip tik parodė 
blogą valią.

Korėjoje jokios pažangos
Korėjo pasikalbėjimuose dėl paliaubų 

nepadaryta jokios pažangos. Porai dienų 
pasikalbėjimai JT karinių pajėgų vadovy
bės buvo nutraukti po to, kai arti pasita
rimų pasirodė komunistų ginkluotas dali
nys, gi buvo sutarta, jog pasitarimų nu
matytoje zonoje negali niekas pasirodyti 
ginkluotas. Komunistai dėl įvykio atsipra
šė ir pokalbiai vėl prasidės. Ir toliau šiau
rės Korėjiečių ir kieniečių atstovų, daly
vaujančių pasitarimuose, primygtinai rei
kalaujama demarkacine linija pasirinkti 
38-ją lygiagretę. JT karinė vadovybė iš sa
vo pusės reikalauja demarkacinę liniją 
pravesti pagal esamas fronto linijas.*

Kovos Korėjoje rodo intensyvėjimo. Pas
tebimos gausesnės sovietinio tipo tankų pa
jėgos siaurės korėjiečių ir kiniečių pusėje. 
Dažnėja pasirodymai sovietų sprausminių 
lėktuvų. Vidurinian Korėjos.sektorium tel
kiamos naujos komunistų pajėgos.

Ginkit) paliaubos arba ato
minė bomba Korėjon

NEW YORK POST vedamuoju paskelbė 
Robert S. Allen straipsnį, kuriame kalba
ma apie atominės bombos panaudojimą 
Korėjoje tuo atveju, jei ginklų paliaubų 
reikalu pasitarimai nepasisektų ir komu
nistai pradėtų Vykdyti naują ofenzyvą. 
Straipsnio autorius nemini šaltinių, iš ku
rių patyręs apie svarstymus Korėjoje pa
naudoti atominę bombą. Jis tepastebi:

„Galima atvirai pasakyti, kad atominės 
bombos panaudojimo klausimas Korėjoje 
buvo aptartas aukščiausiuose Baltųjų Rū
mų sluogsniuose. gynybos ir užsienio rei
kalų ministerijoje.“

Jei jau atominė bomba būtų Korėjoje 
panaudota, — toliau rašo Alien, — tikriau
siai jai taikiniu * būtų parinkta šiaurinės 
Korėjos sostinė Pyongyrif. Karo žinovų 
teigimais minėtan micsU numetus ato-

„Kelias į laisvę veda per Baltiją“
Tokia antrašte įsidėjo informacinį 

straipsnį amerikiečių Vokietijoje leidžia
mas laikraštis DIE NEUE ZEITUNG. 
Straipsnis parašytas minėto laikraščio ko
respondento Švedijoje, kuris, atrodo, turė
jęs progos susitikti su naujaisiais paskuti
nio meto pabėgėliais per Baltijos jūrą, kuri 
pavadinta keliu į laisvę.

Pirmiausia paminimas vokietis, kuris 
rugpiūčio 5 dieną šoko iš sovietų žvejų 
kuterio jūron ir laimingai buvo švedų pa
krančių saugų išgelbėtas. Su tuo vokiečiu 
jūrininku tokiu pat būdu bandė gelbėtis 
dar du likimo bendrai, bet jų likimas neži
nomas.

Toliau paminimas lenkų jūrininkų, iš vi
so 12 asmenų, pasiekimas Švedijos. Iš viso 
retas atsitikimas, mini laikraščio bendra
darbis, sukilimas sovietų kariniame laive, 
gi pavykęs sukilimas bene bus pirmas. 
Lenkų jūrininkai, išplaukę Baltijos jūron 
vienu minogaudžiu gaudyti minų, padarę 
sąmokslą ir tokiu būdu pasiekę Švediją. 
Laivo komanda, buvo priversta paklusti 
sukilėlių ir minogaudis pasuko į švedų te
ritorinius vandenis. Kiek šis atsitikimas 
patiks sovietams, dedantiems pastangų 
kontroliuoti Baltijos jūrą — parodysianti 
ateitis, — samprotauja DIE DEUE ZEI
TUNG korespondentas Švedijoje. Tačiau 
dvylikos lenkų jūrininkų sukilimas, kurio 
metu buvo sėkmingai nugalėta likusi laivo 
įgulos dalis, kaip tik parodo tai, kad tu
rimas reikalas su rūpestinga organizacija.

Kelioms dienoms prieš šį įvykį penki 
lenkų kareiviai įvairavo kuterį į švedų 
vandennis, gi prieš dvi savaites, — toliau 
rašoma laikrašty, — į kitą švedų uostą 
įplaukė sovietų kuteris ir trys lietuviai 
jūrininkai prisistatė policijai, prašydami 
azylio teisės. Trys kuterio įgulos nariai bu
vo uždaryti laivo kajutėje ir dūko, kai 
prieš save pamatė švedų policiją.

Sovietų pasiuntinybė reikalauja išduoti 
lietuvius, kaip „nusikaltėlius“, kadangi jie 
„rusų gyvenimą ir rusišką -turtų pastatę 
pavojun“. Švedai į notą dar neatsakė, ta
čiau manoma, kad išdavimo reikalavimas 
bus atmestas, lygiai kaip ir lenkų reikala
vimas išduoti dvyliką jūrininkų greičiau
siai neturės pasisekimo. Nė vienu iš šių 
dviejų atvejų nebuvęs pralietas kraujas, 
nėra jokio civilinio nusikaltimo, gi politi
niai pabėgėliai turi gauti azylio teisę.

Pabėgėliai iš Baltijos kraštų, kurie šio
mis dienomis žvejų laiveliais arba burlai

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
rūpesčiai ir sumanymai

Jau kuris laikas spaudoje skūpiau pasiro
dė informacijų apie Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus veiklą Vokietijoje, dėl to akyles- 
niam lietuviškojo gyvenimo stebėtojui ga
lėjo susidaryti įspūdis, kad šis nepriklau
somos Lietuvos reprezentantas bus pailsęs 
tremtiniškose dienose, kada ypač yra ak
tualus paramos klausimas čia paliekan
tiems tautiečiams, o svarbiausia tiems, ku
rie prislėgti ligos, bei tiems, kurie dėl am
žiaus naštos negalėjo išemigruoti ir sau 
susidaryti pragyvenimą. TREMTIES atsto
vas turėjo progos pasikalbėti su Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pirmininku J. Nor- 
kaičiu, kuris painformavo apie Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus darbus bei sumany
mus.

Į klausimą, jog teko girdėti, kad Lietu
vos Raudonasis Kryžius užmezgęs glau
desnius santykius su Tarptautiniu Raudo
nuoju Kryžium, J. Norkaitis atsakė:

— Tokių santykių būta ir anksčiau, bene 
nuo 1946 metų. Iš Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus savu buvo gauta paramos, ypač 
vaikams. Tačiau tuose santykiuose buvo ir 
kai kurių spragų. Lietuvos Raudonosis 
Kryžius, patyręs apie šiais metais Honno-

minę bombą, priešas patirtų „katastrofiš
kas pasėkas“.

O ką tokiu atveju sakytų rusai? Esą vy
raujanti nuomonė, jog rusai nedarytų jo
kios reakcijos. Tokia pažiūra esanti dėl to, 
jog jaučiama, kad sovietai konfliktui dar 
nėra pakankamai pasiruošę.

♦ JAV gynybos ministerio Marshallio 
pavaduotoja Anna Rosenberg paskutinėmis 
dienomis lankėsi Vokietijoje. Spaudos at
stovams ji pareiškė, jog Vakarų Europos 
gynybai Amerika nesigailės nei žmonių, 
nei materialinių išteklių. Toliau kalbėtoja 
priminė reikalą ir vokiečiams jungtis bū- 
simon gynybom Vokiečių jungimosi atve
ju, galimas daiktas, jų karinės pajėgos bū
siančios apjungtos į savas divizijas. Anks
čiau numatytas 2500 vyrų užsieniečių trem
tinių kontingentas amerikiečių kariuome
nėn numatytas padidinti iki 10 000. 

viais pasiekė Švediją bei Daniją, pasakoja 
apie karštligišką sovietinių įstaigų susirū
pinimą kuo hennetiškiau uždaryti Balti
jos pakrantes. Kontrolinių laivų skaičius 
keliais kartais padidėjęs. Sargybų bokštai 
įrengiami visose pasiekiamose vietose, o 
prožektoriai apšviečia visas pakrantes. Visi 
atsakingesni postai uostų administracijoje 
perduodami išbandytiems komunistams, 
kuriuos dažnai pakeičia policijos pareigūnai, 
o dažnais atvejais rusiškais tarnautojais. 
Estų, latvių ir lietuvių uostų administraci
jos jau yra išimtinai rusų tarnautojų ran
kose. Žvejų laivai, anglies ar prekiniai, ku
rie išplaukia iš Rytų Vokietijos ar kurio 
kito komunistų kontroliuojama uosto, yra 
dvi dienas prieš išplaukimą kontroliuojami. 
Pakartotinai turi būti anglys iškrautos, 
kadangi įtariama po jomis esant pasislėpu
sius pabėgėlius. Dėl šių pačių priežasčių 
paskutinėmis savaitėmis iš vieno laivo bu
vo išpilti grūdai...

Pabėgusieji lenkai pasakoja apie bręs
tančią neapykantą gyventojuose. Rytuose 

LIETUVIŠKOSIOS KURŠIŲ NERINGOS VAIZDAS PRIE NIDOS, PRIGLUDUSIOS 
PRIE BALTIJOS JUROS, VEDANČIOS Į LAISVĘ.

very įvykstantį Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus suvažiavimą, kurio metu turėjo 
būti sunormuoti santykiai su Vokiečių 
Raudonuoju Kryžium, jin pasiuntė savo 
atstovą ir to suvažiavimo proga įteikė ati
tinkamą memorandumą. Pagrečiui sueita į 
artimesnį kontaktą su Vokiečių Raudonuo
ju Kryžium per jo pirmininką, kuris pa
žadėjo visą galimą paramą Lietuvos Rau
donajam Kryžiui. Mes gi, atsižvelgdami į 
vokiečių padėtį, iš jų nereikavalom kokios 
nors materialinės paramos, bet, svarbiau
sia, moralinės ir ypač juridinės.

— Ar yra tikimasi iš Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus gauti materialinės para
mos?

— Paskutiniu metu Latvių Raudonasis 
Kryžius buvo kreipęsis ir gavo paramos 
padavėtų drabužių pavidale. Reikia many
ti, jei kreipsis Lietuvos Raudonasis Kry
žius, jam tokios paramos taip pat nebus 
atsisakyta. Tačiau šiuo metu mes esame 
užimti didesnės skubos klausimais, — pa-' 
reiškė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas J. ■-Norkaitis. — Pirmiausia 
mums rūpi tvirčiau įsitvirtipti savo tau
tiečių, išemigavusių į kitas šalis, tarpe. 
Yra aišku, kad Vokietijoje turės palikti 
nemažas skaičius žmonių. Vien ligonių 
džiovininkų šiuo metu yra 500. Taip pat 
įvairiose senelių prieglaudose patalpinta 
nemaža senelių. Šiems parama visada bus 
reikalinga, tiek moralinė, tiek ir materiali
nė. Dėl to norima užmegsti glaudesnius 
ryšius su kitose šalyse gyvenančiais lietu
viais, kad jie ateitų talkon Lietuvos Rau
donajam Kryžiui vykdyti jo pasiimtus už
davinius.

— Būtų įdomu patirti, kokio pobūdžio 
paramos Lietuvos Raudonasis Kryžius lau
kia?

— Aišku, pirmoje vietoje, materialinės, 
bet kartu ir moralinės. Iš ligšiolinių aukų 
praktikos patirta, kad yra lengviau gauti 
daiktinių aukų. Tačiau dėl transporto, pas
kirčiai neatitikimo (pvz, žmogus gauna 
drabužį, jam reikalingą, tačiau kurio dėl 
per mažumo ar dėl per didumo negali dė

pagausėją „špionažo“ procesai kaip tik ro
do augantį sovietų nepasitikėjimą. Gi vie
nas baltas pabėgėlis mano: — Rusija ner
vinga. Bet vienas kitas sąmokslas nereiš
kia dar revoliucijos, — baigiamas straips
nis amerikiečių leidžiamame vokiečiams 
laikraštyje.

Repatrijavusi estė grįžo
Be eilės pabėgėlių, per Baltijos jūrą pa

siekusių laisvąjį pasaulį, paskutiniu metu 
Schleswig-Holsteino sritį, britų zonoje, pa
siekė estė, kuri prieš pora metų iš Vakarų 
Vokietijos, globos organizacijos pareigū
nams raginant, buvo repatrijavusi Esti
jon. Įsitikinusi gyvenimo nepakeliamumu, 
ji pagaliau vėl ryžosi per Baltiją pasukti į 
Vakarus. Laimingai iš už geležinės uždan
gos pasprukusi jau nebetiki, kad kam pa
vyktų ją įtikinti dar kartą repatrijuoti.

♦ Rugpiūčio 3 dienos popietį Malmo 
aerodroman Svebijoje nusileido lenkų lėk
tuvas, kurio įgulą sudarė pilotas ir trys 
moterys. Pabėgėliai paprašė švedų vy
riausybės suteikti azylio teisę.

vėti) daiktinės aukos turėtų užleisti pirmu
mą piniginėms. Tuo tikslu Lietuvos Rau
donasis Kryžius išleidžia Rėmėjų Knygeles. 
Tikimasi, kad šiuo būdu gal pavyks turėti 
tam tikrą skaičių pastovių rėmėjų, kurių 
įnašai įgalins lengvinti ypač dideliuose 
sunkumuose esančių, tautiečių padėtį. Taip 
pat daug dėmesio kreipiama ir į indivi
dualinį šelpimą. Praktika parodė, jog ran
dasi aukotojų, kurie kreipiasi į Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių, kad nurodytų šelptinus 
asmenis ir vėliau stengiasi juos tiesioginiai 
remti. Toks individualus šelpimas, mūsų 
įsitikinimu, kartu yra ir didelė moralinė 
parama gyvenimo sunkumų prislėgtam čia 
palikusiam ypač vienišam seneliui bei li
goniui. Dėl to Lietuvos Raudonasis Kry
žius individualų šelpimą palaikys ir to
liau ir stengsis surasti daugiau šelpėjų, su
tinkančių šiuo būdu lengvinti padėtį pri
verstam čia palikti tautiečiui.

