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Korėjoje nieko nauja ...
Korėjoje nutrukusios derybos dėl ginklų 

paliaubų dar neprasidėjo. Jungtinių Tautų 
karinė vadovybė Korėjoje atmeta komu
nistų kaltinimus, jog amerikiečių kilmės 
lėktuvas neitralizuotoj pasitarimų zonoj 
numetęs bombą. Tai JT karinė vadovybė 
pasiūlė sudaryti komisiją reikalą vietoje 
ištirti, šiaurės korėjiečių atstovas, rodymas 
kažkur rastos bombos skeveldrą, pareiškė, 
jog ta skeveldra esąs geriausias įrodymas. 
Maskva visais garsiakalbiais įtikinėja, jog 
vakarų sąjungininkai tatai sąmoningai pa
darę, kad pasikalbėjimai paliaubų reikalu 
nutruktų, kadangi jie pasiruošę puolimui ir 
jokių paliaubų nenorį.

JT karinė vadovybė teigia, jog šiaurės 
korėjiečiai ir kiniečiai paskutiniu metu 
frontan metę stiprias pajėgas ir kaip tik 
išprovokavę paliaubų reikalu vestus pasi
kalbėjimus suirti.

Paskutinių dienų būvyje stiprūs ameri
kiečių sunkiųjų lėktuvų daliniai įvykdė 
puolimą, nukreiptą į Siaurinės Korėjos 
pramonės centrą Rachin, kuris yra 30 kilo
metrų nuotoly nuo Sovietų Sąjungos sie
nos. Ant Rachin numesta 300 tonų bombų. 
Kitu puolimu sunaikinta 800 sunkvežimių, 
atlikusių frontui tiekimus.

Siaurės korėjiečiai ir kiniečiai frontan 
metę stiprias artilerijos pajėgas. Priešo 
aviacijos veikla taip pat žymiai sustiprė
jusi. Tatai kaip tik rodo, jog vedant pokal
bius ginklų paliaubų reikalu, komunistai 
telkė karines pajėgas.

Nors JT karinės vadovybės Korėjoje bu
vo pareišta, kad ji, netikėdama šiaurės ko
rėjiečių kaltininams, sutinka reikalą vie
toje ištirti, kad po to galėtų prasidėti de
rybos dėl ginklų paliaubų, tačiau šiaurės 
koriečių varoma didelė propaganda prieš 
JT pajėgas, talkinanti Maskvai ir jos sate
litams. Gi Korėjos fronte kovos vis dau
giau aštrėja. Komunistų pajėgos kai ku
riuose sektoriuose pereina į priešpuolius, 
kurie, manoma, gali būti pradžia naujos 
ofenzyvos.

Persijoje būgštaujama 
dėl pavojaus laisvei

Nutrūkus deryboms su Persijos vyriausy
bės atstovais, Anglijos vyriausybės vardu 
vedęs pokalbius lordas Stokes grįžo Lon
donan. Netrukus Londoną pasiekė ir Tru- 
mano įgaliotinis Persijos ir Britanijos kon
flikto pašalinimui Harriman. Harriman yra 
pažiūros, jog derybos su persų vyriausybe 
galinčios vėl prasidėti, juoba, kad pačioje 
Persijoje kyla nepasitenkinimo. Opozicija 
vis daugiau kaltina Persijos vyriausybę, 
kad ši, vietoje naftos laukų suvalstybinimu 
krašte pašalinusi skurdą, privedė prie to, 
kad pradeda. grėsti pavojus Persijos lais
vei. Tokius kaltinimus Persijos parlamente 
padarė opozicijos atstovas Jamal Imami. 
Jis savo kalboje pažymėjo, jog Persijos vy
riausybė naftos laukų suvalstybinimu ti
kėjosi kasdien turėti 300 000 svarų pajamų, 
gi dabar, vietoje lauktųjų pajamų, susi
laukė chaoso.

Persijos opozicija būgštauja, kad, nesura
dus bendradarbiavimo galimybės su bri
tais, Persija bus priversta naftos specialis
tus kviestis iš Maskovos. O tuo atveju Per
sijos valstybė, anksčiau ar vėliau, taps so
vietų įtakoje. Tikima, kad griežtėjanti per
sų opozicijos laikysena kaip tik gali būti 
laidu tolimesniems pokalbiams su britais 
dėl jų specialistų pasilikimo naftos ga
mybos centruose.

Trumano įgaliotinis pas Tito
JAV prezidento Trumano specialus įga

liotinis Harriman tarpininkauti naftos 
konflikte tarp Persijos ir Britanijos vy
riausybės, vykdamas iš Persijos Londonan, 
buvo sustojęs Jugoslavijoje, kur turėjo il
gesnį pasikalbėjimą su maršalu Tito. Po 
šio pasikalbėjimo Jugoslavijos sostinėje 
Harriman spaudos atstovams pareiškė, jog 
prieita vertingos nuomonės, kad kariniai 
sustiprinus Jugoslaviją bus prisidedama 
prie karo pavojaus tolinimo.

Sovietu, lėktuvai kovoje 
su balionais

Pabėgėlių iš Čekijos pareiškimais balio
nais nuneštų atsišaukimų pasklidimas Če
koslovakijoje gyventojuose sudaręs gilų 
įspūdį. Pirmiausia kovai su balionų akcija 
buvo įpareigoti vietos komunistai ir komu
nistinis jaunimas. Įpareigotieji turėjo die
ną ir naktį budėti, kad, nukritus atsišauki
mams, — juos tuojau pat surinktų. Tačiau 
kai paaiškėjo, jog masę atsišaukimų neį- 
manu surinkti — talkon atėjo sovietų lėk
tuvai naikintuvai. Jie paruošties būvy sto
vi Čekijos pasieniuose ir turi uždavinį pa-

Susimąstymai mokslo metams
Lietuvos Nepriklausomybės metais, pra

sidedant darbui mokyklose, visuomet su 
dideliu jautrumu ir giliu susimąstymu bū
davo mokyklinis jaunimas palydimas į 
mokyklos suolą. Ir tai nebe pagrindo: — 
to jaunimo, kuris nū pasiėmęs knygą eina 
į mokyklą, rankosna bus perduotas visos 
tautos gyvenimo tęstinumas. Žmonių gy
venimas srovena kaip upės srauni srovė. 
Vieni nueina, kiti ateina. Kaip ateinantieji 
bus paruošti gyvenimui, nuo to priklausys 
ne tik jų pačių ateitis, bet ir visos tautos 
likimas.

Šiandien, gyvenant benamiškumo klaiku
mose, lietuviško jaunimo ateities klausi
mas kelia žymiai didesnius rūpesčius, ne
gu kad savame laisvame krašte kad kėlė. 
Gyvenant savoje pastogėje tebuvo vienas 
rūpestis — suteikti galimybę priaugančiai 
kartai pasiruošti gyvenimui. Jai tada 
negrėsė pavojai nutausti, užmiršti gimtą
ją kalbą. Tos vertybės savaime lydėjo 
kiekvieną jaunuolio žingsnį. Žaisdamas 
gimtuosiuose laukuose jis jau nejučiomis 
su jais suaugo. Gimtoji kalba jį lydėjo 
mokyklon, su ja jis neturėjo progos skir
tis ir išėjęs iš mokyklos suolo.

Visai kitokiose sąlygose bręsta tremtyje 
esąs lietuviškasis jaunimas. Dalis jo mažai 
ir beprisimena gimtinę. Nemažai daliai te
ko ją apleisti vystykluose. Gi čia, sveti
muose pasviečiuose, kiekviename žingsnyje 
susiduriama su svetima aplinka. Svetima 
kalba, svetimi papročiai braute braunasi 
ypač jaunoj on ir pačion jauniausion atža
lom Jie, tasai jaunimas, neturįs tvirtesnių 
saitų su gimtine, žymiai lengviau suauga 
su ta aplinka, kurioje gyvena. Tad tėvams, 
kurie nenori, kad jų vaikai nutoltų nuo 
lietuviškumo ir nepasimestų svetimose ša
lyse — didžiausiu rūpesčiu yra jų išauklė
jimas lietuviškoje dvasioje, išmokymas 
motinos kalbos ir supažindinimas su tau
rius pradus turinčiais lietuviškais papro
čiais, lyriškomis lietuviškomis dainomis. 
Tačiau visa tai šiandien pasiekti nėra taip 
jau lengva. Ne visiems svetimose šalyse 
gyvenantiems yra progos savo vaikus leis
ti į lietuviškas mokyklas, kurios, po tėvų, 
yra pačiu svarbiausiu auklėjimo veiksniu. 
Be to, patys tėvai, ypač išemigravusieji į 
įvairias šalis, yra užimti darbu. Jų vaikai, 
tėvams išėjus darban, lanko svetimą mo
kyklą. Grįžę iš jos susiduria su svetima 
aplinka. Ta aplinka siurbte siurbiasi au
gančio sielon, jį plėšte plėšdama nuo tėvų, 
o tuo pačiu ir nuo jų tautinio kamieno. Tik 
tie tėvai sugebės savo vaikus prie savęs 
išlaikyti, kurie neleis jiems nutolti nuo 
gimtosios kalbos, kurie, neatsižvelgdami

Juo daugiau emigruoja - juo blogiau 
paliekantiems

PLB Vokietijos Krašto Valdybos lei- 
džiamgjnbiuletenyje peržvelgiama Vo
kietijoje pasiliekančių lietuvių, ypač 
reikalingųjų globos, vis sunkėjant! pa
dėtis ir atkreipiamas dėmesys kitose 
šalyse įsikurtų tautiečių, kad jie savo 
aukomis prisidėtų prie lengvinimo padė
ties elgetynuose palikusių tautiečių. 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos biule
tenyje keliamos mintys pateikiamos 
TREMTIES skaitytojams. Red.

Lietuvių organizacijos, BALF ir PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba visai teisingai 
savo pirmuoju uždaviniu laiko iškeldinti iš 
Vokietijos kiek galima daugiau lietuvių. Ir 
patys veiklesnieji lietuviai daugumoje 
stengiasi išemigruoti. Dabar jaučiama nau
ja emigracijos į JA Valstybes banga.

Nors toks emigracijos padidėjimas yra 
džiuginantis reiškinys, bet pasiliekančiųjų 
globai ir šalpai tai reiškia naujo vargo, 
kuris galbūt bus jau nebepakeliamas ir ku- 
riuorfjau dabar reikia rimtai susfrūpinti.

Kol lietuvių bendruomenė Vokietijoje 
buvo didesnė, ji pati galėjo geriau pasirū- 

sirodžiusius balionus pašauti, kad tuo būdu 
sutrukdžius atsišaukimų .pasklidimą visa
me krašte.

Besidomį atsišaukimais susilaukia griež
tų bausmių. Vienas, pavyzdžiui, čekų ko
munistų pareigūnas, kuris buvo įpareigo
tas dalyvauti akcijoje renkant pasklidusius 
atsišaukimus, namo parsinešė atsišaukimų 
ir nukritusį balioną. Netrukus po to buvo 
suimtas ir deportuotas.

Ateina žinios, kad balionai su laisvės įra
šais ir atsišaukimų krūviu jau pasiekę ir 
Lenkijos sritis. Jų pasirodymas, kaip ir Če
kijoje, gyventojuose padaręs nepaprastai 
gilų įspūdį.

prasidedant
sąlygų sunkumo ir nebodami savo nuovar
gio darbe, ras laiko savo vaikus pomokyti 
lietuvių kalbos, savais sugebėjimais prieis 
prie jų ir įdiegs prieraišumą prie visa to, 
kas yra lietuviška. Esamomis sąlygomis 
tėvų mokykla turi atlikti lietuviškos mo
kyklos uždavinius. Savame krašte gyvenant 
tėvams vaikų mokyme ir auklėjime talkon 
ateidavo mokykla, gi šiandien yra priešin
gai: — tėvai privalo ateiti mokyklai tal
kon. Kur gali išsilaikyti lietuviška, kad ir 
Vargo Mokykla, ten pareiga lietuviams tė
vams tokią mokykla remti ne tik savo vai
kus jon leidžiant, bet ir prisidedant prie 
pačios mokyklos išlaikymo. Kur nėra jo
kios lietuviškos mokyklos, ten jos uždavi
nius turi atlikti patys lietuviai tėvai. Be 
tokios talkos neįmanomas priaugančios 
kartos išauginimas lietuviškoje dvasioje.

Šin TREMTIES numerin, greta šių susi
mąstymų, pakartotinai pateikiama nuo
trauka, vaizduojanti lietuvaitę, besimokan
čią lietuviškai rašyti. Tai Vasario 16-sios 
Gimnazijos Vokietijoje mokinė. Si gimna
zija taip pat eina lietuviškosios vargo mo
kyklos keliais. Ji neturi jokio tvirto pa
grindo išsilaikyti. Pirmuosius metus ji, kaip 
ir visa eilė lietuviškųjų vargo, sekmadienio 
bei šeštadienio mokyklų įvairiose šalyse, 

AR VISI LIETUVIAIS GIMUSIEJI LIETUVIAIS IR UŽAUGS?

pinti savo seneliais, ligoniais ir kitais su
vargusiais tautiečiais. Daug yra tokių, ku
riais seniau rūpinosi pati šeima, jos svei
kieji nariai. Vis dažniau pasitaiko, kad, 
neberasdami kitos išeities ir nudelsę savo 
emigraciją kiek galėdami, sveikieji šeimos 
nariai palieka savo ligonius ir senelius Vo
kietijoje, o patys išemigruoja. Jie visi pa
liekami vis mažėjančios lietuvių bendruo
menės globai.

Seniau, kai atskiri bendruomenės viene
tai buvo dideli ir juose buvo pakankamai 
veiklių ir sumanių žmonių, mūsų visuo
menės ir šalpos centrinės įstaigos turėjo 
didelius darbuotojų štabus. Nors dabar 
didesnės lietuvių bendruomenės baigia 
nykti, bet vienetų skaičius ne tik nemažė
ją, bet nuolat didėja.

Iki 1948 m. anglų zonos ligoniai lietu
viai buvo sukoncentruoti septyniose sanato
rijose bei ligoninėse. Jų globa ir šalpa ne
buvo taip sunki, nes centrui reikėjo aptar
nauti tik 7 vietoves, o ir pačios vietinės 
lietuvių bendruomenės duodavo nemaža 
laisvanorių globėjų, be to, čia pat gyve
nančios sergančiųjų šeimos irgi rūpindavosi 
savaisiais.

