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Angly povandeniniai laivai 
Baltijos jūroje

Rugsėjo 7 dieną anglų povandeninių lai
vų junginys išplaukė Baltijos jūron tikslu 
aplankyti danų ir norvegų uostus.

Britų povandeninių laivų lankymasis Da
nijos ir Norvegijos uostuose susijęs su rug
sėjo vidurį įvyksiančiais, vadovaujantis At
lanto Pakto įsipareigojimais, povandeninių 
laivų manevrais Siaurės jūroje.

Anglų povandeninių laivų lankymasis 
Baltijos jūroje yra pirmas atvejis po to, 
kai sovietai paneigė iki šiol galiojusius 
tarptautinius nuostatus ir saviškai išaiški
no, jog Baltijos jūra yra „uždaras sovietų 
ežeras“, kurin svetimi laivai neturį teisės 
lankytis. Šitokius pareiškimus sovietai pa
darė sn viršum prieš metus laiko. Dabarti
niu anglų povandeninių laivų lankymus! 
Baltijos jūroje duota sovietams suprasti, 
kad jų pretenzijų nebojama.

3 konferencija Vašingtone
Rugsėjo 10 dieną Vašingtone prasidėjo 

Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos užsie
nio reikalų ministerių konferencija. Pir
muosiuose posėdžiuose buvo svarstomi Vi
duriniųjų Rytų, ypatingai dėl Persijos naf
tos suvalstybinimo kilę neaiškumai tarp 
persų ir britų.

Soviety tankai Korėjoje
Jungtinių Tautų karinių pajėgų viršinin

kas gen. Ridgway praėjusią savaitę priešui 
pasiūlė, kad išvengtus lig šiol pasitaikiu
sių deryboms trukdymų, parinkti naują 
neitralę vietovę ir joje pradėti pokalbius 
dėl paliaubų Korėjoje. Siaurės korėjiečiai 
nei kiniečiai iki šiol gen. Ridgway siūlymo 
klausimu nieko nepasisakė. Tik rugsėjo 
11 d. per Pekingo radio siųstuvą komunis
tų karo vadovybė Korėjoje pakartotinai 
pareikalavo JT pajėgų vadovybę atsiųsti 
komisiją ištyrimui Kaesong srity vietovės, 
kur buvę numesta „amerikiečių kilmės 

— «psogdmenų“.,
Korėjos kovų laukuose karinė veikla gy- 

vėja. Pastarosiomis dienomis sąjungininkų 
lėktuvai sunaikino 2 sovietų tipo „T-34“ 
tankus.

„Savanoriai iš rytų“. Rugsėjo 4 dieną 
priešo pusėje Korėjoje pasirodė specialūs 
(technikų ir sanitarų) daliniai „savanorių 
iš broliškųjų respublikų“. Tų dalinių tarpe 
jau randasi „savanorių“ ir iš rytų Vokie
tijos.

* Korėjoj priešas sutelkęs stiprias kari
nes pajėgas, kurios dar vis papildomos. 
Vien tik žemės kautynėms sutelkta per 
700 000 šiaurės korėjiečių, kiniečių ir kitų 
komunistų valdomų kraštų „savanorių“.

T R U M P A I
♦ JAV prezidentas Trumanas Vašingtone 

vykstančiam valiutų kongresui pareiškė 
pageidavimą, kad visi lig šioliniai varžtai, 
trukdžiusieji valiutų judėjimą, būtų panai
kinti.

♦ Vakarų Vokietijos 15-je miestų metų 
būvyje būsią pastatyta 3900 namų apgy
vendinti pabėgėliams ir subombarduotiems. 
Lėšos numatomos gauti iš Europos Pagal
bos Fondo.

* Tito pasisakė artimo bendradarbiavi
mo tarp Jugoslavijos ir Italijos reikalu.

* Rytų Vokietijos valdovų patvarkymais 
pradėjus reikalauti kelių mokesčių iš au- 
tovežlnių, per Rytų Vokietiją vykstančių iš 
Vakarų Vokietijos į vakarinius Berlyno 
sektorius, Berlyno amerikiečių sektoriaus 
burmistro patvarkymu įvesta kontrolė so
vietų autovežimiams, iš sovietų zonos arba 
rytinio Berlyno sektoriaus vykstantiems 
per vakarinius Berlyno sektorius. Įvedus 
šią kontrolę; dviejų pirmųjų valandų bū
vyje Berlyno US sektoriuje buvo sulaikyta 
100 autovežimių, vykusių iš sovietų valdo
mų Vokietijos sričių.

♦ JAV dvejų metų būvyje pasiruošiuo- 
sios pasigaminti 2000 didžiulių transporti
nių lėktuvų, kurių kiekvienas gali vienu 
kartu paimti po 500 apginkluotų kareivių 
ir be nusileidimo atlikti 6000 km kelią. 
Įrengus tokį oro laivyną JAV būtų įgalin
tos 12 valandų būvyje į bet kurią pasaulio 
vietovę pristatyti milijoną kautynėms pa
ruoštų kareivių.

* Šiuo metu JAV kas mėnuo ginklavi- 
| mosi reikalams išleidžia 1,5 miliardo dole

rių. Tačiau 1952 metų antrą pusmetį naujų 
ginklų gamybai kas mėnuo numatoma iš
leisti iki 4 miliardų dolerių.

♦ Iš Austrijos pradėti leisti Cekoslova- 
kijon balionėliai su atitinkamais atvirukais 
čekų vaikams. Čekijos „prezidentas“ pasa
kytoje kalboje pareiškė, jog čekų gyvento
jai nebus suvilioti jokia purvina vakarų 
propaganda ... Kitos žinios sako, kad Če
koslovakijoje, nukritus balionams su atsi
šaukimais, paleistais iš vakarų, laukuose, 
būva ūkininkams uždraudžiama eiti ūkio 
darbus atlikti, kol nebūva atsišaukimai 
surenkami.

Pasiryžusiems nėra jokių kliūčių
Kad gyvenamas tremties metas nėra leng

vas — tatai šiandien kiekvienam tremti
niui, jau kelintus metus besiblaškančiam 
tarp svetimųjų, yra aišku. Tačiau apie esa
mus sunkumus, atrodo, dažnai perdėtai pa
kalbama. Kai kam tremties sunkumai tapo 
patogiu visų apsileidimų pasiteisinimu. 
Negalima teigti, kad ryžtumas mūsų žmo
nėse jau būtų visai išblėsęs. Pasiryžimo, 
kaipo tokio, paraiškų tremtiniškame gyve
nime gana gausu. Tik viena bėda, kad di
džiuma tų pasiryžimų labai dažnai pasiry
žimais ir palieka. Tada jau prasideda kal
tės vertimas sunkių ir nepalankių tremti- 
niškų sąlygų sąskaitom

Pakaktų pasižvalgyti, kiek mūsų tremti- 
niško gyvenimo plotuose buvo švystelėję 
plačių užsimojimų. Tik gana nežymi dalis 
jų buvo įgyvendinta, gi didžiuma, nepasie
kus nė pusiaukelės, išblėso. Ir vis tų sun
kių tremtiniškų sąlygų sąskaitom

Žinoma, nėra dar įsigalėjęs mūsų gyve
nime visuotinas snūduriavimas. Nestinga 
pasiryžėlių, kurių sąlygos nepalaužia. Ta
čiau, imant apskritai, tasai dejavimas są
lygų sunkumu pasidarė toks kasdienis, kad 
pro jo garsus kartais sunkų beįžvelgti pa
siryžėlius, atsidėjusius vienam ar kitam 
darbui ir neturinčius laiko reikšti aimanas 
dėl esamų sunkumų.

Šitokias mintis sukelia du ne eiliniai mū
sų tremtiniško gyvenimo reiškiniai. Šiame 
TREMTIES numeryje pateikta trumpa in
formacija apie tai, kad lietuvis šachmati
ninkas Povilas Vaitonis tapo Kanados 
šachmatų meisteriu. Kiek ankstėliau, taip 
pat šiais metais, Australijon prieš trejetą 
metų nukilusi lietuvaitė Aldona Snarskytė 
tapo Australijos žemyno stalo teniso mei- 
stere.

Atrodo, kad net ir daugiausiai užkietėjęs 
skeptikas turės pripažinti, jog Vaitonis 
ir Šnarskytė savo pasiekimais Lietuvos ir 
lietuvio vardui daug pasitarnavo. Nebus 
suklysta čia pasakius — daug daugiau, ne
gu kad gali pasitarnauti mėgstą aimanuoti 
ir stoką neryžtumo arba visišką įsirausimą 
į savo siaurus asmeniškus reikalus dangstą

Vokietijoje pasilieka lietuviai gaus 
užsienio pasus

Norima vietoje pilietybės/rašyti: „Neišaiškinta“ arba „bepilietis“
Jau praėjusiame TREMTIES numeryje 

buvo pateikta trumpa informacija, jog pri
vačiai Vokietijoje gyveną užsieniečiai 
tremtiniai gavo kvietimus savaitės būvyje 
pasirodyti vietos savivaldybių įstaigose, iš
duodančiose asmens dokumentus. Šiame 
TREMTIES numeryje jau galima pateikti 
šiuo reikalu pilnesnių informacijų. Pasiro
do, jog yra nusistatyta visiems Vokietijoje 
pasiliekantiems užsieniečiams tremtiniams, 
kurie neturi IRO globos, išduoti užsienio 
pasus (Fremdenpass). Mat, atleidus ame
rikiečiams okupacinius varžtus ir panaiki
nus eilę lig šiol veikusių patvarkymų, įsi
galiojo ankstesnis įstatymas, veikęs iki 
1945 metų pavasario, pagal kurį užsienie
čiai, gyveną Vokietijoje, turėjo turėti lei
dimą čia gyventi (Aufenthaltsgenehmi- 
gung). Dabar tasai įstatymas vėl įsigalioja 
ir tokių leidimų bus reikalaujama iš už
sieniečių tremtinių, gyvenančių Vokietijo
je. Pirmiausia numatoma viso šio pertvar
kymo tokia eiga:

Kennkartės pakeičiamos užsienio pasais 
(Fremdenpass). Visi užsieniečiai tremtiniai, 
gyveną Vokietijoje ir turį asmens doku
mentą, vadinamą Kennkartę, nuo šiol gaus 
Fremdenpass ir jame bus įrašomas polici
jos leidimas, nurodant laiką, Vokietijoje 
apsigyventi. Už leidimą Vokietijoje gyven
ti bus imamas tam tikras mokesti^, kuris, 
vokiečio pareigūno pareiškimu, būsiąs ke
lios markės metams.

Su gaunamais užsienio pasais, turėda
mas vieno ar kito krašto vizą, užsienietis 
galės iš Vokietijos išvažiuoti bei jon vėl 
grįžti, žinoma, tuo atveju grįžti, jei leidi
mas Vokietijoje gyventi galios.

Kuriam laikui bus duodami leidimai Vo
kietijoje gyventi? Šis klausimas dar nėra 
išaiškintas, tačiau tikėtina, kad tokie lei
dimai bus duodami pamečiui, sumokant 
numatytą mokestį ir vokiečių įstaigoms 
nustačius, ar užsienietis, gyvendamas Vo
kietijoje, savo elgesiu bei veiksmais nepri
sideda^ prie viešosios tvarkos ardymo.

Naujų asmens dokumentų negaus, kaip 
jau minėta, tik tie tremtiniai užsieniečiai, 
kurie turi IRO globą. Kitais žodžias beta
riant tie, kurie pasiruošę išemigruoti.

Dideli neaiškumai su pilietybės įrašymu. 
Vokiečių įstaigos, išduodamos tremtiniams 
naujuosius asmens dokumentus, vadina
mus Fremdenpasus. -susiduria su dideliu 

blogomis ir sunkiomis sąlygomis... Lietu
vaitė, 16 metų amžiaus pasiekusi Austra
liją, nebuvo sutikta su gėlėmis. Ji, kaip 
ir visi kiti tą žemyną pasiekę tremtiniai, 
turėjo atlikti visus atvykusius vienodai lie
čiančią darbo prievolę, trunkančią dvejus 
metus. Ji pasiekė Australiją Vokietijos 
griuvėsiuose nespėjusi baigti gimnazijos. 
Atlikusi 2-jų metų darbo prievolę įstojo į 
gimnaziją, atsidėdama mokslui, o laisva
laikį sunaudodama sportui. Vaitonis, nuvy
kęs Kanadon, taip pat vargu bau buvo pa
sodintas prie šachmatų lentos ...

Tokių retų pavyzdžių, kaip paminėtieji, 
būtų tremtiniško gyvenimo tamsumose ga
lima surasti ir daugiau. Tačiau jie nėra 
gausūs. Gal dėl to ir švysteli didesniu 
blizgėjimu.

Neužmirštinas ir tautinis solidarumas 
remiant bendruomenės narių iniciatyvą. 
Vaitonis nebūtų tapęs Kanados šachmatų 
meisteriu, jei jam Toronto lietuvių ben
druomenės iniciatyva nebūtų buvusi su

PAŽAISLIO VIENUOLYNO RŪMAI LIETUVOS LAISVES METAIS

galvoskiu dėl pilietybės įrašymo. Vienos 
yra linkusios į išduodamą užsienio pasą 
pilietybės grafoje įrašyti „Staatenlos“ — 
t. y. be pilietybės, gi kitur pilietybę nusta
tančioje grafoje įrašoma „neišaiškinta“.

Kodėl taip daroma? - Į šį klausimą nau
juosius dokumentus tremtiniams išduodą 
vokiečių valdininkai šitaip atsako: - trem
tiniai dažniausia prie savęs turi kokį nors 
dokumentą, iš kurio matyti, kad jis buvęs, 
pavz, Lietuvos pilietis, išduotą vėliausiai 
1944 metais. Nuo to laiko praėjo šeši su 
viršum metai. Vokiečių įstaigoms nėra aiš
ku, ar šiandien tie asmens dar gali būti 
traktuojami tos valstybės piliečiais, ka
dangi eilę metų savuose kraštuose negy
vena. Norint išduodamame pase įrašyti pi
lietybę, reikalingi nauji dokumentai. Kas 
tokių dokumentų nepateikia, į to pasą bus 
įrašoma „be pilietybės“ arba „neišaiškin
ta“.

Kokios tokio įrašymo gali būti pasėkos? 
Čia neturima tikslo bauginti dėl kokių 
nors galimų pasėkų, jei naujai išduotuose 
užsienio pasuose bus vietoje pilietybės pa
žymėta „Staatenlos“ arba „neišaiškinta“. 
Tačiau, dėl visa ko, pravartu apie tai pa
galvoti. Pirmiausia tokiais asmens doku
mentuose įrašymais faktiškai bus anuliuo
tas Lietuvos piliečių tremtyje buvimas, 
kurie iš savo krašto pasitraukė dėl sovietų 
okupacijos.

