
TREMTIS - THE EXILE 

Lithuanian Weekly

Nr. 61, 19. September 1951

Publisher & Editor: Simas Miglinas, 
Membership Association of the Free 
Press, (13 b) Memmingen, Postfach2, 
Tel. 2677 / Sponsor: International 
Refugee Organization / Printer: 
Memminger Zeitung, Schrannenpl. 6

Nr. 61 LIETUVIŲ TREMTINIŲ SAVAITRAŠTIS VAKARŲ EUROPOJE 1951. IX. 19.

Sovietų raketiniai ginklai 
Korėjoje

Korėjoje susitinka ryšininkai. Po visos 
eilės nepagrįstų kaltinimų, mestų JT kari
nei vadovybei Korėjoje, galiausiai komu
nistinių pajėgų vadovybė pasiūlė rugsėjo 
18 dieną susitikti abiejų pusių ryšininkams. 
JT vadovybė su šiuo siūlymu sutiko, pa
reikšdama, jog ji sutiktų dar kartą ban
dyti kalbėtis paliaubų reikalu.

Paskutinis šiaurės korėjiečių karinės va
dovybės kaltinimas buvo, jog JT lėktuvai 
vienos dienos būvyje 94 perskridę netralią 
Kaesongo sritį. Gen. Ridgway kaltintojams 
davė suprasti, kad zonos neitralizavimo 
nuostatuose nekalbama, kad lėktuvu pers- 
kridimas būtų zonos pažeidmas.

Korėjoje kovos vis daugiau aštrėja. Prie
šas paskutiniu metu fronte panaudojo ra
ketinę artileriją. Si artilerija, vadinamųjų 
„katlušų“ pavidale, sovietų jau buvo nau
dojama buvusio karo metais. Žymesnių te
ritorinių laimėjimų nė viena pusė pasku
tinės savaitės būvyje nepasiekė, tačiau 
priešas patyręs dvidešimt kartų didesnius 
nuostolius, negu Korėjoje kovoją JT pa- 
Jigos.

12 svarsto gynybos klausimus
Tik pasibaigus Vašingtone Amerikos, 

Anglijos ir Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerių konferencijai, tuojau pat Kana
dos sostinėje Ottawa prasidėjo 12 Atlanto 
Pakto valstybių ministerių konferencija, 
kurioje aptariami ne tik ginklavimosi 
spartinimo klausimai, bet taip pat karinės 
produkcijos pakėlimo ir derinimo klausi
mai. Buvo paliestos ir kitos ūkinės proble
mos. Šių pasitarimų metu paliestas ir 
Graikijos su Turkija įjungimas į Atlanto 
Pakto valstybių šeimą. Konferencijos toli
mesnėje eigoje šiuo klausimu bus pasisaky
ta. UP pranešimais yra tikimas Graikijos 
ir Turkijos įjungimas Atlanto Pakto vals
tybių sąjungon, ko šiuodu kraštai pagei
dauja, tačiau iki šiol iš eilės Vakarų vals
tybių buvo susidurta su pasipriešinimu, 
kuris motyvuotas būgštavimu, kad, išplė
tus ligi Turkijos gynybos liniją, gali su
silpnėti dėmesys Vakarų Europos gynybai.

Naujas sovieto; manevras
Rytų Vokietijos „prezidentas“ Grote- 

wohl, matomai Maskvos įsakymu, kad bū
tų sutrukdytas Vokietijos apsisprendimas 
dėl jungimosi Vakarų gynybon, kaip tik po 
Vašingtono nutarimų pasiūlė Vakarų Vo
kietijos vyriausybei pravesti visai Vokie
tijai bendrus rinkimus.

Vokiečių Kovos Sųjunga Prieš Nežmo
niškumą per savo atstovą Bonnoje pareiš
kė, jog bendri rinkimai visoje Vokietijoje 
tik tuo atveju tegali būti įmanomi, jei ry
tų Vokietijoje bus paleisti visi politiniai 
kaliniai ir pašalintas sovietų zonoje įvestas 
saugumas. Berlyno vyr. burmistras E. Reu
ter taip pat pasisako už bendrų rinkimų 
galimumą tik tuo atveju, jei jie turės lais
vų rinkimų charakterį.

T R U M P A I
♦ Jungtinių Amerikos Valstybių kariai 

nutarta apmokyti kaip elgtis su atominiais 
ginklais ir atominių puolimų pasėkoje. To
ki apmokymai bus vykdomi Amerikoje.

♦ JAV gynybos ministeris Marshall pa
sitraukė iš eitųjų pareigų. Naujuoju gyny
bos ministerių paskirtas buvęs Marshallio 
pavaduotojas Robert Lovett.

♦ Vakarų Vokietijoje nutarta pakelti ta
rifus geležinkeliams ir paštui. Geležinke
liams bilietai pabrangs 15 procentų.

♦ Bukarešte nuteista 10 dvasisiškių už 
ryšių palaikymą su Vatikanu. Nuteistųjų 
tarpe 81 metų amžiaus vyskupas Pacha, ku
ris nuteistas 18 metų kalėjimo.

♦ Siaurės Vokietijoje įvyko sąjungininkų 
kariuomenės manevrai, kuriuose dalyvavo 
150 000 Atlanto pakto valstybių karių, va
dovaujamų gen. Eisenhoverio. Šie manev
rai skaitomi pačiais didžiausiais pokari
niais metais. Stebėtojais į manevrus buvo 
pakviesti ir vokiečių atstovai.

♦ Amerikiečiai pagamino lėktuvą, ku
riuo bus galima benzinu aprūpinti skrendą 
lėktuvai.

♦ JAV nutarus imtis konkrečių priemo
nių Čekoslovakijos atžvilgiu dėl Pragoję 
nuteisimo amerikiečio žurnalisto Oatis, 
Aukštosios Komisijos patvarkymais už
drausta čekų keleiviniams lėktuvams skris
ti per Vakarų Vokietiją. Sovietai, imda
miesi kontra priemonių, uždraudė jų kon
troliuojamuose Austrijos aerodromuose nu
sileisti keleiviniams italų lėtuvams.

♦ Italai reikalauja iš naujo peržiūrėti 
taikos sutartį su Italija, kad tuo būdu būtų 
italams leidžiama turėti didesnes karines 
pajėgas.

♦ Švedijos atstovas Jungtinių Tautų ge
neraliniam sekretoriui pareiškė, jog šve
dai yra numatę sudaryti karinį dalinį ir 
jį paskirti JT dispozicijai.

Lietuva tarptautinės ir savosios politikos fone
Pasilkalbėjimas su Lietuvos Diplomatijos Setu min. St. Lozoraičiu

Netenka abejoti, jog kiekvienas lietuvis, 
kur jis begyventų ir ką beveiktų, nuošir
džiai domisi visais Lietuvą liečiančiais 
klausimais. Jam įdomu patirti, kokios nuo
taikos vyrauja Lietuvos klausimu tarptau
tinės politikos sferose, kas daroma ir kokia 
pasiimtų darbų sparta savuose Lietuvos 
laisvinimo veiksniuose. Šitokių minčių ve
dama TREMTIS kreipėsi į Lietuvos Diplo
matijos Šefą min. St. Lozoraitį, maloniai 
sutikusį pasidalinti mintimis, kurios 
pateikiamos skaitytojui.

Į klausimą, ar šio meto laisvojo pasaulio 
tautų politikoj jaučiamas didesnis dėmesys 
pavergtų tautų problemoms, negu prieš 
kelerius metus, Lietuvos Diplomatijos Še
fas St. Lozoraitis pareiškė:

— Dėmesys pavergtų tautų problemoms 
vis aiškiau ir daugiau jaučiamas. Lengva 
yra konstatuoti, kad, laikui einant, šituo 
atžvilgiu didžiųjų valstybių laikysena įgyja 
vis ryškesnių formų. Galima spėti, kad 
prie šitokios evoliucijos yra prisidėję du 
veiksniai:

1) įsitikinimas, kad negalima priešintis 
Sovietų Sąjungos ekspansijai ir iš viso ko
voti su sovietais politinėj plotmėj bojant 
moralės dėsnių, kuriais yra grindžiama 
demokratija tiek vidaus, tiek tarptauti
niuose santykiuose, nes sovietai savo lai
kysena, brutališku sutarčių lanžymu, agre
sija ir teroru nuolat tuos moralės dėsnius 
pažeidžia, kadangi visą jų politikos esmę 
sudaro nuolatinis tų dėsnių nebojimas;

2) antras veiksnys yra vis didėjąs supra
timas, kad visos eilės nepriklausomų vals
tybių ir milijonų jų gyventojų pavergimas 
iš sovietų pusės ne tik trukdo Europos ir 
viso pasaulio sutvarkymą, bet gręsia pačių 
didžiųjų valstybių saugumui ir, galų gale, 
egzistencijai. Štai kodėl Lietuvos ir kitų 
sovietų okupuotų valstybių likimas iššau
kta didtlošlOtė valstybėse — tiek jų viešo
joj politikoj, tiek valdžios sluogsniuose, — 
vis daujų simpatijų. Galima būtų net pa
sakyti, kad toji simpatija pradeda įgyti 
tam tikro solidarumo lietuvių ir kitoms pa
vergtoms tautoms. Tas solidarumas politi
kos srity pradeda reikštis vis konkretesniu 
būdu. Visa tai tegali mus paskatinti dėti 
visas galimas pastangas stiprinti mūsų

Vokietija kely i apsiginklavimą 
netolimos praeitis atgarsiuose

Praėjusią savaitę didžiojoj politikoj pa
daryti posūkiai turės lemiančios reikšmės 
Vakarų Vokietijos ateičiai. Vašingtone įvy
kusi JAV, Anglijos ir Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerių konferencija, kuri buvo 
pradėta lėktuve pakeliui iš San Francisko, 
priėjo konkrečių nutarimų Vakarų Vokie
tijos atžvilgiu. Ligšiolinį okupacinį statutą 
turės pakeisti kito vardo dokumentu, pa
gal kurį Vokietijoje esą Amerikos, Angli
jos bei Prancūzijos kariniai daliniai jau 
nebesivadins okupacinėmis karinėmis pa
jėgomis, kurios, anot DAILY EXPRESS 
korespondento, buvo vokiečių ir pakeikia
mos. Tos pačios pajėgos ir toliau paliks 
Vokietijoje, tik nuo šio meto jas vokiečiai 
turės pasveikinti kaip sąjungininkas są
jungininką, nes po Vašingtono 'pasitarimų 
Vokietija tampa lygiateisiu partneriu Va
karų Europos gynybos rėmuose.

Vokiečiai laukė daugiau, negu lygiateisiš
kumo būti apginkluoti...

Nestigo lūkuriuojančių taikos sutarties, 
kokia kad buvo pasirašyta su Japonija. 
Gana vaizdžiai vokiečių lūkesčius nusako 
jau minėtasis DAILY EXPRESS:

„45 milijonai vakarų vokiečių tą vakarą 
daužėsi vyno stiklais ir daug išgėrė alaus, 
kad atšvęstų okupacijos pabaigą, tačiau jų 
džiūgavimas pasirodė per ankstyvas. Oku
pacija yra baigta, tačiau sąjungininkų ka
riuomenė dar labai ilgai paliks Vokietijoje. 
15 stiprių sąjungininkų divizijų dar vis 
tebeturės paskutinį žodį Vokietijoje. Jei iš 
tiesų sausio 1 dieną ir įsigalios pašiau tai
kos sutartis, ir po jos Vokietijoje vyrau
jančia jėga paliks trys vakarų sąjunginin
kai“ ...

Tačiau vokiečiams suteikta ir praplėstų 
teisių, ypač jungiantis Vakarų Europos 
gynybon, kitais žodžiais betariant atgin
ki uo j ant Vokietiją.

Vakarų sąjungininkuose šiuo susitarimu 
Vokietijos įjungimo į Vakarų Europos vals
tybių šeimą jaučiama pasitenkinimo, kai 
tuo tarpu vokiečių socialdemokratai Svhu- 
macherio žodžiais šitaip dėl Vašingtono nu
tarimų išsireiškė: — Vašingtone laimėtoju 
prancūzų ir vokiečių sąskaiton išėjo ame
rikiečiai. Vokiečiai numatyti svarbiausiu

po pasitarimų su VLIKo atstovais
darbui Lietuvos nepriklausomybei atstatyti 
ir padėti mūsų tautai krašte, kuri nepaly
ginamu ir kietu pasiryžimu kovoja dėl sa
vo laisvės.

Šia proga svarbu priminti, kad mes, gy
veną užsieny, ir kraštas, žinotumėm, jog 
lietuvių tauta ir jos siekimas atstatyti savo 
nepriklausomą valstybę nėra didžiųjų 
valstybių užmirštas, o antra, kad sovietai 
kariniu atžvilgiu yra daug silpnesni už 
tuos, nuo kuriuų priklausys išmintingas 
pasaulio sutvarkymas ir jo, taigi ir Lietu
vos, likimas.