Dabar sergantieji lietuviai išsklaidyti ne 
septyniose, bet keturiasdešimts septyniose 
ligoninėse. Jų šalpa ir globa rūpinasi tik 
lietuvių šalpos organizicijų centrai. Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus kai kur labai veik
lūs skyriai visai susilikvidavo ir LRK 
išėjo iš šalpos organizacijų gretų. Beliko 
BALFas ir naujai įsteigtas CARITAS. Šių 
organizacijų centruose, kur seniau kai 
darbas buvo daug lengvesnis, dirbo dešimt 
darbuotojų, dabar tedirba vienas arba du. 
Jeigu kurio ligonio šeima dar ir liko Vo
kietijoje, tai dėl visiško suvargimo ir dėl
to, kad vokiečių globojamas lietuvis li
gonis talpinamas į ligoninę kur nors ke

išsilaikė tik lietuvių išeivių aukomis. Nuo
traukoje letuvaitė rašo: „Lietuviais esame 
mes gimę...“ Ar visi tremtiniškose dienose 
augą lietuviais gimusieji lietuviais ir mirs 
— tatai priklausys nuo pačių tėvų. Bus lie
tuviukų, kurie, ir svetimą mokyklą lanky
dami, užaugs susipratusiais lietuviais, bus 
tokių, kurie svetimos įtakos spaudimo neiš
laikys, jei jų nestiprins tėvai, jei jie savo 
vaikams nesud&rys sąlygų paskaityti lietu
višką knygą, jei besivaikydami pinigą išei
vijoj neužmirš savo vaikų ir netalkins lie
tuviškos, kad ir Vargo Mokyklos išsilaiky
mui.

Tokios mintys kyla priartėjus mokslo 
metų pradžiai. Didžiuma įvairiose šalyse iš
sklidusių lietuvių vaikų turės eiti svetimon 
mokyklon, kur bus kalbama svetima kalba 
ir skiepijamas prieraišumas prie svetimo 
krašto. Lietuviai tėvai, leisdami savo vai
ką svetimon mokyklon, turi pasiryžti ne
leisti jam sutirpti tarp svetimųjų. Kas to 
nepadarys, tas prisidės prie lietuviškų pa
jėgų sekdinimo. Kiekvieni tėvai, išleisdami 
savo vaiką svetimon mokyklon, turi įsi
vaizduoti jį išleidžiamą didelin svetiman 
vandenynan, kur didelis pavojus nuskęsti. 
O nuo to nuskendimo (savai tautai) tegali 
išgelbėti savo vaiką tik patys tėvai.

liasdešimties kilometrų ar net daugiau at
stume, visai nebegali juo pasirūpinti

Nors tokia padėtis visų sunkiausia yra 
anglų zonoje, bet ir amerikiečių zonoje jau 
kuris laikas amerikiečių įstaigos daro visa, 
ką tik gali, kad išsklaidžius lietuvius po 
visą zoną galimai mažomis grupėmis arba 
net pavieniui. Jau dabar tą patį varga *', .- 
čia ir amerikiečių zona.

Daug yra seniūnijų, kurios laiP toi tik 
vieno seniūno dėka. Tas pasišventėlis ap
tarnauja keliolikos kilometrų aplinkoje iš
sisklaidžiusius lietuvius ir juos suburia į 
lietuvišką bendruomenę. Jam susirgus, iš
sikėlus ar išemigravus, seniūnija visai 
dingsta. Neįmanoma rasti kito tokio žmo
gaus, o be seniūno tarpininkavimo centras 
negali pasiekti visų tos seniūnijos narių. 
Taip išnyko nemaža seniūnijų ir net di
deliuose centruose, kaip Dortmund ar 
Blomberg, dėl tų pačių priežasčių pakibo 
ore didelės, keliasdešimties žmonių se
niūnijos.

Dabar, pakilus emigruoti ir didesniųjų 
stovyklų šviesuomenei, pasiliks be tinka
mos vadovybės net pačios didžiosios lietu
vių bendruomenės. Be to, BALFe ir Krašto 
Valdyboje kas kart dažniau melduojasi pa
vieniai lietuviai ar pavienios šeimos. Jų 
globa, aprūpinimas žiniomis, nurodymais 
ir šalpa, sudaro neišsprendžiamą problemą, 
nes suglaudus porą šimtų tokių pavienių 
į seniūniją ir pavedus ją vadovauti vienam 
asmeniui centre, jos administravimo išlai
dos sudarytų kokius 500,-- DM mėnesiui, 
o pajamų ir solidarumo mokesčių gal 30,— 
DM, nes seneliai ir ligoniai nuo mokesčių 
atleidžiami.

Svarbiausias šalpos elementas yra pi
nigas, ne seni rūbai ir ne kokie riebalai 
bei kiti maisto produktai. Jeigu reichsmar
kėmis gyvenant buvo gera ir siuntinį gau
ti, tai tik todėl, kad dalį gėrybių kiekvie
nas galėdavo paversti pinigais. Dabar siun
tinių {gabenimas, ypač vertingųjų pro
duktų, kaip kava ir arbata, yra suvaržy
tas. Daug kam iš ligonių, sergančių pav., 
skilvio liga, reikalinga ne maistas kaipo 
toks, bet šviežias ir įvairus maistas. Gavęs

Savomis temomis

Lietuvos vėliava Berlyne
Ryšium su sovietų kontroliojamoj 

Berlyno daly vykstančių komunistinio 
jaunimo sąskrydžiu - festivaliu, Vaka
riniame Berlyne buvo suruošta Lais
vosios Europos siųstuvo paroda. 
Šioje parodoje buvo atstovaujamos ir 
Baltijos Valstybės: — virš parodos patalpų 
Berlyne plevėsavo Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir kitų valstybių vėliavos. Į parodos 
atidarymo iškilmes buvo iš Vakarų Vokie
tijos atvykę atstovai tų tautų, kurios buvo 
atstovaujamos kalbamoje parodoje. Lietu
vių atstovas taip pat dalyvavo.

Būdinga tai, kad nemaža komunistinio 
jaunimo, sąskrydžio metu iš Berlyno Ry
tinio sektoriaus atvykusieji Vakariniu sek
torium aplankė ir Laisvosios Europos pa
rodą. Kiti rytinin Berlynan negrįžo... Ta
čiau joje nesirodė festivalyje dalyvavusieji 
pabaltiečiai, sovietų Berlynan atvežti mili
cijos saugomuose autobusuose. Siems, ma
tyti, nebuvo leista nuo sargybinių nutol
ti... Pabaltiečiai, atvežti Berlynft festiva
liu, pasirodė su tautiniais šokiais. Dabar, 
tų pačių sargybų lydimi, grįžę namo, per 
radio varo propagandą apie sovietų kon
troliuojamo Berlyno sotų gyvenimą ir ba
dą Vakariniame Berlyno sektoriuje...

Užsieniečiams išduos 
skirtingus dokumentus

Vokiečių spaudos pranešimais Bavarijos 
vyriausybės patvarkymu pradėti spausdin
ti blankai naujiems asmens dokumentams, 
kurie turės pakeisti ligšiol turimas Kenn- 
kartes. Naujieji asmens dokumentai bus 
pusiau mažesni už ligšiolinį asmens doku
mentą, tačiau ne dviejų, kaip iki šiol, la
pų, bet keturių.

Spausdinamieji asmens dokumentai bus 
dviejų spalvų: šviesiai pilkos ir šviesiai 
žalios. Šviesiai pilkos spalvos naujieji as
mens dokumentai bus išduodami vokie
čiams, gi šviesiai žalios spalvos dokumen
tai bus išduodami Vokietijoje gyvenan
tiems užsieniečiams.

Naujuosiuose asmens . dokumentuose 
pirštų nuospaudos nebus daromos. Tikima
si dabartinių Kennkarčių pakaitalas būsiąs 
atspausdintas apie spalio pabaigą.

Baigiasi emigracinės galimy
bės seneliams ir 
intelektualams

IRO informuoja, jog dėl lėšų išsisėmimo 
\artimiausiu laiku tenka dar daugiau siau
rinti šios organizacijos veiklą. Nutarta 
baigti darbą dviejuose sektoriuose:

1) artimiausiu laiku numatoma baigti 
darbą, vykdytą pagal vadinamąjį Resetle- 
ment projektą, t.y. ieškant galimybių kito
se šalyse įkurdinti asmenis, reikalingus 
prieglaudinės globos. Šio skyriaus darbas 
baigiamas šių metų rugsėjo 30 dieną ir po 
to IRO jau nedės pastangų sudaryti ga
limybę išemigruoti globos reikalingiems 
asmenims.

2) IRO rėmuose veikė vadinamasis „Re- 
setlement Placement Service“, t.y. įstaiga, 
kuri rūpinosi sudaryti sąlygas išemigruoti 
mažą paklausą turinčių profesijų asme
nims, kaip gydytojams, juristams, profe
soriams ir kitiems rečiau pareikalauja
miems specialistams. Si įstaiga darbą bai
gia rugpiūčio 31 dieną ir po to laiko mi
nėtų kategorijų specifine emigracija nebus 
rūpinamasi.

TREMTIES BIČIULIUI: MALO
NĖKIT PASITIKRINTI, AR SĄSKAITOS 
SU TREMTINI YRA TVARKOJE. LAIKU 
NEATSISKATTYMAS SUNKINA LAI

KRAŠČIO LEIDIMĄ.

iš užsienio kiaušinių bei pieno miltelių ar 
net sviesto, toks ligonis iš jų neturi tiesio
ginės naudos, nes negali tų produktų kitaip 
suvartoti. Ir ligoninėje gulint reikia kad 
ir kukliausiai gyvenant tam tikrų dalykų, 
kurie gaunami tik už pinigus. Todėl atei
ties šalpa turi pirmoje ęilėje eiti pinigais, 
ko iki šiol beveik nebuvo.

Spėjama, kad Vokietijoje liks 5000 lie
tuvių. Iš jų tikrai bus nedarbingų ir glo
bos reikalingų 4500, jei nedaugiau. Tai yra 
milžiniškas elgetynas, paliktas saujelei dar 
veiklių Vokietijoje pasiliekančių lietuvių 
globai.

Šitą, beveik beviltišką būklę galima pa
laikyti dviem būdais:

a) Pasaulio Lietuvių Bendruomenė turi 
susirūpinti Vokietijos likusių tautiečių li
kimu ir organizuoti nuolatinę jų paramą 
pinigais,

b) visos lietuviškos organizacijos turi 
daryti ką gali, kad sukoncentruoti iš
blaškytus lietuvius į galimai didesnius vie
netus.
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Svarstymai

išsauktas pasikalbėjimas...
Štame TREMTIES numeryje spausdina

mas pasikalbėjimas su Lietuvos Diplomati
jos Šefu min. St. Lozoraičiu.

TREMTIS laikėsi pažiūros, jog, prasidė
jus pokalbiams VLIKo {galiotų atstovų sU 
Lietuvos Diplomatijos šefu, tie pasikalbėji
mai turėtų būtį geriausia priemonė išsiaiš
kinti lig šiol pasitaikiusiems neaiškumams 
bei nuomonių skirtumams, jų plačiau ne
diskutuojant spaudoje. Tačiau kai kuriuose 
lietuvių laikraščiuose Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kaip DRAUGAS, DARBININ
KAS, galiausiai NAUJIENOS pasirodė dis
kusinio pobūdžio straipsnių. Tuose straips
niuose, vietoje pasireiškusius nuomonių 
skirtumus tarp Lietuvos Diplomatijos iš 
vienos pusės, ir kai kurių VLIKe esančių 
grupių iš kitos pusės, išsiaiškinus laukia
muose pasitarimuose, buvo bandoma aiš
kinti saviškai, kaip kuriai grupei atrodė 
patogiau ir priimtiniau.

Tie straipsniai ir iššaukė šiame TREM
TIES numeryje spausdinamą pasikalbėjimą 
•u Lietuvos Diplomatijos šefu min. St. 
Lozoraičiu. Kalbamame pasikalbėjime min. 
St. Lozoraitis atsako | kai kuriuos minė
tuose laikraščiuose pasirodžiusius pakaltl- 
nimus. Taip pat pasisako artėjančiuose po
kalbiuose aiškintinus klausimus.

Pasitarimams pateikti klausimai yra 
diskusinio charakterio. Abi pasitarimuose 
dalyvaujančios pusės turės juos aptarti, at- 
sidėjusios persvarstyti ir tų pasitarimų 
pasėkoje surasti bendrą kalbą dėl tolimes
nio bendradarbiavimo.

Ar iš tiesų bus surasta bazė bendradar
biavimui? Šį klausimą kažkaip ned/l^su 
bandyti 4nsakytl. Ir tai tik dėl to, Jog, kaip 
kad ligšiolinė praktika parodė, vietoje 
pagrlndan ėmus sutarimo būt In u- 
m ą apjungti pozityvias pajėgas Lie
tuvos laisvinimo darbe, einama į diskusijų 
klampynus, net neaplenkiant klausimo: — 
kas gi kurio klausys susitarimų pasėkoje, 
kas kam subordinuosis. Nuoširdžiai Žiūrint 
į Lietuvos laisvinimo darbo būtinumą, ka
žin ar Iš viso liestinas šis klausimas. Ar 
beverta nūdien aiškintis, kas kam turėtų 
paklusti. Vietoje šioxklausimo bene geriau 
būtų duoti pirmūną pasitikėjimui 
vieną ar kitą darbą dirbantiems. Manding, 
ne priklausomumo, bet susiklausymo 
reikalas keltinas pirmon vieton. O tatai 
reikalinga, kad darbe būtų išvengta lygia- 
gretumo, kad dirbantieji reikale vieni ki
tus remtų ir tuo pačiu rastųsi daugiau lai
ko atsidėti pozityviam darbui, vietoje jį 
(laiką) ir jėgas eikvojant savitarpinėms 
diskusijoms.

Gryna sąžine į reikalą žiūrint būtų nuo
dėminga manyti, jog Lietuvos diplomatai, 
jei jie nesubordinuosis VLIKui, gali atlikti 
priešvalstybinį veiksmą ar pakenkti Lietu
vos reikalui... Tą pat galima pasakyti ir 
apie VLIKą.

Tačiau kad darbas būtų našesnis, reikia 
glaudesnio sisiklausymo ir sutarimo, kas 
kurį darbą Lietuvos laisvinimo bare atliks. 
Gi kad darbas būtų sėkmingesnis —- visų 
pajėgų artimesnis bendradarbiavimas bū
tinas, visai atmetant, kaip nediskutuotiną 
klausimą (deja, Iki šiol dažnai kilusį): — 
tai kas kuriam priklausys, kas kurio turės 
klausyti... Įsakinėtoju imtis šio ar 
kito darbo turėtų būti ne nustatymas pri
klausomumo ribų, bet patsai darbo būtinu-/ 
mas, Lietuvos laisvinimo akcijos stiprini
mas.

Kas vyraus artėjančiuose pasitarimuose 
— Lietuvos laisvinimo akcijos stiprinimo 
motyvas ar kurie nors išrokavimai — iš
ryškins pati pasitarimų eiga.

Simas Miglinas.