Antra: bepilietis (Staatenlos) turi ir kitą 
sąvoką. Pagal buvusio karo meto sąjun
gininkų susitarimus, karą laimėjus, kiek
viena valstybė gali pareikšti pretenzijų į 
savo piliečius, svetur gyvenančius. Vado
vaujantis tais sutarimais pirmomis pokari
nėmis dienomis visą eilę rusų amerikiečiai 
prevarta atidavė sovietams. Dar ir šian
dien žinomi faktai prievarta rusų kilmės 
asmenis išvežant iš Kempteno ir kitur. Vė
liau, pabėgėliai bei darbams atvežtieji ru
sai, vengdami grąžinimo, pradėjo pareikš
ti esą bepiliečiai, kas ir buvo jiems išduo
dant dokumentus užfiksuota. Nuo to laiko 
bepiliečio sąvoka pradėjo kartu reikšti ir 
naują sąvoką: — kiekvienas bepilietis yra 
rusas, bei iš Sovietų Sąjungos kilęs kurios 
kitos tautybės asmuo.

Bepilietis — žmogus, neturįs ne tik pi
lietybės, bet ir valstybės. Tatai, atrodo, ne
ginčijama tiesa. Aišku, kad gali vienos

teikta parama dalyvauti varžybose. Iškilus 
Vaitonio parėmimo klausimui, tiesa, radosi 
teigiančių, jog tatai visai nereikalinga, nes 
varžybose dalyvavimas yra šachmatininko 
asmeniškas reikalas... Tačiau laimėjo 
sveika iniciatyva ir buvo sudarytos sąlygos 
šachmatininkui dalyvauti varžybose, iš ku
rių jis grįžo kaip Kanados šachmatų meis
teris. Čia nuoširdžiai įvertintina vietos 
bendruomenės iniciatyva, kuria parodytas 
savųjų supratimas ir jų pastangų pozity
vus parėmimas. Nebūtų Vaitoniui suteikta 
parama, jis nebūtų galėjęs dalyvauti var
žybose, o tuo pačiu lietuvis nebūtų iškilęs 
į svetimos valstybės sporto aukštumas, tuo 
pačiu prisidėdamas prie Lietuvos vardo kė
limo svetimųjų tarpe. ,

Šiuo atveju atskiro asmens sveika ini
ciatyva, paremta bendruomenės, buvo pa
sėka gražių laimėjimų. Ir visose kitose 
srityse darbas kiekvienu atveju būtų na
šesnis, kai rastųsi šitokia bendruomeninė 
talka.

valstybės pilietis, ilgiau pagyvenęs svetur, 
priimti kitos valstybės pilietybę, tuo pačiu 
atsisakydamas savos pilietybės. Lietuviui, 
gyvenant tremty ir nustojant Lietuvos pi
lietybės, tuo pačiu lyg reikštų Lietu
vos okupacijos pripažinimą. Tačiau mes 
esame kitoje padėtyje, negu eilė pabėgėlių 
kitų kraštų. Nepriklausomos Lietuvos at
stovai dar ir šiandien yra pripažįstami 
Amerikoje, Anglijoje ir eilėje kitų kraštų. 
Taigi mes turim Lietuvos suverenumo tę
sėjus, kurie turi teisę lietuviams tremti
niams išduoti pilietybės pažymėjimus.

Teko teirautis vokiečių įstaigose, ar tu
rint tokius Lietuvos pasiuntinių pažymėji
mus į lietuvių tremtinių naujuosius už
sienio pasus būtų įrašyta Lietuvos piliety
bė? Atsakymas gautas teigiamas: 1) kas 
pristatys lietuvių konsulato pažymėjimą 
apie savo pilietybę, tam Lietuvos piliety
bė bus ir įrašyta į išduodamą naują as
mens dokumentą, 2) kas pateiks Lietuvos 
konsulo išduotą užsienio pasą, tas pasas 
taip pat bus pripažintas, tik tuo atveju 
tereikės atiduoti lig šiol turėtos kennkar
tės, gi pačiame pase bus įrašomas leidimas 
Vokietijoje gyventi.

Praktiški siūlymai. Pirmiausia čia tenka 
įvertinti PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
pastangas, kad būtų pripažįstami lietuviš
kų įstaigų išduoti arba iš Lietuvos atsivež
ti lietuvių turimi užsienio pasai. Tuo rei
kalu ji jau praėjusiais metais pradėjo lan
kytis Bonnoje. Vėliau šį reikalą Bonnoje 
judino ir VLIKo atstovai. Tų pastangų pa
sėkos šiandien yra aiškios — Lietuvos už
sienio pasai pripažįstami.

Kadangi vokiečių įstaigos (reikia many
ti, kad visos tatai pripažins) sutinka pri
pažinti’ Lietuvos konsulų išduotus pažy
mėjimus dėl pilietybės, tektų siūlyti lietu
viams tremtiniams šia galimybe pasinau
doti. Aišku, kad masei pareikalavus tokių 
pažymėjimų — Lietuvos konsulatai būtų 
užversti didžiule našta darbo. Tačiau ši 
problema žymiai lengviau išsispręstų, jei 
iniciatyvos imtųsi, sakysim, kad ir PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba, pirmoji Bon
noje pajudinusi Lietuviškų pasų pripaži
nimo, klausimą. Jai (pagaliau kad ir kuriai 
kitai lietuviškajai institucijai) turėtų būti 
patikėtas šis reikalas ir ji turėtų gauti di
desnį skaičių tokių pažymėjimų iš Lietuvos 
kurio nors konsulato (esančio jį pripažįs
tančioje valstybėje), su spaudais patvirtin
tais konsulo parašais. Teturėtų tokiuose pi
lietybės pažymėjimuosę būti palikta vietos 
įrašyti pavardei asmens, norinčio turėti 
Lietuvos pilietybės pažymėjimą, kad vė
liau jo asmens dokumentuose būtų įrašo
ma Lietuvos pilietybė.

Vokiečių įstaigos sutinka palaukti. Nors, 
kaip minėta, vokiečių įstaigų buvo parei
kalauta savaitės būvyje pasirodyti naujų
jų dokumentų reikalu, tačiau, vietoje pa-

Savomis temomis
Lietuvis Kanados šachmatu 

meisteris
Rugsėjo pirmosiomis dienomis Kanadoje, 

Vancouveryje vyko Kanados šachmatinin
kų turnyras Kanados šachmatų meisterio 
vardui įgyti. Šiame turnyre buvo pareiškęs 
noro dalyvauti žinomas lietuvis šachmati
ninkas Povilas Vaitonis, kuris praėjusiais 
metais išsikovojo Toronto srities šachma
tų meisterio vardą. Tačiau jam stigo pini
gų dalyvauti varžybose, nes su kelione iš
laidos siekė 400 dol. Toronto ir apylinkės 
lietuviai ėmėsi iniciatyvos sutelkti reikia
mą sumą pinigų, kad Vaitonis galėtų šach
matų turnyre dalyvauti. Vieni noriai parė
mė šį sumanymą, kiti priekaištavo, jog da
lyvavimas varžybose Vaitonio asmeniškas 
reikalas...

Galiausiai Vaitoniui buvo sudarytos są
lygos dalyvauti Kanados šachmatininkų 
varžybose, iš kurių mūsų šachmatininkas 
išėjo nugalėtoju, tapdamas Kanados šach- i 
matų meisteriu.

Vycii; rezoliucija Jungtinėms 
Tautoms

Rugsėjo 7—9 New Yorke įvyko 38-sIs 
Amerikos lietuvių katalikų jaunimo Lietu- t . 
vos Vyčiai metinis suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo atstovai iš įvairių Amerikos vie
tovių. New Yorko didžioji spauda pateikė 
informacijų apie Amerikos lietuvių jauni
mo suvažiavimą, pažymėdama, jog šiuo 
suvažiavimu Lietuvos Vyčiai pamini Lie
tuvos Karaliaus Mindaugo 700 metų krikš
to sukaktį. Suvažiavimo dalyviai, — toliau 
pažymi New Yorko spauda, — priėmė re
zoliuciją, kurioje kreipiamasi į JAV vy
riausybę ir Jungtines Tautas, kad būtų su
laikytas lietuvių tautos naikinimas ir so
vietai priversti iš Lietuvos pasitraukti. y

Anglijoje panaikinama 
TREMTIES atstovybė

Iki šiol TREMTĮ Anglijoje atstovavęs Mr. 
J. Mašanauskas išsiruošia antron emigra- 
cljon — Australijon. TREMTIS Mr. J. Ma- 
šanauskui, kurio asmeny turėjo nuoširdų 
talkininką, linki sėkmės penktajame že
myne, gi TREMTIES Bičiuliai Britanijoje 
informuojami, jog nuo šiol tuo tarpu atsis
kaitymą su laikraščiu teks vesti tiesiogiai, 
atsiskaitant kuponais, po 7 kuponus mėne
siui. TREMTIS supranta, jog šiuo pakeiti
mu jos Bičiuliai kiek gal bus apsunkinti, 
tačiau dėl emigracijos iš Britanijos šioje 
saloje sumažėjus TREMTIES skaitytojų 
skaičiui, atsotvybės laikymas darosi kaip 
ir liuksusas laikraščiui, kuris sunkiai turi 
kovoti dėl savo egzistencijos. TREMTIS 
palieka įsitikinimo, jog jos buvusieji skai
tytojai ir po šio pakeitimo nesiskirs su lai
kraščiu, ir toliau palikdami jos Bičiuliais.

TREMTIS.

siteiravus, sutinkama palaukti, kol pana
šūs pažymėjimai bus pristatyti. Reikia ma
nyti, kad ir kitos įstaigos su tokiais pa- 
laukimais sutiktų. Svarbu, kad būtų daro
ma organizuotai. Bene geriausia būtų, jei 
šiuo opiu reikalu Bonnon kreiptųsi kurios 
nors mūsų institucijos atstovai, kad vėliau 
iš Bonnos išplauktų bendras užsieniežiams 
išduodančioms naujuosius asmens doku
mentus įstaigoms patvarkymas kuriam 
laikui atidėti naujo dokumento išdavimą 
tuo atveju, jei lietuvis tremtinys pareiškia 
nesutinkąs su „staatenlos“ įrašymu išduo
damame pase ir jei jis pasižada pristatyti 
pilietybės pažymėjimą.

Norint užbėgti lietuvių tremtinių nupi- 
liėtinimui už akių, reiktų imtis skubių žy
gių. Tačiau, atrodo, ir kiekvienas lietuvis 
tremtinys, nesutinkąs, kad jo pase būtų 
įrašoma „bepilietis“, galėtų gauti naujuo
sius dokumentus išduodančių įstaigų suti
kimą, kad paso išdavimas būtų kuriam lai
kui atidėtas. Teko įsitikinti, jog kai ku
rios vokiečų įstaigos su tokiu siūlymu su
tinka. Tačiau einant šiuo keliu, ypač tu
rint galvoje, jog ne visi lietuviai tremti
niai pakankamai moka vokiečių kalbos, 
kad galėtų savo reikalą apginti, neišven
giamai bus susidurta su tam tikrais sun
kumais. Iš kitos pusės, kiekvienam indivi
dualiai pradėjus kreiptis pilietybės pažy
mėjimų į Lietuvos konsulatus — šie bus 
perkrauti darbu. Tad geriausias kelias be
ne ir būtų anksčiau siūlytas: — kad ini
ciatyvos šiuo klausimu imtųsi PLB Vokie
tijos Krašto Valdyba ar kuri kita mūsų 
institucija.

TREMTIS iš savo pusės patartų tau
tiečiams nesiskubinti imti naujuosius do- \ 
kumentus su „bepilietybės“ (Staatenlos) 
įrašymais. -r-
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Svarstymai

Pilietybės temomis
Siame TREMTIES numeryje pateika- 

ma platesnė informacija apie Vokietijoje 
gyvenantiems užsieniečiams naujų asmens 
dokumentų išdavimą. Naujasis asmens do
kumentas bus užsienio pasas (Fremdepass) 
ir jis pirmoje eilėje bus išduodamas 
tiems tremtiniams, kurie nebeturi DP sta
tuso. Toliau, atrodo, turės sekti turėjusieji 
globą tremtiniai, kurie paskutiniais metais 
IRO yra perduoti vokiečių administraci
jos žinion ir neišemigruos.

Asmens dokumento pakeitimas vienokiu 
ar kitokiu esmės nesudaro. Svarbiausia, 
kad dokumente, kokios formos jis bebūtų, 
būtų įrašytos tikslios žinios apie asmenį.

Deja, šį kartą, išduodant tremtiniams 
bei pabėgėliams naujuosius asmens doku
mentus, tam tikra norima prasilenkti su 
kai kurių pažymių. Pilietybės vietoje nori
ma įrašyti „neišaiškinta“ arba „be piliety
bės“. Sutinkant su tokiais įrašais kartu 
būtų sutinkama su išbraukimu iš Lietuvos 
piliečių tarpo, o tuo pačiu sutikimu su 
faktu, kad mes neturime šiuo atveju ga
limybės savo pilietybei įrodyti. Tačiau yra 
priešingai. Turime didžiųjų valstybių pri
pažįstamus Lietuvos įgaliotus ministerius, 
pasiuntinius, akredituotus nepriklausomos 
valstybės atstovus. Jie turi teisę paliudyti 
apie tai, ar lietuvis turi teisę vadintis Lie
tuvos piliečiu, ar ne. Su tokiais liudijimais 
vokiečių įstaigos, atrodo, sutiks. Yra svar
bu padaryti žygių, kad būtų sulaikytas už
manytasis Lietuvos piliečių nupilietinimas.

Manding lietuvių masė atsidūrė tremty 
ne dėl to, kad išsibrauktų iš Lietuvos pi
liečių, bet dėl to, kad laisvam pasauliui 
skelbtų apie pavergtoje tėvynėje palikusių 
tautiečių praradimą ne tik Lietuvos pilie
tinių teisių, bet ir, apskritai, bet kokių 
žmogiškųjų teisių.

Kalbant pilietinėmis temomis iškyla ir 
pilietinių įsipareigojimų klausimas.

Tremties klaikumose gyvenantieji pir
miausia yra gyvi liudininkai savą kraštą 

• Ištikusios nelaimės ir kiekvienas nebus at
likęs savo pareigos, jei santykiuose su sve
timaisiais neskelbs Lietuvą ištikusios tra
gedijos ir Lietuvos teisių į nepriklausomą 
gevenimą, kurį nutraukė okupantas.

Ir to nepakanka. Svarbu, kad, besiblaš
kant svetimuose pasviečiuose, nebūtų nu
tolta nuo savęs neatsiribota nuo lietuviško
jo gyvenimo, priaugančiai kartai neleidžia
ma paskęsti toje aplinkoje, kurioje tenka 
gyventi. Kas iš Lietuvos išvežtus mažus 
vaikus iš tremties grąžins susvetimėjusiais 
bei kas tremtyje gimusius lietuviukus iš
augins australais, amerikiečiais ar britais 

' f— tas, atrodo, ir neaiškinus aišku, nebus 
atlikęs nei tautinės, nei pilietinės pareigos.