Yra kreiptasi į eilę kraštų, kad ten anks
čiau ar paskutiniais metais nuvykusieji 
mūsų žmonės neužmirštų Vokietijoje pa
likusių. Tuo tarpu rezultatai gana kuklūs, 
tačiau, tikimasi, kad gal pavyks efektin
gesnių pasiekti. Savo veiklai stiprinti Lie
tuvos Raudonasis Kryžiaus yra numetęs 
įvairiuose kraštuose, kur tik gyvena dides
nis skaičius mūsų tautiečių, steigti savo 
įgaliotinius, kurie vietoje judintų 
mums rūpimus klausimus. Reikia 
manyti, kad šis kelias kaip tik turėtų 
prisidėti prie sustiprinimo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus veiklos ta prasme, 
jog jis būtų įgalintas daugiau paremti pa
ramos reikalinguosius.

Iki šiol Lietuvos Raudonasis Kryžius ne
bandė /paramos ieškoti JAV, kur daugiau
sia gyvena mūsų tautiečių. Tatai nebuvo 
daroma dėl to, jog ten aukų telkimo akci
ją visą laiką vykdė B ALF. Dabar prieina
ma įsitikinimo, jog ir BALFas vienas ne
gali visų paramos reikalingų aprūpinti. 
Dėl to ateity numatoma Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus akciją plėsti ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

— Aišku, — baigė pasikalbėjimą Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas- J. 
Norkaitis, — jog planavimas viena, o tikro
vė kita. Tačiau bus stengiamasi įeiti gali
mai į platesnes įvairiose šalyse pasklidusių 
mūsų tautiečių mases, kad tuo būdu būtų 
galima stipriau ištiesti pagalbos ranką bent 
tiems, kurie jos daugiausia reikalingi, -m-

Savomis temomis
Lietuvos Pasai galioja

Savu laiku mūsų įstaigos kreipėsi į Va
karų Vokietijos vyriausybę ir aiškinosi 
Lietuvos užsienio pasų klausimą. Kai ku
rių Vokietijos konsulatų buvo abejojama, 
ar jie turi teisę vizuoti Lietuvos užsienio 
pasus. Tuo reikalu Vakarų Vokietijos už
sienio reikalų ministerijai buvo įteiktas 
atitinkamas raštas. Galiausiai vokiečių už
sienio reikalų ministerija šį klausimą iš
aiškino, jog vokiečių konsularinės įstaigos 
yra įgalintos vizuoti pasus, kurie yra iš
duoti veikiančių Lietuvos diplomatinių ir 
konsularinių įstaigų ir atitinka bendrąsias 
užsienio pasų taisykles.

ELTOS ŽINIOS
* Amerikos Balso siųstuvas į juosteles 

įrašė ir pertransliuoja į Lietuvą kalbas ir 
pareiškimus visos eilės žymių Amerikos 
lietuvių veikėjų, kaip A. Olio, L. Simučio, 
Dr. P. Grigaičio, Dr. St. Biežio, Vanagai  - 
tienės, inž. Rudžio ir kt. Amerikos Baiso 
transliacijų programa vis tobulinama.

* Spaudoje buvo pranešta apie tris jau
nus lietuvius, iš sovietų žvejų laivo valte
le pabėgusius į Švediją. Tuo tarpu tie vy
rai yra švedų policijos žinioje. Lietuvių 
bendruomenės Švedijoje pastangos prie Jų 
prieiti lig šiol nebuvo pasisekusios. Sovie
tai įteikė švedams notą pabėgėlius šve
dams išduoti. Iš VLIKo pusės daroma pas
tangų tuos vyrus paimti lietuviškon globom

* Asmens, klausantieji lietuviškųjų Ame
rikos Balso transliacijų, prašomi savo pas
tabas dėl Jų pranešti Informacijos Tarny
bai, adresu: ELTA, (14b) Pfullingen, Goe- 
thestr. 16, Germany. Tuo pat adresu prašo
ma siuntinėti ir iškarpas vietos laikraščių, 
kuriuose rašoma mums opiais klausimais.

ELTA.

Atspausdintas Lietuvio Pasas
Lietuvos laisvinimo akcijai sustiprinti ir 

atskaitomybei suprastinti, kaip jau anks
čiau buvo TREMTYJE rašyta, Tautos Fon
do Valdyba buvo numačiusi išleisti Lietu
vio Pasą. Tokie pasai jau atspausdinti Ir 
yra trijų rūšių. Lietuvio Pase yra vietos 
įklijuoti ženkleliams, kurie taip pat pagre
čiui pasų išleisti.

Lietuvos Tautos Fondo Valdybos pažy
mima, kad ši akciją, aukų telkimas įsigy
jant minėtus pasus Ir į juos įklijuojant 
ženklelius, bus vykdoma grynai telkimui 
lėšų Tautos Fondui — Lietuvos laisvinimo 
akcijai. Tačiau tatai neturėsią nieko ben
dra su solidarumo mokesčio rinkliava. So
lidarumo mokestis, kurio surinkimas vyk
domas vietos lietuvių bendruomenės, ir to
liau, kaip ir ligi šiol, būsiąs vykdomas.

Balti) Institutas Vokietijoje?
Patiriama, jog Vokietijoje yra kilęs 

klausimas steigti Baltų Institutą- Tokio 
instituto steigimui ‘ principe pritarią Vaka
rų Vokietijos Bonnoje vyriausybės kai ku
rie sluogsniai. Institutan įeitų po du pą- 
baltiečių mokslininkus (lietuvių, latvių ir 
estų). Tokio Instituto klausimas svarsto
mas mūsų veiksniuose.

Pagrečiui Baltų Instituto steigimo min
ties, Bavarijos sostinėje Mlinchene lenkų 
grupė daranti pastangų, kad čia bū
tų steigiamas Rytų Institutas. Bonnos vy
riausybės sluogsniuose, atrodo, daugiau 
pritarimo reiškiama Vakarų Vokietijoje 
steigimui Baltų Instituto, kuriame būtų 
ir lietuvių skyrius.

Vargo Mokyklą 
rėmėjai Vokietijoje

8. Pranešimas
Nuo 1. 6. 1951 ligi 1. 8. 1951 gauta aukų 

Vasario 16 Gimnazijai ir vargo mokykloms 
išlaikyti iš šių asmenų ir organizacijų:

DM
1. J. Rimeikis, Murnau 50,—
2. Liet. Grupė Kaisereslautem LSC. 50,—
3. BALF ir PLB įst. tarnaut. Han-

novery 30,—
4. BALF tarnautojai Bad Salzuflene 12,50
5. P. Step. Povilačius, Memmingene 20,-—
6. P. Radzevičius, Memmingene 10,—
7. Pp. Bliumfeldai, Diepholze 10,—
8. P. Opermanas, Augustdorfe 5,—
9. P. Pr. Bagdanavičius, Ulme 5,-r-

10. P. Ed. Balceris, Frankfurte 2,50
11. P. E Bubelis, Wentorfe ... 31 vertingą

knygą 126,— DM sumai.
12. P. St. Garlauskienė, Diez/Lahn — mais

to siuntinį.
Gerbiamiesiems aukotojams nuoširdus 

lietuviškas ačiū!
PLB. Vokietijos Krašto Valdyba.
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Svarstymai
' Kur prasideda gera 

valia ir kur ji 
baigiasi...

TREMTIES 53 Nr. Šioje vietoje buvo iš
sitarta artėjančių pasitarimų tarp VLIKo 
ir Lietuvos Diplomatijos Šefo klausimu. 
Tuose svarstymuose tarp kita ko buvo pa
sakyta, Jog pozityvių jėgų apjungimas tik 
tuo atveju bus (manomas, kai abipusiai 
vyraus valia.

Atsiliepdamas į minėtus svarstymus, jų 
autoriui parašė laišką vienas iš aktingai 
visą laiką dalyvavusių ir dalyvaujančių 
mūsų politiniame gyvenime ’ asmenų. Su
tikdamas su straipsny keliamomis mintimis, 
su mūsų politiniu gyvenimu suaugęs as
muo rašo: „Sutinku. Taip. Tik vieną daly
ką man paaiškink: — kas yra ta gera va
lia, kas jos turini nustatys kas ją konsta
tuos."

Toliau laiške pažymima, jog gali kartais 
Ir viena ir kita pusė kalbėti apie savo ge
rą valią, o antros pusės valią atžymėti ne
gera.

„Partizanai pririšę trečdali sovietu kariu...“
Vis daugiau įtakingų amerikiečių irpa- 

fių didžiųjų laikraščių kelia balsą už Lie
tuvos bylą.

„Baltų tautos bus greitai išlaisvintos“ — 
dekalaravo New Yorko gubernatorius De
wey.

Sėkmės pabaltos Valstybių Iflsvinįmo 
darbe Lietuvos mlnisteriui Vašingtone Ža
deikių: palinkėjo Amerikos Balse lietuviš
kųjų transliacijų įvedimo proga JAV de
partamento pasekretorius Barretas ir kiti.

Šie metai dėmesiu Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių klausimui yra žymiai gau
sesni už ankstesnius.

Įtakingas amerikiečių politikas P. Doug
las per radiją anapus geležinės uždangos 
esantiems lietuviams pasakytoje kalboje 
užakcentavo, kad nors padėtis yra sunki, 
bet ne beviltiška ir nebe išeities. Lietuvių 
tautos kovą dėl laisvės remianti galingiau
sia pasauly valstybė — JAV. Amerikos 
vyriausybė niekados neapleisianti Pabalti
jo tautų. 1918 metais atkurtos keturios Pa
baltijo valstybės — Lietuva, Latvija, Estija 
ir Suomija — buvo padariusios nepapras
tai didelę pažangą ekonominėj ir kultūri-

vardes, kad sudarytų įspūdi, jog kraštas 
valdomas savųjų. Bažnyčia Išjungiama kaip 
dvasinė jėga. Rusifikacija varoma per mo
kyklas, kur vaikai kasdien šešias valandas 
turi mokytis rusiškai. Gydytojai ir teisi
ninkai, neišmokštą rusų kalbos, negali 
verstis praktika.

Baltai, okupuoti sovietų, per vieną nak
tį gavo įsitikinti, kad tie 6 milijonai gy
ventojų pasidarė kaliniai savo nuosavuose 
namuose. Pagal garsųjį Serovo planą 1941 
metais birželio 14—21 dienomis Lietuvoj 
buvo areštuota 34 260 asmenų, kurie iš
tremti Sibiran. Prasidėjus karui vokiečių 
su sovietais Lietuvoje buvo deportuota 
11 700 politinių kalinių intelektualų, kurie 
po mėnesio buvo sušaudyti prie Minsko.

O kiti tyli. Chicago Sun Times daro 
priekaištų Užsienio Santykių Tarybai New 
Yorke. Si taryba 1945 metais paskelbė, kad 
jos leidžiamam „leidiny kai kurie kraštai, 
| jj anksčiau buvę įtraukiami, išleidžiami. 
Informacijos apie juos vėl bus dedamos, 
kai tik juose bus atstatytos nepriklauso
mybės.“ Tie kraštai, tai Albanija, Burma, 
Estija, Etiopija, Latvija ir Lietuva. Lietu-

to neužmiršo pabaltiečiai ir Amerikos vy- 
riausbė, — pastebi dienraštis, — kuriai 
Lietuva, Latvija ir Estija iki šiol tebeg- 
zistuoja. ,

Toliau cituojamos Kennano, buvusio 
JAV departamento svarbiausio patarėjo 
Rusijos klausimais mintys, kur pareiškia
ma: „baltų kraštai neturėtų prieš jų giliau
sius įsitikinimus būti verčiami sueiti į 
betkokius. santykius su Rusijos valstybe“.

Partizanų auka dėl Vakarų laisvės. Ga
liausiai amerikiečių katalikų įtakingas žur
nalas St. Anthony Messenger atspausdino 
platų straipsni apie partizanų veiklą už ge
ležinės uždangos ir tos veiklos prasmę. 
Straipsnis pailiustruotas M. Krupavičiaus 
ir Sidzikausko atvaizdais. Straipsnyje pla
tokai aprašomas partizanų sąjūdis Lietu
voje, Gudijoje, Ukrainoje, pažymint, jog 
partizaninės kovos nesudaro ištisinio fron
to, bet partizanai stengiasi bolševikams 
smogti visur, kur tik gali. Jie, pažindami 
vietos sąlygas, staigiai judėdami sovietams 
sunkiai sekasi įveikti. Dėl to patys komu
nistai pripažino, jog ..kovoti su politiniais 
banditais“ (taip vadinami partizanai), rel-

Laikraštls, peržvelgęs partizaninę veik
lą, konstatuoja, jog už geležinės uždangos 
nepaprastai sunkiomis sąlygomis veikią 
partizanai pririša didiiules sovietų armi
jas. Reikia spėti, kad trečdalis sovietų pa
jėgų yra pririštos partizaninių sąjūdžių. 
Tie partizanai kaip tik esą patys geriausi 
Vakarų sąjungininkai. Tik kažin, — teisin
gai laikraštis pastebi, — ar Vakarų Euro
pa ir visas laisvasis pasaulis net ir su pačia 
Amerika gerai supranta ir įvertina tą kai
ną, kurią partizanai moka ne tik dėl savo 
kraštų, bet ir viso paulio laisvės? Lietuva 
per paskutines okupacijas netekusi iki 30 
procentų savo gyventojų. Imant Amerikos 
mastu tatai reikštų netekimą arti 40 mili
jonų gyventojų. Ką tokiu atveju bylotų 
Amerika ir kiti kraštai? Ar nešauktų, kad 
genocido konvenciją reikia kuo greičiau
siai ratifikuoti ir tautų žudikus sudrausti?

IŠVADOS yra pakankamai aiškios. Di
džiojoje amerikiečių spaudoje vis dažniau, 
pasirodų pavergtų tautų likimą teisingai 
vertinančių straipsnių, tačiau Amerikos 
vyriausybė, dar vis tebesidangsto alyvos 
šakele, norėdama „taikiam sugyveninfui"

Čia ir bus bandoma tarti pora žodžių 
apie geros valios esmę, kurios reikalas 
mūsų politinio gyvenimo baruose nuolat 
primenamas.