Pasikalbėjimas su Lietuvos dipl. šefu S. Lozoraičiu
Kurių Žinių Tamsta gali sutelkti viešu

mai apie savo santykius su VLIKu?
Nežiūrint žymių sunkumų, kurių man 

kyla dėl nuomonių skirtumo su VLIKu tam 
tikrais klausimais, aš nenustoju jieškojęs 
būdų išmintingam susitarimui pasiekti ir 
bendram darbui sutvarkyti, šį pavasarį aš 
buvau kreipęsis į kai kuriuos Lietuvos pa
siuntinius, siūlydamas sušaukti konferenci
ją, kurioje dalyvautų VLIKas ir kuri ap
svarstytų santykių ir bendradarbiavimo su 
juo klausimus. Iš pasikeitimo nuomonėmis 
diplomatų tarpe paaiškėjo, kad principe to
kios konferencijos sumanymui pritariama, 
bet jo įvykdymas laikomas dar peranksty- 
vas ir reikalingas tinkamo bei ilgesnio pa
siruošimo.

Ar Tamstos pasitarimas su VLIKo dele
gatais birželio mėnesį įvyko minėto suma
nymo rėmuose.

Ne, nes paruošiamieji darbai, apie kurios 
minėjau, dar toli gražu nebuvo atlikti. Iš 
viso pasitarimas įvyko netikėtai. Man iš
važiavus iš Italijos kitais reikalais, su 
manim susitiko VLIKo nariai p. p. Norkai- 
tis ir Karvelis ir pranešė man, kad VLIKas 
juos pasiuntė tartis su manim dėl savitar
pio santykių sutvarkymo. Nors aš- nebuvau 
tam pasiruošęs ir negalėjau taip ūmai su
sisiekti su savo kolegomis, vis dėlto aš su
formulavau savo pasiūlymus ir juos įtei
kiau VLIKo nariams.

Ar galima žinoti, kuriuos pasiūlymus 
Tamsta esi padaręs?

Aš mielai pateikiu juos čia visuomenės 
žiniai, ypač kad tuo reikalu jau yra pasiro
dę tendencingų gandų. Štai mano pasiūlyti 
susitarimo principai:
a) Lietuvos konstitucija tegali būti pakeis

ta, atstačius Lietuvos valstybės nepri
klausomybę.

b) Lietuvos diplomatinė tarnyba ir Lietu
vos diplomatijos Šefas nėra subordinuoti 
jokiam veiksniui.

Santykiai bei susisiekimas su sveti
momis vyriausybėmis tėra diplomatinės 
tarnybos ir dipl.. Šefo kompetencijoje.

Vykdomosios tarybos užsienio tar
nyba panaikinama. Kitos vykdomosios 
tarybos pavadinamos skyriai.

c) Diplomatinė tarnyba ir diplomatijos še
fas, vykdydami savo uždavinius, ir 
VLIKas, užslim damas tarptautinio 
pobūdžio klausimais, glaudžiai bendra
darbiauja tarpusavyje Ir su kitomis or- 
ganzicijomis.

d) VLIKas nėra seimas Ir neturi jo'funk- 
cijų. Vykdomoji taryba nėra vyriausybė 
ir neturi funkcijų.

e) . Kuo plačiausios visuomenės dalyvavi
mui tautinėje veikloje patikrinti, kas
met šaukiama konferencija, kuri svarsto 
tautos reikalus ir organizacinius klausi
mus užsienyje.

Konferencijoje dalyvauja VLIKo, 
PLB, L. Raudono Kryžiaus, L. Rezisten
cijos Santarvės atstovai, Lietuvos Ne
priklausomybės Akto signatarai, diplo
matijos šefas ir diplomatiniai atstovai, 
o taip pat organizacijų atstovai ir as
mens, dėl kurių dalyvavimo bus susi
tarta tarp VLIKo ir diplomatijos šefo.

Šiais metais tokią konferenciją Šaukia 
diplomatijos Šefas ir VLIKas ne vėliau, 
kaip už 3-4 mėnesių.

Be to, pasiūlymuose yra dar vienas 
punktas, liečiąs nustatymo vieningo ben
dradarbiavimo vienoje svarbioje srityje, 
kurioje toks. bendradarbiavimas ypač rei
kalingas.

Tezė dėl konstitucijos yra tiek aiški ir 
nesugriaunama, kad vargiai būtų reikalo

ją čia plačiau aiškinti. Negalima keisti 
konstitucijos užsieny. O be to, tam mes ne
turime konpetentingo valstybės organo. Sis 
klausimas nėra teoretinis, nes protarpiais 
vis pasireiškia tendencijos konstituciją už
miršti, laikyti ją nesama.

Dėl punkto, liečiančio dipl. tarnybą, tai 
juo tiktai patvirtinama teisinė padėtis, eg
zistuojanti nuo sovietų įsiveržimo į Lietu
vą 1940 metais ir Išplauktą iš tos padėties 
praktiški metodai, būtini diplomatiniam 
darbui dirbti. Ir šiaip jau tai, kas mano 
pasiūlyta konstatuoti dipl. tarnybos klau
simu, nėra naujiena. Jau 1947 metų konfe
rencijoj a. a. mini s te ris J. Šaulys buvo pa
reiškęs pasiuntinių nusistatymą tuo reika
lu. Diplomatinė tarnyba, t. y. diplomatinės 
ir konsuliarinės atstovybės yra valdžios 
įstaigos ir todėl negali būti subordinuotos 
ne valdžios organui. Visa tai, žinoma, nė 
kiek negali kliudyti dipl. .tarnybai bendra
darbiauti su VLIKu. Jeigu siekiama tinka
mo ir našaus bendradarbiavimo, o ne ko
kių nors ambicijų patenkinimo, tai nėra 
jokio reikalo, kad atstovybės būtų subordi
nuotos VLIKui ar kuriam Jo organui, Ir 
gautų iš jų pavedimus, — pakanka, kad 
dipl. tarnyba ir VLIKas būtų nuolatiniame 
kontakte, keistųsi žiniomis, nuomonėmis ir 
patarimais, kartu svarstytų sumanymus dėl 
veiksnių, darytinų bendrai ar kiekvieno sa
vo veiklos srity. Šitokia tvarka pilnai ga
rantuotų mūsų veiklos užsieny vieningumą 
ir kartu apsaugotų mus nuo netikslingo 
paralelizmo užsienio reikalų srity. Tokiam 
bendradarbiavimui vykdyti aš esu pasisiū
lęs periodiškai susitikti su VLIKu.

Lietuvos egzillnės vyriausybės sudary
mas būtų šiuo tarpu Lietuvos interesams 
nenaudingas. Pirmiausia, dabartinėmis ap
linkybėmis ji neturėtų šansų gauti didžiųjų 
valstybių pripažinimą. Todėl nesunku nu
manyti kokių didelių komplikacijų kiltų 
mūsų atstovybėms, jeigu egzilinė vyriausy
bė būtų paskelbta ir svetimų vyriausybių, 
prie kurių atstovybės veikia, nepripažinta. 
O juk atstovybės yra mums Išimtinės svar
bos elementas, nes jos tarptautiškai pripa
žintos. Deja, kaikurle mūsų politikai vy
riausybės klausimą gerokai užtemdo, 
skelbdami, kad tarp VLIKo ir vykdomosios 
tarybos iš vienos pusės ir egzillnės vyriau
sybės iš kitos,skirtumo nėsą, kad juos rei
kią traktuoti’ kaip vyriausybę, kad vy
riausybės paskelbimas būtų VLIKui tiktai 
vienos kepurės pakeitimas kita ir t.t. Toks 
žongllavimas kepurėmis arba tiksliau sa-

PrieŠ kurį laiką VLIKas pavedė savo tei
sių komisijai pareikšti nuomonę dėl diplo
matijos Šefo pareigų teisėtumo. Komisija 
pasisakė, kad kadangi tokia Šefo instituci
ja Lietuvos įstatymų nenumatyta, tai Lie
tuvos užsienio reikalų ministerio telegra- 

. ma, kuria man buvo pavesta tas pareigas 
eiti, esanti niekinga, jokios teisinės reikš
mės neturinti. VLIKas šią komisijos nuo
monę apsvarstė ir nutarė priimti dėmesin.

Dėl to tenka pastebėti pirmiausia, jog 
kiekvienas pilietis ar organizacija turi tei
sę nagrinėti savo vyriausybės aktų teisė
tumą ar tikslingumą ir juos kritikuoti. Ta
čiau tokia kritika, net jei ji pagrįsta, kri
tikuojamo akto galios nepanaikina. Panai
kinti ją tegali pati vyriausybė ar atitin
kamas teismas arba parlamentas. O VLIKo 
ir jo komisijos nusistatymas, be to, dar ir 
nėra pagrįstas.

Savo telegrama N. 288, 1940 m. birželio 
mėn. 1 d., mūsų užsienio reikalų ministeris 
pranešė visiems pasiuntiniams, kad jeigu 
Lietuva bus sovietų okupuota, man pave
dama būti Lietuvos diplomatijos, likusios 
užsieny, šefu, o min. Dr. J. Sauliui —-šefo 
pavaduotoju. Abu mes tą vyriausybės pa
vedimą priėmėm ir sovietams užpuolus 
Lietuvą jis įgijo galios. Vykdydamas jį aš 
tuoj pradėjau susisiekti su pasiuntiniais, 
birželio mėn. 28 dieną turėjau pasitarimą 
su Dr. Sauliui, liepos mėn. 4 dieną — su 
min. Škirpa ir t.t. Dėl argumento, kad Lie
tuvos įstatymai nenumato diplomatijos še
fo pareigų, tai mūsų įstatymani nenumatė 
taip pat ir bolševikų okupacijos ir nepa
prastos padėties, kuri jos pasekmėje susi
darė. Tačiau modernioji — tiek vidau?, 
tiek tarptautinės — teisės doktrina, ypač 
susidariusi po pirmojo pasaulinio karo, 
pripažįsta dėsnį, kuriuo einant nepapras
toj, pavojaus padėty (angliškai — emer
gency) vyriausybė gali griebtis visų reika
lingų priemonių valstybės interesams ap
saugoti. Štai pora pavyzdžių to dėsnio tai
kymo. Latvių vyriausybė prieš sovietų įsi
veržimą į Latviją taip pat paskyrė diplo
matijos šefą. Ir negirdėti, kad pas latvius 
kas nors tai ginčytų. Hitleriui užpuolus 
Daniją, danų pasiuntinys Washingtone H. 
Kauffman nutraukė ryšius su savo vyriau
sybe, palikusia krašte, ir atsisakė klausyti 
jos įsakymų, Ir vis dėlto ėjo toliau savo 
pareigas ir net pasirašė Danijos vardu 
Jungtinių Tautų deklaraciją. Tokio atsiti
kimo Danijos teisėje nebuvo numatyta, bet

tai buvo kaip tik aktas valstybės Intere
sams aprūpinti nepaprastoj padėty ir to
dėl — teisėtas. Galop, užsienio reikalų mi
nisterijos departamentų ar šiaip įstaigų
arba valdininkų kompetencija Ir net parei
gų pavadinimas pas mus (kaip ir daugely 
kitų valstybių) nebuvo nustatyti įstaty
mais, bet tvarkomi ministerio ar vyriausy
bės nutarimais.

Taigi, bandymas panaudoti prieš diplo
matijos šefo instituciją formalius argu
mentus neturi pagrindo nei teisės doktri
noj, nei praktikoj. Šia proga konstatuotina, 
kad užsienio reikalų ministerio telegrama 
jau 11 metų yra galioje. Nuo jąja suteikto 
man pavedimo aš niekados nebuvau atsi
sakęs ir neturiu teisės atsisakyti. Aš nega
liu paslėpti, kad būdamas priverstas kal
bėti šituo klausimu, darau tai su keistu 
nejaukiu jausmu. Priimdamas 1940 metais 
man duotąjį pavedimą, aš spėjau, kad ga
liu turėti dėl jo sunkumų, spėjau, kad dėl 
jo gal man reikės aiškintis įvairiom sve
timom kalbom. Bet kad man reikės lietu
vių kalba ginti tą ministerio telegramą 
nuo niekingumo priekaišto, kad toks prie
kaištas bus daromas po 11 metų iš mūsų 
pačių pusės, — toks eventualumas man ta
da, veržiantis bolševikams į Lietuvą, nebu
vo atėjęs galvon.
Kuri bus tolimesnė Tamstos pasitarimų su 

VLIKu tvarka?
Mano buvo sutarta su p. p. Norkalčiu ir 

Karveliu, kad kitas pasitarams įvyks rug
pjūčio mėn. 10 dieną. Kartu mūsų buvo 
nustatyta, kad jeigu kuriam mūsų ta dieną 
vėliau pasirodys netinkama, tai bus susi
tarta dėl kitos datos. Kadangi paskutinė
mis savaitėmis iškilo naujų klausimų, tai 
aš esu prašęs VLIKą nukelti pasitarimą į 
rugsėjo mėn. 10 dieną.

Siekdamas susitarimo tiek dėl mano pa
siūlymų, tiek dėl tų, kuriuos eventualiai 
pateiks man VLIKas, stengdamasis suda
ryti pagrindą vieningam darbui aš esu pa
siryžęs ir toliau vadovautis gera valia ir 
Lietuvos interesais.

Paskutinėmis dienomis kai kuriuose lai
kraščiuose pasirodė nukreiptų prieš mana 
puolimų, esą aš turįs kažkokių totalita
rinių tendencijų, siekiąs būti „vadu“ ir pa
našiai. Tai piktos ir naivios insinuacijos. 
Jos parodo, kad žmonės, kurie jas prasi
mano ir platina, neturi1 dviejų politikui 
būtinų elementų — proto ir sąžinės.

IGNAS ŠEINIUS KUPRELIS
VIENOS PAVASARIO DIENOS PASAKA

kant, kepure ir — vyriausybės — cilinderiu 
nėra nei naudingas, nei reikalingas. Todėl 
mano pasiūlymų tarpe yra vienas, turįs 
tikslą išaiškinti tos tariamosios vyriausybės 
klausimą tokiu būdu, koks yra diktuojamas 
dabartinių Aplinkybių ir tikrovės.

O kaip tik šių dienų tikrovė reikalauja 
iš mūsų daug realizmo ir šalto galvojimo. 
Pasisekimas politikos ar diplomatijos srity 
priklauso nuo darbo ir -tarptautinės padė
ties, o ne nuo skambių titulų. Pirmojo pa- 
saullniojo karo metu čekoslovakų kariuo
menė buvo Vakarų valstybių pripažinta 
sąjungine kariuomene, bet Masarykas tesi
vadino tautinio komiteto pirmininku.

Galop, mano pasiūlymas šaukti kasmet 
plačią konferenciją tautos reikalams už
sieny svarstyti’ — siekia įnešti į mūsų vie
šąjį gyvenimą daugiau demokratinių pra
dų ir metodų.

Ar Tamstai žinoma nuomonė, kurią 
VILKo teisių komisija yra pareiškusi dėl 
diplomatijos šefo pareigų?

Taip, aš esu sužinojęs apie ją iš privačių 
šaltinių. Be to, girdžiu, kad ji, deja, pa
skelbta Amerikoj.