— Didžiojoje spaudoje, kai kalbama Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos temomis, itin 
mėgstama šias tris sovietų pavergtas vals
tybes vadinti baltikumu. Ar šitokiu suliė- 
dinimu norima išreikšti šių trijų valsty
bių federacijos lūkestis?

— Man atrodo, — kiek susimąstęs pra
dėjo atsakyti į antrąjį pateiktą klausimą 
Lietuvos Diplomatijos Šefas min. St. Lo
zoraitis, — kad kai kalbama apie Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valstybes, vadinant jas 
bendru Pabaltijo ar Baltijos vardu, turima, 
gal būt, pirmiausia galvoje mūsų geogra
finė sritis. Antra, gal būt, tokia termino
logija norima išreikšti tų trijų mažų tautų 
interesų bendrumą. Šiaip jau yra pagrin
do spėti, kad būsimos Europos sutvarky
mas, išvadavus visą eilę tautų iš sovietų 
okupacijos, bus atliktas labai žymioj fede- 
ralistinių idėjų įtakoj. Reikia manyti, jog 
jei bus pasiekta Europos valstybių fede
racijos, tai jos rėmuose bus vietos taip pat 
ir regionaliniams valstybių susigrupavi- 
mams. Tokiu būdu ir Baltijos valstybių 
savitarpis bendradarbiavimas galės įgyti 
tokių naujų, artimesnių ir tampresnių for
mų, kurios geriau, kaip lig šiol, išreikš jų 
solidarumą, interesų bendrumą bei apsau
gą busimoj Europoj. Apie tų santykių 
glaudumo formas, žinoma, spręs pačios 
Baltijo tautos, kai — išvaduotos iš sovietų 
priespaudos — demokratinėj santvarkoj 
galės išreikšti savo laisvą valią.

— Lietuviškajai visuomenei būtų įdomu 
patirti, kaip vyko Lietuvos Diplomatijos 
Šefo su VLIKo atstovais pasitarimai ir ko
kios lauktinos praktiškos tų pasitarimų 
pasėkos?

partneriu Europos gynybai, o tuo pačiu 
vokietis būtų padarytas totališkiausias eu
ropietis, kai tuo tarpu kiti, Europos gyny
bai duodami mažesnius dalinius, būtų lyg 
ir „reikalo europiečiai“.

Adenaueris, Vakarų Vokietijos kancleris, 
yra priešingos pažiūros. Jo manymu lig 
šiol sąjungininkų politika Vakarų Vokieti
joje buvo svarbiausiu objektu. Ateity, pa
gal Vašingtono nutarimus, kritus okupaci
niam statutui ir Vokietijai su kitomis ša
limis sudarius abišalio draugingumo sutar
tis, Vokietijai rasis laisvesnis kelias į su
verenitetą.

Tik neleisti vokiečiams sava iniciatyva 
žygiuoti į rytus...

Britų karo ministeris John Strachey, iš
sitardamas Vokietijos įjungimo į Vakarų 
Europos gynybą klausimu, kartu iškėlė 
mintį, kad vokiečių daliniai teturėtų už
davinius būti panaudoti tik savo krašto 
gynybai, bet neturėtų teisės savo iniciaty
va žygiuoti į rytus ...

Netolimos praeities atgarsiai
Kaip tik Vašingtono konferencijos nuta

rimų išvakarėse vokiečių spaudoje pasiro
dė žinių, kuriomis reiškiama tam tikro ne
pasitenkinimo dėl nemažo skaičiaus vokie
čių diplomatų, Trečiojo Reicho laikais bu
vusių aktyvioje veikloje, įsijungimo Vaka
rų Vokietijos jaunon diplomatijom Vokie
čių ir sąjungininkų teigimais iš 252 ano 
meto vokiečių diplomatų šiandien 130 esą 
duona aprūpinami kanclerio Adenauerio.

Kad išvengus priekaištų dėl atgimstan
čio nacionalsocializmo, numatoma me
džioklė jaunos Vakarų Vokietijos diploma
tijos eilėse. Bus iš naujo susipažįstama su 
dabartinių diplomatų bylomis, tuo pačiu 
stengiantis surinkti duomenų apie veiklą 
netolimos atminties laikais.
Tačiau praeities pėdsakų nenorima išnai

kinti ...
Nesenai buvo iškelta mintis, bene tiks

linga būtų iš Antrojo Pasaulinio Karo me
tais vokiečių karių atsižymėjimo ženklų 
išimti svastiką, ją pakeičiant kuriuo nors 
kitu simboliu. FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE ZEITUNG, kuriame buvo iškeltas 
šis siūlymas, parašė laišką gen. Įeit. a. D. 
Artur Schmitt, pasisakydamas prieš karių

— Pasitarimuose, kuriuos aš ir einąs at
stovo pareigas V. Zilinkas turėjome su 
VLIKo delegacija, sėkmingai pirmininkau
jama J. Norkaičio, pirmiausia buvo siekia
ma praktiškų klausimų išaiškinimo, t. y., 
nustatymo Diplomatinės Tarnybos ir VLIKo 
bendradarbiavimo būdų užsienio reikalų 
srity. Pasitarimų išvadoj pasiekta konkre
čių bei teigiamų rezultatų. Mes esam susi
tarę, kad aš tarsiuos su VLIKo politine ko
misija visais politinės bei diplomatinės 
veiklos klausimais, liečiančiais mūsų tau
tos laisvinimą iš sovietų okupacijos ir mū
sų valstybės nepriklausomybės atstatymą 
demokratiniais pagrindais. Aš tikiuos, kad 
šitas nuolatinis bendradarbiavimas, kuria
me dalyvaus mano kolegos Lietuvos atsto
vai, bus našus ir naudingas Lietuvos lais
vės bylai, kuri yra vyriausias imperatyvas 
mūsų visų veiklai, principams ir jausmams.

— Būtų įdomu lietuviškajai visuomenei 
patirti, ar pasitarimuose nebuvo susidurta 
su kuriais nors sunkumais, kliudžiusiems 
susitarti?

— Galima pasakyti, jog pasitarimai už
truko dešimt dienų, tai yra bent kiek il
giau, kaip kad aš pradžioje maniau. Pasi
tarimų eigoje teko neretai susidurti su tam 
tikrais laiks nuo laiko iškylančiais sunku
mais. Jie labai žymioj daly yra sutvarkyti 
tuo būdu, kurį esu minėjęs. Kiti klausimai, 
kurių nesuspėjome pasitarimuose išaiškinti 
ligi galo, bus VLIKo ir mano svarstomi 
vėliau. Aš viliuos, kad ir jiems galima bus 
rasti praktišką ir išmintingą sprendimą. 
Mano įsitikinimu įvykęs susitarimas ir tai, 
kas bus sutarta ateity, turės padaryti mū
sų politinę veiklą užsieny tampresnę, tiks- 
lingesnę, o taip pat turės pašalinti nely
gumus, tam tikrą veikimo paralelizmą ir 
nepakankamą kontaktą, kas lig šiol kai 
kada pasireišdavo.

Mūsų tautos aukojimasis priešinantis so
vietų okupacijai ir Lietuvos valstybės in
teresai tebūnie visados vyriausiu įstatymu, 
mus visus iškeliančiu aukščiau bet kurių 
dabartinių ar būsimų asmeninių, partinių 
ar kitokių sumetimų ir tyrai vienijančiu 
Lietuvos vardu, — baigė Lietuvos Diplo
matijos Šefas Lozoraitis.

Simas Miglinas.

xatsižymėjimų reformą, nes ja istorijos pėd
sakai nebus panaikinti. Tėra dvi galimy
bės: arba atsisakyti nuo tų žyminių dėvė
jimo, arba juos dėvėti tokius, kokie yra.

Būdinga tai, kad vokiečiuose teikiama 
didelio respekto įvairiems žyminiams bei 
ordenams. Nors kalbėdamas kita tema, ta
čiau gana taikliai įvairių ordenų veikian
čią galią išreiškė kitas vokiečių laikrašti
ninkas. Užkabink, pasak jį, vokiečiui ant 
pilvo skardą ir jis jau nieko negalvodamas 
veltui nužygiuos ligi Uralo...

Gal šitokių nuojautų paskatintas ir iš
kėlė abejonių britų karo ministeris, kad 
vokiečiai neturėtų laisvės žygiui į rytus ...
Vokiečių įnašas Europos gynyboj laukiamas

Nors Korėjos karinio konflikto eiga aiš
kiai parodė vakarų sąjungininkų ginklų 
persvarą kovoje su komunistų pajėgomis, 
kurių masės tų ginklų ugnyje sunaikina
mos, vis dėlto vakariečiai moderniam gin
klui nėra linkę teikti lemiantį vaidmenį. 
Šitas motyvas ir galėjo būti lemiančiu ap
sisprendžiant Vašingtone už Vokietijos 
įjungimą Europos gyvybos sistemon.

Žinovai teigia, kad šiuo metu sovietų 
karinės pajėgos yra didžiausios, kokių so
vietai nei skaičiumi, nei apginklavimu nie
kada neturėjo. Vakariečiai jaučia, jog pats 
metas ir savas pajėgas suprantingai kom
plektuoti, kad, kilus konfliktui, būtų gali
ma ne tik sulaikyti priešo veržimąsi, bet ir 
palaužti jo karinę galią.

Kiltų dar klausimas, ar vokiečiai, ypač 
prieš pasisakant stipriai socialdemokratų 
opozicijai, jungsis Europos gynybos siste
mon? Spėtina, jog bus surasta kalba ir su 
opozicija. Čia svarbiausiu skatintojų gali 
būti nenoras Vokietijos Vakarams susi
laukti sovietų, kurių šeimininkavimas ge
rai pažįstamas Rytų Vokietijoje. Aiškėja, 
jog Europos gynybon vengiant patiems eu
ropiečiams, amerikiečiai gynymosi pagrin
dines linijas gali nukelti žymiai toliau į 
pietus už Reino. Šitokios mintys nesvetimos 
visai eilei vadovaujančių amerikiečių poli
tikų ir jos įvairiomis progomis buvo pa
reikštos viešumai.

Vis daugiau išryškėjąs pavojaus galimu
mas ir nusimanymas pasėkų Azijos ste
pėms užliejus Europos likučius, tenka ma
nyti, bus paskatų ne tik vokiečiams apsi
spręsti už jungimąsi gynybon, bet tatai tu
rės paskatinti ir kitas dar laisvos Europos 
tautas, atidėti į šalį ligšiolinius lūkuriavi
mus.

Vakarų Vokietijos kancleris Adenaueris

Savomis temomis
KOMUNIKATAS
ELTA yra įgaliota pranešti, kad Lietu

vos Diplomatijos Šefas St. Lozoraitis ir 
VLIKo Delegacija š. m. rugsėjo 2-12 dieno
mis tęsė pasitarimus dėl nuolatinio ben
dradarbiavimo Lietuvos laisvinimo darbe 
tarp VLIKo ir Lietuvos Diplomatijos Šefo.

Visų laisvinimo veiksnių veiklai derinti 
susitarta daryti bendrus VLIKo Politinės 
Komisijos ir Diplomatijos Šefo pasitari
mus, kuriuose bus svarstomi visi politinės, 
bei diplomatinės veiklos klausimai, liečiu 
Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės at
statymą ir jos sutvarkymą demokratiniais 
pagrindais.

Kuo plačiausios lietuvių visuomenės da
lyvavimui laisvinimo darbe patikrinti susi
tarta bendrai šaukti konferencijas. Jų su
dėtis, darbų tvarka, laikas ir vieta bus 
nustatoma VLIKo ir Diplomatijos Šefo su
sitarimu.

Tais klausimais, kuriais nepasiekta susi
tarimo, numatyta tartis tolimesnėje ben
dradarbiavimo eigoje.

Susipratimo dvasioje pasibaigusių pasi
tarimų proga VLIKas ir Diplomatijos Še
fas, su didžiu skausmu ir pagarba minėda
mi Krašto aukas Lietuvos laisvei, nuošir
džiai sveikina Kovojančią Lietuvių Tautą, 
.tvirtai siekiančią Tėvynės išlaisvinimo, ir 
reiškia jai ištikimybę.

VLIKas ir Diplomatijos Šefas dėkoja vi
siems tautiečiams laisvajame pasaulyje, at
sidėjus dirbantiems Lietuvos ir lietuvių 
tautos gerovei. Siekdami darnumo lietuviš
koje veikloje, jie taip pat kviečia sustab
dyti visokius pasireiškimus, kurie neside
rina su lietuvių tautos vieninga kova dėl 
laisvės ir su lietuvių tautos solidarumu.

Diplomatijos Šefas ir VLIKas, su tikru 
pasitenkinimu konstatuodami augančią 
draugingų valstybių ir tautų simpatiją ko
vojančiai Lietuvių Tautai, nuoširdžiai dė
koja Lietuvos draugams už jų paramą ko
voje dėl nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo.

Aukštoji mokykla, kurion bus 
priimami 10 tautoj atstovai 
IRO pateikia informacijų Strassburge 

steigiamon Aukštojon Laisvosios Europos 
Mokyklon (College of Free Europe) įsto
jimą. Tremtiniai, norintieji šion mokyklon 
stoti, gali gauti įstojimui reikalingų pareiš
kimų IRO įstaigoje Munchene.