Manding geros valios esmė, turint gal
voje ypač bendradarbiavimą siekiant savo 
kraštui laisvės, glūdi ne išrokavime, 
o darbo būtinumo supratime. 
Konkretizuojant ankstesni pasakymą būtų 
galima Šiaip j| praplėsti: kas jungiasi dar
ban neturėdamas jokios minties, kaip, ka
da kokiu postu už tai bus apmokėta, o 
darbo imasi iš reikalo, neturėdamas jokių 
išrokavimų nei dabarty nei ateičiai — tas, 
mūsų supratimu, darban jungsis gera va
lia. GI kai vieno ar kito darbo imamasi — 
o šiuo atveju eina kalba apie Lietuvos 
laisvinimo darbą — iš anksto nusistatant, 
jog tik tuo atveju tan darban verta Jung
tis, jei bus aišku, kas iš jo bus turima 
šiandien, kokios gali būti perspektyvos 
ateity — tuo atveju Jau reikalas sukasi 
ne tiek apie darbo būtino supratimą, kiek 
apie išrokavimą. Utilitarinis momentas to
kiu atveju nustelbia gerą valią.

Tačiau būtų klaidinga geros valios rei
kalauti iš vienos pusės, jei partneris "savo 
pažiūrą, šiuo atveju | bendradarbiavimą, 
bus grindęs iš anksto nusistatytais išroka- 
vimais. Kai gera valia nesirelškia abipu
siai, tuo atveju negali būti kalbos apie 
supratingą ir glaudų bendradarbiavimą, 
grįstą nuoširdumu. Kur tik pasireiškia iš
rokavimas, ten jis tuojau pat išstumia 
nuoširdumą. Tokiu atveju prasideda rung
tyniavimas dėl pirmavimo, dėl išsilaikymo 
užimtose pozicijose Šiandien ir dėl įsitvirti
nimo jose ateity. Aišku, kad jėgos tokiais 
atvejais telkiamos ne tiek bendram darbui, 
kad jis būtų našesnis, kiek tyliai ir apskai
čiuotai kovai išsilaikyti.

Šiandien, atsižvelgiant | išgyvenamą sa
vos tautos tragediją, kaip tik neturėtų vie
tos išrokavimas, iš kurios pusės jis bebūtų. 
Išrokavimas turėtų būti pakeistas vi
somis turimomis apjungtomis Jėgomis at
sidėjimu laužti visas užtvaras, kad tuo 
būdu padarius didesnį įnašą būsimame 
Lietuvos bylos sprendime. Šita linkme, 
manding, ir lauktinas posūkis mūsų veiks
niuose. O tada Jau atsiras ir gera valia, 
kuri nū labai dažnai būva į šal| nustumta 
vienokių ar kitokių išskaičiavimų.

Kai vietoje išrokavimo rasis gera 
valia, tada darbas visuomenime plote bus 
žymiai našesnis ir nebus jėgos eikvojamos 
grupino „įsitvirtinimo“ užinačioms.

Simas Miglinas.

nėj srity. Jų gerovė buvo pakilusi žymiai 
aukščiau net už didžiulės Rusijos. Deja, 
tik vienai Suomijai pavyko atsispirti rusų 
agresijai (kadangi jos užgrobimui Yaltoje 
nebuvo ano meto politikų Kremliui 
duoti įgaliojimai, kai tuo tarpu Baltijos 
valstybės sovietams buvo išduotos prieš 
jų valią. Red.) Toliau Douglas savo kalbo
je pareiškė, jog amerikiečiai niekuomet 
nepripažins Baltijos valstybių aneksijos ir 
ateis laikas, kada tose valstybėse vėl bus 
atstatyta laisvė.

Stalinui ruošiamas kaltinamųjų suolas. 
DP komisijonierius New Yorke O’Connor 
pabaltiečiams pasakytoje kalboje pareiš
kė, jog neišvengiamai ateis diena, kai šių 
kraštų gyventojų žudikai turės duoti apys
kaitą kaltinamųjų suole.

Kiek anksčiau tris milijonus tiražo turįs 
amerikiečių žurnalas Colliers detaliai iš
skaičiavo, kodėl Stalinas su savo korikų 
gauja turės bėti patrauktas teisman.

Šių metų sausio 27 dienos numery minė
tasis žurnalas įrodinėjo, kodėl sovietais 
negalima pasitikėti,pažymėdamas, kad savu 
laiku Sovietų Sąjunga su Lietuva ir kito
mis Baltijos valstybėmis buvo sudariusi 
nepuolimo paktą, kurį vėliau Kremlius 
pats sulaužė, užgrobdamas minėtuosius 
kraštus.

Kitame numery Collier pateikė ilgesnį 
dokumentuotą straipsnį, paremtą daugybės 
liudininkų pasakojimais, apie Lietuvoje 
vykstančią dramą. Žurnalo teigimu Lietu
voj pagal Dekanozovo planą buvo numa
tyta likviduoti 25 procentai vietos gyven
tojų. Tas skaičius 1945 metais buvo padi
dintas iki 50 procentų, o 1947 metais iki 
70 procentų. Galiausiai,' vis vykstant vie
tos gyventojų pasipriešinimui sovietizacijai 
— buvo numatyta likviduoti 85 procentus 
Lietuvos gyventojų. Tų valymų tikslas aiš
kus: — išjungti iš Rusijai strateginiu po
žiūriu svarbaus šiaurinio sektoriaus vaka
rietiškos dvasios gyventojus ir juos pakeis
ti klusniais azijatais, importuotais iš sovie
tinės imperijos sričių.

Baltijos valstybių likimas — akivaizdus 
pavyzdys kitiems. Toliau žurnale Collier 
rašoma, jog sovietai, okupuodami svetimus 
kraštus, elgiasi pagal planą, sudarytą uži
mant Baltijos valstybes, šiandien nelega
liai pakrikštytas | sovietines Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos respublikas. Pirmiausia 
vietiniai komunistai panaudojami išdavi
kiškam režimui, bet visi svarbiausi postai 
užimami rusų. Kai tokie komunistai tai
kintojai pasidaro nereikalingi — jie pa
keičiami rusais, kurie pakeičia savo pa-

va, Latvija ir Estija minėtos Tarybos leidi
ny daugiau nepasirodė Leidinys vadinasi 
„Politinis pasaulio vadovas“. Cikaglškis 
amerikiečių laikraštis pastebi, jog, galimas 
dalykas, kad „Vadovo“ leidėjai užmiršo, 
kas su tais kraštais buvo padaryta. Tačiau

kalingos efektyvios priemonės Siekdami 
greičiau palaužti partizaninį sąjūdį, sovie
tai susitarė su Lenkijos, Čekoslovakijos ir 
Rumunijos marionetinėmis vyriausybėmis 
visoms keturioms šalims kovoti prieš par
tizanus bendromis jėgomis.

prikalbinti sovietus, tebevengia atviriau 
pasisakyti pavergtų ir pavergimui išduotų 
tautų klausimu. Tačiau yra teigiama, kad 
viešosios opinijos formuotoja — spauda — 
vis dažniau primena Lietuvą ir kitus 
kraštus ištikusią tragediją.

Mokslas + išradimai

Automobiliai ir lėktuvai bus „suklijuojami“
Ilgą laiką tebuvo keli žinomi būdai me

talams sujungti. Tai nitavimas, šveisavi- 
mas ir varžtais suveržimas. Jei prieš ke
letą metų kas būtų pasakęs, jog šių meta
lams sujungti būdų bus atsisakyta ir jie 
bus pradėti suklijuoti — retas kas būtų ga
lėjęs patikėti. Nemaža ir inžinierių tokia 
svajone būtų suabejoję. Šiandien apie me
talų suklijavimą jau daug kas yra girdė
jęs, ypač Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
kurios pirmosios šioje srityje pradėjo ban
dymus ir pasiekė nuostabių rezultatų. 
Šiandien metalams klijuoti, atsisakant 
anksčiau vartotų būdų juos sujungti bei 
vienas prie kito pritvirtinti, Amerikoje jau 
yra išrasta visa eilė medžiagų, kurios yra 
skirtingais pavadinimais, tačiau esmėje 
maža kuo viena nuo kitos skiriasi. Nūdien 
metalinių dalių suklijavimas vartojamas 
visoje eilėje technikos sričių, kaip lėktuvų 
statyboje, auto pramonėje ir pn.

Ypač didelė pažanga padaryta metalifies 
dalis klijavijnu Jungti lėktuvų gamyboje. 
Jau buvusio karo metais Amerikoje inten
syviai buvo ięškoma naujų kelių pagrei- 
tintf" Ir’ atpiginti lėktuvų gamybą? Ypač 
daug' laiko pareikalaudavo lėktūVo pavir
šiaus apvilkimas metalu. Visa tai buvo da
roma metalines dalis prie lėktuvo kūno ni- 
tuojant daliausiai atkreiptas dėmesys | 
klijuojamąsias medžiagas, į klijaus savy
bes. Bandymų pasėkoje buvo išrastas dirb
tinos gumos savybėms artimas klijus. Tuo
jau pat pasipylė įvairiais pavadinimais to
kių klijų metalams suklijuoti bei metalams 
priklijuoti prie kitų medžiagų.

Pats metalų suklijavimas atliekamas to
kiu būdu. Pirmiausia numatoma suklijuoti 
metalo dalis mechaniškai arba chemiška; 
nuvaloma, užpilama miltelių ar skysčio 
pavidale metalui klijuoti klijų ir metalas 
kaitinamas, kartu panaudojant atitinkamą 
spaudimą. Rezultatai pasiekiami nuosta-

patvarumą. Kai spaudos atstovams buvo 
pademonstruotas dviejų raktų galais sukli
javimas — keli vyrai nepajėgė raktą nuo 
rakto atplėšti. Mokslininkai teigia, kad 
grynai mechaniniu būdu šį suklijavimo 
procesą būtų sunku išaiškinti. Čia dar vei
kiančios molekulinės ir atomarinės jėgos.

Pirmiesiems bandymams metalus sukli
juoti bei priklijuoti sėkmingai pavykus, 
netrukus naujasis metalų sujungimo būdas 
Amerikoje, o vėliau ir Anglijoje, buvo pra
dėtas vartoti lėktuvų pramonėje. Šiandien 
nitavimas lėktuvų pramonėje laikomas 
pasenusiu.

Pereinama ir auto pramonėn. Šiuo metu 
Anglijoje kaip tik daromi .bandymai auto 
mašinų visus rėmus jau nesušveisuoti, kaip 
ligi šiol, bet suklijuoti. Ir, pasirodo, rezul
tatai nuostabūs. Šiandien plieninės skardos 
nitavimas jau negali išlaikyti konkurenci
jos, kadangi priklijavimas vyksta daug 
greičiau, darbas atsieina pigiau, gi prikli
juota plieninė skarda laikosi dar tvirčiau, 
negu prinituota. Tik lengvieji metalai 
nesiduoda lengvai suklijuojami bei prikli
juojami.. -r ... .

. Tolimesni lįah<Jymai parodė, kad nė tik 
metalas gerai suklijuojamas, bet ir guma 
ypač gerai priklijuojama prie metalo. Prik
lijuotą gumą prie metalinės dalies, panau
dojant išrastuosius klijavimo būdus, visai 
neįmanu atplėšti. Dėl to, ypač automobilių 
stabdžių gamyboje, esama technikinės re
voliucijos išvakarėse. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse visa eilė auto firmų jau seriji
niu būdu pradeda vartoti gumos prie me
talo klijavimą gaminant stabdžius ir kitas 
auto dalis.

Kaip atrodo tominė bomba?
Amerikiečių populiarius žurnalas LOOK 

paskelbė dideli susidomėjimą jo skaityto
juose sukėlusį straipsnį „Kaip atrodo ato
minė bomba ir kaip ji numetama?“ Kalba- 

būs^ Tokiu būdu suklijuoti metalai (bei mas straipsnis buvo pailiustruotas brėži-
priklijuoti) turi nepaprastą ir neįtikimą niais, vaizduojančiais atominę bombą.

Atominė bomba esanti apie 6 metrų ilgio 
ir trijų metrų skersmens. Jos forma yra 
apvali ir i galą kiek smailėja. Užpakalinė 
bombos dalis baigiasi lėkščia apskrita 
plokštuma su keturiais sparneliais. Viena 
atominė bomba sveria 4500 kg. Visas jos 
paviršius yra apbengtas storu brezentu, dėl 
to iš tolo atominė bomba atrodo lyg koks 
lavonas, pridengtas drobe.

Kai reikia bombą mesti į numatytą tai
kinį, atliekami tokie pasiruošimai. Pir
miausia prie paruošto skridimui ketur- 
motorinio bombonešio B-50 atominė bom
ba aerodroman atvelkama traktorium. Lėk
tuvas jau būva aprūpintas reikiamu kiekiu 
kuro. Milžiniško lėktuvo, turinčio 30 metrų 
ilgio, priešakys didžiuliu kranu pakeliamas 
18—20 laipsnių kampu į viršų. Specialistų 
būrys, kaip skruzdėlės, apspinta atominę 
bombą ir ją pristumia prie B-50 „pilvo*?. 
Drobės apvalkalas nuo atominės bombos 
pamažu nuslysta, bombonešį atsargiai kra
nu užleidžiant ant baisiojo krovinio. Hi
draulinis keltuvas bombą pakelia į viršų ir 
ją pastato metimo padėty, į keturių tri
kampių laikiklių lizdą. Begalinė sraigtų 
sistema prilaiko baisiąją bombą iš visų pu
sių, kol ji atsisėda į savo saugų lizdą. Po 
to bombų skyriaus durys užsidaro nepa
prasta jėga.

Tada pakyla bombonešis atlikti paavėtą 
uždavinį- Jam artinantis prie tikslo, apa
rato kontrolė Iš pilotų rankų pereina į ra
darų navigatoriaus rankas. Prieš jo akis 
radaro rodiklis. Abipusiai painios lentelės 
su sektoriais, padalytais į laipsnius; gau
sybė skaitiklių. Radaro rodiklis navigato
riui parodo, kokioj žemės paviršiaus daly 
randasi lėktuvas. Radaro apvalaus centro 
pakraščiais driekiasi dvi judamos linijos, 
kurios, lėktuvui skrendant prie tikslo, 
glaudžiasi viena prie kitos. Kai šios lini
jos susijungia — atominė bomba automa
tiškai krenta iš lėktuvo liemens ir smenga 
nustatytan taikinin.

b S KUPRELIS © ji
< VIENOS PAVASARIO DIENOS PASAKA J;

— Jau ne kartą buvo krata, bet nieko nerado. 
Skundė ne vienas Išdavikas. Ta vieta tik tėvui vienam 
žinoma. Nerodo jos nei man, nei motinai. Neparodo ir 
tavo draugams. Jie atneša tik, atiduoda jam knygas, 
o kur ir kuomet jis paslėpia, niekas nežino. Reikia 
kam, vėl atneša, paduoda. Bet svetimam niekam ne
duos, jiems tiktai, ar jau labai gerai pažįstamiems ir 
Ištikimiems. Jei ne taip, tai seniai būtumėm pražuvę. 
t)aug reikia kantrybės, daug vargo! — atsiduso Gundė.