Amerikiečiai gamins atominius lėktuvus
Amerikiečių strategai šiais metais buvo 

nustebinti patyrę apie sovietų aviacijoj pa
darytą didžiulę pažangą. Per sovietų avia-
cijos šventę Maskvoje pasirodžlusieji so
vietų naujausio tipo sprausmlniai lėktuvai 
lenktyniaują su amerikiniais lėktuvais. Kai 
kurie sovietų naujųjų lėktuvų tipai esą 
žymiai pranašesni už amerikiečių turimus 
sprausminius lėktuvus.

Amerikiečių specialistai priėjo išvados, 
jog geriausias būdas aviacijos srity pra
lenkti sovietus, tai paslgaminimas atominių 
lėktuvų. Jau kurį laiką, didžiausioje pa
slapty, Jungtinėse Amerikos Valstybėse bu
vo vykdomi bandymai pagaminti atomi
niam lėktuvui. Šitiems bandymams išleis
tos milijoninės sumos.

Prof. Dr. A. Kaltdnsky, vadovaująs in
žinierius ruošiant projektus pagaminti ato
miniam lėktuvui, kuris vadinsis NEPA, 
„Aviation Week“ duoda suprasti, jog ne
tolimas metas, kada bus pradėti gaminti 
atominiai lėktuvai Ir tuo būdu ligšiolinėj 
aviacijoj bus padarytas perversmas. Ato-

mlniai lėktuvai būsią žymiai didesni už 
ligšiol žinomus didžiuosius lėktuvus, nes 
tik motoras atominio lėktuvo, kartu įskai-

-tant jo apsaugą nuo spinduliavimo, sver- 
siąs nuo 90 ligi 110 tonų.

Planai pagaminti pirmąjį bandomą ato
minį lėktuvą jau paruošti ir jo statyba bū
sianti pradėta vykdyti. Atominiai lėktuvai 
būsią žymiai greitesni už ligšiolinius pa
čius greičiausius lėktuvus, ir, svarbiausia, 
jais būsią galima pasiekti neribotus nuo
tolius.

Taip pat netrukus būsianti baigta staty
ba atominio pavandeninlo laivo, kuris grei
čiu pralenks ligšiolinius povandeninius lai
vus ir, negrįžęs uostan, galės pusę metų 
vykdyti pavestus uždavinius. Amerikie
čiuose esamą įsitikinimo, jog tuo atveju, 
kai bus pradėta gamyba atominių lėktuvų 
ir atominių povandeninių laivų, tada so
vietai jau bus žymiai pralenkti.

Žinoma, jei planai nebus išvogti prieš 
jų įtikrovinimą...
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— Kodėl jie taip manęs nekenčia? Kuo aš kaltas? — veizdų, tai už raštininkų. Liko pati jauniausioji ir pati 
jokiu būdu negalėjau suprasti. gražiausioji. Ji, vieną kartą išsprukusi sodžiun vaka-

Rečlau mačiau ir Gundeę. Išsiilgdavom vienas kito ruškoms, susipažino su tėvu. Ir iš karto vienas kitom 
neapsakytai. Pasimatę iš džiaugsmo nežinodavom ką puolė širdin. Taip susimylėjo, kad dar ir dabar tos 
ir daryti ’ meilės neužmiršta. Jos tėvas baisiai nenorėjo, kad Jo

JI naktimis ištrūkdavo t mane. Mato, visi miega, at- d“1I‘ė fitų už kalvio sūnaus Ir Jokiu būdu nesutiko Jų 
tikslia, apsitaiso ir išeina. palaiminu. Jie slapta vedė. Mat jis senis, buvo su

Vis dėlto blogai buvo, kad seniai dabar ant manės keltams menesiams Varšuvon išvažiavęs. O gta- 
fas be savo virėjo niekur nevažiuodavo. Nevalgydavo 
svetimo virta. Jam vis vaidindavos, kad jį nunuodyti 
kas taiko... Motina gi nesipriešino labai, leido save 
perkalbėti. Užtat tėvas, jau sugrįžęs, prakeikė savo 

„ dukterį, nei rublio jai nedavė ir dar kraitį ketino atsi
imti, kurį ji rūbais ir šiaip šiuo tuo buvo pasiėmus. 
Teismu grąsino, prašė grafo pagalbos, bet grafas, nieko 

koks'tai dv^ų^kų teS”as?"r,“žinomZ7paUnka negalėjo padaryti, tik kunigą iškėlė, kuris juos sutuokė.
— Taigi matai Ir mano motina, kuri keikiama ištekė

jo ir dabar taip laimingai gyvena, negali dar suprasti, 
kad tik meilėje laimė. Kodėl toip?... — paklausė 

Į2 Gundė lyg manęs, lyg pati savęs.
Paskum, apniukusiomis akimis žvilgterėjus į toli,

Žinodamas, kuomet Gundė ateis, tarnaitę išsiųsdavau nau, laimę reiškia. Sako, tik tik pagijo tas šėtonas.
kur su reikalu, arba tiesiog liepdavau nueiti į draugę Keletą savaičių lovoje prastenėjo. Mačiau dar ir dabar pyko. Tokie jie pirmai buvo malonūs, tokie geri. Lyg
paviešėti. Ji būdavo todėl neapsakomai dėkinga. Bet vaikščioja kreivas. Minės tą kratą! savo žmogų godojo.
aš būdavau dar dėkingesnis, kai ji iš ten greitai ne- Bet nueini po kokios savaitės ir jis su manim kitaip Vieną naktį, kai Gundė sėdėjo pas mane, pasakiau 
grįždavo. šnekas. Šalčiau ir nuobodžiau. Aš stengiaus dar rečiau jai apie tai.

Pirštis, prašyti Gervydžių Gundės rankos vir dar lankytis, dar rečiau nueiti. Bet praslinks kelios dienos, — Ko tenai paisyti senių, — atsakė susirūstinus,
nedrįsau. Diena nuo dienos atidėliojau. Tolimesniam, ir mane vėl traukia. Vėl rūpi Gundė pamatyti, vienu jie nori, kad aš mylėčiau tą Ir už to eičiau, kas jiems
patogesniam laikui. kitu žodeliu persimesti, žvilgsnius sumegstl. patinka. Nesulaukta jų! Jau nuo Kalėdų peršasi į mane

— Gal pasitaikys kuomet kaip... Negalėjau iškentėti ir eidavau. 1___ _______ _______ __________ 2____ , .
Nueidavai į juos dažnai. Gundė buvo su manim vis tokia pat. Švelni, maloni, jiems. O aš jo nei iš tolo nenoriu matyti. Vyrą pati ga-
Bet nuo kurio laiko pastebėjau, kad jie Jau nebe Savo meilės nuo tėvų neslėpė. Rodė ją. Jų akyse ma- liti išsirinkti, nereikia man svetimų akių. Neduos man 

tie. Ne tokie malonūs, ne tokie lipšnūs. Pamaniau, kad ne broliu ir net mylimuoju vadino. Matydavau, kai jie kraičio, tuščia Jų, ir be jo apsieisiu. Tegul visą Žemę
gal perdažnai vaikščioju. Ėmiau rečiau lankytis. Bet tai išgirdę niaukdavos, nemėgdavo. JI į jų pyktį domės Julytei užrašo... Tėvas gal sutiktų ir tau mane ati-
jie nekitėjo. nekreipė. Man buvo aišku, kad tarp Jos Ir jų, man duoti, sako: „Vargoninkas žmogus ne kvailas, galės

Gervydis tik taip sau su manim šnekėjos, kad nety- nesant, esti kas. Barnis gal?... O seniau jie savo pragyventi“, bet motina: „Kas iš to, kad jis ir vargo- prieš save, padėjo galvą ant mano peties. Prisiglaudė.
Įėjus tur būt. Gundę begalo mylėjo, visaip lepino. ninkas ir protingas, bet nesveikas. Kai pasens, visai Nutilo.

— Tylėjimas prie svetimo žmogaus negražus daiktas, — Tai mano mylimiausioji, — sakydavo Gervydienė, kupron suaugs“. Riejas ir riejas jie kasdien. Tėvas jau Niekuomet man nebuvo taip gera, niekuomet aš taip 
— gal manė.

Gervydienė taip pat po truputį nustojo juokavus.
Iš pradžių maniau, kad visa tai gal man tik taip 

regis.
Gervydis tik tuomet darydavos linksmesnis ir kal

besnis, kai gaudavo Aušrą, Jo draugams per sieną lai
mingai pasitaikydavo pernešti knygas. Skaitydavo tuo
met balsiai, gėrėdavosi kokiu gražiai parašytu straips
niu. Apsakinėdavo. Juokdavos. Prisimindavo, kaip po 
Trijų Karalių anstolis pats, diriguodamas pas jį kratą, 
klojime nuo šieno prėsmo nudribo.

— Taip smarkiai žnekterėjo, kad maniau prilips į Vieną šeštadienį, man į juos nuėjus, Gervydis, kai Papasakot? 
padą. Tik gyvas prisikėlė. Raudonsiūllal už parankių tik aš peržengiau slenkstį, paėmė kepurę ir išėjo, nie- “ 
nutempė rogėsna ir kaip meitėlį pardūmė namon. Ne- ko man nesakęs.
reikėjo nei krėsti toliau. Dar man vieną pagonę paliko, - ----- -  ------------------------------, ----------.-------
kuris, jam padą palietus, nuo peties atšoko. Laikau jį Kitą kartą sustikau Jį gatvėj. Pasisveikinau. Jis nie- Dukterims, visoms penkioms, skyrė po tūkstantį rub- 
suvyniojęs ir pabalkėn pakišęs. Gera atmintis. Ir, ma- ko neatsakė, dar nusigrižė.

Gundę begalo mylėjo, visaip lepino. _____ . _ ,
— Tai mano mylimiausioji, — sakydavo Gervydienė, kupron suaugs“. Riejas ir riejas jie kasdien. Tėvas jau
AŠ nenorėdavau, kad mano protinga Gundė būtų to- taip pat pradėjo galvoti. Kur moteris neįveiks!... Ir nejaučiau, kad Gundė mano su siela, su visu kuo. Jau

kia neatsargi, mūsų paslaptys rodytų. jis, tas mano tėvas, skaito laikraščius, knygas, o nesu- čiau, kad ji mane myli tiek pat ir galėtų eiti paskuiy
— Erzina tik juos ir gadina viską. Jei JI kitaip elg- pranta, kad žmogus tik meilėje gali laimingai gyventi: sekti mane, nors pasaulio kraštan.

tųs, gal viskas būtų Mtaip, — galvojau.
Gundė pati buvo kitokios nuomonės.

nepadės jam nei turtai, nei niekas. Gražumas netrunka Glaudžiau ją į save, tą nepraprastą, stebuklingą 
praeiti: čia buvo jaunas, žiūrėk jau ir paseno, sukrito, turtą ir galvojau tylomis:
Gerai, jei dar koks gyvenimas, o jei ne, tai ir galas... — Nejaugi ji bus mano? Mano, mano amžinai! Tokia 
Nemėgstu aš daugiau savo tėvų...— nutilo Gundė, susi- graži, tokia nuostabi. Nejaugi ateis laikas, kai ji visuo- 
mąstė. Langan įsižlūro: į mėnesienos balsganą juostą met galės taip būti prie manęs? Galės mane myluoti, 

Atsitraukė. Vėl ėmė šnekėti. Ne taip jau susirūpinusi, skambinti, be galo, be krašto?!
Ir į tų šviesių svajonių, lūkesių pasaulį spraudėsi,

— Ji pati, mano motina, ištekėjo prieš tėvų norą, veržėsi, lyg šešėlis mėnesieną naktį, mintis:
— Visaip dar gali būti. Ji gali būti ir ne tavo, o 

— Gerai. ko kito.
_ _ ____ — Motinos tėvas buvo pas grafą Argaudą, Šilainių Bet ta abejonė greitai pranykdavo, lyg juodan dugnan 

— Matyt jau manęs visai nenori, — dinkterėjo man. dvare, virėju. Gerai gyveno. Susitaupė krūvą pinigų, nugrimsdavo. Man darėsi lengviau.
— Olesl, — pasigirdo jos balsas, lyg tolimas aidas, 

llų. Su tokiu kraičiu visos greitai ištekėjo. Tai už ūk- Aldas kokio negirdžiamo garso. — Tu nebijok, kad

XIX

LAIKAS, lėtas, tingus, slinko.
Pagaliau visai nuostojau vaikščiojęs į Gervydžius. Tarytum būtų ką suradus. Prašvito. 

Negalėjau, turėjau nustoti.
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Lietuviai visame pasaulyje
Penkiasdešimtnuošimtinis amerikietis apie senus ir naujus ateivius

DIRVA pradėjo spausdinti 40 metų 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse gyve
nančio lietuvio laikraštininko K. S. Kar
piuos svarstymus senųjų Ir naujųjų 
Amerikos lietuvių temomis. Tuose 
svarstymuose iškeliauta sveikų minėtų, 
su kuriomis susipažinti ir jas persvars
tyti batų pravartu kiekvienam mūsų 
tautiečiui, o ypač didiesiems pesimis
tams, kurie, uždirbę keletą atliekamų 
dolerių, jau prieina išvadų, jog iš viso 
ar beverta būtų grįžti Lietuvon net ir 
tuo atveju, Jei grįžimui rastųsi galimy
bė. „Juk ten nieko nebus!" — aiškina 
pradedantieji aptukti. Toliau svarsty** 
muose patelkiami tik pradėjusios atsi
kurti Lietuvos vajzdai. Kokį prastą ta
da (spūdi ji dariusi Amerikos lietuviui, 
atsilankiusiam Lietuvon. Tačiau Lietu
voje sparčiai buvo šalinami atsilikimo 
pėdsakai, gi senieji Amerikos lietuviai, 
atvykę gimtinėn, bučiuodavo žemę, ku
rios palietimas Jau suteikė daugiau vi
dinės laimės, negu įsigytas turtas sveti
muose pasviečiuose. Bent dalis K. S. 
Karpiaus svarstymų pateikiama TREM
TIES skaitytojams. Red,

Aš, apie 14 metų amžiaus berniokas, at
vykęs Amerikon prieš 40 metų, tada jau 
mėgęs rašinėti, gaudamas laikraščiuose sa
vo rašiniukams vietos, įburzdau kritikuoti 
tada nuo anksčiau Amerikoje gyvenusius 
lietuvius: kam jie, kaimiečiai, čia Ameri
koje gyvena miestuose, ne ūkiuose, kam 
sekmadieni pasipuošia kaip kokie ponai, 
avėdami net žibančios odos batus! Kam 
lietuvaitės, kaimo mergelės, nedėvi skare
lių, o galvas apkrovusios didelėmis, puoš
niomis skrybėlėmis, prie kurių prisegta 
net po dvi ar tris strauso plunksnas, ir ap- 
siavusios aukštais kulnais batukais, o ne 
basos | bažnyčią einą... Kam, uždirb
dami po 10 ar 13 dolerių savaitėje (už 54 
darbo valandas), kasdien valgo mėsą ir 
pyragą, ir sekmadienį vyrai užsisako sau 
net po dvi dėžes alaus (24 bonkos dėžė
je)... Kam jauni įnamiai flirtuoja su sa
vo jaunomis šeimininkėmis (tada visos jau
nos lietuvių poros priimdavo į savo namus 
gyventi naujai iš Lietuvos suvažiuojančius 
vaikinus įnamiais).