Ta pačia proga informuojama, kad Lais
vosios Europos Tautinis Komitetas kalba
mą mokyklą Strassburge numato atidaryti 
spalių mėnesį. Stipendijos, pilnas išlaiky
mas ir nemokamas mokslas bus teikiamus 
šių 10 tautų studijuoti norintiems tremti
niams: Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Estijos, Jugoslavijos, Latvijos, Lietu
vos, Lenkijos, Rumunijos ir Vengrijos. No
rintieji pasinaudoti galimybėmis IRO biu
ruose gaus informacijų dėl įstojimo sąlygų.

Nutarimas dėl pilietybių
Iš netiesioginių šaltinių patiriama, jog 

Vakarų Vokietijos vyriausybei Bonnoje 
duota sugestijų, kad, išduodant pabaltie- 
čiams naujuosius asmens dokumentus, juo
se būtų įrašytos jų kraštų pilietybės (lie
tuviams — Lietuvos, latviams — Latvijos, 
estams — Estijos).

Amerikoj 200 lietuvių 
studentų

Amerikos Balso pranešimu šiuo metu 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse įvairiuose 
universitetuose studijuoja 200 lietuvių stu
dentų.

ELTOS KRONIKA
* Min. St. Lozoraitis, po sėkmingo susi

tarimo su VLIKu, Vokietijoje dar lieka 
keletą savaičių, laike kurių bus aptarta 
diplomatinės akcijos planai ir bendradar
biavimo su VLIKu detalės.

* Prof. J. Kaminskas IX/24 d. išvyksta 
į JAV, kur užtruks keletą mėnesių.'

* Dr. M. Brakas jau atvyko į VLIKo 
būstinę ir įsijungia VT darban.

spaudai duotame pareiškime gana blaiviai 
vertina padėtį, išeidamas iš Vašingtono su
tarimų. Jis pareiškė, jog neįsijungusi į Va
karus Vokietija būtų prarasta. Tai yra iš
raiška supratimo, jog amerikiečiams nėra 
tikslo ginti kitus kraštus, jei tie kraštai 
pagal savo pajėgas prie gynybos nepri
sidės.

♦ Papildomai pranešama, kad Ameri
kos, Anglijos ir Prancūzijos užsienio rei
kalų ministerių nutarimai Vašingtone Vo
kietijos klausimu teturi patariamąjį cha
rakterį. Pati Vokietija turės apsispręsti 
dėl tolimesnės savo laikysenos.
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Svarstymai

Susitarimas ir lūkesčiai
Šio TREMTIES numerio pirmajame pus

lapyje pateikiamas pasikalbėjimas su Lie
tuvos Diplomatijos Šefu Lozoraičiu, pada
rytas ryšium su įvykusiu susitarimu dėl 
glaudinimo ir koordinavimo Lietuvos lais
vinimo darbo tarp VLIKo ir Lietuvos Dip
lomatų Kolegijos. Artimiausiame posėdy 
VLIKą sudarančios grupės turės pasisa
kyti dėl šio susitarimo, kitais žodžiais jį 
akceptuoti. Taip pat toks pasisakymas lau
kiamas iš Lietuvos diplomatų. Yra pagrin
do tikėti, jog ir viena ir kita pusė susita
rimą akceptuos, kadangi jame nėra ypa
tingų naujovių, išskyrus numatomos deri
nimo ir aktivynimo veiklos pagrindą su
darantį sakinį, jog ateity „visų laisvinimo 
veiksnių veiklai derinti susitarta daryti 
bendrus VLIKo Politinės Komisijos ir Lie
tuvos Diplomatijos Šefo pasitarimus, ku
riuose bus svarstomi visi politinės bei 
diplomatinės veiklos klausimai, liečią Lie
tuvos Valstybės Nepriklausomybės atstaty
mą ir jos sutvarkymą demokratiniais pa
grindais“.

Ar įvykusiu susitarimu bus suaktyvinti 
Lietuvos laisvinimo darbai? — Į šį klausi
mą būtų nedrąsu užsimoti iš anksto teigia
mai atsakyti. Bandant į jį atsakyti, tektų 
pakartoti jau ne kartą šioje vietoje pa
reikštą teigimą: — tuo atveju galės suak
tyvėti darbai Lietuvos laisvinimo bare, jei 
abiejose susitarusiose pusėse vyraus gera 
valia, jei bus dirbama vadovaujantis 
darbo būtinumu, jei nebus klimpstama į 
grupinį, asmenišką ar kurį kitą charakterį 
turinčias klampynes. Dar daugiau: — dar
bas darysis našesnis, kai bus apsivalyta 
nuo beprasmiškų diskusijų, jei kiek
viena pusė imsis pozityvaus darbo 
ir „bus liaunamas! apsvaidinėjimu 
priekaištavimo akmenimis, kas pas
kutiniu metu buvo itin madinga ir kai 
kurie laikraščiai tapo grupinio apsispardy- 
mo tramplynals, kur pradėta nesiskaityti 
nei su žodžiais nei su teigimų objektyvu
mu. Kiek tose diskusijose buvo išlieta ra
šalo, tulžies ir kiek nieku dėtas skaitytojas 
terorizuotas plokščia dialektika — čia stig
tų vietos visa pakartoti. Pakaks, vaizdumo 
dėliai, priminti vieną savy besipiaunantį 
ir iš tos pačios versmės kilusį prieštaringą 
teigimą. Andai VIENYBĖJE pasirodė 
straipsnis „Vadovaujančių veiksnių temo
mis“, kuriame, beieškodamas juridinių 
pagrindų, jo autorius numarino eilę gru
pių, tebeatstovaujamų VLIKe, bet kurios 
nebeegzistuojančios krašte. Po 
šio eilės grupių numarinimo, štai kitas, 
bandąs „daryti politiką“, laiške iš Londono 
prašo perduoti jo bendrininko numarintos 
organizacijos atstovui, esančiam VLIKe, 
linkėjimus su įspėjimu, jog toji organizaci
ja krašte veikianti...

Kitur vėl, žiūrėk, ilgi pailsimo aiškina
ma, Diplomatijos Šefo institucija teisėta, 
ar ne.

Tai primena scholastikos išsigimimą, ka
da joą šviesieji mokytojai, vietoje darbo, 
atsidėjo aiškinimui uždavinių, kiek, būtent, 
turėtų ant mokinio skruostų susėsti velnių, 
kad jis užmigtų...

Mūsojo politinio gyvenimo baruose po
zityvaus darbo iškeitimo į drumsčiantį tuš
čiažodžiavimą faktų niekada nestigo. Tikė
tina ir lauktina, kad įvykęs susitarimas 
praskaidrins atmosferą ir bus paskatų po
zityvaus darbo, o ne vaidų. Jei šis lūkestis

Lietuvių sargybų vienetas, kuris neseniai

Lietuvių tautinės šventės minėjimai
Lietuvių Tautos Šventė — Rugsėjo 8-ji — 

buvo paminėta visų didesniųjų įvairiose 
pasaulio šalyse Išsisklaidžiusių lietuvių ko
lonijų. Nėra įmanu visus minėjimus čia 
peržvelgti, dėl to bus pasitenkinta suglaus
tai išreikštu konstatavimu, jog ši diena 
mūsų tautiečių, atsižvelgiant į vietoj esa
mas sąlygas, reikamu orumu paminėta. 
Kiek plačiau žvilgteriama j Tautos šventės 
minėjimus Vokietijoje, įvairiose čia esan
čiose stovyklose, pradedant ligonių minė
jimais ir baigiant besiruošinančiais iš Eu
ropos nukilti į užjūrius.

Rugsėjo 8-ji per Amerikos Balsą
Visų įvairiose šalyse suruoštų Tautos 

Šventės minėjimų lyg ir apjungti padarė 
Amerikos Balsas lietuviškos transliacijos 
metu rugsėjo 8-ją dieną. Radio bangomis 
buvo kreiptasi į visose pasaulio šalyse li
kimo išblaškytus tautiečius, o ypač į Tėvy
nėje kenčiančius. Lietuvių tautos keliąs 
niekada nebuvo lengvas: — praeity pergy
venta didelių sukrėtimų, bet jie nepalaužė 
lietuvių tautos. Dideliu pasiryžimu tenka 
ir nūdien apsiginkluoti kiekvienam lietu
viui

Sergantieji mini tautos šventę 
Gauting. Rugsėjo aštuntoji paminėta 

kaipo triguba šventė: .
1. Garbingoji mūsų senovė. Lietuvos žy

dėjimas ir gerovė. Tai Vytauto Didžiojo 
laikai ir Jo vainikavimosi ryžtas.

2. Karaliaus Mindaugo krikšto 700 metų 
sukaktis ir

3. Katalikų metinė šventė — Marijos gi
mimas.

Minėjimas pradėtas 8 vai. tautinės vė
liavos pakėlimu. 10 vai. gausus šventės mi
nėjimo dalyvių būrys susirinko į vietos 
katalikų koplyčią malda prisiminti tuos 
šimtus tūkstančių brolių ir sesučių, kurie 
žiaurus taftos naikinimo pasėkoj žuvo ar 
neša sunkų vergijos jungą. Pamaldas lai
kė. ir Šventei pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. Paškevičius. Lietuvio muziko vado
vaujamas vietos lietuvių choras įspūdingai 
pagiedojo keletą lietuviškų giesmių. Pa
maldos baigtos tautos himnu.

Minėjimas baigtas 18 vaL, 30 min. vėlia
vos nuleidimu ir 19 vai. per vietos radio
foną minėjimui atitinkančiu žodžiu, kurio 
metu tylos minute pagerbti žuvusieji ir 
sunkų vergijos jungą nešą lietuviai.

D-vis. 
Tautos šventės minėjimas Baltijos pajūry 

Neustadt. Vietos lietuvių bendruomenė 
rugsėjo 8 dieną susirinko paminėti Tautos 
šventę. Gražiai ąžuolų lapais ir gėlėmis 
papuoštoje patalpoje įvyko minėjimas, ku- 
rin atsilankė ne tik bendruomenės nariai, 
bet latvių, estų ir vokiečių. Po pirmininko 
atidaromojo žodžio sekė dvi paskaitos. Dr. 
Sakaulauskas kalbėjo apie Lietuvos seno
vę, o Jurkaitis iškėlė tautos būdo ir kalbos 
svarbą gyvenime. Tautiniais drabužiais 
vilkinčios lietuvaitės padeklamavo ir pa
dainavo, pritariant akordeonui. Pareigio 
paruoštas jaunimas pagrojo keletą kūrinių.

-mk.- 
Lletuvių sargybų daliny

įsikūrė Neumiinstery, gražiai paminėjo

Tautos šventę. 17 vai. laisvi nuo tarnybų 
vyrai susirinko į sąlę, papuoštą Vyčiu ir 
tautine vėliava. Būrio vadas supt. B. Mile
ris atidarė minėjimą, apibudindamas Tau
tos šventės reikšmę. Susitelkimo minute 
buvo pagerbti žuvusieji ir tebežūstantieji 
partizanai.

Turiningoje kalboje būrio vadas M. B. 
peržvelgė Lietuvos praeitį, jos pasiektą ga
lybę Vytauto laikais ir nykimą, kuris buvo 
pasėka lenkų klastos. Dar žodį tarė latvių 
atstovas supt. Stenbergs. Minėjimas baig
tas Tautos Himnu.

Vakare dalinio svetainėje .susirinkę vyrai 
pasidalino mintimis, buvo padainuota lie
tuviškų dainų, padeklamuota eilėraščių.
Gimnazija ir visuomenė mini Tautos šventę

Rugsėjo aštuntą dieną Diepholze iškil
mingai paminėta mūsų Tautos Šventė. Iš 
ryto, po vėliavos pakėlimo, gimnazijos ka
pelionas kun. P. GirČius stovyklos koply
čioje atlaikė iškilmingas pamaldas, kurio
se dalyvavo organizuotai moksleiviai, skau
tai ir skaitlinga visuomenė. Vakare Gim
nazijos salėje įvyko iškilmingas aktas su 
menine dalimi. Meninę dalį išpildė gimna
zijos ir. pradinės mokyklos moksleiviai, 
„Aušrinės“ vyrų duetas ir kvartetas. Turi
ningą paskaitą skaitė naujas stovyklos gy
ventojas Petkevičius.

Rugsėjo 8-ji didžiausioje stovykloje
Wehnen stovykla yra už 8 km nuo Olden- 

burgo miesto, labai drėgnoje vietoje prie 
pat didelių eksploatuojamų durpynų (pa
čioje stovykloje irgi galima būtų kasti dur
pes). Gal dėl to čia nemažai sergančių 
plaučiais ir reumatizmu. Bet lietuviai savo 
laiku nėra buvę susirūpinę kur nors geriau 
pasijieškoti, nes čia patogu laikyti ančių, 
vištų, kiaulių ir netolimame šlapiame miš
ke pasirinkti malkų. Dėl tų ūkiškų gėrybių 
daugelis nepaisė nė netinkamos sveikatai 
vietos.