Pilietybės požymiai nustatomi iš atliki
mo pilietinių pareigų. Tad, kalbant pilie
tybės įrašymo naujuose Vokietijoje gyve
nantiems tautiečiams asmens dokumentuo
se temomis, buvo pravartu prisiminti ir 
piHctinčs pareigos. Tačiau viena turėtų 
būti aišku, kad lietuvio pilietybės 
klausimais turėtų pasisakyti 
mūsų institucijos, pripažįsta
mos didžių jų valstybių, bet ne 
svetimieji.

Simas Miglinas.

Lietuvių demonstracijos ir San Francisko konferencija
Japonijos taikos sutartį ruošė vienas iš 

Klaipėdos konvencijos autorių
Taikos sutarties su Japonija paruošimas 

truko ištisus mėnesius laiko. Sovietų Są
junga reikalavo, kad sutarties paruošime 
dalyvautų komunistinė Kinija. Tačiau, ne
žiūrint sovietų reikalavimų ir trukdymų, 
JAV vadovaujant, taikos sutarčiai su Ja
ponija, buvusio karo metų priešu, buvo 
atsidėjus ruošiamasi. Sutarties paruošimo 
našta gulė ant ypatingo įgaliotinio John 
Forster Dulles pečių. Pažymėtina, jog Dul
les yra vienas iš Klaipėdos konvencijos 
autorių ir yra lankęsis Lietuvoje.
Buvo pakviestos sutartį pasirašyti visos 

valstybės, kovojusios su Japonija
Paruošus taikos sutartį, buvo nusistatyta 

jos pasirašymui pakviesti visas valstybes, 
kovojusias su japonais bei buvusias Japo
nijos okupuotas. Kviestųjų tarpe buvo ir 
Sovietų Sąjunga, kuri su japonais tekaria
vo tik 6 dienas, ir tik tuo atveju išstojo 
kariauti prieš japonus, kada jau buvo aiš
kus Japonijos karinės pajėgos palūžimas.

Nežiūrint trumpo karo su japonais, so
vietai, ruošiant taikos sutartį su Japonija, 
pareiškė daugiausia pretenzijų. Tačiau kai 
jų reikalavimų nebuvo bojama — kvie
čiant Sovietų Sąjungą dalyvauti taikos su 
Japonija pasirašyma dalyvauti San Fran
cisko konferencijoje nedaug buvo tikinčių, 
jog iš sovietų pusės bus duotas sutikimas.

Ir, abejojusių nustebimui, staiga buvo 
gautas pranešimas, jog sovietai dalyvaus 
taikos sutarčiai su Japonija pasirašyti ruo
šiamoje San Franciske konferencijoje... 
Buvo aišku, kad be tikslo sovietai nebūtų 
sutikę šioje konferencijoje dalyvauti. Gi 
jų tikslas taip pat kiaurai buvo permato
mas: — sutrukdyti sutarties su Japonija 
pasirašymą. Kad nebūtų didelio apsivyli
mo, JAV, gavusios sovietų sutikimą daly
vauti San Francisko konferencijoje, tuojau 
pat pranešė Sovietų Sąjungos vadovybei, 
jog San Franciske teįvyks taikos sutarties 
su Japonija pasirašymas, bet toje konfe
rencijoje jau nebus svarstomas taikos su
tarties klausimas, kadangi visa paruoš
ta...

Taigi buvo duota suprasti: — nesiruošklt 
diskusijoms, nes jų nebus.

Sovietų* delegacija didžiausia ir pirmoji 
konferencijon atvyko...

Tačiau sovietų pasiryžimas dėti pastangų 
taikos sutarčio su Japonija sutrukdyti bu
vęs gana didelis. Nežiūrint permatomą 
mintį turinčių informacijų, kurias gavo iš 
JAV, sovietai pirmieji San Francisko kon
ferencijon išleido savo delegaciją. Būdinga 
tai, kad jų delegacija skaičiumi buvo pati 
didžiausia — 40 asmenų. Delegacijai vado
vavo sovietų užsienio reikalų viceministe- 
ris Gromyko.

Pirmieji prieš Gromyko demonstruoja 
lietuviai

Sovietų delegacija, pasiekusi Jungtinių 
Amerikos Valstybių žemyną, San Francis- 
kan kelionės dalį atliko traukiniu. Be kita 
ko delegacijai teko važiuoti per Nebraskos 
valstijos miestą Omaha, kuriame gyvena 
lietuvių, jų tarpe nemaža ir tremtinių bei 
pabėgėlių. Kai Omahoj gyveną lietuviai 
patyrė, kad pravažiuos sovietų delegaci
ja — skubiai pasiruošė demonstracijai. De
monstruoją lietuviai pasirodė Omaha sto
tyje su įvairaus turinio transparentais, 

kaip: „Sovietų Sąjunga — XX amžiaus ti- 
ranija“, „Stalinas — tautų žudikas“ ir pn. 
Traukiniui, kuriame važiavo sovietų dele
gacija, įvažiavus Omaka stotin, tuojau prie 
jo pasirodė demonstruoją lietuviai ir 15 
minučių Gromykui ir jo palydai svilino 
akis, padangi tiek laiko traukinys išstovė
jo. Amerikiečiai laikraštininkai nusirašinė
jo transparentų tekstus, padarė nuotraukų 
ir sekančią dieną spaudoje pasirodė pir
muosiuose puslapiuose lietuvių demonstra
cijos prieš sovietų delegaciją aprašymai. 
Taip ir,per radiją buvo plačiai painfor
muota apie lietuvių demonstraciją.
Sovietų delegacijai visą laiką nesisekė...

Lietuviai padarė įžangą sovietų delegaci
jos nesėkmėms, kurios ją lydėjo visą lai
ką. Pirmiausia, kai tik Gromyko su savo 
svita pasiekė San Francisko, miesto pa
kraštyje jie išsinuomojo vieną iš geriausių 
vilų. Pikti liežuviai pradėjo kalbėti, jog 
Gromyko vilą išnuomavęs mėnesiui laiko. 
Tiek, atrodo, buvo tikėtasi užvilkinti kon
ferenciją. Tokių užmačių sovietai, kaip vė
liau paaiškėjo, tikrai turėję, nes konferen
cijos pradžioje vienam iš atstovų pareiš
kus, kad konferencija truksianti keturias 
dienas, Gromyko nustebęs atsakė: — O aš 
manau, kad ji užtruks visą mėnesį...

Sovietų žemėlapis su koncentracijos 
stovyklų atžymėjimais

San~Franzisko konferencijon specialiai 
nuvyko amerikiečių senatorius Amstron- 
gas, kuris, kaip išsirpiškė Gromykui, no
rėjęs su juo susitikti.

— Ar galėčiau Tamstai parodyti tikrą 
sovietų žemėlapį? — po pasisveikinimo 
Amstrongas paklausė Gromyko.

— Labai prašau, — atsakė sovietų dele
gacijos vadovas.

Po to Amstrongas išsitraukė iš kišenės 
Sovietų Sąjungos žemėlapį, kuriame smul
kiai atžymėtos koncentracijos stovyklos. 
Gromyko pasilenkęs žvilgterėjo į žemėlapį 
ir, pamatęs koncentracijos stovyklų atžy- 
mėjimus, Amstrongui ištraukęs iš rankų 
suglamžė ir perdavė savo palydovui, kuris 
numetė ant grindų...

„Pasikėsinimas“ prieš Gromyko...
Galiausiai, jau konferencijos eigoje, 

amerikiečių saugumas buvo gavęs, kaip 
vėliau paaiškėję, klaidinančių žinių, jog 
prieš Gromyko ruošiamas atentatas. Gro
mykui vykstant mašina, kelią užblokuo
siąs sunkvežimis ir taip bus įvykdytas 
atentatas... Iš tiesų vieną dieną, Gromy
kui vykstant iš konferencijos išsinuomo- 
ton vilon, kely pasimaišęs sunkvežimis ... 
Kilęs susijaudinimas. Gi vėliau paaiškėjo, 
kad kelyje pasimaišęs vienos kepyklos 
sunkvežimis, vežęs miltus...

Gi konferencijos metu rusai pabėgėliai 
S&n Franciske turėjo savo pasitarimą, ku
rio metu priėmė rezoliuciją, kad sovietų 
delegatai neturi teisės kalbėti rusų tautos 
vardu.

Konferencijos eigą sovietų atstovams 
nepavyko sutrukdyti

Konferenciją atidarė JAV prezidentas 
Trumanas, pažymėdamas, jog čia susirin
kusių tautų didžiuma deda visas galimas 
pastangas, kad būtų sutrukdyta nauja 
agresija, gi Japonija, pasirašius taikos 
sutartį, bus įjungta į laisvų tautų šeimą ir, 
gręsiant jos laisvei, jai bus talkinama, gi 
Japonijai grėsmė tyko prieš pat jos na
mus.

Kalbant darbotvarkės klausimais buvo 
pasiūlyta apriboti kalbėtojų laiką, kad 
kiekvienos dalyvaujančios valstybės atsto
vas kalbėtų nedaugiau valandos laiko. 
Gromyko, remiamas atsivežtų Lenkijos ir 
Čekoslovakijos atstovų, bandė „pratęsti“ 
konferenciją, joje pasigesdamas Kinijos at
stovi). Tačiau didžiumai pasisakius prieš, 
Gromyko siųlymai įsivelti į diskusijas ne
praėjo.

Gromyko ir jo atsivežtieji Lenkijos ir 
Čekoslovakijos atstovai savo kalbose pa
reiškė nepripažinsią su Japonija taikos 
sutarties. Amerikiečiai — kalbėjo Gromy
ko — nori Japoniją padaryti savo karine 
baze, išnaudoti darbo klasę, gi pagal su
tartį amerikiečiams atitenkančiose salose, 
kurios turėtų priklausyti Japonijai, nori 
įrengti karines bazes. Ta sutartimi japo
nams būsiančios surištos laisvos rankos.
„Tokių laisvių pavydėtų kiekvienas sovietų 

gyventojas.. .**
Po Gromyko kalbėjęs Ceylono atstovas 

pareiškė, jog japonų turimų laisvių iš tie
sų pavydėtų kiekvienas sovietų gyvento
jas. Tai buvo bene taikliausias atsakymas 
sovietų priekaištautojams, kad japonai šia 
sutarti pavergiami amerikiečių imperializ
mui ir tuo būdu bus sutrukdytas jų lais
vas apsisprendimas...

Sutartį pasirašė 48 valstybių atstovai, 
sovietams nedalyvaujant

Taikos sutarties su Japonija pasirašy
mas įvyko rugsėjo dieną. Pasirašymo akte 
sovietų, lenkų ir čekų atstovai nedalyvavo. 
Sutartį pasirašė 48 valstybės.

Tą pačią dieną, rugsėjo 8, su Japonija, 

Ar pavyks lietuvius perkelti j saugesnes 
gyvenvietes?

Jau kuris laiko pasirodo spaudoje infor
macijų, jog lietuviai tremtiniai, gyveną 
Rytų Vokietijos pasieny, norėtų persikelti 
į Vakarų Vokietijos pietvakarių sritis, ga
limai toliau nuo to kraterio, ant kurio ran
do tenka gyventi.

PLB Vokietijos Krašto valdyba šiuo rei
kalu įvairiomis progomis lankėsi įvairiose 
vokiečių įstaigose, pradedant Bonna ir bai
giant atskirų sričių vyriausybėmis, tačiau 
visur susidurta su išvadomis, jog tokie pa
geidavimai suprantami, bet tatai įvykdyti 
nėra lengva dėl dviejų svarbiausių priežas
čių: — dėl stokos butų ir dėl darbo gali
mybių.

Pastarosiomis dienomis bendruomenės 
vadovybės įgaliojimais Bonnos Pabėgėlių 
Ministerijoje, Vidaus Reikalų Ministerijoje 
ir kitose įstaigose lankėsi Alf. Makarskas. 
Slo lankymosi metu bendruomenės vado
vybės įgaliotinis turėjo pasikalbėjimų su 
dešimčia vokiečių pareigūnų. Be eilės ki
tų bendruomenei rūpimų klausimų, buvo 
tuose pasikalbėjimuose aiškinamos gali
mybės perkelti lietuvius, gyvenančius so
vietų pasienyje, į Vakarų Vokietijos piet
vakarius. Vakarų Vokietijos Pabėgėlių 
Reikalams Ministerijos Bonnoje tarėjas 
Senteck, išklausęs lietuvių pageidavimų, 
pareiškė, jog tatai įvykdyti nėra lengva. 
Patys vokiečiai buvo paruošę planą iki šių 
metų rugsėjo 1 dienos perkelti 150 000 
vokiečių pabėgėlių į tas sritis, kur yra di
desnės galimybės juos aprūpinti darbu, ta

čiau tatai nebuvo įvykdyta ir spėjama, jog 
iki šių metų pabaigos, vietoje numatytų 
150 000, gal vargais negalais pasiseks per- 
keldinti apie 60 000 vokiečių pabėgėlių. 
Svarbiausia perkeldinimui kliūtis esanti 
būtų stoka.

Tikima, jog a t e i n a n č i a i s m e • 
tais gal būsią su perkeldini- 
mais kiek gerėliau, nes turima 
vilties gauti 500 milijonų kreditų staty
boms. Jei tatai pavyks gauti, tuo atveju 
pabėgėlių perkeldinimai į pramoningesnes 
sritis kiek gyviau galėsią pajudėti.

Perkėlimus sunkina ir nauji 
atbėgėliai. Kita pabėgėlių perkėli
mus sunkinanti aplinkybė — tai nauji at
bėgėliai, ypač iš rytų Vokietijos, kurių kas 
metai atbėga iki 250 000.

Reino-Westfalijos srity ben
druomenės vadovybės įgaliotiniui kalbantis 
dėl galimybių įkurdinti lietuvių tremti
nių, vadovaujančių asmenų buvo pareikš
ta, jog ir čia susiduriama su butų sunku
mais. Pati srities vyriausybė tokiam per- 
kcldinimo projektui būtų palanki, tačiau 
stinga lėšų statyboms. Jei būtų gauta lėšų, 
statyboms, tuomet lietuvių grupėms persi
kelti nebūtų kliuvinių.

Stoka pastatų didesnėms grupėms trem
tinių įkurdinti Vokietijos pietvakarių sri
tyse, bent iš pareiškimų susidaro įspūdis, 
ir yra pats svarbiausias kliuvinys. Vokie
tijoje gyvėjant statyboms, kartais galimi 
teigiami pakitimai.

kaip su lygiateise valstybe, San Franciske 
Jungtinės Amerikos Valstybės pasirašė sa
vitarpinės pagalbos sutartį, pagal kurią 
Amerika Japonijoje turės teisę turėti jū
ros ir oro karines bazes.