Nutilom, pristigę šnekos. Ji rodos viską pasakė, o 
aš nieko, lyg neturėčiau ko.

Praslinko tyli valandėlė.
Staiga aš, nei nežinojau, nei nejaučiau, kaip pra

šnekau. Ėmiau pasakoti apie save, savo margą buitį. 
Pasakojau smulkiai ir iš širdies. Pagaliau man pačiam 
graudu pasidarė ir turėjau nutraukti.

Vd tylu.
— Ar Tamsta neturi kokio draugo? Čia Skardžiuo

se ar kur kitur? — girdžiu jos klausimą, pilną šiltos 
gundinančios užuojautos. Jau buvau norėjęs ištarti 
žodį „Tamsta“, bet tuo metu lyg kas krūtinę man su
veržė, lūpas sučiaupė. O ten, viduje, liepsnojo didelė 
ugnis, smarkiai kaitino širdį, stengėsi viršum išsiveržti 
— negalėjo.

Jaučiau tamsoje, kad ji žiūri man akysna:
—- Nejaugi Tamsta man nepasakysi?
— Dabar turiu gerą kleboną. Jis man vietos, ma

nau, niekuomet neatsakys. Jis man beveik kaip drau
gas. — Jaučiau, kad mano sakiniai nelimpa Vienas į 
kitą.

— Bet nejaugi Tamsta neturi tikro draugo?
— Ne.
— „Tamsta turi“, — maniau man pasigirdo. Ne, tų 

žodžių niekas netarė. Gundė tyli. Aš negaliu turėti

tikro draugo. Žmonės gali tik manęs pasigailėti, bet 
mylėti niekas manęs negali. AŠ nenoriu pasigailėjimo, 
aš noriu meilės!

Bet jaučiu, kad Gundė sėdi prie manęs ir karštai 
ir tankiai* alsuoja. Man vėl ramiau pasidarė. Bet aš 
nedrįstu, aš nenoriu žinoti, man geriau tikėtis.

Vėl tylim abu. Žiūrim tik, kaip sniegas vis tankiau 
tamsoj baltuoja. K

Pasigirdo gaidžio „kakarieku“. Kartą, kitą.
— Jau gaidžiai gieda, — pratariau.
— Dar palūkėk Tamsta. Patylėsim drauge. .
— Žiūrėk, kiek daug prisnigo, — vėl sušnekėjo 

Gundė. — Visur pabalo. Žemė, stogai, tvoros ir me
džiai. Rodos viskas pasidabino kokiai šventei. Lyg ko
kio svečio laukiama. Man patinka žiema. Aš myliu 
šaltį. Jis toks piktas, žnaibo pirštus, nosį, už ausiu 
stvarsto. Žmonės pasidaro žiemą guvesni, laksto, dirba 
daugiau, daugiau galvoja. Motinos vaikams pasakas 
pasakoja. Man patinka žiema. Kaip Tamstai?

— Man irgi, — sutikau su ja. Tiesa, aš pirmai ne
jaučiau žiemos grožės, nemėgau šalčio, bet Jos žodžiai 
man žiemą pagražino.

Ir vėl gaidys sugiedojo. Jam pritarė kiti. Neilgai tru
kus Jų rytmetinė giesmė visą miestelio tylą suardė. 
Vienas traukė drūtu bosu, kitas baritonu gargaliavo, 
o koks trečias spiegė, lyg tvoroj įkliuvęs. Buvo ir to
kių, kurie taip smarkiai surėkdavo, kad savo „kaka
rieku“ užspringdavo ir nebaigdavo jo.

— Ne, Tamsta, dabar tai jau eisiu, — tariau' dar 
nesikeldamas. — Gali Tamstos mamytė nebusti ir nera
dusi kažin ką pamanyti.

— Tur būt Tamsta tiesą sakai, — gardžiai sušypso 
Gundė. — Dabar jau velniai nevaikščioja, ramiau bus 
eiti, niekas kelio nepastos... Matai, Tamsta, kaip

prašvito nuo sniego; kelio nereikės graibyti, — surim
tėjo. — Reikia Tamstai atsilyginti. Reikia palydėti 
kiek. Tamsta gal nereikalausi, kad pilnai atsilygin
čiau?

— Dabar dar ne, — užsikrėčiau jos laisvu, links
mu ūpu.

— Geras iš Tamstos bernelis... Na, tai einam, — 
pirma išspruko iš atšlaimo, mane palikusi už vartų. 
Sustojo ir laukia.

Ėjom dabar skubiau, neg pirmai. Tylėjom. Galvo
jom kiekvienas sau, bet regis tą pat Ir nesinorėjo 
šnekėti. Bijojosi minčių giją pertraukti. Taip gražiai 
ji apie mus pynėsi, vyniojosi ir artino vieną į kitą.

Stapterėjom ir pasakėm abu vienu metu:
— Gal jau bus gana?
— Gana, — atsakėm taip pat drauge.
— Jau daugiau pusės kelio Tamstą palydėjau, — 

padavė ji ranką.
— Ačiū Tamstai...
Buvom norėję dar ką vienas kitam pasakyti, bet 

susiturėjom. Tarytum kas neleido, nedavė daugiau 
šnekėti.

— Sudieu! / •
— Sudieu!
Pasispaudėm karštai rankas, lyg jomis norėdami 

nepabaigtą mintį išreikšti. Geriau pasidarė, nuo mū
sų koks neregimas šešėlis nuslinko.

Žengęs keletą žingsnių, atsigrižiau. Žiūriu, ir ji atsi
grįžo.

Dar kiek paėjęs vėl atsigrižiau. Gundė stovėjo ir 
sekė mane savo akimis. Pamačius, kad mano į ją 
žiūrima, vikriai apsisukė Ir nuėjo, nubėgo.

Stovėjau. Negalėjau akių atitraukti. Gundė dar kar
tą atsigrižė. Ir paskum tuojau Išnyko nakties tamsoje. 
O aš dar ilgai mačiau -ją toje pat vietoje. Tai arčiau, 
tai staiga vėl toliau. Tai artinos ji, tai bėgo. Tai ar
tinos, tai bėgo.

Parėjęs radau grinčią nerakintą. Užmiršau su Gun
de išeidamas.

Sušilęs lovoje pradėjau perkratinėti visą praėjusią 
dieną. Praėjusią greta jos.

Stengiaus prisiminti, kaip ir visuomet, kiekvieną 
jos žodį, Judesį, akies mirksnį. Paskum ėmiau viską 
atsiminti nuo pirmos su ja pažinties. Gėrėjaus ir 
džiaugiaus. Prie malonesnių vietų ilgiau sustodavau; 
laikydavau jas savo vaidentuvėj tol, kol neatitrauk
davo koks kitas dar smagesnis vaizdas.

Visų vaizdų viršumi plaukė skaidrus įsitikinimas, 
kad ji mane tikrai myli, trokšta mano širdies ir nori 
mane į savo jauną ir karštą krūtinę priglausti. Apa
čioje gi, dugne, lyk koks dumblas rūgo, kėlėsi ir 
drumstė viską.

— Ne. Ji tavęs nemyli. Ji tik tavim žaidžia. Ir nori 
tavo pagelba lietuviškus giedojimus bažnyčion įvesti. 
Jai, patriotei fanatikei, daugiau niekas ir nerūpi. Tai 
paprastas moteriškės gudrumas. Tu tik dovanai sau 
galvą kvaršini.

Man tamsu darėsi nuo tų minčių.
— Abejok tu tik, abejok! — barė įsitikinimas.
Ir vėl vienu matu viskas nušvisdavo ir vėl plaukė 

vaizdai vienas kito gražesni. Vėl jie džiugino, viliojo. 
Abejonių dumblas dugnan nuguldavo. Matyt tik pa
sislėpdavo. Tykojo iš pasalų. Bet vis mažiau ir ma
žiau jo bijojau, silpniau mane jis niaukė.

Sapne man Gundė {Prisisapnavo. Šnekėjomės, džiau
gėmės. Rodos vaikščiojom plačiam tolimam lauke. 
Laukas buvo lygiai apklotas sniegu, mirgančiu saulės 
spinduliuose. Po mūsų kojomis spiegė, girgždėjo, lyg 
kas grojo. Girgždesys virto nepaprasta, negirdėta dai
na. Ji mus linksmino ir žavėjo. Klausėmės jos ir ran
kas susistvėrę ėjom toliau, į didelį, apvalainą kalną. 
Juo aukščiau, juo labiau Gundė į mane glaudėsi ir dė
jo savo galvutę ant mano peties. Jos plaukų atsisky
ręs pluoštelis švelniai mylavo, glostė man veidą, kak
tą. Pasiekėm pagaliau ir kalno viršūnę. Įėjom apšar- 
mojusian miškan. Medžių šakos lingavo ir rodos vis 
mojo į mus. Atsisėdom arft vėpūtės po aukštu, senu 
ąžuolu. j ■ ' '

— Aš myliu tave! — tarė Gundė ir priglaudė savo 
karštas lūputes į mano lūpas. Bučiavo vis smagiau ir 
smagiau.

Galva man svaigo. Negalėjau biičlavimul atsakyti.
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Lietuviai visame'pasauly į e
Kraštai, kur gyvena lietuviai
Argentina - neištirtų galimybių ir didelių kontrastų šalis

Kaipo žmonės argentiniečiai yra neblogi 
ir geraširdžiai, bet tik tol, kol ant tavęs 
nesupyksta. Supykęs smogia peiliu į.pil
vą, o jei ir nesmogia, * ' - ” 
nas priešas. Spaudoje 
atsitikimų, kur buvo 
bet ne kumščiai, net 
čuose.

Lietuviai Argentinos ____________
senieji argentiniečių-papročiai nyksta, bet 
labai pamažu. Kai kurie papročiai, ku
riuos persiėmė ir užsieniečiai, yra labai 
keisti net religiniu atžvilgiu. Gimęs kūdi
kis retai kieno yra krikštinamas. Čia daž
niausiai po civilino krikšto vaikas be bažny
tinio krikšto auga iki 10-15 metų, o kar
tais jis tada pakrikštinamas, kada eina 
prie altoriaus vestuviniuose rūbuose. Ir 
pakrikštyti vaikai dažniausiai vadinami 
ne tikraisiais vardais, bet pagal plaukų 
spalvą ar kūno sudėjimą. Pav.: negrito 

• (juoduku), rubig (bliondinu), gordito (sto
ruliu) ir pan. Stebėtina, kad šis negar
bingas ir laukiniškas paprotys rado daug 
vietos lietuvių tarpe. Nenaujiena užtikti 
lietuviškoje vietos spaudoje su pasididžia
vimu aprašytų krikštynų, kur sūnus ar 
duktė nuėjo į bažnyčią ir santuokų proga 
pasirinko sau vardą. ■. Taip pat išsiskyri
mai. Yra šeimų, kurios, išgyvenusios ke
liolika metų ir užauginusios vaikus, vieną 
dieną išsiskiria. Jei nebūtų va'ržomas ne
santuokinių vaikų įstojimas į aukštesnes 
mokyklas, dauguma ir užsieniečių pasektų 
argentiniečių pėdomis. Jau ir dabar ne
mažas skaičius lietuvių yra sudarę tokias 
šeimas.

Numirėliai laidojami taip pat su savotiš
komis tradicijomis. Mirusis namuose lai
komas 2—3 dienas. Jam esant pašarvotam 
negiedamos jokios giesmės ir nesimeldžia- 
ma. Atėję mirusįjį lankyti kaimynai pas
toviniuoja, pasižiūri ir išeina. Laidojant 
mirusis neaprengiamas rūbais, bet tik il
gais baltais marškiniais arba teuždengia
mas baltu užtiesalu. Į kapus moterys nu
mirėlių nelydi. Kapuose laidojama visai 
negiliai, pusmetriu po žeme. Laidojimui 
kapinėse vieta išnuomojama 5 metams.. 
Po penkių metų reiki? vėl penkiems nuo
moti. Penkiems metams praėjus, jei kas 
nuomos toliau nemoka — toje vietoje lai
dojami nauji numirėliai. Gi anksčiau pa
laidotas, kuriam vieta kapinėse buvo ap
mokėta 5 metams, iškasamas ir valdžios 
lėšomis sudeginamas.

Tenka pastebėti, kad lietuviai, gyveną 
Argentinoje, iki šiol griežtai laikosi lietu
viškų laidojimų papročių. Tik giesmės ne
giedamos numirėliui esant pašarvotam bei 
jį lydint.

Kaip visur, taip ir kapinėse Argentinoje 
nestinga vagių, kurie seka kur ir kokie 
numirėliai laidojami. Jei sužino, kad kas 
nors palaidotas europietiškai, t.y. su gerais 
drabužiais ir papuošalais — dažnu atveju 
tenka laukti tokio naujo kapo apiplėšimo. 
Artimieji ne'visuomet mirusio apiplėšimą 
pastebi, nes apiplėšti kapai vėl gražiai

L.KANCAUSKAS (j)

tai pasidaro amži- 
labai gausu tokių 
pavartoti peiliai, 

menkiausiose gin-

fone. Laikui bėgant

i Argentiniečių pasilinksminimai. Kaip ki- 
1 tur, taip ir argentiniečių jaunimas mėgsta
• linksmintis. Pasilinksminimai yra ruošia-
• mi ne tik žiemą, bet ir vasaros metu. Pa- 
I žinusiam Europos jaunimo pasilinkmini- 
. mus — argentiniečių pasilinksminimai da- 
’ ro,savotišką įspūdį. Čia pasilinkminimuo-

se, kaip ir kitose vietos gyvenimo srityse, 
i pastebimas didelis moterų trūkumas. Dėl 
: šių priežasčių pasilinksminimų rengėjai 

dažnai moteris į pasilinksminimų vietas
, bei sales leidžia nemokamai. Nemadinga 

Argentinoje pasilinkminimo vietovėje vy
riškiams bendrauti su moterimis. Taip gali

. elgtis tik turį artimas drauges. Kas vieną 
kartą merginą išveda pašokti — tas Jau 

■ turi visą pasilinksminimo laiką ją šokdinti.
O mergina iš savo pusės jau nebedrįsta 
atsakyti šokti su pirmuoju šokėju. Ji jo 

: laukia ir neina su kitu šokti. Merginos į 
pasilinksminimus dažniausiai lydimos mo
tinų. Net ir tuo atveju, kai turi savo suža
dėtinius.