Ši stovykla vien lietuvių. Nemaža buvu
sių repatriantų, o paskutiniu laiku atsira
do ir kelios mišrios šeimos (per vedybas su 
vokietaitėmis, kurios, tiesa, rodo tenden
cijos, sulietuvėti). Tikybos atžvilgiu — ka
talikai ir liut. evangelikai. Abeji turi po 
koplyčią ir po kunigą. Stovyklos komen
dantas vokietis, kuris pakankamai gerai 
rūpinasi stovyklos ir žmonių reikalais. Kiti 
tarnautojai daugiausia lietuviai.

Anais metais, kai stovykla ruošiama bu-

Šių metų rugsėjo aštuntoji diena čia 
buvo minima sekmadienį, rugsėjo 9 dieną. 
Iš ryto — vėliavos pakėlimas (Lietuvių ir 
Vokiečių), 10 vai. pamaldos. Vakare — vė
liavos nuleidimas ir iškilmės salėje.

Iškilmes atidarė apylinkės bendruomenės 
pirmininkas V. Narbutas, kviesdamas pa
gerbti žuvusius, kenčiančius ir žūstančius 
už Tautos laisvę ir ragindamas tautiečius 
savo pasiryžimu ir darbais būti ištikimus 
Tautai ir Tėvynei. Po to A. Giedraitis lai
kė paskaitą, pavadintą „Susimąstymas ties 
rugsėjo aštuntąja“. Trumpai apibūdinęs 
tautos ir tautiečio sąvokas, kalbėjo apie 
dabartinį mūsų tremtinių veidą Ir išlikimą 
Tautai ir Tėvynei.

Meninėje dalyje pradinės mokyklos mo
kiniai suvaidino I. Smieliauskienės paruoš
tą ir surežisuotą gražų scenos vaizdelį 
„Saulytės sapnas“. Pažymėtina, kad ponia 
Smieliauskienė nemaža dovana šiai stovyk
lai: paskutiniais metais ji vis kokiu gra
žiu savo darbeliu pradžiugina tautinių iš
kilmių dalyvius, ypač mažuosius. Nuotai
kingai kelias lietuviškas daineles sudaina
vo pr. mokyklos vedėjo A. Ato vedamas 
mokinių choras. Karvelaitienės vedamo 
vaikų darželio mažyčiai padžiugino Žiūro
vus įdomiomis deklamacijomis ir net tau
tiniais šokiais.

Tautos šventės minėjimas Bremene.
šiais metais rugsėjo 8 dieną per Breme

ną emigruoją lietuviai tremtiniai iškilmin
gai minėjo savo Tautos Šventę Grohn'o 
Pereinamoje Stovykloje. Minėjimo tvarka:

1. Iškilmingos pamaldos už lietuvių tautą,
2. Lietuviškų dainų koncertas iš BALFo 

plokštelių per stovyklos garsiakalbį,
3. Vakarinės pamaldos su paminėjimu 

mūsų mirusiųjų bei žuvusiųjų dėl tikėjimo 
ir Lietuvos laisvės.

4. Iškilmingas posėdis, kurį atidarė lie
tuvis emigrantas advokatas dr. Noakas. 
Gražią ir įdomią paskaitą apie Lietuvių 
Tautos praeitį bei dabartį pateikė K. Zir- 
gulevičius — Žirgulis. Padeklamavo įvai
rių lietuviškų eilėraščių: J. ūselis, H. ūse- 
lytė, V. ūselis, I. Liskevičiutė, E. ūselytė, 
R. Leilionytė, T. Alinskas.

Oficialioji dalis baigėsi Tautos Himno.
Po to sekė lietuviškos liaudies dainoj 

kurias padainavo sutartinai visi minėjimo 
dalyviai. Pabaigoje mūsų mažųjų nuotaiką 
dar labiau pakėlė J. Miliaus saldumynai.

Išsiskirstydami lietuviai, kurių čia buvo 
virš šimto, suaukojo Vasario 16 Gimnazi
jai 20 DM ir 40 pf.

Minėjimas praėjo jaukioje lietuviškoje 
nuotaikoje. K. V. S.

Žmonių daug buvo susirinkę, ir įspūdis 
liko gražus. Vieša padėka priklauso visiems 
iškilmių rengėjams, o ypač jaunimui ir 
mažiesiems, kurie iš tikros jaunos širdies 
taip gražiai pagerbia savo tautą ir Tėvynę.

Tautos šventę mini besiruošę emigruoti
VVentorfas. Neatsižvelgdami' į tai, kad gy

venantiems emigracinėje stovykloje, žmo
nės yra nuolat užimti lankymus! įvairiuose 
pereinamos stovyklos skyriuose, Wentorfo 
emigracinėje stovykloje esą lietuviai Tau
tos šventę paminėjo dideliu susikaupimu. 
Minėjimas įvyko rugsėjo 8 d. 19 vai. sto
vyklos salėje.' Susirinko apie 60 tautiečių. 
Minėjimą turiningu žodžiu atidarė adv. 
Lukošius. Petersonienė laikytoje paskaito
je iškėlė gražių ir gilių minčių. Mažieji pa
deklamavo šventei parinktų eilėraščių.

Kun. Kaunas rugsėjo 9 d. atlaikė pamal
das už Tėvynę, kurios buvo baigtos Tautos 
himnu.

Pažymėtina, kad stovyklos administraci
ja neleido iškabinti skelbimų apie šventės 
minėjimą. X.

AUKOS VASARIO 16. GIMNAZIJAI IR 
VARGO MOKYKLOMS

9. Pranešimas.
Nuo 1. rugpjūčio 1951 m. ligi 1. rugsėjo

1951 m. gauta iš Vokietijoje esančių liet.
organizacijų ir pavienių rėmėjų šios aukos: 

DM
1. „VIENYBES“ Kooperatyvas Diep

holze 350,—
2. T. Alf. Bernatonis Dieburge 150,—
3. PLB ir BALF įstaigos Hanno-

veryje tarnautojai 15,—
4. PLB ir BALF įstaigos Bad Salz-

uflene tarnautojai 12,50
5. Step. Vykintas, Memmingene 10,—
6. P. p. Bliumfeldai, Diepholze 5,—
7. K. Radzevičius, Memmingene 5,—
8. Step. Opermanas, Augustdorfe 2,50
9. L. R. Kryžius, Diepholzo Apyl. Įgaliot.

.... siuntinys, paskirtas gimnazijai.
10. Diepholzo Apyl. Valdyba raš. mašinėlę, 

radijo aparatą, įv. muzikos instrumen
tų, baldų, antklodžių, indų, knygų ir ki
tokių bendrabučiui ir gimnazijai reika
lingų daiktų.

UŽ aukas ir visokiariopą paramą tremti
nių jaunuomenės mokymo ir auklėjimo 
darbe visiems rėmėjams nuoširdus lietu
viškas ačiū!

PLB. Vokietijos Krašto Valdyba.

nepasitvirtintų, tuo atveju ir susitarimui 
nebūtų galima teigti tos reikšmės, kokia ji 
buvo reiškiama lūkesčiuose.

Tačiau tikėkim viso geriausio.
Simas Miglinas.

vo perduoti į vokiečių ūkį, nemaža dalis 
tėvu buvo padavę vokiečių vyriausybei 
prašymą, kad būtų čia atidaryta vokiška 
mokykla. Tada jų prašymas nebuvo paten
kintas (tebebuvo lietuvių gimnazija ir pra
džios mokykla). Nuo šių metų balandžio 
1 dienos, sumažėjus mokinių, gimnazija 
liko uždaryta, o pradžios mokykla paversta 
vokiška su vokiška programa. Bet visi trys 
mokytojai,, kuriuos išlaiko vokiečių val
džia, yra lietuviai, ir lietuvių kalba eina
čia atskirai dėstomu dalyku. Taip pat vei
kia vaikų darželis.

Prieš kelerius metus Vėneno stovykla 
buvo gausi žmonėmis (dabar tėra nepilni 
penki šimtai), i¥ lietuviškas veikimas buvo 
judrus ir gyvas. Tačiau negalima pasakyti, 
kad ir dabar būtų viskas užmigę, nors kai 
kurios šeimos lyg ir rodo tendencijos nu
tausti. Pavyzdžiui, lietuviški minėjimai, dė
ka bendruomenės komiteto, pagal likusios 
bendruomenės išgales atliekami visai pa
tenkinamai, o kartais, galima sakyti, ir 
gražiai.

1C"ASSE1"1OS KUPRELIS
VIENOS PAVASARIO DIENOS PASAKA

Sovietinė tvarka Lietuvoje pro šypseną
Amerikiečių žurnalas THE N. Y. TIMES 

MAGAZINE atsispausdino 15 geriausių so
vietinių Juokų, nepraleistų sovietų cenzo
rių. Tuos juokus pateikia B. D. Wolfeo, ge
rai pažįstąs sovietų gyvenimą. Tie juokai, 
nors nepatekę sovietinėn spaudon, yra pla
čiai pasklidę sovietų gyventojų tarpe. Yra 
juokų, kuriuose kalbama ir apie Lietuvą.
Vienas iš tų sąmojingų pasakojimų pava
dintas

Kauno stoty.
Pil. Pavelis Pavlovičius, Kauno geležin

kelių stoty teiraujasi:
— Kada išeina traukinys į Maskvą?
— O, maždaug 20 procentų anksčiau, ne

gu paprastai, — atsakoma klausėjui. Tat 
reikia suprasti, 17 procentų anksčiau, ne
gu skelbiama tvarkarašty.

— O kokiu laiku skelbiama tvarkarašy- 
ti? — nesiliauna Pavelis toliau klausinėjęs.

— Gerai, jei jau taip nori, galiu paaiš-

kinti. Maskvos traukinys visuomet mėgina 
išvažiuoti 10 procentų anksčiau, negu įra
šyta tvarkarašty.

Netekęs kantrybės Pavells galiausiai pa
reikalauja parodyti tvarkaraštį.

— Deja, drauge, — jam atsakoma, 
jums galiu duoti tik tokį, kuriuo mes nau
dosimės po trejų metų. Mat tie, kurie tvar-
karaščius gamina, savo normas atlieka 300 
procentų iš anksto...

Infliacijos pavojus
— Nuostabu, — prisipažįsta lietuvis savo 

draugui rusui: — Tikra garbė būti naujo
sios Lietuvos piliečiu, didžiausios valstybės 
pasauly.

— Kodėl taip galvoji? — klausia rusas,
— O kodėl aš turiu negalvoti: — juk 

mūsų vakarų sienos siekia Baltijos jūrą, 
mūsų sostinė yra Maskva, o didžioji mū
sų tautiečių dalis gyvena Sibire.

ir nubosta. Žmonės ieško pagaliau ko naujesnio. Nuo Davatka kiek nežiūrėjo, ko nedarė, bet matyt nepa
manęs užgriuvo ant vieno iškunigio, kuris, metęs se- žino, kas ten buvo. Kažin ar ji galėjo tą naktį ramiai 
minariją, vedė. užmigti?

Bažnyčioje Gundė jau drąsiau ir dažniau į mane at
sigrįždavo. Bet ant viškų neidavo, matyt tėvų buvo 
užginta. Pritardavo iš tenai, iš apačios.

Susitikti mums vis nebuvo kaip. Negalėjau nei aš į 
ją nueiti, nei ji į mane. Jau Gundė nedrįso pasivogusi 
atlėkti.

Būdavo sutemus nueinu pavaikščioju, pavaikščioju 
paežeryj, tiesiai ties Gervydžių sodyba ir vėl grįžtu 
namon.

Vis stengiaus, kad tiktai būti j ją arčiau. Net savo nys. Plaka j kraštus, lyg juos išrauti norėtų.
Negalėjau. Mane rišė Jcas prie Skardžių,^prie lovą perstačiau prie kitos sienos, į Gervydžių pusę, kad Girdėtis skambūs narų šūkavimai, rėkavimai hraM-

.............  "" ” ~ ™ bent vienu žingsniu mus mažesnis tolumas skirtų. nlų ančių, nerimaujančių dėl tarp ajerų linksmai p»- 
Einu aš po vakarinių, prieš Šeštinių šventę, mišparų krikusių ančiukų.

iš bažnyčios, gi žiūriu Gundė, po liepomis atsistojus, Aptinku! krūmuose tai šen, tai ten sučeža lapai, švp- 
manęs laukia. Daugiau nieko aplinkui nebuvo. Jei ir sterėja šakelė, — kokia paukštytė neša savo besočiams

XXV
ATLIKĘS visus darbus, sekančią dieną, kaip b«M> 

sutarta, nuskubinau paskirton vieton.
Tai buvo didelis, aukštas, tankiais krūmais apaugąs, 

skardis. Tenai augo ir alksniai, ir ievos, ir šermukšniai 
ir daiktais įsispraudę linksmūs kleveliai.