Sumaišomi sovietų planai...
Sovietams nepasisekus sutrukdyti Ame

rikai su Japonija pasirašyti taikos sutartį, 
apyvarton buvo paleista Maskvos propa
gandos mašina, pasitelkiant visus sateliti
nius kraštus. Per visus garsiakalbius kal
bama apie amerikinį imperializmą ir ruo
šimąsi karui prieš taiką „mylinčias" bau
di es demokratijas...

Taikos sutarties su Japonija pasirašy
mas sovietams iš tiesų reiškia tam tikrus 
pralaimėjimus savo ekspansijai vykdyti 
Tolimuose Rytuose. Vakarų Sąjungininkai, 
pasirašydami su Japonija taikos sutartį, 
pasiekė gana realių laimėjimų, kurie tega
lės galutinai išryškėti ateities perspekty
voje. Jau buvusis karas parodė japonų ka
rių didelį kovingumą. Dabar, po sutarties 
pasirašymo, Japonija bus apginkluojama. 
Tuo pačiu tam tikra dalis amerikiečių ka
rinių pajėgų galės būti atpalaiduota ir 
perkelta į silpnesnius strateginius taškus. 
Sovietų Sąjungai visa tai turi priešingą 
atgarsį: — Japoniją įjungus laisvų tautų 
šeimon ir atstačius jos karinę jėgą, tuo pa
čiu Tolimuose Rytuose žymiai stambesnes 
pajėgas turės laikyti sovietai, kurios, kon
flikto atveju, jau nebus galima iš Tolimųjų 
Rytų atitraukti. Tuo būdu taikos sutarties 
su Japonija pasirašymas žymiai sumaišė 
Maskvos planus, dėl to per jos garsiakal
bius jaučiamas didelis nervingumas..

1G"ASiE1M"s KUPRELIS ®
VIENOS PAVASARIO DIENOS PASAKA

Nutilo Kuprelis. Užsidengė rankomis akis. Giliai susi- žmogų, dvi kažin kur skubinančias moteriškes ir vie-
mąstė. Paskum atkėlė galvą ir klausia manęs, klausia ną į debesis sužiurusį vaiką.
retai tardamas, tarytum jo žodžiai, kaip vandens lašai, Sugrįžo Kuprelis. Nurimęs, pralinksmėjęs kiek.

žodį toliau nepaleisti. Bet ir Rožės ne būta kietesnės, 
ir iš jos tuojau pat ištrūko.

Įsakiau tarnaitei tuojau išsikraustyti. Paplūdo aša
romis, dideliu balsu suraudojo, nieko negelbėjo. Sugrį
žo, žiūriu, sekantį rytą. Vėl ėmė ašaroti, kojosna pulti, 
maldauti. Priėmiau atgal. Suminkštėjo mano širdis. 
Nors niekaip nesupratau, kodėl ji taip norėjo čia pas 
mane likti.

— Gal išgirsiu kokį balsą, ar ką? Gal ji suvaitos, 
ar sudejuos?

Neišgirdau nieko.
Pabarbenau į stiklą. Kartą, kitą, trečią. Pagalia® 

kumščia rėmuosna pabeldžiau. Smarkiai, nekantriai.
Girdžiu sučežėjo kas lovoje. Persivertė, atsikėlė.
— Kas čia? — klausia plonas Julytės balsas.
Neatsakiau.
Lukterėjau kiek. Laukiau Gundės. Paskum dar sun-

kristų juodon bedugnėn:
— Ar tu lauki to Genijaus?
— Ką aš žinau, — atsiliepiau iš gilumos širdies.
— Gal tu nerjaunas, persilpnas tai žinoti. — Vėl už

sidega Kuprelis ir tęsia toliau. — Ir tikėjimas bus tuo
met kitoks, ir žmonės supras Dievą ir mylės Jį ki
taip ... Ir žmonės kam gyvena žinos ir savo -sielą jaus 
ir į kitą pasaulį aiškiais laiptais lips... Ir meilė bus 
nevylinga, tik skaisčiai širdį į širdį riš ir savo vaisius 
saulės atokaitoje augins...

Vėl nutilo. Vėl paskendo savo giliose mintyse.
Mane lyg šaltis suspaudė ir kausto kaulus, šaldo 

kraują. Noriu išnykti, dingti. Užmiršti viską... Nieko 
nematyti.

Ir štai, rodos, keliuos. Keliuos į beribius, išmirusius 
plotus. Visur lygu, tuščia, tamsu ir šalta. Bet lyg ir 
gera. Nematau, nežinau, kas ten apačioje dedas, kaip 
ten viskas grumias, kraujuos putoja ir nyksta... Kas 
man rūpi.

Bet štai balta juosta švysterėjo. Ji tęsias, auga. Viską 
uždengė. Viskas jau balta. Balti, platūs tyrynai. Staiga 
daiktais žiala pasirodo. Plačiau, plAiau. Žalia visur. 
Žaliumoj rudi, palši taškai sumirgėjo. Vienas į kitą 
artinas, lekia. Daugiau ir daugiau. Sukibo, susistvėrė. 
Užmarguliavo. Raudonos dėmės paplito. Vien jau rau
dona, tik raudona...

Susisukę galvoje.
Nusigandęs pravėriau akis.

Pravaduose Gundė jau neatėjo ant viškų. Negiedojo, 
kaip lakštingalė Sale manęs, nedžiugino savo skaidriai kesne širdimi taip pat pakluoniais parėjau namon.

XXII
KUPRELIS pasakoja toliau.
Praėjo mėnuo, du, bet šnekos apie mus nepadidėjo. 

Šmeižė po truputį, senoviškai. Manėm, kad taip viskas 
ir nudils, tarnaitė ištylės. Džiaugėmės, kaip ir pirmai. 
Matydavomės bažnyčioje ir pas mane.

Tėvai, tiesa, nesiliovė Gundę barę, bet barė taip sau, 
ne per piktai, tikėdami, kad jų duktė susipras, mes 
mane mylėjus. O ji galvojo, kad jiems nubos taip nuo
latos barti, nusiramins palengva, nutils ir leis ją tėviš
kai palaiminę man vesti.

Bet per pačias Velykas, nei iš šen, nei iš ten, paplito 
po visą miestelį ir sodžių, lyg kokie pilki rūkai, bjau
riausios šnekos. Šnekėjo, būk tarnaitė rado mus vieną 
naktį lovoje gulint, būk jau Gundė greitai laukia vai
ko, ir taip be galo, be krašto.

Kai aš apie tai išgirdau, mane tarytum kas šaltu 
vandeniu perpylė, tarytum krūtinę replėmis suspaudė. 
Niekuomet netikėjau, kad žmonės gali taip pramanyti, 
taip visų akyse nekaltą niekinti. Įsitikinau, kad žmo
nės, tai vis viena, kaip šunys, kurie jei mato kieno 
laimę, stengiasi ją išplėšti, pikčiausiu būdu išvogti.
,Jei ne man, tai ir ne tau“.

Sugedo man visų Velykų šventė. Vieton pakilaus 
džiaugsmo, sunkiausias akmuo prislėgė. —

Jau kelintos man tokios liūdnos Velykos. Visuomet

švintančiu žvilgsniu. Be mažiausios žinios, be nieko.
Laukiau bažnyčion ateinant. Bet trečią sekmadienį pamačiau Gundę. Klūpėjo prie
— Gal bent tarp žmonių pamatysiu. pilioriaus, kaip ir praeitą rudenį. Niekur nesidairė, Į
Neatėjo. Nepamačiau. nieką nežiūrėjo. Bet visa jos grakšti, išdidi stovyla sa-
Tuoj supratau, kad ne labai kas gero ir ją ištiko. kyte sakė:
— Tėvai supykę galėjo sunkiai primušti. — Aš jūsų nepaisėju. Apkalbinėkit, kiek norit!
— Ją primušti, Viešpatie Aukščiausias! Kunigas išėjo mišių laikyti. Sugiedojo „Pulkim ant
— Gal Jie išvežė Gundę kur į gimines, kad ir ne- kelių". Aš smarkiai paleidau vargonus. Net ūžė bažny-

matytų manęs? Gal laiko užrakinę?... čia. Žmonės tarė vargonams, jų smarkumo pagauti,
— Kiek jai reikės be jokios kaltės iškentėt! Kiek kiek kas išgalėdamas. Gundė atsigrižė, žvilgterėjo į

paniekinimų iš tėvų išgirsti! mane, išsiilgusiai nusišypsojo ir sugiedojo, jau į altorių
Kad įmanęs, rodos, būčiau, kažin ką su tais žmonė- nusikreipus. Jos skambus, sidabrinis balsas išsiskyrė 

mis padaręs. Mano pyktis neturėjo Jokių ribų. iš visų, pakilo aukščiau ir išdidingai bangavo tarp
— Bet ne tik čia šneka, tur būt ir visoj jau para- bažnyčios skliautų.

P>joj. — maniau. * Man tuojau prablaivėjo akyse ir širdyje pasidarė
Visą savaitę bijojau iš namų išeiti. Bažnyčion ėjau §nta, pakilu.

besislėpdamas. Nejauku buvo net kokį žmogų sustikti. Bažnyčios langai nušvito saule. Bažnyčioje įsiteikė 
Paskum pradėjau galvoti: ramaus maldingumo ir taikos nuotaika.

Kas man, esu nekaltas! Ką man tie žmonės gali Lyg niekas visoj parapijoj niekam blogo nebūtų pa- 
padaryti? Kam turiu Jų bijoti, jų lenktis? Tiktai blo- daręs
2iau- ... Gundė retai, pavogčiom atsigrįždavo į mane. Retai

Bet pamatęs kokį miestelėną ar miestelėnę, sukda- sumegsdavo su manim savo žvilgsnį. Tai svaigino ir
vau šonan iš tolo. gaivino mane. Aš dėjau į savo žvilgsnį visą sielą, at-

Neatėjo Gundė bažnyčion nei kitą sekmadienį. sakinėjau jai visu vargonų pajėgumu. Ir aš jaučias, 
Visiškai nusiminiau. Baisus nerimas mano širdį kaip ka(J parapijiečiai džiaugės, kad turi tokį gerą vargo- ■

vinimis narstė. . _ ninką. O drauge ir meldėsi gįliau.
— Eisiu jos pažiūrėti! Apginsiu ją! — nutariau. Manyje atslūgo visi sunkumai, augo nauja viltis.
Sustojau ant slenksčio.

Kuprelio jau nėra. Išėjo kur. ’ apie Velykas, į pavasarį, mano skurdžiam kūne, kaip Tiktai naktį nuėjau Gundės palangėn paklausyti. XXIII
Prieinu į langą. Kojos nutirpę, vos pajudinti galiu, berže sula, kildavo didžiausi lūkesiai, smagiausios vii- Apėjau iš kitos pusės, nuo lauko. Persikoriau per
Žiūriu pro jį. tys. Ir nublukdavo viskas, lyg geležinės nakties šal- tvorelę. Ant kojų pirštų prisiartinau į grinčią. Tylu. . SEKMADIENIO šventa nuotaika greitai praėjo.
Dangus iš visų pusių niaukias. Juodi debesys kyla, nai nukandus. Visi miega. Nuslinkau pasieniu į seklyčios langą, ties Šnekos apie mus kilo vis aukščiau. Ir vis tamsee-

voliojasi aukštyn. Vėjas didinas ir didinas. Smarkiai šį kartą įnįršau, pradėjau ieškoti kaltininko. Pri- kuriuo jos lova stovi ir kur ji su sesele miega. Su- niais dažais. Pagaliau net klebono ausiu pasiekė. Pa
svyra, linguoja Juodalksnyno viršūnės. Rugių laukai, spyriau tarnaitę. Ji gynėsi, kryžiavojosi, kad niekam spaudžiau kvapą. Klausau... Staiga Margis iš kažin šaukė jis mane į save. Ėmė barti, pamokslą sakyti: J| 
lyg jūra, siūbuoja. nei vienu žodžiu neprasitarė. Prigrąsiau iš tarnybos kur sulojo. Puolė į mane, bet pažinęs nustojo ir ėmė — Ar girdėjai, ką apie tave žmonės šneka? Ar S*

Ir linksma, kad aš matau mišką, rugius, pievas ir pavaryti, neprisipažino. Šokau mušti, tuomet pasisakė, jau linksmai urgsti, ant krūtinės šokinėti. Vos nusi- nai, ką esi geresnio padaręs? Ar tai pritinka bažnj*j. 
'sodžius aplinkui. Ir bekylančius debesius. Mat, ji neiškentėjo ir pasipasakojo Velykų naktį kračiau jo. Supykęs paliko ir nuėjo. čios tarnui? Sakyk, ar pritinka?! — prišoko į mant

Dar linksmiau daros, kai pamatau keliu važiuojant šventoriuje savo geriausiai draugei, Rožei. Gavo jos Klausiau arti valandos. * iškėstomis rankomis.
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Lietuviai visame pasaulyje

II
Amerikonėjimą sulaikyti negalima

St. Š. manymu, „norint sulaikyti lietuvių 
Amerikoje išnykimą, yra būtina surasti 
pozityvių priemonių tam nutautinimui su
laikyti“. Mano žinojimu, tam galimybių 
nėra. Galiu priminti, kad net pats Vokieti
jos Kaizeris vokiečių didybės dienose dėjo 
didelių pastangų sulaikyti Amerikoje ap
sigyvenusią didelę vokiečių išeiviją nuo 
suamerikonėjimo, steigė - rėmė vokiškas 
mokyklas, sporto organizacijas, chorus, 
klubus ir tt, bet tai negelbėjo: antroji vo
kiečių karta — kiek jos tose organizacijo
se, sporto klubuose ir choruose dalyvavo 
kaip vokiečiai, — savo tarpe daugiausia 
amerikoniškai kalbėjo. Jų vaikai jau vo
kiškai nekalba.
■ Kas nutiks su dabar į Ameriką atvež
tais lietuvių tremtinių vaikais, lengvai ga
lima spėti: jie jau kalba amerikoniškai, ir 
kai kurie jau šypsosi keista šypsena, kai 
Svetimas juos kalbina lietuviškai. O tai tik 
pora metų, kai jie į Ameriką atvyko ir 
pradėjo lankyti mokyklas. Dabartiniai lie
tuviai ateiviai gali lengviau palaikyti savo 
vaikus lietuviais, peš patys mokyti ir gali 
pamokyti savo kalbos, o jau daugelis rodo 
susirūpinimo, kas bus ... Ypač mažamečiai 
greitai amerikonėja.

Kaltinti Amerikos lietuvius nutautėjimu 
ir vaikų neišauklėjimu lietuviais naujai iš 
Lietuvos atvykusieji neprivalėtų, nes man 
gerai žinoma, kad jų pačių Lietuva neno
rėjo turėti nieko bendro su Amerikos lie
tuvių išeivija. Kiek politikieriai ir organi
zacijų astovai čia važinėjo aukų pasirinkti 
ir verbuoti savo vienminčius, tai buvo ir 
viskas. Bendrai, nors buvo sakoma, kad 
Amerikoje gyvena trečdalis lietuvių tautos 
žmonių, o tuo trečdaliu nei viena nepri
klausomos Lietuvos partija neparodė jokio 
susirūpinimo. Amerikos lietuviai daugelio 
net žymių Lietuvos žmonių buvo tik pašai
pos objektas, nežiūrint to visko, ką jie Lie
tuvai davė ir padarė.