Net angliškos kalbos žodyną buvau už
simojęs parašyti nemokantiems ameriko
niškai mūsų tautiečiams, kai tik, pradėjęs 
lankyti mokyklą, pramokau kelis ameri
koniškus žodžius.

Bariau ir peikiau tuos, kurie pagyvenę 
kokį laiką Amerikoje ima keitinėtl savo 
pavardes...

Bet aš buvau tik berniokas.
Laikas bėgo, prabėgo, ir pajutau, kaip 

išgyvenęs Amerikoje penketą, dešimtį, 
penkiolikę metų — aš suamerikonėjau. Su
maniau ir pakeičiau savo pavardę — iš 
Karpavičiaus pasidarlaus Karpius! O an
gliško žodyno paruošimą palikau Antanui 
Laitui, nes darbas pasirodė perdidelis. ■ 

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Kai jau buvau išgyvenęs Čia arti 20 me

tų ir visai suamerikonėjęs, 1928 metais, 
Lietuvai rengiantis minėti 10 metų savo 
nepriklausomybės, sumaniau nuvažiuoti į 
Lietuvą pamatyt, kaip ji atrodo pačių lie
tuvių valdoma, nes kai aš Lietuvą aplei
dau, ją valdė caras. Sumanyta, padaryta: 
suorganizuoju senų amerikiečių lietuvių 
ekskursiją, kartu pasiimu Įr savo Ameri
koje gimusią lietuvaitę žmoną jai Lietuvą 
parodyt, ir važiuojam.

Mano ekskursija atplaukė į Klaipėdą, 
kur mus pasitiko ir nusivedė į Ryto vieš
butį gabūs klaipėdiečiai „broliai“, jau per 
10 metų mokėję sumaniai iš amerikiečių 
ekskursantų dolerius traukti, gausiai vai
šindami svečius valstybine. O kadangi ta
da pas mus buvo vadinama „prohlbicija", 
nebuvo galima degtinės gauti, tai aišku, 
mūsų pakliuvimas į Rytą buvo jiems labai 
pelningas.

Tik kitą dieną, paprastai leisdavo eks
kursantus važiuoti į savo namus toliau 
Lietuvoje, per naktį gerai pavaišintus ...

Traukinys, kuris ėjo iš Klaipėdos į Kau
ną, žiūriu, malkomis kūrenamas. Zirziu 
kitiems amerikiečiams: va tai ir nepri
klausoma Lietuva! Pas mus Amerikoje 
traukiniai anglimi kūrenami, ir eina kaip 
perkūnas, o Čia pakeliui turi malkas ran
kiot ir į Kauną nuvažiuos’tik kitą rytą, po 
12 valandų...

Pakeliui, įvairiose stotyse ekskursantai 
išlipa, privažiavę sau artimiausias stotis; 
išlipom ir mes su žmona Žemaitijoje, ap
lankyti jos giminių.

Žmona stebisi-neatsistebi: Čia net maži 
vaikai lietuviškai kalba! Pas mus Ameri
koje ...

Po kaimus važinėjant, žiūriu, keliai 
prasti, tiltukai mediniai ir kiauri; arkliai 
automobilių baidosi. Pas gimines trobos 
šiaudais dengtos, vandens šuliniukai kur 
nors toliau kieme; vakare, žibaline lempa 
apsišviečia... Dairausi ir sakau: Pas mus 
Amerikoje keliai kaip stygos, tiltai plieni
niai arba betoniniai; namai elektra apšvie
čiami, ir vanduo viduje iš krano bėga!

Nuvažuojam į Marijampolę pas kitus gi
mines: Viduryje miesto kiaulių rinka, dvo
kia, nemalonu; krautuvės daugiausia žy
diškos. Ir vėl sakau: Pas mus Ameri
koje...!

Miesteliuose, užėjus kokion įstaigon pa
sikalbėti su viršininku, randi panelės ir 
ponaičius arbatą geriančius, paprastus kai
miečius be kepurės stovinčius, atvykusius 
iš toli svarbiais reikalais, ir girdi panelę 
sakant: „Atvažiuok rytoj, šiandien ponas 
viršininkas negali tavęs priimti...“ Imu 
bartis, sakydamas, kad pas mus Amerikoje 
valdininkas skaitosi visuomenės tarnas!

Atvykęs pagaliau į Kauną, mieste vaikš
čiodamas, mačiau kai kur šaligatvius dar 
lentinius ir tų galai buvo neprikalti. Eidamas

Pasiliekantiems lietuviams reikalinga ir dvasinė parama
Aiškėja, kad Vokietijoje paliks arti 5000 

lietuvių, kurių didžiumą sudaro ligoniai ir 
seneliai, dėl nesveikatos ar amžiaus naštos 
negalėjusieji išemigruoti. Jų padėtis sunki. 
Jie reikalingi ne tik šiokios tokios mate
rialinės paramos, bet ir dvasinės — ryšio 
su kitur nukilusiais lietuviais. Nemaža lie
tuvių senelių išsklaidyti tarp kitų tauty
bių to paties likimo žmonių ir net neturi 
progos pakalbėti gimta kalba. Jie neturi 
pinigų laikraščiui užsiprenumeruoti, gi 
svetimų kalbų ne visi moka, kad galėtų 
paskaityti vokiečių laikraščius. Būtų labai 
gera, kad mūsų tautiečiai, nukilę į kitas 
šalis, neužmirštų Vokietijoje palikusių.se
nelių ir jiems bent lietuviškos spaudos iš
rašytų. Išemigravusiam užsakyti laikrašti 
svetimos Šalies prieglaudose palikusiam 
tautiečiui, atrodo, nesudarytų sunkumų. 
Ypač Jungtinėse Amerikos Valstybėse įsi
kūrę mūsų tautiečiai, kur yra bene geriau
si uždarbiai, turėdami gerų norų, lengvai 
galėtų išrašyti lietuviškos spaudos vargo ir 
netikrumo prislėgtiems lietuviams sene
liams bei ligoniams. Amerikoje gyvenąs 
tautietis, skyręs | metus apie 4 darbo va
landas, lengvai galėtų Vokietijoje paliku
siam Išrašyti laikrašt|. Tuo būdu būtų šiek 
tiek sustiprintos ir lietuviškos spaudos po
zicijos, ypač Vokietijoje, kurios dėl emi
gracijos diena po dienos sunkėja, gi neti
krume palikusieji tautiečiai pajustų, kad 
jais rūpinamasi, kad jie nėra visiškai už
miršti.

Lietuvių senelių tarpe yra asmenų, visą 
savo gyvenimą dirbusių savo kraštui. 
Šiandien, sulaukę gilios senatvės, dažnais 

Laisvės Alėja, apvalais akmenimis grįsta, 
žiūriu, paskui kuiną ritasi tokia didelė 
dėžė, į kurią žmonės įlenda Ir išlenda. 
Patyriau, kad tai „konkė“ — tramvajus. 
Sakau savo kauniečiui draugui: Pas mus 
Amerikoje gatvės meksfaltuotos, lygios, 
net blizga; tramvajai elektriniai, dideli, net 
kibirkštys pilasi kai važiuoja!

Eidamas pro kokį didelį pastatą, pama
tęs užrašą tokia ir tokia ministerija, einu į 
vidų, pasakau, kad aš iš Amerikos ir kad 
atėjau pasišnekėt su ministeriu, o kai pa
sako, kad ponas ministeris užimtas, negali 
manęs matyt, imu bartis ir priekaištauti, 
kad va aš pirkau Lietuvos laisvės bonus, 
visokių Lietuvos atstatymo bendrovių Šėrus, 
aukojąu įvairiems fondams kovai už Lie
tuvos nepriklausomybę ir pačios Lietuvos 
Saulių Sąjungai, Ginklų Fondui, Pieno La
šui, rėmiau net ir Saulės gimnaziją, kuri 
anava ant kalno stovi, o jis toks didelis 
ponas, nenori su mumis amerikiečiais nei 
matytis!

Jei kokis ministerijos tarnautojas su
trukdavo minutę pasikalbėti, pašiepiančiai 
sakydavau: Kokia čia pas jus Lietuvoje 
visapusė betvarkė, viskas prasta, nieko ge
ro nematyt. Pas mus Amerikoje . .1

Kai vienas tarnautojas, kuris sakėsi bu
vęs savanoris, leidosi su manim į kalbą, jis 
ėmė pasakot: „Ponas, mes dar tik kelinti 
metai gyvenam nepriklausomai; net po 
paskelbimo nepriklausomybės turėjom per 
kelis metus su keletu priešų žūtbūtinai ka
riauti, po didelio karo, kuris visą Lietuvą 
per kelis kartus nušlavė. Pradėjom gyvent 
tik savo penkiais pirštais, iš nieko; nespė
jom visko taip greitai įsitaisyti, susitvar
kyti, pasidaryti, net ir lėšų mums stoka. 
Praeis keleri metai, prasigyvensim, page- 
rinsim kas reikalinga ir galima mūsų sąly
gose. Mes žiūrim į ateitį su pasitikėjimu Ir 
didelėmis viltimis“. Ir. t.t.

PĄS MUS LIETUVOJE!
DABAR, visai dėl kitų sąlygų pas mus 

atvejais jie būva užmiršti ir paliekami 
svetimųjų globai.

štai prof. Radzvicklo žmona, gyvenanti 
prieglaudoje, neturi pinigų net pašto ženk
lui įsigyti, nekalbant apie galimybę lai
krašti išsirašyti Gi jos vyras testamentu 
Lietuvos Universitetui paskyrė 100 000 litų 
ir Aklųjų Institutui 10 000 litų.

Deja, bent iki Šiol labai reta kas iŠ iš
vykusių į užjūrius mūsų tautiečių parodė 
noro palikusiam išrašyti bent laikrašti. To
kių skaičius, TREMTIES Žiniomis, ribojasi 
vienos rankos pirštų skaičiuje. Dar keis
čiau. Pasitaiko vienas kitas Vokietijos 
griuvėsių apsuptose stovyklose bei barakė} 
liuose gyvenąs ir sunkiai besiverčiąs tau
tietis, kuris, atsisakydamas vienų kitų pie
tų, išrašo laikraštj išemigravusiam tautie
čiui...

Lietuviškųjų šalpos organizacijų iždai 
tušti. Jos neturi pinigų, kad galėtų laikraš
ti bent grupėms ligonių bei senelių išrašy
ti. Per visą TREMTIES egzistencijos metą 
Lietuvos Raudonasis Kryžius ir BALFas 
buvo užsakęs bene šešis laikraščius ligo
niams, gi paskutiniu metu ir nuo tų atsisa
koma. TREMTIES leidykla, klek jėgos lei
do, visai eilei ligonių laikrašti siuntė ne
mokamai. Tačiau, kas kart silpnėjant lai
kraščio pozicijoms, leidykla priversta ne
mokamai siunčiamų laikraščių skaičių ma
žinti.

Siame TREMTIES numeryje pateikiamas 
straipsnis iŠ bendruomenės biuletenio, ku
riame kalbama, jog Vokietijoje palikusių 
padėtis ne lengvės, bet nuolat sunkės, nes 
žmonės vis daugiau išsklaidomi, o su jais

ryši palaikyti lieka vis mažiau pajėgų. Kad 
ta didėjanti našta būtų pakeliama —- būti
na talka kitų bendruomenių, gyvenančių 
užjūriuose. Keista daros, kad šiandien, ka
da didžiuma darbingų tautiečių išemigra
vo ir neblogai įsikūrė, didėja susirūpini
mas dėl palikusių nepajėgių tautiečių. Tu
rėtų būti priešingai. Nesinorėtų tikėti, kad 
mes, išsklldę įvairiuose pasviečiuose, pasi
mestai, o vargo ištiktieji bus užmiršti.

Kultūrinės naujienos
Vaizdų leidiniai vaikams

Jungtinėse Amerikos Valstybėse pradė
ta lietuvių vaikams leisti leidinėliai VAIZ
DAI. Vaizdų pirmuoju numeriu Čikagoje 
išleista LIUANICA. Leidžia Ilinojaus Lie
tuvių Tremtinių Bendruomenės Mokytojų 
Sekcija. LITUANICOJE dali. VI. Vijeikis 
33 piešiniais valiuoja lietuvių transatlanti
nių lakūnų — Dariaus ir Girėno — žygį ir 
jo prasmę. Leidinėlis išleistas skoningai, 
spauda dviejų spalvų. Gal būtų buvę tiks
lingiau, jei Dariaus-Girėno Žuvimo aplin
kybės būtų sulegendintos, nutolinant tie
sioginį teigimą.
Leidiny! klajflnlškam gyveni

mui atžymėti
Anglijoje išėjo iš spaudos pirmasis nu

meris žurnalo KLAJŪNAS. Redaguoja Br. 
Daubaras. Žurnalas žada eiti kas du mė
nesiai. Jame negvildenamos kokios nors 
problemos, o temetamas žvilgsnis į klajū- 
nišką benamio gyvenimą. Dalimi į tą gy
venimą žvelgiama pro šypseną, kuriai 
KLAJŪNE skirta nemaža vietos.

į Ameriką atvyko ne jauni berniokai, bet 
profesoriai, redaktoriai, advokatai, Inžinie
riai, žurnalistai — bet jie pradėjo apie se
nus amerikiečius daryti išvadas beveik 
nuo ten, kur aš sustojau prieš 40 metų... 
Jie, radę mus apsenusius, palyginti — la
šelį milžiniškojo svetimoje jūroje, apie pu
sę miliono lietuvių, išsiblaškiusių Šimtuose 
miestų, miestelių ir net ūkių, dar lietuviais 
išsilaikiusius 150 milijonų mišrioje žmonių 
masėje, gyvenančius tokį gyvenimą, kokis 
buvo galimas sukurti svetimųjų bangose, 
išlaikiusius savo, kad ir paprastą liėtuviš- 
ką kalbą, griebėsi priekaištauti: Pas mus 
Lietuvoje...! Visi lietuviai buvo lietuviš
kai išmokslinti, jaunimas tik lietuviškai 
kalbėjo, įstaigos ir bizniai buvo tik lietu
viškos. Jūs čia nemokat grynos lietuvių 
kalbos, vartojat amerikonišką žargoną, vai
kai su tėvais lietuviškai nesusikalba ... 
Lietuviški bizniai ir įstaigos, net bažnyčios, 
ne kaip Lietuvoje... kunigai ištautėję!

Priekaištauja, kam mes, kurie turim, 
jiems pasirodom savo namus ar automobi
lius, užgyventus per 40, 50 metų vargo; 
kam mūsų žmonos perka sukneles ... Pa
galiau, rašinėja, bėdavoja, kad ta Amerika, 
kurioje mes mokėjom gyventi ir dar Lie
tuvon dolerių nuslųsdavom, sudarėm apie 
tą Ameriką apgaulingą įspūdį — Ji nėra 
aukso Šalis, Amerikon atvykęs kiekvienas 
turi eiti dirbti...