Argentinietės moterys pasižymi savotiš
ku nekalbumu ir net išdidumu. Jos leng
vai į pažintis nemėgsta sueiti, kaip kad 
Europoje. Iš kitos pusės vyrai moterų at
žvilgiu nesantūrūs ir dažnas reiškinys gat
ve praeinančias kalbinti ar bent akimis 
palydėti...

Kavinės, restoranai, teatrai. Pirmasis įs
pūdis užėjus į argentinišką eilinį restora
ną gana blogas. Jau gatvės nėra pakanka
mai švarios, gi pigesniuose restoranuose 
tikras sąšlavynas. Net geros rūšies resto
ranuose nemada ant stalų laikyti peleni
nes. Nuorūkos, bonkų kamščiai, maisto lie
kanos -r viskas nuo stalų žeriama; ant 
grindų nusispiauti yra paprasčiausias daik
tas. Kartais išorine išvaizda gražion mies
to centro kavinėn ateina batų valytojos ir 
siūlosi nuvalyti batus... Argentiniečiai šia 
pasiūla su malonumu naudojasi.

Daugumoje argentiniškų kavinių yra 
puikūs orkestrai, solistai, kurie koncertuo
ja ištisą vakarą. Programos didžiumoje bū
va grynai argentiniškos.

Kinoteatrai. Buenos Aires savo vidine 
išvaizda ir įrengimais negali prilygti Vo
kietijos bei Anglijos provincijos miestų bei 
miestelių geresniems kinams. Daugelyje 
kinoteatrų kėdės kietos, patalpos vasaros 
metu nevintiliuojamos, o žiemos metu ne-

šildomos. Nežiūrint kokią vietą užimsi — 
visur sutiksi argentiniečius, nebojančius 
švaros sdvo patogumų labui: meta ant 
grindų maisto liekanas, popiergalius. Tik 
vieno argentinietis negali: — net ir karš
čių metu nusiimti švarko ir sėdėti vien
marškinis. Taip elgtis yra draudžiama, nes 
toks elgesys priskaitomas prie nekul
tūringo.

Kaip kinuose, taip ir teatruose pertrau
kų metu tarpusuollais pasipila prekiautojai 
ledais, saldainiais ir kitokiais skanėstais. 
Dažnai ir seanso bei spektaklio metu tie 
prekijai landžioja, keldami triukšmą.

Filmos rodomos didžiumoje argentiniš
kos, angliškos ir amerikinės. Kai kurie ki
noteatrai rodo prancūziškų bei vokiškų fil
mų. Pasitaiko ir rusiškų propagandinių fil
mų. Teatrų repertuaruose nemaža pasauli
nės vertės gerai pastatytų veikalų. Tačiau 
teatran darbininkui patekti dėl aukštų kai
nų gana sunku. Dėl bilietų stokos dažnai 
prie teatrų vyksta juodoji prekyba bilie
tais ...

Argentiniečių valgiai ir gėrimai. Argen
tiniečiai mėgsta gerai pavalgyti. Jų valgiai 
savotiškai paruošti. Pagrindinis maistas — 
mėsa, kuri dažniausiai valgoma kepta ant 
atviros ugnies arba specialiose keptuvėse. 
Ypač mėgstama jautiena ir nedakepta. Tik
ras argentinietis gerai Iškepusios mėsos 
nemėgsta. Pjaunant turi tekėti kraujas. 
Kiaulienos valgoma gana mažai, nes gydy
tojai nepataria. Tiek mėsos kepsniai, tiek 
kitoks maistas paruošiamas su česnakais 
ir svogūnais. Argentiniečiai nemėgsta val
gyti europiečių mėgiamų kopūstų, burokė
lių bei rauginto piebo. Jie sako, kad rau
gintas pienas yra supuvęs...

Tradicinis argentiniečių gėrimas prie 
valgio yra vynas. Bet paskutiniu metu vy
nui smarkiai pabrangus — neturtingesnieji 
tenkinasi gazuotu vandeniu. Po valgio, ar 
šiaip, pajutus troškulį, argentiniečių mėgs
tama gerti arbata, kuri vadinama matė, ši 
arbata užpilama karštu vandeniu specialian 
puodeliu ir per jo vamzdelį geriama, šis 
gėrimas populiarus tarp visų argentinie
čių. Nemaža užsieniečių jį taip pat yra 
pamėgę.

Arbatžolių matė tėvynė yra Paragvajus. 
Paskutiniu metu jos gana dideles plantaci
jas jau turi ir argentiniečiai.

„Dirbk ne kiek reikia padaryti, 
bet kiek gali.. J“

.Atvykęs Jonas iš Vokietijos apsistojo 
pas buvusį savo stovyklos prietelį. Jau ke
linta diena Jonas eina į darbą, čia pat 
kepykloj jį gavęs. Parėjęs vakare, sėdasi 
prie viskuo nukrauto stalo, nusišypso ir 
seko: „Tai, brat, ne Vokietija čia, ne lage
ris! Reikės Pranui pakietuką tuojau pa
siųsti"... Juk ir galvoti kitaip negalima: 
valgai, ką norį Ir kiek nori. Ir pinigo susi- 
tgupyti galymybės prieš akis. Visvien 
Amerika ir tiek! Tokią ją visi laikraščiuose 
dypeliai korespondentai ir vaizduoja. Bet 
Amerika turi ir savo pusių, kurios ne taip 
jau lengvai spaudoje pagaunamos. Ji yra 
skirtingesnė nuo Europos. Kuo? Kaip? 
Sunku ir nusakyti. Gal iš gyvenimo pa
vyzdžių pasiseks nusivokti, iš tolimesnio 
straipsnelio turinio. Jei ir tai nepavyks, 
reikės dar ir toliau parašyti. Ji skirtinges
nė visu gyvenimo požiūriu. Kas Europoj 
ar Lietuvoj bus keistenybė, čia Amerikoje 
paprasta būtenybė. Arba lietuvišku papras
tumu amerikonas nustemba ir nesupranta 
iš viso dypelio elgsenos.

Svečiuose pas argentiniečius. Svečiai ar
gentiniečių priimami su minętaja arbata 
mate. Pasiūloma sausainių ar kitų užkan
džių, tinkamų prie matės. Retkarčiais, re
tesnis svetys, pavaišinamas likeriu ar deg
tinės stikleliu. Tokių vaišių, kaip pas eu
ropiečius, argentiniečiai nežino. Dėl to jie 
labai stebisi, kai europiečiai svečius priima 
paruošę įvairius valgius, staluose išrikiavę 
įvairius gėrimus.

Jei argentinietis vaišina mate — neban
dyk atsisakyti. Atsisakymu bus labai 
įžeistas vaišintojas ir užsitrauksi jo nema
lonę. O atsisakyti europiečiui gali kilti pa
gunda, nes matė geriama iš vieno puode
lio. Matės indas eina iš rankų į rankas, 
kol apeina visus vaišių dalyvius. Ją geria 
per tą patį vamzdelį jaunas ir senas, svei
kas ir nesveikas, švarus ir nešvarus.

Nemaža Argentinos lietuvių, ypač senes
niųjų ateivių, jau yra pamėgę matę ir, 
kaip argentiniečiai, ją geria su pasigardžia
vimu. B. d.

Argentinlečių religingumas. Nors argen
tiniečiai skaitomi religingais, bet prakti
koje tas religingumas nepastebimas. Ne
maža yra nepripažįstančių jokios religijos. 
Bažnyčias lankančių nedaug. Sutuoktuvių 
ir krikšto apeigų bažnyčiose taip pat ne
gausu. Bažnyčios daugiausiai lankomos is
panų, italų ir kitų tautybių tikinčiųjų. Ar
gentinoje kiekviena moteris, einanti baž
nyčion, būtinai turi galvą užsisklęsti ska
rele. Bažnyčiose giedamas giesmes gieda 
visi joje esą, vadovaujami vargoninko ar
ba kunigo. Religingumui mažėjant neprak- 
tikuojančius grąžinti bažnyčiai dedama ne
maž? pastangų. Čia nenaujiena, greta kino 
reklamų bei įvairių politinių šūkių paste
bėti išklijuotus plakatus su panašiais šū
kiais: „Klausyk pamaldų“, „Tavo pareiga 
tikėti Dievą", „Kristus yra Dievas“, „Tegy
vuoja Popiežius“ ir pn.

Žiūrėk! — atsitraukė nuo manęs. Ranka pamojo prelis, mąjyt norėdamas apie tai daugiau pašnekėti, nulipę, kaip mes už infuzorijas?... Ir tikrai ta visa — Kaip gali būti Tamstai visi brangūs? — nusiste-

Lietuvii} akademikp dėmesiui
Laisvosios Europos Universitetas Trem

tyje greit pradės veikti. /
S. m. liepos 20 d. Nr. 1370 USA kasdieni

nis Biuletenis, leidžiamas Paryžiuje Ame
rikos Informacijų Vadybos (41, rue du Fgb. 
St. Honorė, Paris 8) paskelbė pirmąsias ži
nias apie Laisvosios Europos Universitetą 
Tremtyje: „New Yorko Valstybėje oflcia. 
liai kuriama nauja organizacija, vardu — 
„l’UNIVERSITE LIBRE EN EXIL DE 
I’EUROPE LIBRE", po metų ilgų diskusi
jų tarp europiečių auklėtojų ir Tautinio 
Laisvosios Europos Amerikiečių Komiteto 
atstovų. Jos tikslas — padėti studentams, 
kilusiems iš „už geležinės uždangos" stu
dijas tęsti. „Universitetas Tremtyje" yra 
įgalintas prašyti dovanų, subsidijų, lėšom 
paskirstyti ir kontroliuoti nutarimus, lie
čiančius stipendijas, šalpos organizacijas 
bei pašalpų paskirstymą. Jis ypačiai pa
dės jauniems studentams tremtiniams. Jis 
tikisi pradėti darbą š. m. rudenį, ir laiku 
pranešti žinias, liečiančias įstojimą į Uni
versitetą. Sis Universitetas suteiks savo 
studentams galimumų sekti bendrąjį kursą 
geriausiuose Vakarų Universitetuose. Be 
to, jis organizuos specialius kursus, liečian
čius istoriją ir kultūrą tų kraštų, iš kur

yra kilę studentai tremtiniai. Galimumų 
ribose profesoriai tremtiniai laikys šių 
kursų paskaitas. Pagaliau, Universitetas 
pagelbės mokslinius tyrinėjimus, leidinius 
tikslu Rytų ir Vakarų Europos kultūriniam 
vieningumui patarnauti. Visur, kur bus 
įkurti „Universiteto Tremtyje" skyriai, pa
vadinti: „College de FEurope", — regijo- 
nalinės vadybos įkurs Universitetinius Ko
mitetus ir rūpinsis rrrasti tinkamas studi
joms ir gyvenimui patalpas.

Pirmoji regijonalinė vadyba yra numa
tyta Paryžiuje. Kito? vadybos bus įkurtos 
ir Prancūzijoje ir Vakarų Europoje. Taip 
bus vienas centras įkurtas Strasburge, kur 
studentai, atitinką normaliai reikalaujamas 
sąlygas įstoti į Universitetą — galės įsira
šyti į to miesto universitetą.

Informacijų prašome kreipstis — į 1TJNI- 
VERSITETE en Exil de l’Europe Libre", 7, 
rue de lai Paix, 7, PARIS.

Lietuviams menininkams
Plečiant Free Europe pagalbą paverg

toms tautoms, sudaromas Komitetas Me
nininkams Padėti. Kol kas projektuojama 
paroda, duoti Jiems progos parodyti savo 
darbus. F. E. Komitetas apmoka transpor
tą. Europoje esančių darbai bus priimti 
Paryžiuje. Ekspedicijos firma, kuriai tas 
bus pavesta, bus nurodyta vėliau. Komi-

Dirba žmonės visame pasauly. Dirba ir 
visame pasauly žmonės pailsta dirbdami. 
Amerikoj poilsis kitaip suprantamas. Ame
rikoj dirbama ne dėl to, kad po darbo ir 
pailsėtum, bet tįk kad pinigo užsidirbtum. 
Ir kai šešias dienas dirbąs fabrike dypelis 
atsisakė pasiūlytų (atseit padarytos malo
nės) šeštadienį viršvalandžių, stebėdamiesi 
bosai viens kitam pasakojo, kad jis nenori 
viršvalandžių. Kai fabrikas paleidžia atos
togų dviem savaitėm, daug kas, ypač dabar 
pasilieka dirbti, ir už tai be išmokėto atos
togų laiko gauna dar už darbą. Vadinasi 
dvigubus pinigus ima. Niekas senųjų ame
rikonų net nesvajoja apie poilsį, tik džiau
giasi pavadintas dirbti. Ir kaip nesiste
bės šiais naujais ateiviais senieji, kai ne
retai šie poilsio labui atsisako tokių malo
nių.