Labai rūpintasi Pietų Amerikos išeivija
Iki 1935 metų, kada Lietuvoje buvo su

šaukta I Pasaulio Lietuvių Kongresas, nie
kas Lietuvoje negalvojo parodyti jokio su
sirūpinimo ta didele savo tautos dalimi 
Amerikoje, nors ji rodė didžiausio susirū
pinimo Lietuva, ir Amereikos lietuviai bu
vo pirmutiniai iškėlę Lietuvos nepriklau
somybės reikalavimą 1916 metais, kai I 
pasaulinis karas įpusėjo.

Žinau, kad po 1926 metų perversmo Lie
tuvoje, į Pietų Ameriką emigravusių vai
kais imta rūpintis, buvo finansuojama te
nai veikusios tautinės mokyklos ir mokyto
jai, nors ten- buvo palyginamai mažas ir 
naujai iškeliavusių lietuvių skaičius. Ta
čiau Amerikos išeivijai, kur jaunimo nu
tautėjimas jau buvo vykstančiu faktu, tam 
tikslui niekas nepasiūlė nei cento. Sakau, 
nauda būtų buvus tik tokia, kokią atsiekė 
kaizeris su savo išeivija. Bet jeigu nors 
kas būtų parodę mums savo gerus norus, 
ir tai mums būtų buvę didelis malonumas 
ir įrodymas, kad su mumis norima santy
kiauti ir rūpintis.

Kai Lietuvoje (apie 1935 metus) įsijudino 
veikti Užsienio Lietuviams Remti Draugi
ja, ji rūpinosi išlaikymu lietuviškų moky
klų Brazįjijoje ir Argentinoje. Aš pradėjau

S. BALTARAGIS

Surastieji ir pralaimėtieji draugai
Šita tema parašyti mane buvo užsi

prašęs vienas žurnalas. Apsigalvojęs 
nusprendžiau, kad ji vis dėlto žymiai 
daugiau tinka laikraščiui. Tad laikraš
čiui taikydamas ir parašiau. Autorius.

Karui besibaigiant viename Berlyno pa
kraštyje buvau pakliuvęs į vokiečio butą. 
Jo bute gyveno lietuvaitė. Pačių buto sa
vininkų neteko matyti, neatsimenu nė pa
vardės, bet viena, atrodo, maža smulkmena 
nesuspėjo išdilti per tuos keleris metus: tas 
vokietis turėjo vidutinišką savo bibliote
kėlę, ir joje buvo matyti kelios knygos lie
tuviškais klausimais (atsimenu matęs prof. 
V. Jungferio „Litauen, Antlitz eines Vol- 
kes“). Matyt, to berlyniečio domėtasi lietu
viais ar būta lietuvių draugo; gal ne atsi
tiktinai ir lietuvaitė jo bute buvo gavusi 
prieglaudą.

Draugų turėti visada gera. Ne tik gera, 
bet ir reikia. Todėl šiandien malonus kiek
vienas lietuvių draugas ir iš senų laikų ir 
dabar naujai įsigytasis.

Be abejo, kai tūkstančiai lietuvių šian
dien yra pasiskląidę po žemės rutulį, tai ir 
mūsų draugų skaičius pamažu didėja. Kas 
gali, kam prieinafna, tas įsigyja draugų 
aukštuomenėje. Aukštuomenės, valdžios 
sluogsrrių, inteligentų balsas, kai tenka ar 
teks lietuviškais reikalais šauktis kurios 
nors pagalbos, yra svaresnis, bet pravartu 
savo pusėje turėti ir eilinį darbininką, ku
ris gyvai stovėtų mūsų pusėje.

Keliais brūkšniais noriu čia pažymėti, 
kaip mes draugų sau ieškome Didž. Brita
nijoje. Tegu atleis man skaitytojas, kad 
rašydamas remiuos tik tuo, ką pats žinau, 
kad neturiu jokios dokumentinės medžia
gos. Taip pat man reikėtų prašytis atleidi
mo ir dėl to, jog iškelsiu čia ir mūsų gy
venimo neigiamų reiškinių, kurie nuo mū
sų atbaido .galimuosius ar turimuosius 
draugus.

Veiksniai ir veiksneliai
Jei mūsų spaudoje dažniau užtinkame 

žinių apie pasišokimus, apie vakaruškas su 
programomis ar be jų, negu apie įsigytuo

Dėl priekaištų Amerikos lietuvių nutautėjimo
rašinėti jos vadovybei, kreipdamas dėmesį 
į Siaurinės Amerikos lietuvių nutautėjan- 
čią išeiviją, tačiau mano pastangos liko 
tuščios. 1937 metais Amerikon buvo at
siųsta Lietuvos sportininkų grupė, kas bu
vo tik mažas mostas iš mūsų tėvynės, o 
tas sukėlė Amerikoje nepaprasto susido
mėjimo ir senųjų ir jaunimo.

Aš siūliau ir prašiau, kad Lietuva kas 
pusmetį atsiųstų Amerikos lietuviams ką 
nors iš savo didelio skaičiams dainininkų, 
muzikų, gerų kalbėtojų, kuriems valstybė 
algas mokėjo, mus, Amerikos lietuvius, 
dvasiniai sustiprinti, auklėti, ir prisidėti 
prie mūsų jaunimo paskatinimo būti lie
tuviais, kiek jie ilgiausia galės, nors jie ir 
amerikoniškai kalba. Nieko nebuvo daro
ma. Gal ir būtų buvę ko nors pasiekta, 
kiek vėliau, bet tuoj Lietuvą pradėjo už
griūti nelaimės: Lenkijos ultimatumas, 
Klaipėdos atplėšimas, kas Lietuvą staiga 
suparaližovo, susilpnino, ir po to atėjo rau
donoji sovietų okupaciją...

Pasitraukimo nėra
St. Š. stengiasi ypatingai įrodyti, esą tam 

tikra Amerikos lietuvių dalis pasitraukė 
nuo lietuvių, radę gerą gyvenimą, ir tikė
dami, kad nuo pasitraukimo priklausys jų 
vaikų laimė.

Tokiais išskaičiavimais pasitraukimo nuo 
lietuvių visai nėra, nes be vieno kito, ku
ris panašiai pasako, jokio lietuvių vieni 
nuo kitų nusitolinimo ir suamerikonėjimo 
niekad nebuvo vykdoma. Ir tie, kurie „pa

Skaityklų bei bibliotekų tremtyje reikalu
Emigracijai einant prie galo aiškėja, kad 

dėl įvairių priežasčių negalės išemigruoti 
iš Vokietijos ir kitų Europos kraštų keli 
tūkstančiai mūsų tautiečių. Likusieji karo 
sugriautoje Europoje gyvena sunkiose są
lygose, sunkiai kovodami dėl duonos kąs
nio, arba misdami iš skurdžios pašalpos.

Rytojus taip pat nieko džiuginančio ne
žada. Kiekvienam aišku, kad buvusio karo 
metais patirtieji išgyvenimai nesibaigė: — 
likusiems Europoje dar nemaža jų teks 
sutikti.

Europoje gyvenančių lietuvių tremtinių 
vargą dalimi švelnino mūsų tautiečiai, 
ypatingai gyveną Amerikoje, kurie per 
BALFą vargstančiuosius paremdavo mate
rialinėmis gėrybėmis. Ta parama nuošluos- 
tyta ne viena ašara ypač motinoms trem
tinėms, kurios, gavusios paramos, galėjo 
vaikui skirti geresnį kąsnį. Ta BALFo pa
rama buvo išgelbėta daug mūsų besimo
kančio jaunimo nuo džiovos.

Daug mūsų tautiečiai,, gyveną Amerikoje, 
pagelbėjo lietuviams tremtiniams, jiems 
parūpindami sutartis pasiekti Jungtines 
Amerikos Valstybes. Tų garantijų dėka 
arti 30 000 lietuvių tremtinių galėjo išvyk
ti į JAV ir žmoniškiau įsikurti.

Didžiajai bangai mūsų tautiečių nukilus 
į užjūrio šalis, Vokietijoje ir kitose Euro
pos valstybėse priversti likti lietuviai trem
tiniai bei pabėgėliai vis daugiau praranda 
ryšį su savaisiais. Ypač Vokietijoje pasku
tiniais metais su dideliu atsidėjimu buvo 
vykdomas čia pasiliekančių tremtinių kuo 
didesnis išsklaidymas. Susidurta su dideliu 

pavojumi nuskęsti tarp svetimųjų. Gi pa

O

sius draugus, tai toli gražu nėra reikalo 
manyti, kad tokių draugų ieškojimas ar 
suradimas būtų visiškai išbrauktas iš mū
sų organizacinio ar individualaus ambasa- 
doriško gyvenimo programos. Organizaci
jos, ypač naujųjų ateivių, tremtinių, sten
giasi išnaudoti kiekvieną tinkamesnę pro
gą atkreipti britų dėmesiui į mūsų reika
lus, į mūsų ypatingas problemas. Taip pat 
ir atskiri lietuviai, ypač inteligentai, šito 
reikalo neišleidžia iš akių. O jei apie tai 
neparašoma, žinoma, kartais gaila, bet bė
da, kad ir pats reikalas nėra toks viešas ir 
aiškus, kaip šokių suruošimas. Jis, ypač 
individualiuoju atveju, mėgsta kuklumą.

Pats pagrindinis draugų lietuviams me
džiotojas būtų didžioji mūsų organizacija 
šiame krašte — Lietuvių Sąjunga. Ji vienu 
svarbiųjų savo uždavinių kaip tik laiko 
kitataučių, pirmoje eilėje britų, supažin
dinimą su Lietuvos ir lietuvių tautos pro
blemomis. Tas uždavinys tenka ne tik cen
trui, bet ir organizacijos daliniams — apy
gardoms ir skyriams. Kadangi ne visur pa
kanka šitokiam ryšio reikalui pajėgių ir 
iniciatyVos kupinų žmonių, tai didžioji šio 
uždavinio dalis atitenka pačiam Liet. Są
jungos centrui — londoniškiams. Centras, 
kad ir be didesnės reklamos, šį darbą kiek 
pajėgdamas atlieka. Turimas pastovesnis 
ryšys su visa eile britų aukštuomenės žmo
nių. Kiekvienas viešesnis ir didesnis minė
jimas Londone paprastai sutraukia ir žy
mesnį būrį kviestinių,, taigi rinktinių britų 
— parlamento narių ar kitokių aukštuome
nės atstovų. Tie kviestiniai, aišku, yra mū
sų draugai.

Neseniai Liet. Sąjungos iniciatyva Lon
done įvyko dar viena naujiena: keli britai 
visuomenininkai lietuviams skaitė paskaitų 
apie britų gyvenimą.

Liet. Sąjungos centras taip pat palaiko 
ryšius su įvairiomis britų organizacijomis.

Kaip jau minėta, provincijos užkam
piuose šios srities darbas žymiai mažiau 
tesireiškia per organizacijas, bet kai kur ir 
provincija nenusileidžia. Sakysim, Coven- 

sitraukė“, tai padarė tik žodžiu, nes jie nie
kur nuo lietuvių nebėgo, visada mielai su 
savaisiais santykiavo, džiaugėsi lietuvių 
būrin patekę. Kurie — didelė dauguma 
— sugebėjo gerai ir gražiai prasigyventi, 
tie išmokė savo vaikus anatų ir profesijų, 
to pasiekdami visai nuo lietuvių nesišalin- 
dami. Tie buvo ir pasiliko lietuvių reikalų 
rėmėjais, jeigu nėra patys veikėjais, jei 
neskaityti smulkias atmatas.

Lietuviai Amerikoje pasidalinę į sroves, 
pamėgdžiodami Lietuvoje veikusias parti
jas (tautininkai, krikščionys demokratai, 
liaudininkai, socialdemokratai, net komu
nistai). Tačiau ir dėl to vieni nuo kitų ne- 
nutolo, jie santykiauja, dalyvauja tose pa
čiose didžiosiose organizacijose, ginčijasi, 
politikuoja, susieidami tuose pačiuose klu- 
buosė ir salėse. Kiekviena grupė įkaitusiai 
seka savo spaudą, savo veikėjus, ir vykdo 
savo pažiūroms atitinkamus darbus.

Kurie nemokėjo ir nenorėjo tokiose sro
vinėse tąsynėse dalyvauti, tie pasiliko pa
šaliniais stebėtojais, tačiau jie gyveno ir 
tebegyvena su savo vientaučiais, kur tik 
gali, palaikydami draugiškus ryšius.

Galim paminėti ir dabartinius ateivius 
tremtinius: ir jie ne visi yra veikėjai, tin
ką vadovauti visuomenei ir organizacijoms. 
Ne visi moka politikuoti, nenori tąsytis ir 
su kitais pyktis už senas politines pažiūras. 
Kiti tremtiniai, čia radę sau pelningus dar
bus, kad ir ne savo profesijose, tuoj pra
dėjo pirktis automobilius, įsigyti namus, 

lieką dėl nepiningumo daug kas negali, 
mušdamiesi su savo skurdu, įsigyti knygą 
ar laikraštį. Nemaža čia paliekančių mielai 
skaitytų laikraštį bei knygą, jei tatai jiems 
būtų prieinama. Be lietuviško spausdinto 
žodžio graibstomasi svetimybių, o tuo pa
čiu jau tolstamą nuo savos bendruomenės. 
Dar blogiau su jaunimu, dėl emigracinių 
varžybų negalėjusiu išemigruoti. Jis spar
čiu žingsniu žengia nutautėjimo linkui.
Reikia rimtai su sj rūpint i. Tė
vynėje žūstą partizanai įpareigoja mus 
tremtyje išsaugoti kiekvieną lietuvišką pa
jėgą, kuri bus reikalinga tėvynės atstaty
mui. Lietuvybės išlaikyme didelį vaidmenį 
(be mokyklų, chorų, vaidinimų) gali atlikti 
skaityklos-bibliotekos. Suprantama, steigti 
ir išlaikyti skaitykloms-bibliotekoms reika
linga lėšų ir didelio pasiryžimo. Šiuo klau
simu turėtų pasirūpinti mūsų centrinės 
įstaigos, ypač Lietuvybės Išlaikymo Tarny
ba, kuri iki šiol šioje srityje veik nieko ne
padarė.

Svetimieji gali būti pavyz. 
d ž i u. Čia, skaityklų-bibliotkeų tremti
niams organizavimo srityje, mums pavyz
džiu galėtų būti mūsų kaimynai latviai ir 
estai. Jie skaityklų organizavimo srityje 
yra daug padarę.

Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba turėtų pa
remti skaityklų-bibliotekų Europoje palie
kantiems tremtiniams organizavimą. Di
desnėse stovyklose turėtų būti įsteigtos 
pastovios skaityklos-bibliotekos, gi mažes
nėmis grupėmis gyvenantiems tautiečiams 
tektų organizuoti kilnojamas bibliotekas, 
periodinės spaudos tiesiogiai Išrašant.

trio mieste gyvenąs ir tai lietuvių apygar
dai vadovaująs J. Matulionis ne kartą yra 
parodęs, kaip galima organizuotai susirasti 
šimtus draugų. Tai buvo padaryta gerai 
organizuotais lietuviškais koncertais ir pa
rodomis. Kaip katalikų veikėjas, jis turi 
gerų ryšių su apylinkės. katalikų stambio
mis žuvimus.

Šitokių per lietuviškas bendruomenines or
ganizacijas veikiančių inteligentų nėra di
delis būrys, bet vis dėlto jų yra ir daugiau, 
ne tik Coventryje. Gal toks tik skirtumas, 
kad kiti savo darbą atlieka kitu būdu, ne 
viešais pasirodymais, ir gal dėl to jis ma
žiau težinomas lietuviškajai visuomenei.

Pirmieji pora metų buvo garsūs vadina
mojo liaudies meno — tautinio stiliaus dro
žinių, mezginių, audinių ir siuvinėjimų — 
parodomis. Jos buvo suruoštos keliuose 
miestuose ir kai kur susilaukė didelių sim
patijų. Rašė anglų laikraščiai, fotografavo 
ir džiaugėsi. Šitam parodų entuziazmui pa
grindą sudarė B. Daunoro didelis 
rinkinys, šen ir ten kilnotas ir garbintas, 
o dabar perimtas Liet. Sąjungos ir ramiai 
pensijaųjąs Londone.

Žinoma, daiktai — ne žmonės. Daiktai 
turi savo kalbą, o judrūs gyvi žmonės tei
giamai ar neigiamai veikia ir savo kalbo
mis ir savo elgesiu.

Ta antroji medalio pusė, tie gyvųjų žmo
nių veiksmai — tai tie visi draugai, kurios 
mes kiekvienas turime ar netenkame. Jei 
spręstume tik iš mišriųjų vedybų, kai lie
tuvis veda anglę ar lietuvė išteka už ang
lo, tai jau vien šitokių draugystės ryšių 
būtų gana daug...

Statistikos, atrodo, niekas neturi, jos be
veik nė neįmanoma sudaryti, nes dalis to
kių jau spėjo visiškai išsijungti iš lietuviš
kosios bendruomenės; tik ir be statistikos 
matyti, kad šitokių porų skaičius gana ne
mažas.

Jeigu tuos mišriai susiporavusius visus ar 
bent dąlį tektų nurašyti į nuostolius, jeigu 
jų draugystė taip ir dingtų už keturių šei
mos gyvenimo sienų, neatnešdama jokio 
procento mūsų bendrajam reikalui, tai ne
reikia užmiršti, kad didžioji mūsų dalis 
gyvena nebe stovyklose, bet britų namuose. 
Apsinaminusių lietuvių procentas nebus 
didesnis už susiporavusių su anglais, bet ir 
savo namuose gyvenantieji turi ryšių su 

moka geriau rėdytis, negu senieji ameri
kiečiai; jų poniutės perka net brangesnes 
sukneles, negu mūsų žmonos... Klaida bū
tų sakyti, kad jie atsimetė, atsiskyrė nuo 
lietuvių. Viskas, ką tūli jų daro, tai tik 
ateina į kokį lietuvių koncertą, šokius, ir, 
įsilinksminę, prie baro garsiau padainuoja. 
Kai pačių tremtinių organizacijos ar komi
tetai šaukia susirinkimus, į juos ateina tik 
kelios galvos, ir susirinkimai dažnai neį
vyksta. Bet tai nėra jokis pasitraukimas 
nuo savųjų ar pradžia suamerikonėjimo: — 
tai tik paskiro asmens būdo ypatybė, o to
kių visada buvo daugiausia. Paprastai vi
suomeninius darbus dirba tik keli atsida- 
vėliai. Tas buvo Lietuvoje, tas yra ir čia, 
o kiti mėgsta tik lengvai gyventi: kaip 
vanduo, teka ten, kur žemuma ...

Žodis dėl lietuviško susipratimo
Ne visai tikslus yra St. S. tikrinimas, 

kad lietuviai geriau susipratę didesniuose 
miestuose, o mažesniuose nutautėję.

Priešingai, kur lietuvių daug apsigyveno 
mažuose miesteliuose — panašiai buvo 
Pennsylvanijos ir Illinois anglies kasyklų 
srityse, — ten jų įtaka atsiliepė ir į kita
taučių mažumas: ten kitataučiai vaikai, net 
juodukai-negrukai, išmoko lietuviškai.

Didmiesčiuose, kur lietuvių kolonijos 
yra skaitlingos, nors ištautėjimas yra ir 
didesnis, nes amerikonizmas didmiesčiuose 
jaunimui turi daug daugiau ką duoti, — 
ten jaunimas randa kitokias pramogas, ne
gu tik veikti lietuvių grupėse, choruose

Reikalinga parama. Aišku, 
kad ir Lietuvybės Išlaikymo Tar
nyba, jeigu įi stigs lėšų, nieko 
negalės konkretaus padaryti orga
nizuojant lietuviams tremtiniams skai- 
tyklas-bibliotekas. Tačiau tikima, jeigu tik 
šiuo reikalu bus kreiptasi į užjūry gyve
nančius tautiečius — jie ir šiuo atveju iš
ties pagalbos ranką, kaip nekartą jau bu
vo ištiesę. Organizuojant tremtinių skai
tyklas-bibliotekas yra būtina paskelbti 
lietuviškos knygos ir periodi
nės spaudos vajų. Vieni aukos knygo
mis, kiti aukos pinigų knygoms įgyti bei 
laikraščiams užprenumeruoti; rasis turtin
gesnių laikraščių bei knygų leidyklų, ku
rios iš savo pusės parems tremtiniams skai- 
tyklų-bibliotekų organizavimą.

Reikalas kiek pavėluotas, tačiau jis nė
ra atidėliotinas. Anksčiau, Vokietijoje lik
viduojantis čia veikusioms leidykloms ir 
didžiosioms stovykloms, būtų buvę galima 
nemaža leidinių sukomplektuoti pasilier 
kantiems skaitykloms-bibliotekoms. Yra 
faktų, kad tai šen, tai ten išsikeliant lie
tuviški leidiniai buvo užmiršti. Bent dabar 
reikėtų darbo imtis visu atsidėjimu.

Tokio lietuviškos spaudos vajaus metu 
nereikėtų ribotis vien tik Europa. Reikėtų 
stengtis pasiekti tolimiausioj pasaulio užu- 
kertėj esantį kiekvieną lietuvį, kad jis ne
paliktų be lietuviškos knygos ir be lietu
viško laikraščio. Šitoks visuotinas lietuviš
kos spaudos vajus ne tik įgalintų suorga
nizuoti nepajėgiems tremtiniams skaityk- 
las-bibliotekas, bet iš viso būtų daugiau 
išjudintas, užakcentuotas susidomėjimas 

kaimynais ar su bendro darbo draugais. 
Geros valios lietuvis, šiaip ar taip, kiekvie
nas turi progų pasirodyti esąs lietuvis ir 
pavergtos tautos narys.

Man jau senokai pasakojo vienas judrus 
lietuvis, kaip jis fabrike anglams darbinin
kams davinėjo pasiskaityti ir pasižiūrėti 
antibolšėvikinę angliškai parašytą brošiūrą. 
Tokios tinkamos lietuvių išleistos jis ne
turėjo. Tą pačią, latvių išleistą, jis buvo 
gavęs iš anglo. Kam davęs, tas su malonu
mu skaitęs ir žiūrėjęs, prašęs net daugiau 
tokių dalykų.

Du kursantai lietuviai,' lankiusieji anglų 
kalbos kursus, savo lektoriui nusprendė 
suorganizuoti dovaną gimtadienio proga. Ir 
suorganizavo Pelėkio „Genocidą“. Ta knyga 
kai kur buvo siuntinėjama anglų bibliote
koms ir atskiriems žymėsniems asmenims. 
Ją gavęs Manchester!© vyskupas aukoto
jams atsiuntė padėką.

Neišnaudojamos progos
Kalbant dėl angliškai išleistų knygų apie 

Lietuvą, reikėtų pasakyti, kad mes bene 
pražiopsome ne vieną gražią progą nors ke
letą tokios knygos egzempliorių nukreipti 
ten, kur ji, pralindusi, lyg tas kupranuga
ris pro adatos skylutę, galėtų tikrai at
kreipti daugelio skaitytojų dėmesį. Štai 
Manchester Guardian, vienas rimčiausių 
anglų dienraščių, visada skelbia, iš ko ir 
kokius leidinius yra gavęs. Dalis tų leidi
nių laikraštyje recenzuojama. Ypač įdo
miems ir vertingiems leidiniams skiriama 
kartais net po ištisą straipsnį ar net be
damąjį.

Literary Supplement, leidžiamas Times 
leidyklos savaitinis laikraštis, skirtas kny
ga ir bibliografijos dalykais besidomintiems 
žmonėms, taip pat bibliotekų ir biblioteki
ninkų reikalams, gautuosius leidinius ne 
tik registruoja, bet taip pat ir recenzuoja, 
vis tiek, ar leidinys būtų politikos, ar dai
liosios literatūros, ar kurios nors kitos sri
ties. Tokiam laikraštyje parecenzuotas lei
dinys, ypač jei jame keliami įdomūs klau
simai, nukeliauja į bibliotekas ir susilau
kia tūkstančių skaitytojų. Man dažnai atei
na mintis, ar lietuvių svetimomis kalbomis 
išleistieji meno ir politiniai leidiniai buvo 
kada nors pasiųsti į tokias iškalbingas vie
tas. Jei nebuvo, sakyčiau,' tai yra nemažas 
nuostolis. Kas iš to, jei aš turiu visą eilę 
mūsų menininkų monografijų, parašytų

temomis . ®
dainuoti ar sportuoti. Bet tuos amerikonu
kai gyvenančius lietuvius ne taip lengvai 
matyt, o matosi tik būreliai tų, kurie mū
sų senųjų veikėjų vienokiu ar kitokiu bū
du j lietuvišką gyvenimą įtraukiami. Ir 
vienų ir kitų jaunimo tėvai yra geri lietu
viai, bet vaikų kontrolė ir jaunimo pasirin
kimas savo kelių tėvams negalimas sukco- 
troliuoti. Amerikos lietuvių eilėse dalyvau
jančio jaunimo randi, kuris didžiuojasi sa
vo mokėjimu geriau lietuviškai. Menkiau 
moką apgailaudami teisinasi.

Didmiesčiuose, kad ir mažos dalies jau
nimo patraukimui prie lietuvių prisidėjo 
didesnėsės organizacijos, chorai, parapijos, 
jų mokyklos, sportas, tačiau ir parapijos 
dabar junta lietuvių skaičių mažėjimą ir 
taikosi prie visų savo apylinkėje gyvenan
čių katalikų, taigi ir pamaldas daugumoje 
veda amerikoniškai. Lietuvių nutolimas 
nuo savo parapijų, kurių mokyklas jie 
augdami lankė, turi kelias priežastis: mies
tų išplitimas, šeimų sudarymas su kitatau- 
čiais-kitatautėmis, išsimėtymas gyventi po 
tolimas naujesnes miestų dalis, kur jau 
grupuotis su savataučiais galimybių nėra. 
Šie (čia turiu mintyje pirmą Amerikoje 
gimusią gentkartę) ir jų vaikai nuo lietu
vių atsiskiria ir suamerikonėja, o ir ga
limybių juos nuo to sulaikyti nėra.

Ateiviai padarė, ką galėjo
Senieji Amerikos lietuviai (kuriuos var

gas iš Lietuvos išstūmė čia laimės ieškoti, 
kiti turėję bėgti nuo tarnavimo Rusijos 
kariuomenėje, kadangi jiems buvo lemta 
čia įsigyventi), padarė savo įnašą į Ameri
kos gyvenimą, kuo Lietuvos lietuviai, nau
joji gentkartė, kuri čia atsirado naujų ne
laimingos Lietuvos bėdų išstumti, turėtų 
tik pasididžiuoti, o ne pašiepti.

Gabesnieji senieji ateitiai čia prasivarė į 
biznierius, kiti pasidarė gerais amatinin
kais, mechanikais, net profesijonalais: tu
rim savų čia išsimokslinusių daktarų, ad- 

(Nukelta į 4 pusi.)

lietuviška spauda, nuo kurios pasitaiko nu
tolstančių ir tokių tautiečių, kurie finan
siškai pajėgūs įsigyti lietuvišką knygą bei 
lietuvišką laikraštį. O tuo pačiu būtų už
kirstas kelias tolimui nuo savęs, nuo visa 
to, kas lietuviška, kas mus turi jungti ir 
rišti. St. Motūzas.

Redakcijos prierašas. TREM
TIES bendradarbio keliama mintis ne tik 
svarstytina, bet ji būtina įtikrovinti. 
TREMTIES skiltyse jau buvo informuota, 
kad PLB Vokietijos Krašto yra sukom
plektavusi kilojamų bibliotekėlių. Tačiau 
jos negalės patenkinti pasiliekančiųjų troš
kulio paskaityti lietuvišką knygą, lietuviš
ką laikraštį. Gi pati bendruomenės vado
vybė nėra pajėgi įsigyti naujai pasirodan
čius leidinius, bei prenumeruoti laikraš
čius lietuviškoms tremties skaitykloms- 
bibliotekoms. Čia, kaip straipsnelio auto
rius kelia mintį, talkon turėtų konkrečia 
parama ateiti Lietuvybės Išlaikymo Tarny
ba, kurią, savo’ ruožtu, turėtų paremti ki
tos mūsų centrinės institucijos — ir išei
vija.

Ar tatai bus padaryta — priklausys ne 
vien nuo suradimo šaltinių tremties skai
tykloms-bibliotekoms steigti, bet ir nuo 
sugebėjimo darbą organizuoti. Red.

svetimomis kalbomis, dažniausia anglų! 
Man malonu pasigėrėti jomis, bet, jei tos 
knygos būtų skirtos tokiems, kaip aš, jų 
tekstas galėjo būti lietuviškas.

O tokių laikraščių, kurie mini ir recen
zuoja knygas, yra ne tik tie du mano su
minėtieji.

Šiuo metu britų spauda nepagailėjo vie
tos Vengrijoje ir Čekoslovakijoje vykstan
tiems gyventojų išvežimams. Jei ji turėtų 
medžiagos, reikia tikėtis, prisimintų ir tą 
bolševikinę praktiką, kuri nuo 1941 metų 
vyko ir vyksta Pabaltijo kraštuose, taigi 
ir Lietuvoje. Galėtų būti ir kita išeitis. Kai 
minimi švieži įvykiai kituosė kraštuose, 
lietuviai laiškais redakcijai galėtų priminti 
ir savo kraštą ir jo žmonių išgyvenamus 
baisumus, vykstančius jau 1-0 metų, bet ši
tokiam reikalui tenka turėti gerai pasiruo
šusių žmonių.