Atsisėdau ievų pavėsyje ir laukiau Gundės.
Apačioj skardžiai pliuškena pavasaringos ežero va

AŠ sukandau žadą. Nei žodžio negaliu ištarti. — Nejaugi ir kunigas gali tokiems melams įtikėti?
— Kaip tu dabar drįsti mišias giedoti, kaip drįsti Nejaugi ir jis prisidėjo prie tų žmonių, kurie varu man 

Dievą suteptomis lūpomis garbinti?! — trepterėjo koja, stengiasi laimę išplėšti?... Juk širdies aš negaliu jam
— Tokie palaidūnai negali būti vargoninkais, negali parodyti.
nei vieno žingsnio į šventus vargonus nukelti. Jiems Ir pikta darėsi ant klebono. Norėjau mesti Skardžius 
vieta ne bažnyčioje, o tvarte... Aš tave skaičiau dar ir eiti, kur akys neša. Tuojau, nieko nelaukiant.
žmogumi, maniau, esi ko vertas, bet pasirodei pirmas I'
šelmis... Atmink, kad sugriovei gyvenimą geriausiai čios, prie Gervydžių sodybos, prie mano buto. Rodos, 
mergaitei, kuri, kaip krikštalas, buvo skaidri; mergai- kažin ką padaryčiau, kad tik čia likčiau.
tei tokių tėvų! Taip gali pasielgti tik paskutinis iš- Vakare nuėjau klebonijom Vos mane įsileido. Užmir- 
tvirkėlis. Kaip tave šventa Žemė nešioja!... Ir kaip šęs sarmatą ir asmenišką savygarbą išsipasakojau kle- 

tok* graži mergaitė, gaičjo tokiam raganiui pasl- bonul vieką, nuo pat pradžios, geriau neg ižpažlntyje. ^ofe"^
riain+i! Nps lanAian kari slrPRt.il. . .. ’

Štai sušlamėjo kas netoli. Nekantriai, greitai. Zrariu, 
prasimuša pro žalią tankumyną mano Gimdė. Tamsiai 
raudonu sijonu, balta jake. Prisisegus į banguojančią 
krūtinę margų avižių ir rūtų pluoštelį. Ir vieną, vasa
ros pirmą rugiagėlę.

— O aš tavęs ieškau! — sėda pailsus Gundė greta 
manęs. — Maniau nerasiu.

— Čia gražu! Ir mes tik du!.... — sušunka Gundi 
prasiveržusių, išsiilgusiu džiaugsmu.

Šliejamės vienas į kitą arčiau.
Staiga apsiskabinam ir bučiuojamės, bučiuojamės. į 
Užsimiršom tame pasibučiavime, tarytum išnykom | 

kur. Grįžti nesinorėjo iš to nežinomo, nematomo, bet 
visam kūne, visoj sieloj juntamo pasaulio. Jis buvo į 
nematomas, bet aiškus kaip vasara, gilus kaip dangus. ■

Prisiminėm pamažu, kad esam žemėje, gyvenam tarp 
žmonių.

— Papasakok, kas tave ištiko, — paprašiau.
— Ar reikia?
— Aš noriu.
— Ne! nepasakosiu dar, taip pasėdėsim... žiūrėk,'

duoti! Nes jaučiau, kad skęstu.
Stovėjau sustingęs ir laukiau, kad tiktai žemė grei- Klebonas klausė piktai, susiraukęs. Įsitikino vienok, 

čiau prasivertų ir mane greičiau paslėptų. Ausys ug- kad aš nemeluoju ir nieko nepridedu. Suminkštėjo, 
nimi degė. Krūtinę peiliais raižė. Galvoje šimtas kūjų Pradėjo šnekėti draugingai, raminančiai.
kalė. — Tiesa, kad žmonės daug ką nekaltai nušneka ir

Klebonui sustojus rėkti, trepsėti, aš atitokau kiek, ne vieną taip pražudo. Jiems burnos neužriši. Pagaus 7r tylėjau baimingas.' 
Pamatęs, kad jis prakaitą nuo kaktos braukia ir dar kokį gandą ir laksto su juo, lyg katė su pūsle, kol į 
galvoja .iš naujo pradėti, aš su ašaromis akyse, pri- didžiausį baraboną neišpučia... Aš iš pradžių netikė- 
dūsusiu balsu, ėmiau teisintis: jau toms kalboms, bet atbėgo Gervydienė, permirkusi

— Dvasiškasai tėve, leisk man žodį pasakyti... Aš, visa ašarose, pradėjo tave keikti ir skųstis, kad tu jos
dvasiškasai tėve, visai nesu kaltas, mane tik piktos brangiausią dukrelę iš kelio išvedei, purvuosna sumin- 
žmonių kalbos apšmeižė. Labai gerai suprantu, kad del. Aš pamaniau, kad taip gali būti, nes patarlė sako: 
tai, kame mane kaltini, būtų didžiausia nuodėmė. Apie „Tylus kampas velnius veisia“... Na, vistik ir skais- 
tokius daiktus aš net ir sapne nesapnavau. Aš, tiesa, čioje meilėje reikia būti atsargesniems ir taip toli ne
myliu Gundę, negaliu be jos gyventi, myli ir ji mane, nubristi, kaip jūs nubridot. Dievas, mat, kartais siun- 
bet tarp mūsų nieko blogo neįvyko. Aukščiausias Die- čia žmogui bausmę, kad jį į gerą kelią sugrąžinti, kad 
▼as liudininkas. jį persergėti... Eik ramus namon, o aš pasistengsiu

— Netark Jo vardo suterštomis lūpomis. Eik iš ma- dar su.Gervidaite pakalbėti ir paskum jos tėvelius nu-
no akių! Laukan! — pravėrė duris. raminti. Seniai gal perdaug jau nusiminę. Na, žinoma,

Sugniaužęs kepurę, išėjau. Tarytum ne jis mane iš- savas vaikas; niekas negeidžia, kad jam kas bloga 
▼arė, bet kažin kokios pajėgos, susirinkę jo kamba- įvyktų.
ryje mane įsiryžę išstūmė. Net atsikvėpiau, kai pama- Nežinojau iš džiaugsmo, kaip geram klebonui ir ačiū 
čiau, kad esu jau namie. Bet jos ir čia mane atsivijo, gražiau pasakyti.
Ir sustoję iš oro aplinkui plačiomis akimis žiūrėjo į
vidų. XXIV

Neturėjau vietos. Lig vakarui visokios juodos min- MENUO, daugiau praėjo. Šnekos žymiai aptilo. Mat
tys galvoje sukinėjosi. Kaip vinimis smagenis narstė, apie vieną daiktą ilgai bekalbant ir liežuvis atšimpa sigaubė skara ir nubėgo nuo šventoriaus.

tupėjo.
Gundė sutiko mane išsiilgusiu linksmumu:
— Sveikas, Olesi, seniai matytas! Ar dar gyvas esi? 

Ar neužkrimto dar tavęs Skardžių išgirtieji žmonės?
Tik spaudžiau jos ranką, jaučiau jos švelnumą ir

— O-o, su manim buvo blogai... Labai blogai. Jau 
tu tiek nekentėjai.

— Kaip? Kaip? — išsigandau.
— Daug pasakoti... Kitą kartą. Čia gali dar kas 

mus pamatyti.
— Kuomet susitiksim? — skubiai paklausiau, pažvel

gęs jai į pagilėjusias akis. Daug, nabagė, suliesėjo per 
tą laiką. Nepažinęs gerai, nepažintum tuojau. Lyg po 
sunkios ligos. Man dar gražesnė ji atrodė. Buvo tokia 
tenva, lėna, švelnutė. Pajaunėjo, tarytum.

— Gerai, rytoj? Mano tėvai išvažiuoja Dargiuosna į 
( atlaidus. Bus lig vėlaus vakaro. O gal ir svečiuosna
a’ kur užsuks, tai ir neparvažiuos tą pat dieną. Laiko tu

rėsim. Tu tuojau po mišparų, po visam, ateik paežerin,
Raganakrūmin. Tenai mūsų niekas nepamatys. Niekas __ ~
dabar tenai nevaikščioja. Prisišnekėsim, prisišnekėsim! Tofa Urytum“koki

Bažnyčios durys girgžderėjo ir jose sujuodavo sen- bedugnė. Ir kokie neatsargūs balti debesėliai joje plau- | 
davatkė, keliais sunkiais rožančiais nešina. ko. Kur vienas, kur kitas. Kaikur po du... Žiūrėk, tie j

Gundė tik spėjo pasakyti man „sudieu“, greitai ap- du glaudžias vienas į kitą.
— Matau, Gunde.
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Lietuviai visame pasaulyje
Amerika ir amerikietis iš arčiau

Paskutiniame rašinyje apie Ameriką 
kalbėjau daugumoje darbininkų gyvenimo 
pavyzdžiais. Dabar' mėginsiu parašyti ir iš 
inteligentų pasaulio bent tiek, kiek tenka 
»u Amerikos inteligentais susitikti ir jų 
gyvenimą stebėti mums, užėmusiems fabri
kų darbininkų pozicijas. Inteligentų yra 
nemaža ir lietuvių, nes daug yra lankiu
sių kolegijas ir jas baigusių. Yra lietuvių 
gydytojų, advokatų, inžinierių. Yra moky
tojų. Fabrikuose dirba inžinieriai; vyres
nieji bosai-superintendantai, paprastai irgi 
yra baigę kokias nors aukštesnes mokyk
las. Taigi ir darbininkui tenka susitikti ir 
su inteligentais. Amerikos inteligentas ski
riasi nuo europiečio. Kaip, pav. Vokietijoj, 
teko pastebėti dideli skirtumą tarp išsila
vinusio žmogaus ir paprasto nemokyto jo 
dvasine erudicija, taip Amerikoje tokis 
skirtumas yra nežymus. Amerikos išsi
mokslinęs žmogus žino savo Išsimokytą 
sryti. Pav. inžinierius elektrikas yra spe
cialistas elektros. Advokatas - specialistas 
savo teisių srytyje. Baigę komercijos kole
giją nusimano komercinėj kontoroj. Reikia 
pasakyti, kad ir Vokietijoje išsimokslinimas 
kiek skyrėsi nuo mūsų išsimokslinimo Lie
tuvoje. Vokietijoje mokslai universitetuos 
yra daugiau specifikuoti. Einama viena 
mokslo šaka, bet giliai. Mes esame plačiau 
Lietuvoje mokęsi, bet užtat neturėjome 
siauros specialybės gilumo, koks turimas 
kad ir Vokietijoje. Vokietijoje buvo (o, ži
noma, ir yra) kievienam diseniame mieste 
teatrai. Operos kasdien pilnos lankytojų. Į 
surengiamus literatūros vakarus visada 
netrūksta klausytojų. Pats Vokietijoje į 
profesoriaus a. a. Planko paskaitą, pavė
lavęs iš ansto bilietą Įsigyti, patekti nega
lėjau. Jis, žinoma, kalbėjo apie gamtos 
mokslus, o klausytojų buvo daugiau negu 
salė galėjo talpyti. Gerbiamas skaitytojas 
Vokietiją pažįsta, ir pats nenoriu apie ją 
rašyti. Paminiu tik palyginimui dėl skirtu
mo tarp Amerikos ir Europos. Gal Lietuva 
būtų per mažas kraštas imti pavyzdžiu, 
lyginant su Europa. Lietuvoje bene dar gy
viau buvo dalyvaujama kultūrinėse pra
mogose bei parengimuose.

Čia, Amerikoje, visų šitų dalykų nėra. 
Čia nėra teatro. Gal kada kas atvyksta, 
bent taip girdėjau, bet neteko girdėti, kad 
kas būtų tenai lankęsis. Virš šimtatūkstan
tiniame mieste dar negirdėjau buvusi kokį 
nors koncertą. Jų nėra nei daug didesniuo
se ir net dideliuose miestuose. Niekas nie
kad nemini ir nepasigenda literatūros va
karo. Niekad nebuvo per metus jokios 
mokslininko paskaitos. Nebuvo nei politine 
tema kokio nors pranešimo ar pan. Nebu
vo dėl to, kad čia jų niekas nepasigenda. 
Čia skaičiuojama per laikrašti, kiek ir ke
lintą dalį darbininkas išleidžia automobi
liui savo uždarbio. O išleidžia^jų apskaičia
vimu, ketvirtą dalĮ. Skelbiama, kuris ben
zinas yra geriausias, kuris limonadas svei
kiausias. Bet be Mc Arthuro politinio para
do neteko girdėti jokių skelbimų apie ki
tas politinio ar kurio nors kultūrinio bei 
meninio gyvenimo sritis bei jų parengi
mus.