Žinoma, Amerikoj reikia prie visko pri
prasti. Pav. gavai sunkų darbą, pasiskūrt- 
dei kam, tai sako: — nieko, — pripasi. Ir 
pratinasi tol, kol kojos jį laiko. Bet apsi
žiūrėjęs, jau po kelių metų, kad toliau ne
įstengia, gauna, atsižvelgiant į jo jauną 
amžių, ir išdirbtą laiką prie sunkaus dar
bo, lengvą darbą ir net po 12 valandų, kur 
nors kieme. Žmogus vis dirba, tik kad ko
jos „neslūžija", kad ir prie lengviausio dar
bo. Kol jis tesėjo, niekad neatėjo mintis 
žūt būt šito darbo atsisakyti. Juk. nieką? 
čia taip ir negalvoja. Kurie kitaip galvoją, 
tie jau paprastai iš fabrikų išėję ir suge
bėjo kitaip pragyventi. Ir ne tik pragy
venti, bet dargi ir daugiau užsigyventi, ne
gu fabrike. Metus stebėjusiam Amerikos 
gyvenimą jis dar nesusidaro pilnai pažįs
tamas. Bet dvasia krašto jau gerai nujau
čiama. Naujokams labai padėjo gyvenimą 
šio krašto pažinti mūsų pačių įsikūrimas, 
kur ir visokiausios profesijos žmogui daž
niausiai teko nuo fabrikų pradėti, ir eilę 
metų reikės iš to gyventi. Stebėdamas gy
venimą darbininko, pradedi iš darbininko 
požiūrio sekti ir kitas gyvenimo sritis.

Amerika yra laisvės kraštas. Čia nėra 
rašytų įvairiausių taisyklių kad ir fabrike. 
Kiekvienam fabrike dažniausiai vis kito
kia tvarka. Panašiai taip, kaip amerikie
čių zonos ir D.P. stovyklose. Tačiau ame
rikoniškoji dvasia visur ta pati. Čia yra 
milžiniškų fabrikų kraštas su tomis pačio
mis darbo tradicijomis. „Dirbk savo, ir 
nekalbėk", pataria senas prietelis, kuris 
Ameriką pažįsta ir geba „grinorių" jo la
bui tik pamokyti. Dirbi ir stebi aplinką. 
Dirba senieji mūsų lietuviai, tarp jų labai 
dažni naujieji. Darbas jau visiems sekasi. 
Tad pasidairo į šalis. Kai, tremtinys kur 
žiūri, pakelia galvą per mašiną, ir mąto

tetas apmoka sales, sudaro reklamą, apmo
ka apdraudą (bet be rėmų). Bus mėginta 
per Parodą eksponatus parduoti, kad me
nininkams padėti. Tą viską planuos ir 
vykdys Menininkų Komitetas, sudarytas 
po vieną narį iš kiekvienos tautos (11), 
plus 1 asmuo jau dirbąs darbą nuo F. E. 
Vėliau ta Meno Taryba gal iškels ir kito
kių sumanymų: gal bendrą meno mokyk
lą. Visais šiais reikalais prašoma rašyti 
adresu: Consulate General of Lithuania, 
41 West 82nd St., New York 24, N.Y./USA.

Lietuvio veikalas vokiškai
Vokiečių leidykla „Pllier-Veria, Speyer" suka aplink palenkės galvą, bet akimis su- 

iileldo mdaų raJytojo Jurgio Jankaus apy- geba pamatyti, ko jis norėjo. Niekas iš ša- 
saką „Velnio Bala", kuri buvo spausdinta 
„Tremties Metuose". Vertimas vokiečių 
kalbon parūpintas AI. Baldaus. Leibinys 
iliustruotas vokiečio dail. Wolfgang Felten. 
Leidinio gale vertėjas skaitytojui pristato 
autorių, paminėdamas ligšiolinę jo kūrybą.

Sveikintinas Jurgio Jankaus apysakos 
„Velnio Bala" pasirodymas vokiečių kal
boje, kurios pavadinimas vertime atitinka 
originalui: — „Das Teufelsmoor". Laukti
nas fir kitų mūsų žymiųjų autorių veikalų 
pasirodymas svetimomis kalbomis. Tai bū
tų realus su savo kultūriniais lobiais jun
gimasis vakarų kultūros baruosna. Tuo pa
čiu teigiamas savo krašto reprezentavimas.

lies nepasakys, kad jis tenai ne kokio 
įrankio aplink dairėsi. Reikės viskas mo
kėti.

Ir senasis pasako, kad čia ant tavęs nie
kas nesibars, niekas tavęs „negrubijonys“, 
jei reiks, tai pasakys gražiuoju. Esą net jei 
ir paleis iš darbo, tai ir gražiai. Ir taip 
gražiai viskas einasi. Bosui nereikia bar
tis. Jis pirštu parodė, ir darbininkas meta, 
tarsi po prūsiška komanda viską, ir eina, 
kur bus pirštu parodyta. Labai nustemba 
bosas, kai tremtinys kai kada prie tokio 
„pirštu pavedimo" dar turi kokių nors 

(Nukelta į 4 pusi.)

miško gilumom
Skubiai pažvelgiau ton pusėn. Viskas ūmu laiku pa

kitėjo. Apšarmoję medžiai pražydo įvairių įvairiau
siomis baltomis gėlėmis. Jos lingavo, nuolat stiebėsi į 
viršų, kėlė savo vainikėlius ir skleidė aplinkui neiš
pasakytai gardų Tcvapą. Bematant tarp jų pasirodė 
mažutės baltos paukštytės. Jos purpterėjo, paskrai
džiojo ore, paskum eilėmis nutūpė ant medžių šakų ir 
ėmė čiulbėti plonais, skambiais balseliais. Vis smagiau 
ir svaigulingiau čiulbėjo. Pradėjo tarytum snigti. Ore 
lyg kokios rojaus musės skraidžiojo — lakiojo paže
me sniego žvaigždutės. Tankiau ir tankiau jos leidosi 
iš aukštybių. O saulė vis Švietė; žaidė medžių šakose, 
paviršium kalno, lyg pro sidabrinį rūką. Tai žalia vis
kas rodos, tai rausva, tai melsva. Tai miškas išnyksta 
iŠ 'akių,' paukščių čiulbesio negirdėti, tai viskas lyg iš 
kur atplaukia ir vėl paukščiai čiulba, ir vėl gėlės kve-

— Mes gyvensim Ilgai, ilgai. Niekuomet nemirsim. 
Mums bus vis gražu, visur malonu, — skambėjo Gun
dės Šneka, tardama tam čiulbesiui.

Staiga žydįs miškas sugniūžo, sutirpo. Išnyko paukš
čių čiulbesys, aptemo ir saulė, dingo sniegas.
. Palikau vienas. Aplinkui juodi, dangų siekią kalnai. 

Viršūnės Jų aštrios, kaip ylos, smailios. Aš lyg kokioje 
duobėje. Ir viršuje nieko nematyt, vien žaibuojąs de
besys niūkso. Perkūnas jį skalanduoja, krato, — kal
nai net gaudžia.

Štai sužaibavo kryžiumi ir tiesiai į mane trenkė. 
Rodėsi, ir visam pasauliui galas...
'Nubudau. Išsigandęs atsisėdau lovoje. Negalėjau su

sivokti.
Nudžiugau įsitikinęs, kad tai tik būta sapno.
rr Gal jis ką blogo reiškia? — dingterėjo galvon, 
r-j Ar aš sapnui tikėsiu! numojau.
Vienok jis vargino mane visą rytą. Stovėjo akyse, 

lyg įkiri šmėkla.

XV
’ MANE laikas įtikino, kad sapnui ne tik galima, bet 
kai kuomet ir reikia tikėti, — atsikreipė į mane Ku-

— O gal tu netiki?
— Ne!
— Tiki ir tu, tik sarmatijies prisipažinti. Tiki taip 

pat kiekvienas. Esti tokių sapnų, kurie domėn tiek 
įsirėžia, kad mes negalim jų užmiršti per keletą dienų. 
Kitą kokį net keletą metų pamenam, ir pagaliau vi
są savo gyvenimą. Sapnai kartais mums sakyte nu
sako, kad- .taip ir taip bus; kartais jie mus aiš
kiai perspėja. Bet mes paprastai tokių perspė
jimų nebojam. Daug yra pavyzdžių mūsų gyvenime, 
daug jų yra ne vieno mokslininko užrašyta, kad sap
nai išsipildo. Žinoma, išsipildo ne kiekvienas, o tik tie, 
kurie, išviešinai tariant, labiausiai mus nugąsdina, ar
ba nudžiugina, kitais žodžiais, sapnai patys savo reikš
mę nurodo.

— Sapne pasikelia prieš mus ta uždanga, kuri nuo 
mūsų slepia visas gyvenimo paslaptis, — traukia jis 
toliau. — Sapne mes pamatom kitą, savo gyvenimo 
paslėptą pusę. Pranašingas sapnas yra fiziologiškai 
galimas daiktas. Mūsų praeitis palieka mumyse savo 
grynai materialius pėdsakus. Ir ant praeities, kaip tam 
tikru būdu paruoštoj dirvoj, auga žmogaus ateitis, 
vystosi jo tolimesnis kelias. Ir tą kelią mes tik sapne 
kartais pamatom, kai miegas atskiria mus nuo viso 
pasaulio. Pamatome nors neaiškiai, kaip pro rūką, bet 
jau galime patys kai ką atspėti. Sapnas beveik visuo
met esti simboliškas ir mums tik reikia mokėti išaiš
kinti tuos jo simboliškus ženklus.

— Geriausiai burtininkai gali tai atlikti, — sakau.
— Geriausiai kiekvienas pats gali savo sapno reikš

mę Išaiškinti, — pradėjo Kuprelis lyg pykti. Bet nie
ko. — Todėl, kad kiekvienas žmogus pagal savo ypa
tybių turi ir savus sapnų simbolius. Išaiškinti kito 
sapną, reiktų jo visos ypatybės pažinti, o tai vargu 
kam galima. Kas pagaliau žino mūsų gyvenimo reikš
mę, jo tikslą? Niekas! Gal mūsų gyvenimas vien iliu
zija, koks ilgas kankinąs sapnas? Gal atbusime tiktai 
tuomet, kai „amžinai užmigsime"? Gal čia, pasaulyje, 
tarp mūsų ar virš mūsų gyvena kitokie, dešimtys kar
tų tobulesni žmonės? Ir gal mes jų nematome tik to
dėl, kad jie už mus aukščiau gyvenimo kopėčiomis

gamta nėra tokia, kaip mes ją matome. Mes nujau
čiam tai, bet tikėti nenorim — bijom. Sapno moksliš
kas ištyrimas daug mums ką atskleistų. Bet jo rimtai 
gal ir netiria niekas, kad bijo visą teisybę sužinoti. 
O drauge nustoti ir paskutinių vilčių, kurios žmonėms 
gyventi padeda. Gal apskritai geriau, kad žmogus ne
žino, kam jis gyvena ir kodėl jis miršta, —- atsiduso 
Kuprelis.

Tyliu, nieko nesakau. Šiandien įsitikinau, kad Ku
prelis visai ne toks, kokį maniau jį esant. Jis šian
dien atidengė man turtų skrynias ir rodo brangeny
bes, kurių aš nei pamatyti pas jį nesitikėjau.

Dabar matau, kaip jis prieš mane stoja kitas, kaip 
auga ir didėja. Jo galvojimas man atrodo gal kiek 
pasenęs, o gal jis netinkamai išreiškia tai, ką galvo
ja, bet aš stebiuos ir džiaugiuos jo pajautimo gilumu 
ir jo minties drąsiu ieškojimu.

XVI
NETRUKUS to baisaus sapno sloginąs įspūdis išnyko 

ir vėl senoviškai vaidentuvėje džiaugiaus „savo" Gun
de, savo skurdaus gyvenimo šaunia gėle. Dėl vieno 
nerimavau, kaip čia reikės jai pasisakyti? Šiušu net 
darėsi* apie tai pagalvojus. Išgirsti, kad ji manęs ne
myli aš negalėjau.

Dvejetai savaičių praslinkus po to nuostabaus va
karo, man vėl teko ją palydėti, nors vakaras buvo 
šviesus, dangus žvaigždėtas ir į Skardžius žiūrėjo su
šalęs mėnulis. Dar nebuvo visur sumigę. Tai šen, tai 
ten švietė grinčių langai. Kokį galą ėjom nešnekėdami. 
Gundė niekur nesidairė. Ėjo galvelę palenkus, susi
mąsčius. Buvau norėjęs greičiau ją prakalbinti, bet 
nežinojau, nuo ko pradėti, ir nedrįsau. Mintis apie 
pasisakymą žibters galvoje ir vėl gęsta, kai pažiūri į 
Gundę.

Gundė pagaliau paklausė, pasikreipus į mane šonu:
— Kas Tamstai brangu tuose mūsų Skardžiuose?
Jos balsas buvo visai kitoks, neg paprastai. Toks 

švelnus, kokio dar nebuvau girdėjęs.
— Visi brangūs, — skubiai atsakiau, lyg bijodamas, 

kad ji manęs ko nežinomo, slepiamo nepaklaustų.

bėjo Gundė. *
— Man Skardžiuose kažin kodėl visi žmonės patinu

ką, — atsikalbinėjau.
— Tai negali būti.
— Kodėl ne?
— Kur matyta: visi žmonės! Ar Tamsta koks šven

tas ar ką, kad galėtum visus žmones mylėti?
Visai nutilau.
— Tikrai Tamstai visi Skardžių žmonės brangūs far 

malonūs? — klausia ji vėl nusišypsojus.
— Ir taip ir truputį...
— O, matai!
— Negalima žinoma, visų vienodai mylėti. Vienus 

myli labiau, kitus mažiau. Kai ką net labai. — Išsi
gandau, kad perdaug pasakiau.

Gundė daugiau neklausė.
Ėjom tyliai. Aš bijojau, kad ji neišgirstų, kaip mano 

širdis plaka. Bet ji klausėsi ko kito, man negirdimo.
Įėjom Gervydžių kieman. Grinčioje buvo šviesu. Bu

vo matyt pro langą užstalėj sėdįs vyras, ties kažin kuo 
pasilenkęs. Priešais jo, kitam gale sėdėjo dar nesena, 
stalo atsirėmusi, moteriškė. Klausėsi ko domingaL

Gundė, man nieko nesakydama, ėjo tiesiai prieme
nėm Aš sekiau paskui, bet ant slenksčio stapterėjau.

— Ką Tamsta darai? Palauk, užeisi į mus paviešėti. 
Dar rodos niekuomet nebuvai.

— Kad aš Tamstos tėvelių nepažįstu.
— Aš supažindinsiu.
Tikrai nenorėjau vidun riti. Ir laikas buvo nepato

gus, ir lyg ko sarmatijaus.
— Mano tėvelis džiaugsis Tamstą pamatęs. Jis jau 

seniau, išgirdęs, kad ir Tamsta skaitai Aušrą, prašė, 
kad paprašyčiau ateiti. Vis nedrįsau. Maniau, kad 
Tamsta nenorėsi, — linksmai įkalbinėjo Gundė.