Kaip žinia, britų spauda skelbia skaity
tojų laiškus, kuriais reaguojama į tos 
spaudos pasisakymus. Būna atsitikimų, kad 
skaitytojai reaguoja laiškais į laiškus, ir 
ginčai kuriuo nors klausimu išsiplečia. Ši 
priemonė plačiam skaitytojų kontingentui 
išaiškinti savo opius reikalus beveik lygiai 
tiek pat gera, kaip ir straipsniai. Švieses
nis skaitytojas, kuris domisi ne vien tik 
futbolu, boksu ar kuriomis nors lenktynė
mis, skaito ir straipsnius ir laiškus.

Prieš pat vadinamąjį taikos kongresą, 
kuris buvo organizuojamas Didž. Britani
joje, o vėliau nukeltas į Lenkiją, viename 
liberališkame laikraštyje iš Lietuvos prieš 
50 metų atkeliavusi senutė korespondentui 
pareiškė savo džiaugsmą, jog jai malonu, 
kad bolševikai Lietuvoje pasiekė aiškiai 
pastebimos pažangos. Trumu laišku redak- 
pastebimos pažangos. Trumpu laišku redak- 
senutei: sugriautas ūkis, kultūra, nužudy
tųjų kapai, masiniai trėmimai iš krašto — 
štai ta pažanga. Po to senutė nebeatsiliepė.

Netrukus po to tame pačiame laikraštyje 
buvo išspausdintas pasikalbėjimas su grį
žusiu iš kelionės po „rojų“ vieno didžiulio 
fabriko darbininku. „Rojų“ jis gyrė, bet 
kiti darbininkai per tą patį laikraštį užpy
lė jį laiškais už jo melą, nelogiškumą ir 
propagandą. Laikraštis leido jam pasipasa
koti įspūdžius, bet tas pats laikraštis, iS- 
spausdinęs skaitytojų laiškus, jo įspūdi v-s 
prieš skaitytoją trempte sutrempė.

(Pabaiga sek^učiam JirJ.
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Ką kalba Vilnius?
Lietuviai sovietams iškovojo krepšinio 

meisterio vardą
Rytiniame Berlyno sektoriuje įvykusia

me komunistinio jaunimo sąskrydyje bu
vo pravestos įvairių sporto šakų varžybos, 
pavadintos pasaulio studentų varžybomis. 
Krepšinio ekipoje, žaidžiusioje Sovietų Są
jungos vardu, dalyvavo lietuviai Butautas 
ir Lagūnevičius, įmesdami daugiausia 
krepšių ir tuo būdu sovietams iškovodami 
krepšinio meisterio vardą ir aukso medalį. 
„Taikos komitetui“ pirmininkauja Venclova

Lietuvoje sudarytas Taikai Ginti komi
tetas, kuriam pirmininkauja A. Venclova. 
Rugsėjo 8 d. šio komiteto pastangomis bu
vo suruoštas mitingas.

Lietuvoje įvyks Taikos Gynybos 
konferencija...

Šiuo metu visoje Lietuvoje šaukiami gy
ventojų susirinkimai, kuriuose, kaip jau 
buvo minėta praėjusiame TREMTIES nu
meryje, pasisakoma už parašų rinkimą dėl 
Penkių Taikos Pakto (Rusijos, Amerikos, 
Anglijos, Kinijos ir Prancūzijos) pasirašy
mo. Dar viena naujovė: — Lietuvoje įvyks 
respublikinė taikos gynimo konferencija, 
kurion sušauktuose įmonių bei įstaigų su
sirinkimuose išrenkami atstovai. Būdinga 
tai, kad minėton konferencijon, kaip ma
tyti iš Vilniaus rėdiofono pranešimų, at
stovai daugiausia išrenkami asmens nelie
tuviškomis pavardėmis. Iš eilės pranešimų 
susidaro įspūdis, jog atstovais parenkami 
įmonių bei įstaigų vadovai. Gi jų pavar
džių nelietuviškumas jau pasako, kad

TREMTIES INFORMACIJA
Berlyne mirė adv. K.O. ūselis

Rugsėjo 1 d. Berlyne, amerikiečių sekto
riuje esančioje Rittenbergo ligoninėje, 
džiovos pakirstas mirė Adv. K. O. Oselis, 
kilęs iš Šilutės apskr., Juknaičių kaimo. 
Teisės mokslus velionis studijavo Wūrz- 
burge ir Berlyne. Sovietams užėmus Ber
lyną velionis kurį laiką buvo suimtas ir 
kalinamas koncentracijos stovykloje, kas 
pakirto jo sveikatą.

„Užsieniečiai prilyginti vokiečiams, bet 
ne vokiečių pabėgėliams“. Šiuo metu Va
karų Vokietijos vyriausybė Bonnoje yra 
paruošusi įstatymą vokiečių pabėgėliams 
Vokietijoje įteisinti.Tasai įstatymas vadinsis 
išbokštųjų įstatymu (Vertriebenengesetz), 
kuris, tikimasi, netrukus bus priimtas. Pa
gal paruoštąjį įstatymą vokiečių pabėgėliai 
kai kuriais atžvilgiais turės kiek platesnių 
teisių už pačius vietos gyventojus, pvz. pa
ramos įsikūrimui ir pn. PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos atstovams lankantis Bon
noje ir pasiteiravus, ar ir tremtiniai užsie
niečiai, gyveną Vokietijoje, priėmus minė
tą įstatymą, turės galimybių kai kuriais 
atvejais juo pasinaudoti, gautas toks at
sakymas: — vokiečių šiais metais priimtas 
DP įstatymas tremtinius užsieniečius pri
lygina vokiečiams, tuo tarpu vokiečių pa
bėgėliai, palyginus su eiliniu vokiečiu, 
priėmus kalbamą įstatymą, kai kuriais at
vejais turės platesnes teises už vietinius 
gyventojus. Kadangi DP įstatyme įsakmiai 
pabrėžiama, kad užsieniečiai sulyginami 
su vokiečiais, tad negalį kalbos būti apie 
užsieniečių sulyginimą su vokiečių pabėgė
liais ... Panaši mintis buvo pareikšta ir 
kitų Bonnos vyriausybės atstovų. Tik kai 
kurie jų kiek švelniau išsireiškė, kad tam 
tikrais atvejais „tylomis“ gal ir galės vo

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai,
Pranešimas emigracijos reikalu.

IRO teveiks tik keturis mėnesius. Iš šio 
fakto reikia pasidaryti blaivių išvadų. 
Ypač turi susirūpinti visi tie žmonės, ku
rie gali emigruoti. Emigruoti galintieji ne
gali emigracijos atidėlioti nė trumpiausiam 
laikui, kad neatsitiktų taip, kaip yra atsi
tikę kai kam su emigracija į J. A. V. Su
tartims gauti treminas jau praėjęs — pas
kutinė diena buvo liepos 31-ji, o ir dabar 
BALFo įstaigos gauna laiškų; yra reiškian
čių noro į JAV emigruoti ir prašo sutar
čių. Deja, pagelbėti jau per vėlu. Apie su
tartims į JAV gauti terminas buvo skelb
tas per apylinkes, seniūnijas ir spaudą, 
bet, tai parodo, kad ne visi laiku susirūpi
no ir atitinkamai pasitvarkė.

Norėdami, kad taip neatsitiktų ir su no
rinčiaisiais emigruoti į kitus kraštus, že
miau pateikiame nustatytus IRO patarna
vimų terminus.
..Svarbiausios ir įsidėmėtinos datos yra 

tokios:
1. 1951 m. spalio 1 d.: •

a) nutraukiama registracija darbams 
į Kanadą,

1951. IX. 11.

svarbesnėms įmonėms vadovauja Maskvos 
atsiųstieji patikėtiniai...

Literatūros valandėlė taikai ginti...
Rugsėjo 8 d. per Vilniaus radiofoną bu

vo duotas literatūros pusvalandis, pava
dintas „Tarybiniai rašytojai taikos darbe". 
Pusvalandžio metu savo rašliavos skaitė 
Alb. Žukauskas ir kt.

Šiauliuose vykdomos soclenktynės
Vilniaus radiofono pranešimu šiuo metu 

Šiaulių įmonėse vyksta soclentynės pirm 
laiko įvykdyti gamybos planą. Didžiausią 
pažangą plano vykdyme pasiekę Šiaulių 
darbininkai, dirbą maisto gamyboje. Čia 
planas jau įvykdytas už spalio mėnesį. Ka
dangi Lietuvos gyventojai gauna badmiriš- 
kas normas, tad tokiu atveju lengva šioje 
srity dirbantiems daryti rekordus...

♦ Iš Šiaulių, be kitų atstovų, į respubli
kinę taikai ginti konferenciją išrinkta Ja- 
rienė.

Vykdoma mainų prekyba
Iki šiol Europos Vakarus pasiekusios ži

nios apie padėtį Lietuvoje davė susidaryti 
apytikrį tenykščio gyvenimo vaizdą: visko 
maža, viskas brangu, rublis darosi bevertis, 
kad laisvoje rinkoje norint ką už jį nusi
pirkti — dėl kainų aukštumo beveik neį
manoma. Tatai patvirtina ir per Vilniaus 
radiofoną pateikta informacija. Kaišiado
rių kolchozininkų vadovybė praneša, jog 
ji už traktorių naudojimą atsilyginusi „na
tūra“, nes rublių ir traktorių stotys, atro
do, nebenori imti...

kiečiams pabėgėliams taikomomis lengva
tomis pasinaudoti ir užsieniečiai...

Rūpinamasi Vasario 16-sios Gimnazijos 
perkėlimu. PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
deda pastangų Vasario 16-sios Gimnaziją 
perkelti daugiau į Vokietijos pietvaka
rius. Tačiau susiduriama su patalpų sura
dimo sunkumais, ypač kai kartu reikalinga 
surasti ne tik pačiai gimnazijai patalpas, 
bet taip pat patalpas bendrabučiui ir mo
kytojams įsikurti. Kblne, atrodo, būtų ga
limybės įkurdinti gimnaziją, nes nesusidu
riamą su vietos įstaigų prieštaravimu. Ta
čiau patalpų klausimas tegalimas išspręsti 
įsigijus sklypą ir pastačius gimnazijai bei 
kitoms lietuviškoms įstaigoms patalpas. 
Statybai, atrodo, gal ir būtų galima kiek 
gauti iš vokiečių paramos.

TREMTIES ATSAKYMAI
Paklausėjams „Altorių Šešėly“ užsisaky

mo reikalu. Pasitaiko pasiteiraujančių, ko
kiu būdu galima užsisakyti TREMTIES 
išleistą V. Putino-Mykolaičio romaną „Al
torių Šešėly“. Vienas net klausia, ar as
mens, nesą TREMTIES prenumeratoriais, 
gali šį romaną įsigyti. Čia pakartotinai at
sakoma, jog „Altorių Šešėly“ gali įsigyti 
kiekvienas tautietis, įmokėjęs pranešimuo
se nurodytą sumą. Įmokėti gali tiesiogiai 
leidyklai arba kuriam nors atstovui. Dėl 
paklausimų gausumo asmeniškai paklausė
jams atsakymus nėra įmanu duoti. Tikima, 
kad šis atsakymas visiems klausėjams bus 
pakankamai aiškus dėl išleistojo romano 
užsisakymo ir įsigijimo sąlygų.

Dr. Inž. B. Liudw. Tamstos prenumerata 
gauta.

Mr. A. Erstikaičiui Kanadoje: Iškaičius 
atsakymą, Tamstos prenumerata yra pa
dengta iki šių metų gruodžio 1 d.

TREMTIS.

b) nutraukiama registracija į Austra
liją

c) baigiama dokumentacija į JAV
2. 1951 lapkričio 1 d.:

a) nutraukiami transportai į Naująją 
Zelandiją,

b) baigamia dokumentacija į Pietų 
Amerikos kraštus

3. 1951 m. gruodžio 1 d.:
a) nutraukiami transportai į Kanadą 

ir Australiją
4. 1952 m. sausio 1 d.:

a) nutraukiamas vizų davimas į J. A. 
Valstybes,

b) nutraukiamas transportas į JA 
Valstybes,

c) nutraukiamas transportas į Pietų 
Amerikos kraštus.

Apylinkių komitetų pirmininkai ir se
niūnai yra prašomi aukščiau nurodytus 
terminus paskelbti apylinkių nariams ir 
įsąmoninti galinčiuosius emigruoti, kad sa
vo emigracinius reikalus tvarkydami nu
statytų terminų nepraleistų.

I. Rugienius,
Už BĄLFo Įgaliotinį.

Globos organizacijų dėmesys krypsta j araby šalis
Bažnyčių ir bažnytinių organizacijų konferencijos Vokietijoje proga

Pasaulinės Bažnyčių Tarybos, Pasaulinės 
Liuteronių Sąjungos (LWF), Rytų Bažnyčių 
Tarybos ir DP Liuteronių Bažnyčių atsto
vų konferencija bažnytiniams ir pabėgėlių 
klausimams svarstyti įvyko Ratzeburge, 
prie Liibecko, rugpiūčio 29—30 dienomis. 
Konferencijoje dalyvavo apie 100 atstovų. 
Jų tarpe Dr. Stewart, LWF emigracijos di
rektorius Ženevoje; Dr. J. Schmidt, LWF 
pabėgėlių skyriaus ‘viršininkas Vokietijoje; 
Pasaulinės Bažnyčių Tarybos atstovas Pa- 
terson-Morgan, LWF ir CRALOG atstovas 
kun. Mau; latvių arkivyskupas Dr. Grin
bergas; Pabėgėlių Reikalams Ministerijos 
Bonnoje atstovas konsulas Wussow; Su
vienytos Evangelikų Bažnyčios Vokieti
joje ir atskirų Vokietijos bažnyčių bei glo
bos organizacijų atstovai. Lietuvių Evan
gelikų Liuteronių Bažnyčią atstovavo 
senj. A. Keleris ir teis. A. Gintautas.

Suvažiavimas buvo pradėtas pamaldomis 
Ratzeburgo katedroje, toliau sekė posė
džiai. Prof. Dr. Redeker iš Kielio universi
teto skaitė paskaitą pabėgėlių temomis 
krikščioniškosios etikos šviesoje. Prof. Dr. 
Vittram iš Gdttingeno padarė įvadą pasi
kalbėjimui tarp vietinių ir pabėgėlių baž
nyčių atstovų. Pasikalbėjimo mintys: Tau
tos yra senos ir jaunos. Prie jaunų pris
kaitė belgus ir olandus. Rusų tauta pasi
reiškusi 13 amžiuje; senos Baltijos tautos 
ypač atbudo 19 amžiuje. Niekas neturi tei
sės paneigti žmogaus tautybę ar kalbą. Tė
vai turi teisę spręsti savo vaikų auklėjimą. 
Kadangi dėl didelio išsisklaidymo sunkiai 
sprendžiama pabėgėlių vaikų auklėjimo 
problema, prelegentas siūlė kiekvienai 
tautybei bent korespondencijos būdu (už 
akių) šviesti jaunimą gimtojoje kalboje. 
Ypač reikalingas laikraštis gimtoje kalbo
je, kuris palaikytų tėvynės kultūrą. Doc.