Nenorima sakyti, kad čia iš viso to nėra. 
Prieš rinkimus būva ir politinės kalbos, ir 
lankomos net nedidelės vietovės politikų 
savo balsams per rinkimus padauginti. 
Būva senatorių prakalbų, kai jiems reikia

S. BALTARAGIS @

Surastieji ir pralaimėtieji draugai
Šiandien svarbiausia, kad britų laikraš

čiai yra perdėm antibolševikiniai, išskyrus 
bene tą vieną komunistinį Daily Worker, 
ir atrodo, kad jie, ypač geresnieji, bolševi
kų „darbelius" gvildenančią medžiagą mie
lai naudoja. ,

Nors mes čia, per maža teturėdami Įvai
riems darbams žmonių, gal ir nepajėgiame 
atlikti tai, kas šiandien būtų galima ir rei
kėtų, vis dėlto reikia pripažinti, kad rezul
tatai matyti. Kai kuris britas, pasirodo, jau 
orientuojasi ne tik Lietuvos, bet ir Vilniaus 
klausimu. Man pasakojo lietuvaitė, dirbu
si vienoje Londono ligoninėje, kaip ji susi- 
kirtusi su dviem ligoniais lenkais dėl Vil
niaus. Jiems besikertant, į pokalbį įsikišęs 
dar vienas ligonis — britas. Jis užstojęs 
lietuvaitę, pareikšdamas, ^ad labai gerai 
žinąs Lietuvos reikalą, nuo pradžios iki 
galo skaitęs Lietuvos istoriją. Malonus 
draugas!

Atskirk, kur pupa, kur žirnis
Nežinau, ar dveji, artieji metai bus 

praėję, kai kartą mūsiškis bosas mums, lie- 
tuvams, pasakojo gana Įdomų atsitikimą. 
Į fabriką, ieškodama darbo, buvusi atėjusi 
kažkokia apysenė rusė, gera verpėja. Ve
dėjai svarstę šiaip ir kitaip, o jiems be
svarstant Įėjęs jis, bosas. Sužinojęs, kas per 
reikalas, jis labai greit pataręs:

— Nepriimkite, nes jie (vadinas, lietu
viai) įsiutę įmes ją Į kanalą.

Rusė nebuvo priimta. Jei ji būtų buvusi 
priimta, esu tikras, kad niekas nebūtų me
tęs jos į kanalą, nors kanalas ir prieina 
prie fabriko. O patarėjui ir sprendėjui su
simaišė bolševiko ir ruso sąvokos.

Po to fabrike dirbo ne vienas ukrainietis 
ir kitoks slavas, ir nė vienam niekas neat
sitiko, bet ruso, iš tiesų, nė vieno nebuvo.

Sumaišiusio sąvokas boso, žinoma, nėra 
ko kaltinti. Tikiu, kad jis to skirtumo ne
žino ir nejaučia. Keturiolikos metų atėjęs 
Į fabriką, jis vienas pirmųjų kas rytą atei
davo ir vienas paskutiniųjų vakare išeida
vo. Čia ir pražilo, čia boso pareigas ilgai

viešosios opinijos laimėjimo. Būva, kaip 
jau žinote, net tokių kurijozinlų parodijų, 
kaip viešų politinių bylų, pav. kaip kad 
Mc Arthuro atleidimą nagrinėjanti byla, 
iškelianti Į viešumą tai, ko, rodos, tikrai 
nevertėtų daryti. Buvo vedama ilga byla, 
kuri nepadarė jokio sprendimo. Net senas 
generolas apsižiūrėjo, kad antru kart jam 
Į tą teismą eiti neverta. Tačiau ji nebuvo 
nereikalinga. Ji buvo reikalinga ne spren
dimui išnešti, bet nuaušinti kunkuliuojan
čioms bangoms. Amerikoje nereikalingų 
dalykų nedaroma.

Amerikos inteligentas nieko daugiau ne
pasigenda. Jam užtenka, ką jisai turi. Jei 
kartais su kuo pasikalbi, kad taip ar kitaip 
turėtų būti, tai atsakoma: Čia yra taip. Va
dinasi, čia taip buvo, taip yra ir taip turi 
būti. Bus reikalo, šaldytuvus patobulins, 
automobilius padarys patogesnius, ir ko 
gero dar mažiau benzino naudojančius. Pa
darys ir kitur geriau, jei tik bus reikalo. 
Nes čia yra žmonių, kurie už tai ir apmo
kami! Amerika! O visų kitų dalykų, kaip 
tie kultūriniai parengimai, tai jiems ne tik 
intereso, bet ir laiko nėra.

Už tat senasis lietuvis imigrantas yra 
daug Įdomesnis už jaunąjį lietuvi inteli
gentą. Suamerikonėjęs lietuvis Inteligentas 
pasikeitė ne tuo, kad jis pakeitė lietuviš
kąją kultūrą, lietuviškąją dvasią, pasisa
vindamas amerikoniškąją. Tai yra, kad 
jam Įdomu Amerikos kultūra, kad jis ne 
Į lietuvių parengimus jau neina, o eitų jau 
Į amerikoniškus tolygius subuvimus, kurie 
apima didelės Amerikos gyvenimo sritis, ir 
pasauliui lemenčios valstybės politika Įdo
mautus. Tada būtų suamerikonėjęs: metęs 
savo, o pasisavinęs kito. Ne. Yra suameri-

Mūsų senoliai
Artimiausiu laiku PLB Vokietijos 

Krašto Valdybos knygų leidykla išlei
džia A. Giedriaus paruoštą ir dail. Ka
minsko iliustruotą liaudies pasakų rin
kinį TĖVŲ PASAKOS, iš kurio patei
kiami pamokomo pobūdžio pasakojimai.

Red.

Trys skatikai
Buvo kitąsyk senas karalius, žilais plau

kais, žila barzda.
Vieną kartą išėjo jis pasivaikščioti, o su 

juo drauge ir daugiau ponų, jo palydovų. 
Beeidamas Karalius pamatė ant kelio pini
gą, o pažinęs, kad tai trys skatikai, paėmė 
ir Įsidėjo Į kišenę.

Jaunesnieji iš palydovų pradėjo šypsotis 
ir sakyti, kad karalius Ir dar toks senas, 
žilais plaukais ir žila barzda, lenkiasi dėl 
trijų skatikų.

Karalius, visa tai matydamas ir girdė
damas, nė vienu žodžiu neatsiliepė, tiktai 
parėjęs namo Įsakė virėjui išvirti pietus 
visai be druskos.

Per pietus susėdus visiems už stalo, visi 
valgiai.— be druskos: kas ką paima, vis 
negardu. Visi sėdi ir nevalgo. Tada kara
lius, pasišaukęs tarną, liepė paduoti žirk
les, o iškirpęs iš savo žilos barzdos tris 
plaukus, padavė virėjui ir tarė:

— Eik Į krautuvę ir parnešk druskos už 
tuos tris plaukus. Sakyk, kad tai plaukai 

niui gavo, bet tai ir viskas. Rusas, vadinas, 
bolševikas, ir viskas. Tiek žinai, tiek gana.

Iš tiesų ir šiaip daugumas anglų darbi
ninkų labai sunkiai skiria svetimšalių tau
tybes. Lietuvis, latvis, jugoslavas, lenkas, 
ukrainietis — kažkoks mišinys. Viena visi 
jie puikiai žinojo, kad mes po karo atke
liavome iš Vokietijos, kad daugumas mūsų 
yra iš koncentracijos lagerių, o vėliau tos 
žinios kažkaip buvo papildytos dar vienu 
neabejotinu išradimu: mes esame bolševi
kų aukos ir nenorime nieko bendra turėti 
su visa tuo, kas primena bolševizmą. Ta pa
ti istorija yra Ir buvo su visu Babeliu tau
tybių.

Štai kad ir vėl tas simpatiškasis bosas, 
Kadangi į fabriką pirmieji pradėjo veržtis 
ir užėmė pozicijas lietuviai, jis buvo tikras 
lietuvių draugas. Jis lankydavo visokius 
lietuvių pasirodymus ir iškilmingus minė
jimus pats vienas ir su maža dukrele, ne
šiojosi foto aparatą ir fotografavo kiekvie
na proga. Rodos, kur jis begalėtų lietuvį 
sumaišyti su kuo nors kitu! O štai po kiek 
laiko atėjo darbo ieškodamas jugoslavas, 
bene buvęs karininkas. Aprodęs jam fa
briką (visi kandidatai turi progos apžiūrėti 
visokius darbus, o paskui paskiriami pinti
nių tampyti) ir išleidęs, susitikęs mane 
kieme sako:

Pirmadienį ateina naujas jūsų tautietis. 
Matei, toks didelis vaikščiojo?

Iškėčlau akis. Jau man kažkas buvo sa
kęs, kad jugoslavas.

— Na, žinai, kaip ta ... slav ... uk... 
Ne, ne, Jugoslavian, žinai, ten, kur yra 
Tito...

Ne, sakau, aš ne jugoslavas, ir Tito man 
joks giminė. Aš lietuvis.

Gal jam ir nepatogu buvo, kad taip už
simiršo, iš lietukų nemaža uždirbęs už fo
tografijas. O ką jam padarysi! Užsimiršo, 
susimaišė. Pamikčiojo ir nuėjo.

Fabrike Įprastas reiškinys, kad angliškai 
nesugrabaliojančiam ukrainiečiui ar jugos
lavui pavertėjauti pašaukiamas ir lietuvis. 
Matyt, jų supratimu, tie svetimšaliai turi 
vienas kitą suprasti, nes jei jie visi bėgo 

konėjusių, kurie savo netekdami, nieko 
kito nepasiėmė. Toks dažnas Amerikos in
teligentas: — savo sritis specialistas.

Nenorėčiau sakyti, kad tai jau yra per
dėm taip. Yra išimčių. Teiravausi prof. 
Pakštą, kaip yra universitetuose? Juk ten 
yra inteligentijos židiniai. Atsakė, kad ten 
ruošiasi žmonės ne kultūros gyvenimui, 
bet pinigams skaičiuoti. Dargi pridėjo, kad 
tai kūnai be dvasios.

Dabar suprantama bus ir pereinamų- 
emigrancinių stovyklų valdininkų intelek
tas, kai inspektorius, žiūrėdamas asmens 
dokumentus, kur parašyta, kad emigrantas 
kalba ir rašo 7 kalbomis, klausė, ar moki 
pasirašyt?...

To paties profesoriaus Pakšto pasakymu, 
dabar Amerikoje vyksta kitimų. Amerika 
turėjo labai gerą gyvenimą, ir, atskirta 
vandenynais, neturėjo nei progos nei reika
lo nubiednėjusia dėl nesantaikų Europa bei 
jos kultūrą perdaug Įdomautis. Šiandien, 
jei ne Amerika pasuks Į pasauli, tai kiti 
pas ją ateis. Korėjos „taika" verčia ameri
konus apsispręsti nuo Atilos laikų istorijoje 
nepasitaikiusiam žygiui. Istorija uždeda 
Amerikai pareigą žūtbūtinai stoti už kul
tūrą, kuria amerikonai ir nesidomėjo. Ir 
tai ne kad „loska“. Nes jei jie neis jos 
ginti, tai neteks ir to, ką jie brangina. Ir 
tik po būsimos katastrofos mes turėsime 
kotokĮ amerikoną inteligentą. Tada, savai
me suprantama, bus jau kitoks ir europietis.

Reikia pasakyti, kad amerikonas inteli
gentas savo šituos ypatumus jaučia. Jis 
europiečio vengia. Į fabriką, kus dirbu, at
vyko prancūzų inžinierių delegacija. Jiems 
lankant mūsų skyrių, mano bosai, o ir in
žinieriai, sukinėjosi kiek galint Į šalis, nu-

apie taupumą ir
iš karaliaus barzdos.

Tarnas išėjo druskos pirkti, kaip jam ka
ralius buvo Įsakęs. Bet kur tik jis ėjo, nie
kur negavo druskos už tuos tris barzda- 
plaukius, nors visur sakė, kad tai plaukai 
iš karaliaus barzdos. Taip ir grįžo be 
druskos.

Tada karaliaus ištraukė iš kišenės tuos 
tris skatikus ir padavė tarnui. Tarnas išėjo 
ir neilgai trukus parnešė tiek druskos, jog 
visi gardžiai pavalgė ir dar liko druskos 
kitam kartui.

Kas per daug ...
Buvo toks suvargęs senas žmogus. Vieną 

kartą ėjo per girią ir. užkliuvo jam vyžos 
snukis už kelmo. Žmogus parpuolė. Atsi
grįžęs pūpt, pūpt tam kelmui su lazda. Tas 
kelmas ir prašneko.

— Už ką tu mane muši?
— O kam tu painlojies? Aš jau trečia 

diena nevalgęs, palikau vaikus nevalgiu
sius, o tu čia dar po kojų!...

— Eik šen, nusiramink. Aš tave apdova
nosiu, — sako kelmas.

Žmogus priėjo artyn, žiūri — po kelmu 
sauja pinigų.

— Pasiimk, — tarė kelmas.
Žmogus pasiėmė tuos pinigus, nupirko 

duonos ir parėjo namo. Visiems smagu, vi
si sotūs, patenkinti.

•nuo bolševikų, tai turėjo vieni su kitais 
būti nors dažnai susitinkančiais kaimynais.