Daugelis neįžiūri, kad rado mūsų įsteig
tus, išlaikomus laikraščius beveik nuo Auš
ros laikų; kad mes leidom knygas tada, kai 
Lietuvoje buvo spauda uždrausta ir kai už 
laikraštį ar knygelę buvo caro į Sibirą tre
miami; kad rado lietuvių išstatytas net 
puošnias bažnyčias, sales, klubus, milijo
nines organizacijas; kad mes nudlrbom di
delius darbus tada, kai prasidėjus I pasau
liniam karui Lietuvai pagalba buvo labai 
reikalinga, ir kad su ta pagalba Lietuva 
galėjo pradėti nepriklausomai gyventi; kad 
per fondus ir privačiai į Lietuvą kas me

tai suplaukdavo šimtai tūkstančių dolerių. 
KODĖL SKIRTUMAS?

Kodėl mes senieji amerikiečiai ne tokie 
kaip jūs, dabar atvykę? Mes atsilikę lietu
vių kalboje, net europietiškame elegantiš
kume.

Tuoj pagalvokite, kad mus Ir jus skiria 
trijų gentkarčių laikotarpis: tuos, kurie 
prieš 60 metų Amerikon atvyko Jauni' kai
mo berniokai, ir jus, kurie baigę Vytauto 
Didžiojo Universitetą daktarų, inžinierių 
ir kitais laipsniais Lietuvą apleidot dabar. 
Per tą ilgą laikotarpį dar mus skyrė ir 
daugiau kaip 4,000 mylių atstumas.

Mes išvykom iš carų pavergtos Lietuvos, 
nei nesapnuodami, kad Lietuva kada ga
lės būti sava, lietuviška šalis. Jūs dabar 
Lietuvoje jau augot sava kalba, kuria drą
siai galėjot kalbėti ir mokytis, kaip laisvi 
lietuviai. Lietuvos tikslas buvo jums duoti 
viską, kas geriausia, kad būtumėt naudingi 
savo krašto piliečiai. Sava kalba dainavot, 
ir net savus šokius įsivedėti

NE VISI TOKIE!
Grįžkim į 1928 metus, T<al mes į Lietuvą 

važiavom. Turiu pasakyti, kad toli ne visi 
amerikiečiai buvo tokie, kurie parvažiavę 
tik priekabių jieškodavo, kritikuodami, kad 
Lietuvoje ne taip kaip pas mus Amerikoje. 
Daugybė ir pirma to, ir iki 1938 metų, į 
Lietuvą parvažiavę, išlipę iš laivo Klaipė
doje, arba iš traukinio Kybartuose, jautė 
atsistoję ant savos, brangios žemelės, ku
rią prieš 500 metų valdė Vytautas Didysis, 
apie kurį jie buvo išmokę iš knygelių ir 
savų laikraščių Amerikoje. Daugelis, iš 
džiaugsmo apsiašarodavo pasiekę Lietuvą; 
kiti saujom sėmė Lietuvos žemę ją pačiu
pinėti; kiti net klaupėsi ir bučiavo ją... 
Jie, kiti po keletą kartų Lietuvoje lanky
damiesi, parveždavo kas metai į Lietuvą 
naujus Šimtus tūkstančių dolerių Lietuvos 
valiutai sustiprinti. Kai kurie praleisdavo 
net iki dolerių 5,000 per keletą mėnesių. 
Nors praleisdavo ir paikai, bet tie tūkstan
čiai vis tik Lietuvoje likdavo.

Jie džiaugėsi, kad jų pastangos toli Ame
rikoje, jų darbas, aukojimas atnešė rezul
tatus, kad Amerikoje leistų laikraščių 
skelbta Lietuvos — Tėvynės prisikėlimo
idėja, patriotų veikėjų žadėtas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas virto tikre
nybe.

Jie mokėjo nematyti to, kas dar Lietu
voje buvo prasta, nes žinojo, kad per ke
liolika metų savarankaus gyvenimo, nauja, 
iš nieko pradėjus kurtis žemdirbių* valsty
bėlė negali daryti stebuklų, viskam reikia 
kantrybės, laiko ir darbo.

Ir jie nebuvo apvilti. Tio kurie tarp 1935 
metų (Pasaulio Lietuvių Kongreso) ir 1938 
metų (20 metų Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties ir Lietuvių Ollmpljados) Lietu
voje vėl apsilankė, įsitikino, kad Lietuva 
jų neapvylė. (Tą ir aš pats mačiau, vėl 
nuvažiavęs 1935 metais).

Skautų vadovų Ir akademikų 
laikraštis

TREMTI pasiekė vienas naujausių Lie
tuvių Skautų Vadovų ir Akademikų Ame
rikoje leidžiamo mėnesinio laikraščio MU
SŲ VYTIS numerių (5-6). Viršelis dail. Au- 
giaus, redaguoja Br. Kviklys. Spauda rota
torinė. Tekste patelkiama nemaža informa
cijų, liečiančių lietuvių skautų gyvenimą 
ir veiklą, nestinga straipsnių organizacl- 
niniais klausimais; P. Jurgėla Išsamiau pa
sisako statutiniais klausimais. Pageidauti
na, kad MUSŲ VYTIS artimiausiu laiku 
galėtų pasirodyti perėjusi' per spaustuvės 
mašinas.
Altorių Šešėly verčiama lat

vių kalbon
TREMTIES leidyklos išleistasis V. My. 

kolaičlo-Putino žymusis romanas pradėtas 
versti latvių kalbon. Verčia latvių rašy
tojas E. Skujenieks, šiuo metu gyvenąs 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

mano tėvai dabar tavęs nemėgsta. Nieko. Aš, nors ir 
prieš jų norą, būsiu tavo. Jie kiek papyks ir atsileis. 
SurAinkštės širdis. Tas mano diedutis virėjas koks jau 
buvo kietaširdis, vienok paskum atsileido. Ir kraitį, 
tūkstanti rublių, atidavė. Nors negreitai, po keliolikos 
metų. Jie dar greičiau, pamatysi, atsileis. Ne toks gi 
jau mano tėvelis. Jis pirmas dovanos. Motina gal dar 
kiek paširs. Bet ir ji nelauks ilgai. Viskas bus gerai. 
Ir žemės pusvalakį gausim. Pamylės jie mus, kaip 
tikrus valkus, nematys nei tavo kupros, nieko... Bet 
palaukim, gal dar jie ir taip atsileis, geruoju sutiks 
manė tau atiduoti? Kaip manai?

— Abejoju, — buvo mano nuomonė.
— Ko tenai abejoti. Taip visuomet esti. Ne pykti gi 

žmogui visą amžių.
— Taip. Bet...
— Bet.
— Bet gali tekti labai ilgai laukti.
— O kas?
— Man sunku vienam gyventi. Man per ankšta 

vienam.
— Tiesa, — atsidūso Gundė. — Vienas ir vienas...
— Aš laukiu, sesut, kad greičiau, o laikas bėga, bėga 

kaip upelyje vanduo. Norėčiau Jau visuomet čia tave 
matyti, tavo artį jausti, tavo mintį girdėti.

— Bet ar mums ir taip negerai? — klausia Gundė 
paslaptingai, jaukiai. — Manai, paskum bus geriau? 
Žinoma, bus geriau, bet ne taip, kaip dabar. Kai mes 
jokių rūpesnių, vargų nepažįstam; tarytum jų ir ne
būta. Taip kurkas geriau. Tuomet jau aš būsiu moteris, 
tu rimtas vyras. Greičiau imsim senti! — pasipurtė 
Gundė lyg nuo šalto vandens. —- Ar blogai, kad aš esu 
jaunitėlė mergelytė, o tu bernužėlis, jaunikaitis? Kokie 
tie žmonės nesuprantnūs, kam taip anksti vesti. Pati 
jaunystė žydi, y jie ima ją ir nuskina. Keista... Juk 
galima ir taip draugauti ir mylėti.

Pritrūko šnekos. Sėdėjom tylom. Gundė glostė man 
gaivą, kedeno plaukus. Aš gaudžiau jos pirštus. Bet 
taip tingiai, neskubiai.

Kambaryje, kaip paprastai, buvo tamsu.
Tiktai girdžiu, staiga kas sučežėjo.

Apsidairiau. Niekur nieko. Tiktai kampai, kaip ko
kios nakties akys, nemirkčiodami juodavo.

Po valandėlės vėl sučežėjo. Bet jau arčiau, prie mano 
darbo kambario durų. Pirmai neaišku buvo, kokioje 
vietoje. Matyt, kad kitame kambaryje slapstėsi kas.

Vargoninkų būtai dėl įvairių aplinkybių paprastai 
esti tik iš dviejų kambarių. Pirmame, tuojau iš prie
menės, žiemą stovi krikšto stalas; Jan užeina Žmonės 
tai apšilti, tai atsigerti, tai su kokiu reikalu į „poną 
vargamistrą“; tas kambarys esti, kaip kiekviena sodie
tiška grinčia. Kitas kiek geriau atrodo. Pabaltintas 
klek, su grindimis. Jame stovi senas, išklebetuotas for
tepijonas (pas mane buvo naujas, geras), keletas pa
lūžusių kėdžių ir ne visai patikima medinė lova. Kele
tas Šventųjų spausdintų paveikslų kari. Kampe trikojis 
stalas. Ant jo išdilę, parūdiję gaidos... Pas mane ne 
visai taip atrodė, o tikrai kiek geriau. Antras kam
barys buvo į du padalintas, grindys buvb geros, sienos 
lygios,'* baltos, stalas nešlubavo, ir gaidos buvo naujos. 
Pats ištaisiau nemažai atvažiavęs.

Taigi klausomės, ausis suglaudę. Gundė taip pat iš
girdo. Tik nieko man nesako.

Sugriebiau degtukus kišenėje ir staiga čirkštelėjau.
Gi pamatėm tarpdurėje bestovinčią mergiotę. Ji nusi

gando, ir kaip vėsula išmušė pro duris. Nei pažinti ne
buvo galima.

— Gal Julytė mane atsekė? — nusiminė Gundė. — 
Bus dabar! Sugavo!

— Man atrodo, kad ne ji. Čia didesnė, tokia drūta. 
Taip kas, — raminau ją.

— Visviena, blogai. Gal dar mūsų šneką girdėjo. 
Paleis, išplepės... Jau ir taip apkalbinėja.

— Iš kur žmonės žino? — nustebau.
— Jiems daug nereikia, jie uosles geras turi, toli 

suuodžia. Jei ko netenka, keleriopai prideda.
— Čia greičiausiai būta mano tarnaitės, — spėjau. 

— Ji sugrįžo iš sodžiaus ir įėjo, mums nepatrikus. O 
paskum jai buvo įdomu išgirsti, ką šnekam. Pagaliau 
parūpo ir pažiūrėti.

— Įsakyk jai, susimildamas, piktuoju ar geruoju, kad

—‘ Sužiūrėsi, kokio.
— Pasakyk, — spyriau.
— Kad nežinau... Tamsta supyksi.
— Kam aš galiu pykti. Sakyk.
— Bijau.
— Keista tu mergiotė. Aš pyksiu, kad tu juokies! Kas 

gi tave prajukino?
— Kad, kad nežinau...
— Greičiau! — pradėjau širsti.
— Tamsta jau pyksti!
— Sakyk, tai nepyksiu.
— Mat... Šiandien Krioklys grįžo gerokai įkaušęs. 

Pasilakęs... Ėjo daržais. Rioglino. Ir pataikė Rapeikos 
duobėn, iš kur rudenį molis buvo Imta. Duobė gili, 
vandens pilna. Atodrėkis mat dabar. Išsimaudė deral. 
Ištraukė visą šlapią, tik su kvapu. Ir viskas, — bet į 
mane žvilgterėjus vėl nusišypsojo.

— Tai buvo vakar, o ne šiandien. Sakyk tiesą.
— AŠ tiesą ir sakau, tik nežinojau, kad Tamsta jau

žinai. .
— Tu man dulkių į akis nepūsk! Tu iš ko kito juokies.
— Ne, Tamsta, iš to. Juk be galo juokinga. Ėjo, ėjo

ir įdribo... — vėl nusišypsojo. .
— Eik sau! — supykau.
— Kad Tamsta taip nori, pasakysiu ir kitą juoką.
— Na, na! — paraginau.
— Sakysiu, jau sakysiu. Bet Tamsta tikrai nepyksi?
— Ne.
— Pareinu aš, žiūriu, grinčioj tamsu, durys atviros. 

Įeinu vidun, Šnabžda kas, kužda. Ir vienas balsas ir . 
kitas. Apie portepijoną. Manau vagys, norį išnešt jį. 
Nusigandau. Užsiėmus kvapą priėjau arčiau. Klausau, 
klausau. Pažinau pagaliau. Paskum dar arčiau pasis
tengiau prieiti... — nusikvatojo.

— Kad tave!... — net sušukau. — Bet tu, girdi, ne
pasakok niekam, — ėmiau prašyti. — Nei vienu žode
liui AŠ tau ir algos pridėsiu ir taip šio to.

— Kiek gi pridėtum?
— Trejetą, penketą rublių mėnesiui, klek tik norės!.
— Kiek daug! Niekam, niekam nesakysiu!
— Ir Gundė tau kai kuo atlygins... Būk gera.

Ji miestelyje, sodžiuje nepradėtų plepėti, savo drau
gėms davatkoms pasakoti, — sunerimastavo Gundė.

— Gerai. Aš įprašysiu. .Nepanašu regis kad ji imtų 
savo poną šmeižti, visaip apkalbinėti.

— Kažin, ar ji tokia. Davatką sunku pataisyti. Jos 
visos, kaip lazda brauktos, tik ir minta gandais ir ap
kalbinėjimais.

— Ji tarytum kitokia... — susimąsčiau.
— Bet dar kažin ar ji? Gal taip kokia? — vėl pradė

jo abejoti Gundė.
— Ji tai ji, — tvirtinu, pats gorai savo tvirtinimu 

netikėdamas.
—- Aš tiek buvau Išsigandus, kad širdis dar ir dabar 

šokinėja, — prispaudė Gundė mano ranką į savo krū
tinę. — Maniau, kad vagys, ar kas. Toks vėlus laikas. 
Ir tu, matyt, Išsigandai kiek. Aš jaučiau, kai krūptelė
jai... Na, nieko, tiek to, kad tiktai žmonės dar blogiau 
neimtų šnekėti. Nėra ko bijoti, bet nesmagu, kai šunys 
loja.

— Geriau būtų mums greičiau vedus; ir žmonės 
neturėtų ko kalbėti, ir tavo tėveliai nesierzintų, viskas 
aprimtų, — prašnekau lyg į ją, lyg į save, lyg į tol|, 
ir bijodamas ko.

— Žinoma, — sutiko Gundė tyliai, be didelio prita
rimo. Galvą nuo peties atkėlė ir išlėto atsitraukė.