Dėl priekaištii Amerikos lietuviu ...
(Atkelta iš 3 pusi.) 

vokatų, kunigų, inžinierių ir tt. Drąsesnieji 
dalyvavo politikoje, prasimušė į valdiškas 
vietas; net Amerikos prezidentai su jais 
jau prieš 50 metų skaitėsi; daug kur užėmė 
valdiškus darbus, kai kur pasiekė miestelių 
burmistrų, teisėjų ir šiaip valdininkų 
vietas.

Kiti, nors pasiliko paprastais darbinin
kais, išmokslino *savo vaikus advokatais,

Knygi; Leidyklos 
„VENTA" Pranešimas

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

Laurinaitis, LIETUVIU KALBOS VADO
VAS, 606 psl., kaina DM 20, .

2. A. Maceina, DIDYSIS INKVIZITO
RIUS, antroj papildyta ir pataisyta laida, 
nagrinėjanti Dievo ir velnio kovą žmogaus 
širdy, 221 psl., kaina DM 4. .

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

4. Dr. P. Gaidamavičius, ISBLOKSTSIS 
ŽMOGUS, skaudžiai mus kiekvieną išti
kusios benamybės problemos, 280 psl., kai
na D M6, .

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

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

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

IKI ORINOKO (PER FAKIRI] 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, NIEKŠYBĖS PASLAPTIS, 
Antikristo karalystės įsikūnijimas ir Baž
nyčios ištrėmimas į dykumas.

Leidiniai gaunami šiuo adresu:
Jonas Rimeikis

Postlagernd
VENTA. (13b) MURNAU.

Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo 
Draugija VILTIS. DIRVOS pranešimu 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse įsteigta 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Spaudos ir Radijo Draugija VILTIS, kuri, 
be periodinės spaudos, leis knygas ir tu
rės teisę savo veiklos tikslams naudoti ra
diją. Kol bus išrinkta nauja valdyba, A. L. 
Spaudos ir Radijo Draugijai vadovauja pa
sirašiusieji jos steigėjai: P. J. Ziūrys, K. S. 
Karpius, S. T. Tamošaitis, J. R. Smetona ir 
V. Rastennis.

Tautos Šventė ir Lietuvos Krikšto minė
jimas Anglijoje. Manchesteryje, Anglijoje, 
gyveną lietuviai rugsėjo 16—16 dieną mini 
Tautos Šventę ir Lietuvos Karaliaus Min
daugo 700 metų krikšto sukaktį.

Sunkus Kanados lietuvių kelias į ben
druomenę. Kanadon nukilę lietuviai pir
mieji ėmėsi iniciatyvos persiorganizuoti į 
PL Bendruomenę, tačiau, išrinkus Laikiną 
Organizacinį Komitetą, iki šiol toliau ne
pažengta. Prieš metus laiko buvo imtasi 
pravesti Kanadoje gyvenančių lietuvių su
rašymą, tačiau ir jis iki šiol neįvykdytas. 
Galutinis surašymui terminas nustatytas 
šių metų spalio 15 dieną.

Dr. Biezais, latvis, atvykęs iš Švedijos, 
kalbėjo bažnyčių tremtyje temomis. Rei
kia budinti žmonių sąžines, kad jie dau
giau užjaustų vargšą.

Dr. Stewart Hermann padarė pranešimą 
apie LWF. darbą pabėgėlių tarpe. Prieš 
keturis metus buvo 190 000 liuteronių DP, 
dabar likę apie 12 000. Iš jų dar apie 4000 
norima sudaryti emigracinės galimybės. 
Ateity Vokietijoj paliks tik zoninai įgalio
tiniai, nes LWF pagalba nukreipiama į 
arabų kraštus, kur šiuo metu esą 800 000 
pabėgėlių. Jau šelpiami net Azijos pabė
gėliai Indijoje ir Korėjoje.

Konferencijos metu sudarytas 51 nario 
konventas pabėgėlių reikalams svarstyti. 
Si konferencija buvo viena didžiausių baž
nytinių konferencijų pabėgėlių reikalams 
svarstyti Vokietijoje. A.

Stovyklose
15 tautybių vienoje stovykloje

Iš visos britų zonos jau baigiami surink
ti visi įvairių tautybių seneliai tremtiniai 
bei pabėgėliai, kurie įkurdinami Varelio 
senelių namuose. Šiuo metu Varei senelių 
namuose jau įkurdinta per 15 tautybių vy
resnio amžiaus atstovų. Stovykla yra 6 ki
lometrų nuotolyje nuo jūros įlankos, įs
prausta tarp Varelio miesto ir didelio la
puočių miško buvusiose vokiečių jūrininkų 
kareivinėse.

Varelio senelių namuose šiuo metu lie
tuvių apgyvendinta 87 asmens. Vyrauja 
latviai, kurių čia įkurdinta 350 asmenų.

Brangstant maisto produktams, atitin
kamai blogėja maitinimas. Negaunantieji 
iš šalies paramos susirūpinę. Taip pat ky
la aprangos ir apavo klausimas, nes iki 
šiol globėjai tuo reikalu nieko nekalba. St.

kunigais, inžinieriais, daktarais. Ir nors ne 
lietuviškai išmokslinti, jie užima teisėjų, 
prokurorų, policijos viršininkų vietas; 
daugybė yra geri mechanikai, specialistai, 
aukšti technikai; militarinėje srityje yra 
pasiekusių pulkininkų-generolų laipsnius, 
karo laivų kapitonų vietas. Lietuvių ir lie
tuvaičių rasi įvaisiose valdiškose įstaigose 
Washingtone, neskaitant jau kitų įstaigų. 
O kiek jų įvairiais laikais pasiekė aukštu
mas Amerikos sporte, kiti net čampionatus 
(bokse, golfe, plaukime, imtynėse ir tt.).

Reiktų visada turėti mintyje, kad mus, 
senuosius išeivius, nuo dabartinių, jauno
sios gentkartės Lietuvos tremtinių, skiria 
kartais net trijų gentkarčių laikotarpis, 60, 
50, 40 metų; senieji anais laikais bėgo iš 
carų valdomis Lietuvos, ir kad per tą lai
kotarpį mus skyrė virš 4000 mylių atstu
mas.

Jie išvyko iš Lietuvos nei nesapnuodami, 
kad Lietuva kada galės būti nepriklauso
ma, lietuviška’šalis.

Nežiūrint ir menko išsilavinimo ir tau
tinio susipratimo stokos, čia gyvendami 
veik nuo Aušros laikų išeiviai, kada Lietu
voje spauda buvo uždrausta, pajėgė atsis
kirti nuo lenkų, kurie juos, naujai atvyku
sius, gaudė ir traukė į savo parapijas ir 
savo organizacijas; pajėgė išauginti savo 
laikraščius, išleisti daugybes knygų, kada 
Lietuvoje už maldaknygės turėjimą ar ele
mentorių buvo lietuvis į Sibirą tremiamas. 
Išaugino dideles, milijonines vasišalpos or
ganizacijas, išstatė bažnyčias, sales ir viską, 
kuo dabar atvykstantieji. gali lengvai pa
sinaudoti, ir naudojasi.

Pastarajai naujai Lietuvą nelaimei išti
kus, kai lietuviams reikėjo apleisti savo 
tėvynę ir pasirodė, kad greitai nebus ga
lima grįžti, senieji amerikiečiai vėl kūrė 
naujus fondus, tarybas, BALFą nelaimin
giems savo broliams gelbėti, o kai atėjo 
galimumas į Amereiką patekti — traukte 
traukė tuos, kurie tik norėjo čia važiuoti.

Bet su apgalia, reikia pasakyti, daugelis 
tremtinių, atvykę Amerikon, norėjo jaustis 
ir gyventi lyg Afrikoj ar Australijoj atsi
dūrę, kur jokių lietuvių nėra. Nebandė su
eiti su mumis į jokius santykius, nors visų 
mūsų reikalas yra bendras — kova už 
okupantų naikinomos Lietuvos ir jos žmo
nių gelbėjimą ir išlaikymą. Darbo bendru
mas turėjo mus visus sujungti. Turiu vil
ties, kad prie to su laiku prieisime.

Vaižganto vardo Šeštadienio mokykla. 
Sudbury, Kanadoje, praėjusiais mokslo 
metais veikė lietuvių vaikams Tumo-Vaiž
ganto vardo Šeštadienio Mokykla. Mokyk
los mokytojų ir tėvų komiteto nutarimu 
ši mokykla veiks ir šiais mokslo metais. 
Mokykloje dėstoma tikyba, lietuvių kalba, 
Lietuvos istorija ir Tėvynės pažinimas. 
Mokytojai dirba be atlyginimo.

Ragina lietuvius mokytojus susiorgani
zuoti. Jungtinėse Amerikos Valstybėse gy
venąs pedagogas V. Cižiūnas kelia mintį lie
tuviams mokytojams susiorganizuoti į Pa
saulio Lietuvių Mokytojų Sąjungą. Iki šiol 
įvairiuose kraštuose išsklidę lietuviai mo
kytojai neturėjo juos apjungiančios orga
nizacijos. Kai kur veikė vietinį charakterį 
turinčios lietuvių mokytojų draugijos.

Konkursas lietuvybei išlaikyti. Australi
jos Lietuvių Bendruomenė paskelbė kon
kursą, kuriuo norima lietuvišką jaunimą 
paskatinti neužmiršti gimtosios kalbos, pa
žinti savo krašto istoriją. Pirmuoju kon
kursu paskelbtas lietuvių kalbos mokėjimo 
konkursas. Konkursui pravesti sudaryti ko
misija iš mok. J. Budriaus, mok. E. Liut- 
kienės ir kun. K. Kuzmickio.

Keliais 
sakiniais

Tevyks maži karai ir be atominės bom
bos ... Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
rugsėjo pradžioj įvyko įvairių tautų che
mikų kongresas, kuriame dalyvavo
18 000 chemikų mokslininkų. Chemikas Dr. 
James B. Conant, kuris yra linkęs į spėlio
jimus, skaitė paskaitą, pareikšdamas, jog 
ateity tevyks maži karai, bet neįvyks vi
suotinis atominis karas ir pasaulio did
miesčiai nebus sunaikinti. Be to, esąs neto
limas metas, kada iš saulės bus gaunama 
daugiau energijos, negu iš atomo. Ateities 
žmonija gėlą vandenį gaus iš jūros, gi ka
rams išvengti būsianti būtina gimdymų 
kontrolė, kuri būsią galima atsiekti lai
kantis dietos.

Lėktuvų akys geresnės už žmogaus akis. 
Netolimoj praeity lakūnai, norėdami iš lėk
tuvo padaryti nuotraukų, turėjo su papras
tais rankiniais aparatais fotografuoti. Šian
dien šioje srityj padaryta didžiulė pažanga. 
JAV esama specialių lėktuvų fotografa
vimo tikslams, kurie, skrisdami 15 kilo
metrų aukštyje, specialiais automatiniais 
foto aparatais gali nufotografuoti net jūros 
bangas, ko žmogaus akis iš tokio aukščio 
nieko neįžiūri. Šie lėktuviniai foto apara
tai ypač gera priemonė ruošiant žemėla
pius, nes, lėktuvui skrendant dideliu grei
čiu, jie filmo kaspine užfiksuoja visą pras
kristą žemės ruožą. Net lėktuvui skren
dant ir pačiu didžiausifi greičiu aparato 
akis nepalieka nieko nužflksavusi.

Buvusiame kare žuvo 739 vokiečių gene
rolai. Buvusio karo metais kautynių lau
kuose, sunkių sužeidimų bei nelaimingų at
sitikimų pasėkoje žuvo 739 vokiečių gene
rolai, kurių tarpe eilė admirolų. Pirmojo 
Pasaulinio Karo metais Vokietija kauty
nių laukuose neteko 63 generolų, gi 104 vo
kiečių generolai mirė nuo užkrečiamųjų Il
gų bei kitų priežasčių. Taigi Antrojo Pa
saulinio Karo metu penkis kartus žuvo 
daugiau vokiečių generolų, negu Pirmojo 
Pasaulinio Karo metais. Antrojo Pasaulinio 
Karo metais žuvusių vokiečių generolų 
skaičiun įeina 79 generolai, nusidžiusieji 
karo metais, gi 63 generolai buvo pakarti, 
iš jų: 23 buvo pakarti vokiečių teismų 
sprendimu, 40— sąjungininkų sprendimais:
19 vokiečių generolų pakorimu nuteisti 
Rusijoje, 16 — Jugoslavijoje, 2 — Graiki
joje, 1 — Italijoje, 2 pakorimu nuteisti 
(Keitei ir Jodl) Nūmbergo Teismo spren
dimu.

Gimdymai be skausmų. „Journal of Me
dicine“ pranešimu JAV išrastas vaistas, 
gimdyvėms raminąs skausmus ir nekenkiąs 
motinos ir naujagimio sveikatai. Išradimas 
buvęs išbandytas ant 1000 gimdyvių, ku
rių amžius buvo nuo 17 iki 45 metų.

Atomo mokslininkų konferencija. Rugsė
jo vidurį Vašingtone įvyksta Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Kanados ir Anglijos, 
atomo mokslininkų konferencija, kurios 
tikslas: — pasidalinti pasiekimais ir nus
tatyti, kurie lig šiol paslaptyje laikyti pa
siekimai skelbtini viešumai.

Japonijoj komunistų suėmimai. Paskuti
niu metu Japonijoje, prieš San Francisko 
konferenciją, japonų policijai pavyko su
imti nuo praėjusių metų besislapstančius 
7 japonų vadovaujančius komunistus. Juos 
suimant konfiskuota nemaža slaptų doku
mentų, iš kurių aiškėja, jog Japonijos ko
munistai direktyvas gavę iš Maskvos.

ALTORIŲ SESELE
TREMTIES Leidyklos žadėtasis išleisti 

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

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

2) Mr. W. Stuogis .
1037 Darrow Ave, 
Evanston, Ill.

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

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

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

6) Mr. VI. Petrauskas
842 Adams St., 
Waukegan, I1L 

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
riai nors iš nurodytų atstovybių.

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

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

TREMTIES LEIDYKLA.

4


	C1B0003640857-1951-Rugs.11-DPSPAUD-TREMTIS-page-0001
	C1B0003640857-1951-Rugs.11-DPSPAUD-TREMTIS-page-0002
	C1B0003640857-1951-Rugs.11-DPSPAUD-TREMTIS-page-0003
	C1B0003640857-1951-Rugs.11-DPSPAUD-TREMTIS-page-0004