Šitokioms sąlygoms esant, darbininkų 
tarpe vargu galima norėti lietuviams 
Įstengti kuo nors užimponuoti britus. Dau
giau galima norėti, kad visų nuo bolševikų 
režimo ištrūkusių svetimšalių elgesys bū
tų pavyzdingas. O jei tas pavyzdingumas 
ne kartą peržengia net kraštutines nepa- 
vyzdingumo ribas, tada nebetenka stebėtis, 
jei Į svetimšalį pradedama žiūrėti net taip, 
kaip ana jauna moteriškė. Kai aną pava
sarį kažkokių iškrypėlių buvo pavogti ir 
nužudyti keli vaikai, visokių buvo spėlio
jimų, o ta moteriškė, pati kelių vaikų mo
tina, todėl baimės persekiojama, tiesiog iš
sižiojo, kad čia būsiąs ne kieno kito, tik Į 
kraštą primarmėjusių svetimšalių darbas. 
Žinoma, sadistiškas žmogžudys buvo pa
gautas, nuteistas ir pakartas; jis buvo 
anglas!

Kai dėl visokių tautybių maišymo, tai, 
sakyčiau, čia nėra jokio stebuklo. Negalima 
reikalauti iš darbininko tai, ko kartais ne
žino net laikraščiai, ypač vadinami popu
liarieji, teturintieji menkesnius bendradar
bius ir paviršutiniškai pateikiantieji sen
sacijas.

Britų imperija visada buvo tautų Babe
lis, ir šiandien, kada Imperija jau beveik 
išbyrėjusi, sunku dar būtų pasakyti, ko
kių tautų yra jos ribose. Gera buvo mums, 
kai savo tautybes pirštais Įveikdavome 
suskaityti. Gera buvo Lietuvoje: lietuvis, 
žydas, lenkas, vokietis, rusas, latvis, o ties 
totoriais ir karajimais jau pradėdavome 
painiotis. Po šio karo pačioje saloje dar pa
gausėjo Įvairių tautų pabėgėlių. Gal britų 
žemėje karajimų ir nėra, bet britui reikia 
nesusipainioti ne vien tik Europos tautų 
vardyne.

Paskaitykite tik populiariųjų laikraščių 
kroniką. Jugoslavas nužudė jugoslavą. Kol 
reikalas buvo išaiškintas, laikraščiai rašė, 
kad nužudytasis, kaip spėjama, esąs len
kas. Kitą kartą lenkas nužudė anglą ir so
vietų laivu išplaukė Į plačiąją neapkabina
mąją. Tas lenkas 'jau buvo vadinamas ir 
lietuvių, bet pagaliau vėl išvirto Į lenką. 
Toliau italas užmušė anglę. Anglas iš savo 
žmonos ukrainietės pavogė vaikus. Ameri
kietis buvo pavogęs iš žydiško kilimo savo 
žmonos anglės dukterį. Graikas paplovė 
anglą studentą. Indas pagautas bebizniau- 
jąs Nylono kojinėmis. Šitą kronikos litani
ją galima būtų keleriopai padidinti, ir tuo

Tėvas kalba tėvams apie Vasario 16 gimnazija
Viso laisvojo vakarų pasaulio lietuvių 

pasišventimu ir aukomis Įsteigta ir veikia 
Diepholze Lietuvių Vasario 16 Gimnazija. 
Mes didžiuojamės ja prieš visą pasaulį. Vo
kiečiai, anglai, amerikiečiai ir visų tauty
bių tremtiniai tiesiog stebisi lietuvių ryžtu 
ir sugebėjimu išlaikyti savo lietuvišką 
mokslo židinĮ, lyg nesugriaunamą tvirtovę 
svetimųjų jūroje.

O mes, tėvai naikinamos tautos priau
gančio jaunimo, ar Įvertiname ją taip, kaip 
tie svetimtaučiai? Ar daug mūsų sūnų ir 
dukterų jau susirinko Į tą vienintėlę lietu
višką pilį, kad pasiruoštų sunkiems, jų lau
kiantiems, Lietuvos atstatymo darbams? 
Ar mes nepraeiname tylomis pro jos pla
čius vartus ir neišsižadame savo kalbos, 
tautos ir Tėvynės?

Deja, ta liūdna mintis Įkyriai peršasi gal
von, kai apsilankęs Diepholze Vasario 16 
Gimnazijoje tepriskaitai tik keletą dešim
čių ją lankančių mūsų vaikų. Aš neturiu 
statistinių duomenų, bet jei spaudoje skel
biama, kad Vakarų Vokietijoje lieka apie 
6000 lietuvių, tai reikia manyti, kad jų 
tarpe yra per 1000 mokyklinio amžiaus jau
nimo. Jų didžiuma mokosi svetimose mo
kyklose, kai tuo tarpu Vasario 16-siosgim-

duodami labai Įsigilinę pakampėse Į popie
rius.

Mane užkalbino tos delegacijos vadovas. 
Išsikalbėjom, nors per trumpą laiką, kas 
jie, kas pats. Ko jie atvyko, kaip lankosi 
ir tt. Atsiskirdamas inžinierius padavė 
ranką. Palinkėjo geros sėkmės. Kai jie iš
vyko, priėjęs inžinierius klausinėjo mane, 
kas čia per vieni. Man dėjos, kad amerikos 
inteligentas europiečio vengia. Bet juo Įdo
maująs.

Tik ilgėliau gyvendamas pradedi įžvelgti 
Ameriką. Ir keista, šiais laikais, kada per 
aštuntadali sekundės galima žinoti, kas de
dasi pasauly. Dieninis.

besaikiškumą
Bet po kelių dienų pati vėl varo vyrą 

pas kelmą.
— Eik, — sako, — pas kelmą ir prašyk, 

kad aš būčiau ponia, o mano vaikai —* 
ponaičiai.

Nuėjo senis pas kelmą ir paprašė.
— Gerai, — tarė kelmas, — eik namo: 

bus tavo pati ponia, o vaikai — ponaičiai.
Senis pareina namo — jau jie ponai. Gy

vena ir džiaugias.
Bet po kurio laiko pati ir vėl sako se

niui:
— Eik pas kelmą ir prašyk, kad aš bū

čiau karalienė, tu — karalius, o mano vai
kai — karalaičiai.

Senis nuėjo ir paprašė. Ir jie pasidarė 
karaliai.

Bet po kurio laiko pati vėl sako seniui, 
tam savo karaliui.

— Eik pas kelmą ir prašyk, kad aš bū
čiau dievienė, tu — dievaitis, o mudviejų 
vaikai — dievukai.

Senis nuėjo, o kelmas jam tarė:
— Tu būk šuo, tavo pati — kalė, o tavo 

vaikai — šuniukai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jurgis Savickis „Raudoni batukai", no

velės. Išleido Gabija Amerikoje 1951 m. 134 
psl., kaina 1,50 dot Dail. V. AdamkeviČius. 
Knyga gaunama šiuo adresu: Gabija, 340 
Union Ave., Brooklyn 11, N.Y. ir pas pla
tintojus.

met ji dar aiškiau parodytų, kiek daug 
tautų reikia žinoti.

Kaip mes patys kartais labai maža ar net 
nieko nežinome apie kitas tautas, rodo ka- 
rėnų pavyzdys. Gal prieš metus burmie- 
čiai nušovė karėnų partizanų vadą, o su 
juo ir anglų karininką. Tik šitą, o vėliau 
ir daugiau žinių paskaitęs laikraštyje su
žinojau, kad yra tokia narsi ir laisvę my
linti karėnų tauta, kurios narių yra apie 
2,5 milijonai. Pasirodo, ta tauta gyvena 
Burmoje. Praeito karo metu britai prižadė
jo karėnams nepriklausomybę, tad karėnai 
sąjungininkų eilėse kaip liūtai kovojo prieš 
japonus. Pasibaigė karas, Burma gavo ne
priklausomybę, o karėnų auka buvo už
miršta. Šitie liūtai Įjungti Į Burmos vals
tybę. Nusivylę netesėtais pažadais, jie ir 
šiandien tebekovoja prieš burmiečius, 
reikalaudami nepriklausomybės, o jų tarpe 
yra net keliolika britų karininkų, kurie su
sižavėjo karėnų ryžtingumu ir drąsumu ir 
atsisakė grįžti Į savo kraštą, kuris apvylė 
karėnus.

Ligi tol apie šią tautą nieko nežinojau, 
todėl nė kiek nesistebiu, jei britas sumaišo 
lietuvi su jugoslavu, ypač eilinis britas. 
Kiaušiniai, sviestas, bekonas — visa tai jau 
seniai'suvalgyta ir užmiršta. Pagaliau bri
tas valgydamas perdaug nesidomi, ar mėsa 
iš Argentinos, ar iš Danijos, ar iŠ Meksi
kos. Jis laiko, kad šituo domėtis yra ne jo, 
o maitinimo ministerijos reikalas, nes jis, 
valgydamas visokiausius maisto produktus 
iš įvairiausių pasaulio kraštų, net nepajėg
tų ilgai domėtis, štai ir mes iš pradžių dar 
pažiūrėdavome, kurio krašto antspaudėlį 
turi valgomas kiaušinis ar kuris šiltasis 
kraštas užvežė į britų salą apelsinų ar svo
gūnų. šiandien jau nusibodo domėtis.

Atšipę dantys
Mano vienas mielas bičiulis pirmaisiais 

metais baisiai jaudinosi, kai sužinojo, kad 
viena lietuvaitė pasiskolino iš savo boso 
bene porą svarų, o vėliau, negrąžinusi sko
los, išėjo kitur dirbti. Sutikęs tą lietuvaitę, 
jis tiesiog priminė, kad toks darbas ir iš 
viso nedailus ir lietuvių vardą žepiina. 
Kiek atsimenu, pasiskolinti sugebėjusi lie
tuvaitė dėl to visiškai nebesi jaudinusi ir 
tiek tik atsakiusi, kad ji maža teuždirbanti 
ir neturinti iš kur grąžinti.

Neseniai savo mielam bičiuliui priminiau 
aną seną istoriją, dėl kurios jis anuomet 
jaudinosi, atkreipdamas jo dėmesį į tai, 
kad kai kurie jo draugai dar negražiau 

nazijoje sudarytos geriausios sąlygos mo
kytis. Tik pažvelkime Į jas: Lietuvių Vasa
rio 16 Gimnazijoj veikia visos 8 klasės. Pro- 
grama einama pagal nustatytą programų 
gimnazijoms. Lietuvių gimnazija yra vo
kiečių vyriausybės pripažįstama. Ją baigu
sieji studijuoja jau Bonn'os ir kituose Vo
kietijos universitetuose, Į kuriuos priima 
juos be jokių sunkumų, lygiai kaip ir vo
kiečių gimnazijų abiturientus. . t

Mokytojų kadras sudarytas iš patyrusių, 
su ilgamete praktika, buvusių Nepriklau
somos Lietuvos gimnazijų mokytojų. Prie 
gimnazijos veikia mokiniams bendrabutis, 
kuriame apgyvendinami ir nemokamai iš
laikomi visi atvykę mokytis moksleiviai. 
Viename kambaryje gyvena po 2—6 moki
nius. Kambariai apstatyti reikalingais bal
dais: minkštos lovos su matracais, spintos 
rūbams ir knygoms, stalai, kėdės. Neturin
tieji savo — gauna šiltas antklodes ir pa
klodes. Lovos ir baltiniai, kiek jų mokinys 
besunaudotų, kas savaitę gimnazijos lėšo
mis skalbykloje švariai išskalbiami. Nemo
kamai taisomi mokinių batai, kerpami 
plaukai ir kūrenama pirtis nusimaudymui. 
Visa rašoma medžiaga, sąsiuviniai, paiše
liai, rašalas, plunksnos ir visa kita duo
dama veltui. Iš bibliotekos skolinami va
dovėliai mokslui. Vokai, popierius laiškams, 
o dažniausiai ir pašto ženklai susirašinėji
mui su namiškiais taip pat duodami mo
kiniams veltui.

Moderniai įrengtoje bendrabučio virtu
vėje prityrusios specialistės-namų ruošos 
mokytojos vedamoje, gaminamas įvairus 
maistas, kuris duodamas jiems 4 kartus 
per dieną. Valgyklos salė švari ir graži. 
Dabar. įsigytos baltos drobinės staltiesės 
puošia stalus ir sudaro gražų vaizdą.

Mokiniai valgo ir savo laisvalaiki bei 
nustatytą pamokų ruošimo laiką pralei
džia nuolatinėje mokytojų priežiūroje. Mo
kiniai naudojasi papigintais geležinkelio 
bilietais važinėjimui į namus ir iš namų 
gimnazijon. Jiems tenka apsimokėti tik vie
ną trečdalį bilieto kainos. Išimtinais atve
jais ir šias išlaidas apmoka Gimnazija.

Gaunama daug rūbų ir batų, kurie daž
nai . dalinami visiems mokiniams. Rūbų 
sandėlyje laikoma visuomet rūbų atsarga, 
kad galima būtų aprūpinti jais naujai at
vykusius. Gimnazija turi 2 pianinus, akor
deoną ir kt. muzikos instrumentų, kuriais 
gali naudotis mokiniai laisvalaikio metu. 
Mokinių laisvalaikio praleidimui įrengta 
didžiulė graži skaitykla, kurioje yra nuo
lat gaunama 15 rūšių įvairių laikraščių ir 
žurnalų, išeinančių Vokietijoje ir užsieny
je lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis. Mo
kinių naudojimui yra keletas komplektų 
šachmatų, stalo teniso stalai ir kiti įvairūs 
žaidimai. Kieme — sporto aikštės.