Sutikau.
Tik įėjom ir aš palakiau „Tegul bus pagarbintas“,' 

tuojau Gervydis, padėjęs ant stalo laikraštį, atsistojo 
ir išeidamas viduraslin nuoširdžiai prašneko:

— O, koks svečias! Džiaugiamės sulaukę.
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bės: ANGLIJOJE Mr. J. M a § a n a n s k a s, 58 Newfield Rd., Coventry (prenu
merata 1 mėn. 5 šil, o per administraciją užsakant tiesioginiai 8 tarp, ženklų ku
ponai). BELGIJOJE: Mr. Stp. Paulauskas, 81/186 Pairę du Horloz, Tilleur-Llege. 
AUSTRALIJOJE: Mr. J. G1 u š a u s k a s, 35 Cator street, West Hindmarsb, Ade
laide, S.A. (Australijoje prenumerata mėn. 5 Šil.). AMERIKOJE-JAV: Mr. Stp. N a- 
s V y t i s, 4579 W157 Str, Cleveland 11, Ohio (JAV prenumer. I mėn. 0.5 dol.), b) Mr. 
W. Stuogls, 1037 Darrow Ave, Evanston. Ill Per pastarąjį atstovą, Stuogį, TREM
TĮ prenumcrauojasi čikagiškial Ir Kanadoje gyveną jos bičiuliai (Kanadoje prenu
merata 1 mėn 0,5 dol). BRAZILIJOJE: S r. St. Jaseliūnas, Av. Churchill, 94 
11° S/1.110. Rio de Janeiro, Brazil. • ARGENTINOJE: Mr. L. Kančauskas, 
Calle Paso de Burgos 1783, Avellaneda, QuenosAires, Argentine. Neapmokėti skel
bimai nespausdinami. Skelbimų kainos: iki 15 žodžių 23 DM. Sveikinimai Ir užuo
jautas 5,-DM. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra, nesunaudoti nesaugomi

Lietuvoje leidžiama nemaža laikraščių 
rusų kalba

Be ankčiau, tik bolševikams okupavus 
Lietuvą, leidžiamų Lietuvoje komunistinių 
laikraščių rusų kalba, kaip „Pravda“, 
„Izvestijos“, „Sov. Litva“, paskutiniais me
tais pradėta įvairiose Lietuvos provinci
jos miestuose leisti laikraščiai rusų kalba. 
Praėjusių metų gale pradėta Klaipėdoje 
leisti „Sovieck. Klaipėda“, „Kauno Tiesa’, 
Kaune, Šiaulių rajone — „Raudonoji Vė
liava“, Naujojoj Vilnioj — „Lenino Žiežir
bos“.
Lietuviškas jaunimas prievarta į pionierius

1945 metais Lietuvoje buvo 9000 vadina
mųjų pionierių, gi pereitais metais jų skai
čius jau siekė 135 000. Pionierių vadai ren
giami Kaune mokytojų seminarijoj ir spe
cialioj mokykloj Vilniuj.

Priekaištai prof. Balčikoniui
Mokslo akademijos pirmininkas Matulis 

daro priekaištų prof. J. Balčikoniui už ne
tinkamą paruošimą 2-jo tomo lietuvių kal
bos žodyrio, kuris „išėjęs su rimtomis ide
ologinėmis klaidomis.“

Ir prof. Ivanausko knyga „Lietuvos 
paukštis“ turįs pakankamai trūkumų, nes

jame nieko nekalbama apie „Mičiurino bio
loginę propagandą".

Kas ir kaip ką dirba?
♦ Kauno pirmojoj vidurinėj mokykloj 

vis dar tebedėsto „buv. buržuaziniais lai
kais departemento direktorium L. Vaitie
kūnas“. Šioje mokykloje dirba, anot sovie
tinės spaudos, ir šaulys Šimonis. s

♦ Švietimo komisaras Kliūva TIESOJE 
skundžiasi, kad pagrindinis . kyklų dar
bo trūkumas yra žemas mokinių pažangu
mas.

♦ Liunė Janušytė parašė apysaką „Ža
lioji šeima", kurioje propaguojamas mi- 
čiuriškumas (Mičiurinas — rusų biologas, 
sovietų teigimu savo darbais darąs per
versmą gamtoje...).

Kaune 40 procentų rusų
Šiuo metu Kauno gyventojų apie 40 pro

centų sudaro rusai. Vilniuje rusų dar dau
giau.

Už vogimus nuteista eilė rusų
Už išeikvojimus Vilniaus sviesto ir sūrio 

bazėj nubausti: Gostiev 25-riais. metais, 
Gofman — 10 metų kalėjimo, Kočetkov — 
15 metų kalėjimo, Belejev ir Survilo po 10 
metų kalėjimo.

TREMTIES INFORMACIJA
klausimams spręsti sudaryta Kultūros Ta
ryba, kurion išrinkti: prbf. J. Grinius — 
pirmininkas, nariai: Brazaitienė, A. Gie
drius, M. Budriūnas ir J. Rimeikis.

Pirmąsias paskolas DP Bankas išmokė
jo. Patiriama, kad prie vokiečių pabėgėlių 
banko įsteigtasis DP skyrius pirmąsias 
paskolas eilei asmenų jau davė. Tačiau 
kurių tautybių tremtiniai pirmąsias pas
kolas gavo — neteko patirti.

Mažina užsieniečiams laikraštininkams 
bilietus. Iki šiol Vokietijoje leidžiamų už
sieniečių tremtinių laikraščių, kurie yra 
IRO licencijuoti, gavo į mėnesį po 10 ne
mokamų bilietų. Dabar, IRO veiklai einant 
prie galo, duodamų bilietų skaičius maži
namas per pus. Iš viso nemokami bilietai 
tebūsią duodami tik iki šių metų pabai
gos.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus rėmėjų 
knygelės. Lietuvos Raudonoji Kryžiaus 
vyr. Valdyba Vokietijoje yra nu
mačiusi išleisti rėmėjų knygeles. Tokias 
kyngeles išleidus tikimasi pagyvinti aukų 
telkimą Lietuvos Raudonajam Kryžiui, 
kad jis būtų įgalintas plėsti savo veiklą, 
daugiau paremdamas šalpos bei paramos 
reikalinguosius tautiečius.

Be kėdės ir be stalo. Nemaža Vokietijoj 
gyvenančių lietuvių yra gana sunkiose są
lygose. Ypač tie, kurie įjungti vokiečių ad
ministracijos žinion. Yra šeimų, ypač bri
tų zonoje, kurios, gyvendamos nepaprastai 
ankštose patalpėlėse, jau kelinti metai ne
turi nė vienos kėdės bei stalo.

„Nuteistas nė vienas neįvažiuos Ameri
kon.“ Vienas ukrainiečių laikraštis įdėjo 
informaciją apie kažkurios tautybės imi
grantą, pasiekusį Ameriką, kuris buv-p 
teismo baustas. Tatai patyrusi spaudos ir 
informacijos IRO įstaiga pareiškė, jog ži
nia neteisinga. Papildomai pasakyta: — „į 
Ameriką negali nė vienas įvažiuoti, kad ir 
10 minučių teismo baustas, jei tatai pati
ria emigraciją tvarkančios įstaigos“.

Bendruomenės kultūros, taryba
Liepos 29 dieną Mūnchene įvyko pasi

tarimas kultūriniais klausimais, sušauktas 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos pastango
mis. Siame pasitarime buvo keliamas klau
simas aktyvinti ir pagyvinti kultūrinį gy
venimą. Kultūros Fondo steigimas, kai ku
rių pasitarime dalyvavusių nuomone, būtų 
vienas iš konkrečių veiksnių kultūriniam 
gyvenimui stiprinti ir gyvinti. Tačiau pri
eita pažiūros, jog tuo tarpu sudarytina prie 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos kultūros 
taryba, gi Kultūros Fondo klausimas ati
dėtas ateičian. Visuose kraštuose lietu
viams įsijungus į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę, PLB atstovų suvažiavimas kaip 
tik turėtų pasisakyti Kultūros Fondo stei
gimo klausimu. Tuo tarpu prie PLB Vo-

ALTORIŲ SESELY
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. Nas vytis,

4579 W; 157 Str.,
Cleveland U, Ohio.

W. Stuogls
1037 Darrow Ave, 
Evanston, Ill.

2) Mr.

K. Pravillonis 
1732 So Main str., 
Rockford, I1L

A. Biliūnas •
5125 So La Crosse Ave, 
Chicago 3 8, Hl.

5) Mr. J. Jašinskas 
761 E 7th St.,

3) Mr.

4) Mr.

Mr. F. Valys
86 Montrose Ave, 
Toronto, Ont.

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

Keliais 
sakiniaisgramos laiko buvo siūloma leisti vietose 

bylas spręsti, konsultuojant su vietos ju
ridiniams reikalams valdininku, kuris tu
rėtų šioms funkcijoms būti autorizuotas.

Suspenduotos bylos darbą labai pasun
kinančios

DP Komisija turinti kandibatų 46 000 vi
zų, tačiau suspenduotos bylos darbą labai 
sunkinančios, tad spėjama, jog vizų tebus 
įmanu iki programos pabaigos paruošti 
tik 35 000—40 000. IRO iš savo pusės teigia, 
kad kandidatų vizoms yra 49 000.

Mūnchene DP Komisijos skyrius turi 
15 000 bylų, bet iš jų paruoš tik 8000 vizų. 
Nuo dokumentacijos pradžios iki išemigra- 
vimo laiko reikalinga 5—6 mėnesiai.
Dėl vokiečių kilmės asmenų emigracijos
Etninės vokiečių kilmės emigracinė pro

grama, sprendžiant iš ligšiolinės eigos, ne
tikima užbaigti 1952. VI. 30.
Norima būtinai greičiau užbaigti suspen

duotas bylas
DP Komisija yra griežtai nusistačiusi 

užbaigti tas bylas, kurios dabar yra laiki
nai atidėtos (suspenduotos). Tokių bylų 
gana daug susirenka dėl to, kad kviečiami 
eiti procesingą DP neatvyksta, o ir pradė
ję delsia, laiku nepasirodydami konsului 
arba INS. Kai kuriose aerijose su šitokiais 
emigrantais jau dabar nusistatyta labai 
griežtai elgtis. Pvz. Mūnchene neatvykus 
po penkių dienų šaukimą įteikus, numato
ma bylą visai atidėti.

INS sulaikytųjų didžiausią grupę sudaro 
asmens su fiziniais trūkumais. Antrą di
džiausią grupę sudaro kiti kliuviniai.

Liepos 23 dieną Vokietijoje įvyko DP 
Komisijos ir pagalbinių organizacijų atsto
vų susirinkimas, kuriame dalyvavo 8 DP 
Komisijos atstovai su pirmininku prieša
ky, IRO, INS ir 
atstovai.

DP Komisijos 
Gibson, atvykęs 
jog DP Komisijos -skyriai Hamburge, Mūn
chene ir Austrijoj tęs darbą iki tremtinių 
emigracijos į JAV programos pabaigos su 
turimu, o, reikalui esant, ir su padidintu 
štabu. «

Ludwigsburgo skyrius tol, kol dauguma ten 
esamų bylų bus atliktos. Darbas tikimasi 
baigti apie lapkričio-gruodžio mėnesius.

Italijoje DP Komisijos skyrius uždaro
mas rugpiūčio 31 dieną.

Rastatte, prancūzų zonoje, darbas 
vykdomas tol, kol reikalingas.

Hanau įstaiga numatoma praplėsti.
Sumažintas DP Komisijos biudžetas 

kalauja personalą mažinti tuo metu, 
vizų išdavimas turi didėti. 
Šveicarija priims ribotą skaičių senelių ir 

ligonių
B ALF Įgaliotinio S. Garbačiausko pas

tangomis pavyko išrūpinti Šveicarijoj ap- 
sygiventi nedideliam skaičiui lietuvių se
nelių ir ligonių.

1. Seneliai priimami tik virš 65 metų 
amžiaus, jei pora; vienas gali būti ir jau
nesnis.

2. Ligoniai gali būti ir jaunesni, bet sun
kiai sergantieji ir tik ne plaučių džiova.

Norintieji į Šveicariją išvykti skubiai 
prašomi kreiptis į B ALF įstaigas: Ameri
kos zonoje gyvenantieji — Mūnchen 27, 
Rauchstr. 20, Anglų zonoje gyvenantieji — 
Hannover-Kleefeld, Hegestr. 7 ir Prancū
zų zonoje — Reutlingen, Lederstr. 94, nu
rodant amžių, šeimos stovį, ligą ir gyv. 
vietą.

Toliau susirinkime buvo paskaitytas DP 
Komisijos Vašingtone memorandumas apie 
kai kurias bylas po 1951 liepos 31 dienos, 
t. y. tos dienos, po kurios naujų sutarčių 
išvykti į JAV nebus galima įteikti DP Ko
misijai:

a) vaikai, peržengę 21 metus, gaus EC 
numerį;

b) naujai, gimusioms kūdikiams bus ič- darbo‘^‘ičhoi’ogljąr ’ ’ ’ ’
duodamas BC numeris, Fabrike dirbama ne klek reikia padaryti,

c) padavusiejl prteš Uenos 1 dieną apli- hct klck gall. už tali ką gali Uvęs nenofl
kaclją konsului taip pat gali gauti BC nu- paprastai išnaudoti. O už viršnormi gauni 
m ja ’ L - , bonus. Bonai kraštui ir jo kapitalui turi

d) prieš liepos 31 d. nominuotos bylos, didelės įtakos. Darbininkas ne veltui dirba,
bet buvusios suspenduotos dėl dvigubų su- Ne darbininko išnaudojimui yra ir jo 
tarčių ar kitų priežasčių, gali būti dar at- paraginimas skubėti. Bent ketvirtadali 
naujintos*, produkcijos duoda įvesti bonai. Vadinasi

e) , naujas sutuoktinis (vyras , ar žmona) iš 4ŪOO {abrlko darbininkų yra padaromo
galės būti prijungtas bei prijungta, prie 5000 žmonių. Gi visoks draudimas eina 
kurios nors pusės sutarties ir Išduotas BC Hk už 4M0. Nelalmingų atsitikimų atlygi- 
numeris; , nimai bei pensijos, kurias turi kompanijos
Jį v^i. neįrag^ į .sutartį, galeS P“*31 tame *abrike atidirbtų metų skai-
būttį Parašytį į .iidu<rt|s EC numeris- čių mokėti, yra Uk už 4000. Gi ir pensijų 
Nori sudaryti komisiją tirti dėl sveikatos metams bonai irgi nelieka nebe

m „ "“““"H byl“ , j įtakos. Reti buvo atsitikimai Lietuvoje, kad
Toliau Mr. Gibson pranešė, kad DPKo- jmogUS ypač dar ir jaunesnio amžiaus, 

misija Vašingtone vedanti pasitarimus su staiga mlrtų mirtų bedirbdamas. Čia
tai paprasčiausias dalykas. Ir vakar išėjo po 
naktinio darbo dar 50 metų neturįs darbi
ninkas ir, įsėdęs į automobilį, dar nepalei- 
dęs motoro, liko sėdėti negyvas. Tame fa
brike paskutiniais mėnesiais trečias atsiti
kimas, kad darbe mirtų. Ir tai tik iš kelių 
šimtų' darbininkų. Kitur tas pat. Staiga

pagalbinių organizacijų

pirmininkas Mr. John 
iš Vašingtono, pranešė,

bus

rei- 
kai

„Dirbk ne kiek reikia pa- 
daryti, bet kiek gali..