Ne ilgai trukus ir išėjo. palydėjau ją pakluonlais. 
Nešnekėjom nieko. Tik „sudieu“, sakydama paklausė, 
beveik linksmai sudominta:

— Kažin kas mane namie laukia?...

XX
JAU sugrįžus ji buvo, mano tarnaitė. Rengėsi gulti 

ir Šnabždėjo poterius. Į mane, rodės, net nežiūrėjo. Bet 
tik nusigrįšiu, girdžiu, šyposi. Atsigrįšiu, vėl nieko: 
šnabžda, poteriauja.

— Tai jos būta, — nustačiau.
— Ko tu juokies? — paklausiau.
— Kad baisiai mane juokas ima.
— Iš ko?
— Taip sau, Iš vieno daikto.
— Iš kokio?

3
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Tremties pren utneravl mosi sąlygos:
Vokietijoje: 1 mėn. 3 DM; 2 mėn. 5DM; atskiras numeris75pf. Atstovy
bės: ANGLIJOJE Mr. J. M a S a n a u sk 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-Liege. 
AUSTRALIJOJE: Mr. J. Glušauskas. 35 Cator street. West Hindmarsh. Ade
laide, S.A. (Australijoje prenumerata mėn. 5 šil.). AMERIKOJE-JA V: Mr. Stp. N a- 
s vyt is, 4579 W157 Str, Cleveland 11. Ohio (JAV prenumer. 1 mėn. 0.5 dol.), b) Mr 
W. S t u o g 1 s, 1037 Darrow Ave, Evanston, Ill. Per pastarąjį atstovą, Stuogf. TREM
TĮ prenumerauojasi člkaglškiai ir Kanadoje gyveną jos bičiuliai (Kanadoje prenu
merata 1 mėn 0.5 dol). BRAZILIJOJE: S r. St. J ase 11 ū n as, Av. Churchill. 94 
11° S/1.110, Rio de Janeiro. Brazil. • ARGENTINOJE: Mr. L. Kaniauskas. 
Calle Paso de Burgos 1783, Avellaneda, Buenos Aires, Argentine. Neapmokėti skel
bimai nespausdinami. Skelbimų kainos: iki 15 žodžių 2.5 DM. Sveikinimai Ir užuo
jautas 5,- DM. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra, nesunaudoti nesaugomi

Vilnius paverčiamas karine baze
Lenkų spaudos pranešimais (tremtyje) 

Vilniuje prasidėję nauji gyventojų išveži
mai. Gyventojų trėmimai vykstą ryšium su 
Vilniuje rengiama karine baze.

Taip pat nemaža išvežama ir Vilniaus 
apylinkių gyventojų. Šių metų kovo ir 
balandžio mėnesiais ištremti keliolikos kai
mų gyventojai Vilniaus pietvakariuose. 
Tuose kaimuose, iš kurių ištremti visi gy
ventojai, yra {rengtos karinės stovyklos, o 
miškai paversti ginklų sandėliais.

Vilniuje ir jo apylinkėse {vestas karo 
stovis. Draudžiama gatvėse pasirodyti va
karais. Taip pat be atskiro leidimo nega
lima išvykti iš miesto bei { j{ atvykti.
Priverčiamųjų darbų stovykla Klaipėdoje

SCHWABISCHE LANDESZEITUNG pa
teikia aprašymą dviejų vokietaičių išgyve
nimų, nesenai grįžusių iš Lietuvos. Grįžu
sios pažymi, kad lietuviai, patys persekio
jami rusų, daugeliui vokiečių išgelbėjo gy
vybę. Toliau pažymi, jog Klaipėdos krašte 
okupanto yra {steigta didžiulė priverčia
mųjų darbų stovykla.
Naujas valstybinės paskolos pasirašymas — 

gyventojų apiplėšimo aktas
TIESOS pranešimais Lietuvoje prasidėjo 

valstybinės paskolos pasirašymas. Gyven
tojai paskolą pasirašą „vieningai ir orga
nizuotai".

TREMTIES INFORMACIJA
Vokiečiai ieško lietuvių studentų. Wil- 

helmshavene veikianti vokiečių Aukštoji 
Darbo, Politikos ir ūkio mokykla kreipėsi 
j PLB Vokietijos Krašto Valdybą, kad ši 
tarpininkautų parenkant minėtai mokyklai 
lietuvių studentų.

Šalpos organizacijų taryba. Vokietijoj yra 
{steigta čia veikiančių užsieninių šalpos or
ganizacijų taryba, kurion {eina ir BALFas. 
Tarybos tikslas — kordinuoti šalpos orga
nizaciją darbą, rūpintis Vokietijoje vei
kiančių užsieninių organizacijų {teisinimu 
vokiečių įstaigose. Šalpos organizacijų Ta
rybos pirmininku yra Mr. James J. Norris, 
NCWC direktorius Europai.

60 kilnojamų knygynų. PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba yra surinkusi keletą tūks
tančių lietuviškų knygų. Iš turimų knygų 
sudaryta centrinė biblioteka, 60 kilnojamų 
knygynėlių ir vadovėlių fondas, iš kurio 
veikiančioms lietuvių mokykloms siuntinė
jami reikalingi vadovėliai.

Emigracijos pabaigos datos. IRO paskel
bė emigracijos j įvairius kraštus paskuti
nes datas. 1951 metų spalio 1 dieną nutrau
kiama registracija darbams į Kanadą ir 
Australiją.

1951 lapkričio 1 dieną nutraukiami 
transportai { Naująją Zelandiją ir baigia
ma dokumentacija į Pietų Amerikos Vals
tybes.

1951 gruodžio 1 dieną nutraukiami trans
portai i Kanadą ir Australiją. 1952 metų 
sausio 1 dieną baigiamas vizų davimas 
į JAV, nutraukiami transportai į Pietų 
Amerikos valstybes ir baigiami transportai 
{JAV.

Ukrainiečių kariams nesuteikiamas sta
tusas. Pagal naujas iŠ Ženevos gautas ins
trukcijas ukrainiečių kariams, buvusiems 
buvusio karo metais vokiečių vadovybėje, 
ir toliau nesuteikiamas DP statusas. Pa- 
baltiečiams, esą, statusas bus suteiktas, ka
dangi jų buvimas vokiečių kariuomenėje 
laikomas prievartos aktu.

11500 tremtinių išvyksta Iš Vokietijos. 
Rugsėjo mėnesi vėl nemaža tremtinių iše
migruoja Kanadon ir Amerikon. IŠ Vokie
tijos minėtą mėnesį 4 laivais į JAV išvyks
ta apie 5000 tremtinių, į Kanadą penkiais 
transportais išvyksta 5500 tremtinių, gi 
vienu transportu į Australiją išvyksta 1001 
tremtinys. Tad rugsėjo mėnesį iš Vokieti
jos išvyks 11 500 įvairių tautybių tremtinių.

Reikalingi tremtiniai gydytojai. Kaip jau 
savu laiku buvo skelbta, pagal IRO pa
darytą susitarimą su vokiečių įstaigomis, 
Gauting sanatorijos 20 procentų personalo 
turi sudaryti tremtiniai DP. Patiriama, kad

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai,
LIUTERONŲ TIKYBOS ŠEIMOMS EMI

GRACIJOS GALIMYBE
BALFo Įstaiga, Miinchene, praneša:
Lutheran World Federation — LWF — 

Pabėgėlių Tarnyba turi ypatingų ryšių su 
Kanada, kurių dėka liuteronų tikybos šei
mos. pajėgios užsidirbti sau pragyvenimą, 
gali išvykti į Kanadą, nors pagal IRO ben
drus nuostatus jos netiktų { masines emi
gracijos schemas.

1951. VIII. 28

Valstybinė paskola — {prasta sovietų 
priemonė gyventojus apiplėšti ir tuo pačiu 
bandyti nustatyti antisovietiškai nusista
čiusius. Kas nepasirašo valstybinės pasko
los — tas {skaitomas j priešų eiles. Paverg
ti gyventojai, saugodamiesi nuo trėmimų, 
prieš savo norą tokias paskolas pasirašo, 
kad tik nekeitus okupantui j akis.

Pirmiausia Lietuvoje atstatomi kalėjimai
Buvusio karo metais ypač smarkiai nu

kentėjo Raseiniai. Sovietams Lietuvą oku
pavus antru kart, vietoje vykdžius nuken
tėjusių Lietuvos miestų atstatymą, okupan
tas pirmiausia susirūpino kalėjimų atstaty
mu. Tokiuose Raseiniuose iki šiol {sugriau
tų pastatų atstatymą nekreipiama dėme
sio, tačiau kalėjimas buvo skubos keliu at
statytas.

Daug rusų kariuomenės Vilkijoj, Veliuonoj 
ir Seredžiuje

Pirmosios sovietų okupacijos metais, be 
kitų vietovių, rusai stiprias karines pajė
gas laikė Raseiniuose, šiuo metu Raseiniuo
se rusų kariuomenės nėra. Neatstatytos, 
nė Raseinių kareivinės. Taip pat nevykdo
mi pirmosios okupacijos metais netoli Ra
seinių pradėti vykdyti areodromo {rengimo 
darbai. Šiuo metu ypač stambūs sovietų 
kariuomenės daliniai yra sutelkti Vilki
joj, Veliuonoj ir Seredžiuje.

pastaruoju metu radosi kelios laisvos vie
tos medicinos personalui Gauting sanato
rijoj. Suinteresuotieji kreipiasi į IRO ame
rikiečių zonoą medicinos skyrių, MUnchen, 
Prinzregentstr. 28, arba tiesiogiai į Gau
ting sanatorijos direktorių.

Atitaisomas netikslumas. Praėjusiame 
TREMTIES numeryje, pateikiant paminė
jimui gautų knygų sąrašą, buvo paminėtas 
Čikagoje einąs mėnesinis jumoro laikraš
tis, tačiau iškreiptas pavadinimas. Čia jis 
atitaisomas: Čikagoje leidžiamas juokų 
laikraštis PELĖDA, redaguojama A. Valen
tino. Leidėjas knygynas NEMUNAS.

Knygą Leidyklos 
„VENTA" Pranešimas

Leidykloje gaunami šie ieidininat:
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, IŠBLOKSTSIS 
ŽMOGUS, skaudžiai mus kiekvieną išti
kusios benamybės problemos, 280 psl., kai
na D M6, .

5. Al. Baronas, ŽVAIGŽDES IR VEJAI, 
novelės, 240 psl., kaina DM 5, .

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

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

IKI ORINOKO (PER FAKIRŲ ŽEMĘ), ke
lionės Ir išgyenimai;

2. V. Jonikas, SIELVARTO RAUDOS, 
poezija;

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

4. A. Vaičiulaitis, RINKTINIAI RAŠTAI, 
novelės;

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

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

Leidiniai gaunami šiuo adresu: 
Jonas Rimeikis 

Postlagernd
VENTA. (13b) MURNAU.

IRO todėl prašo paskelbti, kad liuteronų 
tikybos šeimos, norinčios į Kanadą išemi
gruoti, prašomos kreiptis {:

Lutheran World Federation Service to
Refuges
Resettlement Counselling Office for Ba
varia
Funkkaseme Munich-Freimann
Block 1/203
Telefonas 360 871/22.

IRO apie besibaigiančios emigracijos galimybes
Paskutiniame tautybių ryšininkų prie 

IRO amerikiečių zonoje pasitarime buvo 
plačiau išsitarta besibaigiančios emigraci
jos galimybėmis į įvairias šalis. IRO parei
gūnų pateiktos tokios informacijos:

1. Emigracija { Ameriką DP biliaus ri
bose Kaip žinoma, liepos 31 dieną baigėsi 
terminas garantijoms gauti. Pasitarime buvo 
aiškinta, jog vardinės sutartys ligi tos die
nos turėjo būti pasiųstos { Vašingtoną, gi 
nevardinės sutartys iki tos dienos (liepos 
31) turėjo būti pasiųstos į Frankfurtą DP 
Komisijon. Tokiu būdu vardinės garanti
jos, sudarytos ir pristatytos ligi liepos 31 
dienos Vašingtonan, galios, nors joms nu
meris Europoj ir nebuvo gautas ligi tos 
dienos.

IRO Medicinos skyriaus ir Voluntary 
Agencies pastangomis greičiauusiai anksty
vesnius Vašingtono Sveikatos Komisijos 
tikrinimus dar kartą paržiūrės nauja ko
misija. IRO sveikatos skyrius nori tas by
las iš anksto paruošti ir tai komisijai pa
teikti. Dėl to ryšininkai buvo paprašyti 
pristatyti sąrašus asmenų, kurių bylos tu
rėtų būti pateiktos peržiūrėjimui. Sąraše 
reikia nurodyti:

a) dėl nesveikatos atmestojo pavardė, vard.
b) gimimo data,
d) E. C. numeris,
e) kada (data) ir kurioj emigracinėj sto

vykloj atmestas.
2. Australija vėl pradėjo pas save priim

ti tremtinių, tačiau komisija norinčių Aus
tralijon emigruoti atmeta iki 50 procentų.

3. Naujojon Zelandijon naujų emigrantų 
priėmimas jau baigtas.

4. Vcnccuela priima viengungius iki 40 
metų amžiaus, ir šeimas, jei jų narių am
žius neprašoka 50 metų.

5. Brazilijon IRO prieš dvejus metus 
emigraciją buvo sulaikiusi, kadangi nebu
vo laikomasi sutarties. Dabar gautas iš 
Brazilijos vyriausybės patikinimas, kad

„Mes čia retai patiriame užjautimą“ . ; .
Klaipėdiečiai, vadinamieji repatriantai, Bet mes čia kaime vakarų Vokietijoje

UNRRA laikais išskryninguotieji, Prūsų 
lietuviai ir šiaip lietuviai savo laiku nepa
tekę į stovyklas ir UNRRA globą, jau me
tai gyvena privačiai vokiečių ūkyje ir su
daro lietuvių seniūnijas.

Tokių seniūnijų yra daugiausia kaimuose 
ir mažuose miesteliuose. Lietuviai yra be
veik be išimties bedarbiai. Jų tarpe ser
gančiųjų ir senelių nuošimtis labai dide
lis. Seniūnai, aptarnaudami savo keliolikos 
kilometrų aplinkoje išsisklaidžiusią seniū
niją, parodo nepaprasto pasišventimo ir at
sidavimo bendromenės labui. Nuo tokių 
žmonių pareina visos.seniūnijos likimas. Be
veik niekur neįmanoma sušaukti susirinki
mo ir tokiais pobūviais stiprinti lietuviš
kumo dvasią, tinkamai paiformuoti ir pa
guosti mūsų tautiečius. Pavieniai gyvenan
čias šeimas neįmanoma aprūpinti spauda, 
o šalpa, be sunlūnų tarpininkavimo, irgi 
būtų neįmanoma.

Kokiomis nuotaikomis tokios seniūnijos 
gyvena, geriausiai gal pavaizduoja iš vieno 
seniūno gautas laiškas, kurio ištrauką, ne
keisdami, čia paduodame.