(Atkelta iš 3 psl.) 
žodinių „priekabių“. Čia reikia suprasti 
darbo psichologiją.

Ir šita sistema čia nepripuolamai susida
rė, bet ji išsivystė pagal kieno nors planą 
šio didžiausios produkcijos krašto darbo 
nuotaikos sistemai nustatyti. Už tad YMCA, 
dalindavusi stovyklose visoms religijoms 
žvakutes pamaldoms laikyti, čia, skelbda
ma fabrikų kandidatams kursus darbui 
administruoti, tarp kitų dalykų mini ir

Amerikos Viešąja Sveikatos Tarnyba dėl 
sudarymo atitinkamos komisijos Ameri
koje peržiūrėti apeliacijoms atmestųjų dėl 
Tbc. Pagalbinės organizacijos iš savo pu
sės prašė, kad atmestiesiems tam tikrais 
atvejais būtų leista apeliuoti. Jau šiuo me- 
tu ruošiama siųsti 1 JAV tam tikras skai- o„Dlnnutų. u.. p...
, J.rCn¥-e.n° S r 1?B.OS, St°rljų' miršta svečiuose, staiga bažnyčioje, 
kad ten butų su liga bei jos istorija susi- Dieninis,
pažįstama. -

Buvo sugestijonuojama, kad DP Komisi- Tito teisia Maskvos agentus. Bulgarijoje 
ja pasvarstytų ir pakeistų dabartinę pro- vykstant valymams Maskvai neištikimų 
cedūrą, pagal kurią DP Komisijos skyriai partijos narių" Jugoslavijoje prasidėjo teis- 
siunčia bylas į Frankfurtą atsiklausti ju- mas prieš 11 rusų senųjų emigrantų, kurie 
ridinio skyriaus nuomonės. Dėl trumpo pro- žinias teikę Maskvai.

6) Mr. VI. Petrauskas
842 Adams St„

Bl.

11»Sr. St. Jaseliūnas, Av. Churchill, 49 
S/I.110, Rio de Janeiro.

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

Kai tik leidykla suras daugiau aistovy? 
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.

kietijos Krašto Valdybos kultūriniams TREMTIES LEIDYKLA.

Lietuviškos dainos per Australijos radi
ją. Rugpiūčio 3 d. per Australijos radio 
siųstuvo stotį 5 AN buvo duotas lietuviš
kos dainos pusvalandis, kurio metu solistė 
EI. Rukštelienė padainavo eilę lietuviškų 
dainų.

Lietuvos istorija angliškai. Australijos 
Lietuvis privalomome anglų kalba skyriuje 
pradėjo spausdinti Dr. A. Stanio Lietuvos 
istorijos bruožus angliškai. Nors, spėjama, 
vargu kas Australijoje iš australų skaito 
lietuviškuose laikraščiuose esamus anglų 
kalba skyrelius, tačiau minėtame skyrely 
žvilgsnis į Lietuvos istoriją pravers kiek
vienam lietuviui, ypač nuolat susidurian
čiam su vietos gyventojais. Randasi, rei
kia manyti, ir australų, susidominčių tiek 
naujaisiais ateiviais, tiek norinčiais šį tą 
išgirsti apie jų kraštus. Lietuvis, dar ne
būdamas pakankamai stiprus svetimoje 
kalboje, Lietuvos istorijos bruožus paskai
tęs angliškai, reikalui esant, daug lengviau 
visa tai galės pasakyti tuo besidominčiam 
kitataučiui.

Kalbama apie Nepriklausomos Lietuvos

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
Padėka

PLB. Vokietijos Krašto Valdyba dėkoja 
Miincheno (Warner Kas.) pabaltiečių koo
peratyvo „BALTICA“ Likvidacinei Komi
sijai už Valdybos dispozicijon atsiųstą au
ką 400 DM.

Laikome reikalingu iškelti šia proga fak
tą, kad kooperatyvas „BALTICA“ per visą 
savo gyvavimo laiką yra labai daug parė
męs bendruomenės reikalus minėtoje sto
vykloje.

PLB. Vokietijos Krašto Valdyba.

PADĖKA
Gerbiamai Tremties Leidyklai už paau

kotą vieną iš žymiausių, taip patogiai ir 
gražiai išleistą kūrinį .Altorių Šešėly“ ir 
už 'siuntinėjimą mums 4 egz. Tremties, 
dėkojam. Tremtis, nors pati sunkiai 
balansuodama sąskaitas, neužmiršo ir tų, 
kurie pasėkoj mūsų tautos tragiško likimo 
pateko į ypatingai sunkią būklę.

Gauting'o Lietuvių Apylinkės Valdyba.
Gauting’as, 1951. VII. 5.

sunkumus. Kanadoje išeinanti NEPRI
KLAUSOMOJI LIETUVA faktiškai yra lei
džiama Kanados Lietuvių Centro Komiteto, 
gi spausdinamą NL 'akcinės bendrovės 
spaustuvuje ir redaguojama tos pat ben
drovės aukomis pastatytame name. Liepos 
7 d. įvykusiame Nepriklausomos Lietuvos 
akcininkų susirinkime buvo išsitarta, kad 
visas laikračio leidimas turėtų pereiti 
bendrovės žinion. Tačiau Kanados Lietu
vių Centro Komiteto atstovų buvo pareikš
ta, jog NEPRIKLAUSOMI JI LIETUVA vi
są laiką buvo finansiniuose sunkumuose; 
ji buvo palaikoma skaitytojų aukomis, gi 
kai perims bendrovė, tuomet laikraštis pa
ramos iš bendruomenės negalėsiąs susi
laukti.

Amerikietis mokslininkas siūlo pastyti 
miestą kaip atominės bombos taikinį. Ato
minės bombos žinovas amerikietis moksli
ninkas Dr. Lapp paruošė planą pastatydin
ti specialiam miestui, kuris būtų taikiniu 
atominei bombai. Miestas, pasak moksli
ninką, turįs būti pastatytas toks, kaip ir 
didžiuma Amerikos miestų. Gyvenamiems 
namams tenereikla durų rankenų... Mies
tui pastyti reikalinga tik... 5 milijonai do
lerių. Dr. Lapp manymu, tie pinigai greit 
sugrįžtų, nes į pastatytąjį miestą metant 
atominę bombą tolėliau būtų galima įreng
ti žiūrovams brangiai apmokamų vietų. 
Žiūrovų nestigsią. Pagaliau po atominės 
bombos numetimo, kad amerikiečiai gautų 
įsitikinti jos padarinius, daug kas vyktų 
pasižiūrėti. Smalsuoliai turėtų išsipirkti bi
lietus. Pasak Dr. Lapp, atominė bomba nė
ra tokia baisi, kaip kad manoma. Dėl šitų 
priežasčių tokio miesto pastatymas kaip 
tik reikalingas. Bandymo metu, numetant 
atominę bombą, pats mokslininkas sutinka 
būti įrengtame bunkery 400 metrų nuotoly 
nuo bombos sprogimo. Gi pats atominė® 
bombos sprogimas turėtų būti perduotas 
televizijos siųstuvais — taip pat už atitin
kamą atlyginimą... Atominės Energijos 
Komisija šį planą palaikė fantastišku ir 
nepriimtinu. Amerikos gyventojuose nesąs 
ypatingas tokiu eksperimentu susidomė
jimas.

Propagandiniai rusų pinigai Vokietijoje. 
Sovietai, Berlyne ruošdami komunistinio 
jaunimo „Pasaulinį sąskrydį“, specialiai iš
leido propagandinius pinigus. Išleisti bank
notai po 20 ir 100 vakarinių DM. Iš pirmo 
požiūrio negalima atskirti, kad pinigas bū
tų netikras. Tačiau išleistieji pinigai susi
deda iš dviejų dalių: — du suklijuoti lape
liai daro tikro banknoto vaizdą, gi sukli
juojama pusė skirta propagandiniams šū
kiams.

Negusas ieško baltų rūmų damų... Ita
lų spaudoje pasirodė informacijų, jog Ąb’e- 
sinijos karalius Negusas savo rūmams ieš
kąs baltų moterų. Pasirodo, kad visą, laiką 
Negusas rūmų damomis, „reprezentaci
niais“ sumetimais, laikęs aštuonias damas 
baltųjų rasės. Paskutiniais metais damų 
tarpe buvusios dvi vokietės studentė?. At
lyginimas mėnesiui 300 dolerių. Damos tu
ri pažinti Abesinijos istoriją, būti netekė
jusios, pusiau pilnos, nuo 25 iki 30 metų 
amžiaus. Be to, turi bent šešis semestrus 
bet kuriame universitetą baigusios. Tarny
bos laikas — 8 metai.

Kriminalinė byla prieš kriminalinės po
licijos valdininkus. Diisseldorfe, Vakarų 
Vokietijoje, jau kuris laikas vyksta byla 
prieš kriminalinės policijos eilę tarnautojų, 
kurie padarė nusikaltinimus, iš draudžia
mų prekiautojų paėmę prekes patys pasi
dalinę. Be visos eilės smulkesnių kaltini
mų, byloje aiškinamas sunkvežimio su 200 
centnerių kavos likimas, kuris buvo atim
tas iš draudžiamąja prekyba užsiimančių.

Ir Izraely sovietai turi nedaug draugų. 
Per Izraely vykusius parlamento rinkimus 
stipriausia partija išėjo socialistų (Mapal), 
sionistai pravedė 18 procentų parlamentan 
atstovų, gi sovietams drauginga Mapam 
partija tepravedė 12 procentų atstovų. Pa
lyginus Lietuvą, Izraely komunistinio ele
mentų per 30 kartų daugiau.

Komunistai suima komunistus. Pabėgė
lių iš Bulgarijos pranešimais, pastaruoju 
metu prasidėjęs komunistų partijos valy
mas. Vien Sofijoj per kelias dienas iš par
tijos buvę „išvalyta“ ir suimta per 200 ko
munistų partijos narių. Paskutiniais mėne
siais, dėl didėjančių valymų, iš Bulgarijos 
pabėgę 700 asmenų. Jų pareiškimais Bul
garijoje nepaprastai stiprėjęs pasipriešini
mas Maskvos direktyvoms.

105 pabėgo iš „rojaus“. Liepos mėnesį iš 
rytinio Berlyno sektoriaus Vakariniu Ber
lynan pabėgo 105 liaudies milicininkai.

Knygių Leidyklos 
„VENTA" Pranešimas

Leidykloje gaunami šie leidininal:
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, žmogil- 
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 VĘJAI, 
novelės, 240 psl., kaina DM 5, .

_______ f_____ ___ _________________ 6. Gr. Tulauskaitė, PO SVETIMU DAN- 
cijos autoriaus reiškiama nuomonė, kad GUM, eilėraščiai, 62 psl., kaina DM 3, .
lietuviai meninkai už dalyvavimą koncer
tinėse tautinių minėjimų programose ne
turėtų reikalauti didelių atlyginimų.

Bendrovės nariai iš savo pusės kelia 
klausimą dėl nuomos už mašinas. Laikraš
tis spausdinamas bendrovė? spaustuvėje,- o 
už mašinų dėvėjimąsi nieko nemoka. Kai 
mašinos susidėvės, tuo pačiu sutirps akci
ninkų įnašai. Bendrovė laikraščio leidėjui 
dar paskolinusi 900 dol.

Klausimas paliko neišspręstas. Laikraštį 
NL ir toliau leidžia KLCK, o jis spausdi
namas Nepriklausomos Lietuvos vardo 
spaustuvėje.

Mokėti menininkams už dalyvavimą kon
certuose, ar ne? Panašus klausimas iškilo 
Kanadoje. TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE vie
nas bendradarbis, aprašinėdamas dešimt
mečio trėmimų minėjimą Hamiltone, išsi
tarė, jog koncertinėje daly dalyvavęs A. 
Motekaitis ir sol. Pr. Radzevičiūtė per 
brangiai paėmę. Motekaičiui buvę sumokė
ta 20 dol., o Radzevičiūtei 25 dol. Informa-

Lietuviai pavyzdingi mokiniai. Kanadiš- 
kių TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 28 Nr. pateikia
ma žinutė, kurioje sakoma, kad šiais me
tais nemaža lietuvių vaikų baigė kanadiš- 
kes pradines mokyklas. Didžiuma lietuviu
kų buvę patys geriausi mokiniai. Eilė lie
tuvių gavo pagyrimus, kaip geriausi klasės 
mokiniai. Nemažas skaičius baigusiųjų ka- 
nadiškes pradines mokyklas lietuviukų įs
tojo į vietos gimnazijas.

Lietuvis laivo Almoje šoka su ispane... 
Iš Anglijos laivu Kanadon vykęs lietuvis 
L. Ellnkevičlus pasirodė laivo vadovybei 
esąs geras šokėjas ir nufilmuotas bešokąs 
su ispane. Filmą būsianti rodoma laive ke
leiviams.

1. Kun. A. Sabaliauskas, NUO IMSRĖS 
IKI ORINOKO (PER FAKIRŲ ŽEMĘ), ke-
lionės ir išgycnimai;

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:
Jonas Rimeikis

Postlagernd
(13b) MURNAU.

VENTA.
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