„Sunku žmogui iš pašalpos gyventi, o dar 
sunkiau jos prašyti. Vargšai esame visi. Ne 
kožnas žmogus kitam lygus ir sotus ir šiek 
tiek apsirengti bei pasidėti turi. Bet liūde
sys dėl paliktos tėvynės, prarasto turto, 
neturėjimas uždarbio, nepakankamos pa
šalpos, pasekmėje to nepatenkinantis mais
tas ir iš to sekantis seęgalingumas, nervų 
silpnėjimas ir ligos, žmogų tiek privargina, 
kad pasidaro visvien, ką ateitis atgabens.

Tokioje tai padėtyje mūsų draugams 
esant, labai malonus, brangus ir džiuginąs 
dalykas, kada gautomis dovanomis galima 
mūsų bendruomenės narius paremti. Pasi
daro jiems lengviau likimo naštą nešti ir 
dvasią slegiančius sunkumus pakelti bei 
laukti geresnės ateities savo tėvynėje, ku
rion geidžia grįžti.

Pageidauja tenai grįžti ir kiti lietuviš
kos kilmės žmones, nori grįžti ir puslietu- 
viai ir memelenderiai ir vokiečiai iš mūsų 
krašto ir Lietuvos, kurių mūsų kaime ir 
apylinkėje taipojau yra, bet nepaisant vi
sokeriopų {vykių, dar dvasios tamsume gy
vena. Kada primeni, kad galbūt, kada ateis 
laikas, gal nė Klaipėdos Krašto, nė Ryt
prūsių nebus, o tik vien Lietuva, tada 
jiems užtraukia dvasią. „O kas, ar žemai
čiai mus valdys, tie patys, kurie atsisėdo 
mūsų ūkiuose ir sodybose, o mūsų ten li
kusius namiškius išvarė. To negali būti.“ 
Mat, nepaiso pavergėjo ruso galybės ir 
Lietuvos kančios. Kada primeni, kad lie
tuviai parodė žmoniškumą, šelpdami iŠ 
Rytprūsių pas juos atvykusius pabėgėlius, 
sako, taip turi būti: „Alles eine germani- 
sche Rasse."

Nauja skautų akademikų vadovybė. Rug- 
piūčio 18-19 dienomis Clevelande, JAV, 
{vyko Akademinio Lietuvių Skautų Sąjū
džio suvažiavimas. Sąjūdžio suvažiavimo 
metu perrinkta pernai metais išrinktoji 
valdyba: prof. Ig. Končius, Dr. Kesiūnaitė 
ir Br. Kviklys. Skautėms pirmininkaus M. 
Barniškaltė, skautams — Eug. Vilkas.

Lietuvis gydytojas gavo praktikos teises. 
Prieš pusantrų metų imigravęs j Jungtines 
Amerikos Valstybes lietuvis gydytojas V. 
Ramanauskas Clevelande išlaikė egzami
nus ir gavo praktikos teises.

Gausiai lankomi pianisto Kuprevičiaus 
koncertai. Argentinoje, Buenos Aires, įsi
kūręs pianistas Kuprevičius {gyja vis dau
giau populiarumo. Jo koncertai gausiai lan
komi. Liepos mėnesi pianistas Kuprevičius 
Lietuvių Klube buvo suruošęs du koncer
tus. kurie praėjo su dideliu pasisekimu. 

sutarties bus laikomasi. IRO vėl pradėsian
ti Brazilijon emigracijos akciją.

6. Kanada ir toliau priima tremtinių. At
metimas { JAV nebūtinai užkerta kelią 
patekti Kanadon.

Kietojo branduolio tremtinių sutinka pas 
save priimti Anglija, jei ten gyvenantieji 
duos patikinimų Anglijos vyriausybei, kad 
atvykusius tremtinius išlaikys ir jie nebus 
kraštui našta.

Gri/us'c'jŲ tremtini;’ dėmesiui
IRO informuoja, jog yra padaryta pa

keitimų vadinamųjų sugr{žėlių (grįžusių iš 
Belgijos, Prancūzijos bei kitų kraštų, į 
kuriuos buvo nuvykę darbams pagal su
darytas sutartis) emigracijos reikalu. Iki 
1951 metų liepos 30 dienos grįžusieji Vo
kietijon, Austrijon ar Italijon gali skaity
tis su galimybe išemigruoti, jei kurios ša
lies emigracijai „yra kvalifikuoti". Tokie 
turį teisę prisistatyti galutinam patikrini
mui net ir tuo atveju, jei negali parodyti 
vizos bei neturi vardinio laidavimo.

Toliau IRO pranešime pažymima, jog 
„kai kurie kraštai savo sąlygojimais sutikę 
pas save priimti minėtų sugrįžėlių“. Ta
čiau tik tie sugrįžėliai gali tikėtis išemi
gruosią, kurie atitiks kai kurių kraštų sta
tomus sąlygojimus. O tai paaiškės IRO 
įstaigoms atlikus patikrinimus. Tačiau pa
brėžiama, jog tie sąlygojimai yra statomi 
kai kurių šalių, tačiau ne IRO. IRO neturi 
jokių galimybių tremtinį bet kurioj šaly 
įkurdinti, prieš tai iš jos negavus sutikimo.

Red. pastaba: Iš pateikto pranešimo ne
aišku, kurie kraštai sutikę pas save pri
imti vadinamųjų sugrįžėlių ir kokie yra są
lygojimai juos priimti. Tačiau viena yra 
aišku, jog vadinamieji sugrįžėliai (grįžusie
ji iš Belgijos, Prancūzijos bei Anglijos) ga
li registruotis IRO emigracinėse įstaigose, 
kurios, reikia manyti, po atlikto patikri
nimo pareikš, kurion šalin kuris galėtų tu
rėti vilties patekti.

labai retai teužtinkame užjautimą. Jeigu 
nebūtų {statymų tvarkos, atsirastų miškuo
se partizanų. Viena kita sena moterėlė bi
jo kalbėtis lietuviškai, kada vokiečių arti 
yra. Sako, rodo su pirštais, tai poljak. O 
vokiškai jai nevisai sekasi, tai našlės, dar 
neužmiršusios vokiečių propagandos ir Lie
tuvos bei lietuvių šmeižimo, bijo nustoti 
savo iš vokiečių gaunamų pašalpų, kai 
prisidės mūsų bendruomenei.

Pasistengiau progai atsitinkant išgirsti ir 
ištirti mūsų buvusių artimesnų ir tolimes
nių kaimynų nuomanę ir ar jie yra iš per
kentėtų {vykių pasimokinę. Tik „Umsied- 
leriai“, nors ir vokiškos' kilmės, didesne 
dalimi nesibaido lietuviškai kalbėti, sako: 
„Letuvoje gera buvo gyventi i“ Tą pat{ sa
kau ir aš."

Į i Skeuetdcas £
Nuo šiol TREMTYJE {vedamas sky

relis, pavadintas SKEVELDROS, kuria
me, skaitytojo orientacijai, bus patei
kiamos prieštaraujančios ištraukos vie
nu ar kitu klausimu iš savosios spau
dos. Tos ištraukos nebus paly dinos ko
mentarais. Iš dviejų ar daugiau prieš
taraujančių nuomonių skaitytojas jau 
pats galės pasidaryti išvadas. SKEVEL
DRŲ skyrelis TREMTYJE pasirodys 
tais atvejais, kada jam rasis medžiagos.

Red.

NEPRITARIA PASIKALBĖJIMUI. SU 
MIRUSIU...

TREMTIES 56 numeryje buvo paminė
tas Amerikos lietuvių socialsitų NAUJIE
NOSE pasirodęs pasikalbėjimas su prieš 
metus su viršum laiko mirusiu buv. Lie
tuvos prezidentu Dr. K. Grinium. To pasi
kalbėjimo autorius sakosi, jog visą gyve
nimą Dr. K. Grinius vengęs kalbėti apie 
gruodžio 17 d. perversmą, tačiau prieš mir
ti tuo klausimu pasisakęs iš esmės. Po to, 
kanadiškėj NEPRIKLAUSOMOJ LIETU
VOJ pasirodė Lietuvių Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos Centro Komiteto tremty 
pirmininko J. Audėno laiškas, kuriame sa
koma:

„Dr. K. Grinius būdamas gyvas, vengė 
iš esmės apie tai viešai kalbėti arba rašy
ti. Jo pasipasakojimai pasirodė spaudoj 
maždaug po metų jam mirus. Ar jis, bū
damas’gyvas, šiuo metu, kai mūsų kraštą 
spaudžia dideli vargai, o mums čia visiems 
tenka suglausti visas jėgas, o ne skaldyti, 
būtų leidęs skelbti, labai tenka abejoti. Jis 
gyvas būdamas neatšaukė 1946 metais mes
to šūkio „Paskelbime vieni ki
tiems amnestij ą“.

Sergantiems aukos ir Amerikoje reika
lingos. Čikagoje leisto anglų kalba lietuvių 
tautosakos ir lituanistikos žurnalo VYTIS 
redaktorius V. F. Beliajus sunkiai susirgo 
Ir paguldytas sanatorijon. Susirgusiam ren
kamos aukos gydymuisi.

Kiek lietuvių Amerikoje? Prof. K. Pakš
to apskaičiavimais šiuo metu Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, {skaitant trečią kar
tą ir mišrias šeimas, gyvena 650 000 lietu
vių.

Lietuvė dirbo atominių bombų gamy
boje. Amerikiečių žurnalas GRAFIC patei
kia informacijų, jog prie atominių ginklų 
gamybos, kaip chemikė, kur{ laiką dirbo 
amerikietė lietuvė Izabelė Paulekiūtė, lie
tuvės Rockfelerienės sesuo. Izabelė Paule
kiūtė buvusi vienintelė moteris amerikietė, 
dirbusi atominių ginklų gamybos srity.

Keliais 
sakiniais

1300 grąžino Europon. Iki šiol į Jungti
nes Amerikos Valstybes, skaitant tik po
karinius metus, nepavyko patekti nelega
liai nuvykusių 1300 asmenų, kurių didžiu
mą sudaro europiečiai. Toks skaičius, 1300 
asmenų, sulaikyti nelegaliai vykę Ameri
kon, buvo įkurdinti Ellis saloje, iš kurios 
vėliau buvo grąžinti į kraštus, iš kurių 
bandė pasiekti Ameriką.

Kas dvylika sekundžių gimsta Japonas... 
Statisniai duomenys rodo, kad Japonija 
yra daugiausia erdvės reikalaująs kraštas. 
Japonijoje kas 12 sekundžių gimsta vie
nas vaikas, o kas 34 sekundės vienas japo
nas miršta. Taigi gimimų skaičius žymiai 
didesnis už mirimus. Nuo buvusio karo 
pabaigos iki šiol Japonijoje gyventojų 
prieauglis siekia 5 milijonus. Japonijoje 
gyvenama tris kartus tirščiau negu Vokie
tijoje ir 12 kartų tirščiau negu Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Austrija pripažįsta Baltijos aneksiją. 
Austrijoje gyvenąs latvių tautybės tremti
nys, norėdamas susituokti su austre, aus
trų valdinėms įstaigoms pateikė prašymą, 
kadangi nei austrai nei austrės neturi tei
sės su kitataučiais tuoktis, jei neturi spe
cialaus leidimo. Į latvio pareiškimą buvo 
atsakyta: — kadangi tamsta esi Rusijos 
pilietis, tad santuokai leidimo reikalu 
kreipkitės į savo vyriausybę...

Sovietinio biurokratizmo pavyzdys. Vo
kiečių spauda pateikia sovietinio biuro
kratizmo pavyzdį. Kol traukinys iš Rytų 
Vokietijos gauna leidimą išvykti Vakarų 
Vokietijon, reikalinga po įvairiais doku
mentais padėti 790 pprašų ir juos sutvir
tinti 1400 antspaudų...

Falsifikuoja užrašus, kad paslėptų falsi
fikuotus gaminius. Jau prieš pora metų Ry
tų Vokietijoje buvo pradėtos gaminti ciga
retės, bent savo įpakavimu darančions 
amerikinių cigarečių {spūdi, ir gabenamos 
Vakarų Vokietijon parduoti. Tokiu būdu 
sovietai tarėsi pas save prisitrauksią jiems 
taip reikalingų DM. Tačiau kai pirkėjai 
apsivylė tomis amerikinių {spūdį darančio
mis cigaretėmis — daug kas pradėjo veng
ti jas pirkti. Kalbamų cigarečių gaminto
jai sugalvojo naują triuką: — pradėtos ga
minti, pagal {pakavimą, amerikines pri
menančios cigaretės, ant kurių pokelių už
dėtas {rašas: „Made as the USA“. Šių ci
garečių išleisti nedideli kiekiai, su tikslu, 
kad nukreipus {tarimą nuo anksčiau iš
leistųjų, ant kurių ir įrašas atspausdintas 
kaip ant amerikinių.

1200 rusų pabėgėlių pokariniais metais. 
Nuo karo pabaigos iki šiol iš Sovietų Są
jungos bei jos kontroliuojamų sričių pabė
go 1200 vien rusų kilmės asmenų, kurių 
didžiumą sudaro buvusieji raudonosios ar
mijos kariai. Paskutiniais metais rusų ka
rių pabėgimas sumažėjęs, kadangi sovietai 
ėmėsi griežtų priemonių prieš pabėgusių " 
šeimas bei artimuosius.

Cpkai protestuoja... Komunistinės Če
kijos vyriausybė įteikė notą Anglijai, ku
ri kaltinama dėl praėjusiais^ metais gruo
džio 1 dieną priimto nutarimo .ateity če
kams neišduoti jų reikalaujamų vadina
mųjų karo nusikaltėlių.

Vorošilovas grasina Tito. Sovietų marša
las Vorošilovas, atvykęs į Rumunijoj „iš
laisvinimo“ 7-rių metų sukakties iškilmes 
pasakytoje kalboje pareiškė, jog „Tito fa
šistinis rėžimas bus likviduotas ir jugos
lavų tauta išlaisvinta“...

ALTORIŲ SESELY
TREMTIES Leidyklos žadėtasis išleisti 

žymusis V. Mykolaičio-Putino romanas 
„Altorių Šešėly" (visos trys dalys viename 
didžiuliame tome) jau atspausdintas Ir j| 
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 Avė, 
Evanston, Hl.

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

4) Mr. A. Biliūnas
5125 So La Crosse Ave, 
Chicago 38, HL

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

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

Kanadoje:
Mr. F. Valys

37 Givins str.
Toronto, Ont.

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
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 galimy
bę, knygos vertės sumą, lygią keturiems 
amerikniniams doleriams, persiunčia ku- 1 
riai nors iš nurodytų atstovybių.

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

Asmens, kurie tik knygos kainą {mokės 
kuriai nors atstovybei arba tiesioginiai lei
dyklai, tuojau knygą gaus, nes ji nedel
siant bus išsiunčiama.

TREMTIES LEIDYKLA.
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