Mokinių sveikata * tikrinama ta pačia 
tvarka, kaip ir vokiečių mokyklose. Kartas 
nuo karto daromi plaučių peršvietimai ir 
kt. tyrimai. Stovyklon kasdien atvyksta 
vokiečių gydytojas. Reikalui esant, telefo
nu jis iškviečiamas bet kuriou metu. Vei
kia skautai, ateitininkai, evangelikų jauni
mo ratelis, Įvairios sporto komandos ir kt

Vasaros atostogų metų dalis šios gimna
zijos moksleivių gražiai praleido laiką 
Austrijoje, pasaulinėje skautų Jamboree, 
dalis gražiuose Harzo kalnuose, o dalis net 
3 savaites svečiavosi Anglijoje. Dalis dar 
stovyklavo Diepholzo apylinkėje, miške.

Kaip matome, sąlygos mokytis yra taip 
gers, kokių tur būt neturėjome nei vienas 
net Nepriklausomoje Lietuvoje. Tad ko gi 
laukiame mes — tėvai? Kodėl nusigręžia- 
me nuo savos, puikios lietuviškos mokyk
los?

Imkime šiandien pat plunksną, sėskime 
ir rašykime prašymą Lietuvių Vasario J6 
Gimnazijos Direktoriui, (23)Diepholz-Fl«g- 
platz, prašydami, kad priimtų mūsų sūnų 

(Nukelta į 4 pusi.)

pasielgė. Vienas dar lietuviškos organizaci
jos padalinio priekyje stovįs vyras paliko 
skolingas anglei, paliko anglui ir išdrožė Į 
kitą fabriką. Apstatytieji, žinoma, jaudi
nasi, visur kalba, tariasi, kaip čia skolas 
išlupti iš pabėgusio paukštelio, ieško tarpi
ninkų, kurie išprašytų skolas ar parašytų 
organizacijos centrui, kad šis paragintų at
siskaityti. Sakau tad savo bičiuliui: kad 
tuomet jaudinaisi, tai gal ir dabar pasi- 
jaudintum ir paragintum susitvarkyti. Jis 
nebesi jaudindamas nusišypsojo, ir mūsų 
kalba baigėsi.

Tai vis smulkmenos, bet bėda, kad f§ tų 
smulkmenų susidaro visas mūsų gyveni
mas. Tereikia savo tarpe turėti tik penkis 
procentus aktyvių neklaužadų, kad mes 
svetimųjų akyse nebepataisomai sugadin
tume savo vardą! Todėl kartais, kai sąmo
ningi ar nebepataisomi neklaužados prade
da garsėti, kažkaip net malonu, kad tie, 
tarp kurių gyvename, mus laiko kažkokiu 
tautybių Babeliu, bet ne lietuviais: šito
kiu atveju ir mūsiškio padarytoji kiaulystė 
rečiau temeta šešėlį visai lietuvių tremti
nių bendruomenei, o juk mes trokštame, 
kad apie mus kalbėtų tik gerai.

Lietuvių gatvės krikštynos
Dviese užėjome į perijodikos krautuvėlę. 

Jos savininkas, labai mandagus lankaširie- 
tis, antri metai pažįsta mus, nes per jį už
sisakome laikraščius ir žurnalus, kas sa
vaitę pasirodydami užsakytųjų dalykų ap
mokėti. Jis net mūsų pavardes mėgina tar
ti; jo tariamos tos pavardės skamba gana 
žydiškai, bet gerbtinos pačios pastangos. 
Jis jau buvo klausinėjęs mūsų tautybės. O 
dabar, kai užėjome, jo veidas ypač šviesus.

— Naujiena! Žiūrėkite, jūs čia paskaity
site su malonumu.

Žiūrime ir grabaliojame pusiau lenkišką, 
pusiau anglišką reklaminį „Dziennik Pols- 
ki" skelbimą.

Mes ypatingo džiaugsmo nerodome.
— Juk tai jūsų gimtoji kalba, — jau be 

šypsenos sako jis.
Mes protestuojame. Ne, čia lenkų kal

ba ir lenkų laikraštis. Lenkai mūsų kai
mynai, net gal priešai, bet jokiu būdu jie 
ne mes ir mes ne jie.

Dar jis mėgina taisytis:
— Argi ne tas pats būtų.
— Ne, ne ir ne.
O po pusmečio, tikras esu, jis iš mūsų 

vėl padarys lenkus Toji tauta geriausiai 
pažįstama šio krašto pilkajam žmogui. Ne 

(Nukelta į 4 pūsi.)
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Tremties p r en u m er a v I m osl sąlygos: 
Vokietijoje: 1 mėn. 3 DM; 2 mėn. 5DM: atskiras numeris 75 pf. Atstovy- 
b ės: ANGLIJOJE Mr. J. Mašanauskas, 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-JAV: Mr Stp. N a- 
s vyt is, 4579 W 157 Str, Cleveland 11. Ohio (JAV prenumer. 1 mėn. 0.5 dol.), b) Mr 
W. Stuogls. 1037 Darrow Ave, Evanston. Ill Per pastarąjį atstovą, 8tuog|, TREM
TĮ prenumerauojasi čikagiškiai ir Kanadoje gyveną jos bičiuliai (Kanadoje prenu
merata 1 mėn 0,5 dol). BRAZILIJOJE: S r. St. Jaseliūnas. Av. Churchill. 94 
11*8/1.110, Rio de Janeiro. Brazil. • ARGENTINOJE: Mr. L. Kančauskas. 
Calle Paso de Burgos 1783, Avellaneda, Buenos Aires. Argentine. Neapmokėti skel
bimai nespausdinami. Skelbimų kainos: iki 15 žodžių 2,5 DM. Sveikinimai ir užuo
jautas 5, - DM. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra, nesunaudoti nesaugomi

Ką kalba Vilnius?
Mironaitė ir Jukna skaito agitacinę 

literatūrą
- Rugsėjo 17 d. per Vilniaus radiofoną bu
vo duota literatūros valandėle, pavadinta 
Naujausi tarybinių rašytojų kūriniai“. M. 
Mironaitė ir St. Jukna paskaitė Korsako, 
A. Venclovos, T. Tilvyčio, A. Grybo ir kt. 
„kūrybos“ apie taiką, kurią bus galima 
įgyvendinti, jei bus pasirašytas Maskvos 
reikalaujamas 5 Taikos Paktas...

Lietuvoje šiltas ruduo
Šiais metais Lietuvoje gana šiltas ruduo. 

Rugsėjo 14 d., Vilniaus radiofono praneši
mu, dienos metu buvo nuo 20 iki 24 laips- 
nių šilimos.

Javus kūlė dieną ir naktį...
Matomai kompartijos spaudžiami, šiais 

metais Lietuvos kolchozininkai rašė laiš
kus Stalinui, pasižadėdami laiku atlikti 
grūdų atidavimą. Rugsėjo 16 d. Kaišiadorių 
rajono vykdomojo komiteto sekr. Grigonis 
pasidžiaugė, kad „laiku grūdus pasisekė į 
paruošos punktus atlikti tik dėka planin
gai paskirstytų darbų. Javus tik pradėjus 
vežti kūlimo ir valymo darbai buvo vyk
domi ištisą parą.“ Ypač pasižymėję Kai
šiadorių mašinų stoties darbuotojai VI. Ža
kevičius, Vyt. Sadauskis ir kt.

Ištisas paras kūlė, kad tik greičiau 
atiduotų...

Dūkšto rajono komunistų partijos sekr. 
Daškevičius giriasi, jog tik socialistinio 
lenktyniavimo pasėkoje pavyko prieš lai
ką grūdus pristatyti į surinkimo punktus, 
kaip kad laiške Stalinui buvo pažadėta. 
Kūlimo darbai vykdyti dieną ir naktį, 
kad tik greičiau save apiplėšus ...

Linksmino kolchozininkus...
.Rugsėjo 16 dieną per Vilniaus radiofoną 

gfcvo įspūdžius papasakojo Tarybinės Lie
tuvos Ansambliui vadovavęs išvykoms po 
provinciją „stalininis" laureatas J. Švedas. 
Išvykų metu aplankyta visa eilė miestų, 
kaip Telšiai, Vilkaviškis, Utena, Raseiniai

TREMTIES INFORMACIJA
Pažadėjo išrūpinti stipendijų, šiais me

tais 6 Vasario 16-sios mokiniai, pakviesti 
anglų šeimų, praleido vasaros atostogas 
Anglijoje. Jie buvo globojami anglų gim
nazijos mokytojų. Dabar, pasibaigus atos
togoms, lietuvius globojusios mokytojos, 
Miss Pearson ir Miss Dixon, lankėsi Vasa
rio 16-sios gimnazijoje, gėrėdamosios lietu
vių pasiryžimu išlaikyti savą švietimo 
įstaigą, ir pažadėjo išrūpinti keletą stipen
dijų šią gimnaziją baigusiems studijuoti 
Anglijos universitetuose.

Sunkvežimis suvažinėjo lietuvį. Rugsėjo 
9 d., grįždamas namo, buvo sunkvežimio 
Užkliudytas ir suvažinėtas lietuvis Alfonas 
Bareika, kilimo iš Želvos valsčiaus, Uk
mergės apskrities. Palaidotas Hanau kapi
nėse. Velionis gyveno prie Hanau — Wolf
gang.

Mirtis nervų sukrėtimo pasėkoje. Ham
burge, Ependorfo ligoninėje, mirė Natke
vičius, tolimo iš Marijampolės apskrities, 
gimęs 1928 metais vasario 6 d. Yra mokę
sis Marijampolės gimnazijoje. Gyvendamas 
tremty kurį laiką dirbo 48 DPCS kaip 
Velfer Office. Iš šios dabovietės atleistas 
buvo 4 mėn. be darbo. Vėliau gavo darbo 
pas britus, tačiau jau antrą dieną ištiko 
nervų Sukrėtimas. Ilgesnį laiką buvo gydc»ę 
mas Ependorfo ligoninėje. Velionis su sa
vaisiais vengė palaikyti ryšius ir vietos 
lietuviai tepatyrė apie jį, kai buvo gautas 
pranešimas apie mirtį. Palaidotas Olsdorfo 
kapinėse, PI. 34, Eil. II, Nr. 12.

Svetys iš Amerikos. Metnmingeno stovy-

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
PADEKIME LIETUVIO VAIKUI

Antano Jonučio, Rheine (Westfalen, Vak. 
Vokietijoj), šeima ištikta nepaprastos ne
laimės: dukrelė Renate, 11 metų, nors šiaip 
visiškai sveika, negali kalbėti. Ji nėra nei 
nebylė, nei kurčia. Ši liga yra labai reta 
ir pavadinta „Seelentaubheit" (sielos kur
tumas). Tokiems vaikams yra Hamburge 
įsteigta tam tikra mokykla, kurioje jie per 
9—12 mėn. išmokinami tinkamai kalbėti, 
skaityti ir rašyti. Baigę tą mokyklą vaikai 
gali lankyti paprastą mokyklą.

Renatės tėvai yra tremtiniai, netekę DP 
statuso ir negalį emigruoti. Savo jėgomis 
jie dukrelę siųsti į tą mokyklą negali, nes 
už tai reikia mokėti po 300 DM į mėn., 
kas tėvams jų padėtyj jokiu būdu neįma
noma. Giminių Amerikoj neturi ir nėra 
kas jiems nelaimėj padėtų. O nuo galimy

ir kt. Neužmiršti aplankyti kolchozininkai, 
kuriems geriausiai patikusios dainos apie 
„taiką ir taikos vėliavininką draugą Stali
ną“. Išvykų metu duota 120 spektaklių. 
Atlikta naujausioji Švedo kompozicija 
„Taiką“, kurioje kalbama apie „laimingą 
gyvenimą“...

Prie Ugmcrgės statoma elektrinė
Prie Ukmergės kolchoze (vardas nenu

girstas) vykdomi elektrinės statybos dar
bai. Vykdant darbus pasižymėjęs Salbins- 
kas ir statybininkai Karaliūnas su Paš- 
kausku, kurie normas viršiją iki 160 pro
centų.
Telšių Mąsčiui vadovauja Kumpikevičius

Telšių Mąsty dirbančiųjų rugsėjo 10 die
ną įvyko susirinkimas pasirašyti po reika
lavimu, kad būtų sudarymas Penkių Taikos 
Paktas. Susirinkimą pradėjęs vadovas 
Kumpikevičius. Vėliau komjaunuolių var
du kalbėjo Renozajtė, ragindama kelti 
gamybą.

Siuvimo cecho darbininkas Tiška, padė
damas parašą pasižadėjo padvigubinti 
normą...

Vilniaus depo dirbtuvėms vadovauja 
Chromostas, kuris ragina geležinkeliečius 
rašytis po rezoliucija dėl Penkių Taikos 
Pakto.

Ragina išpildyti po dvi darbo normas
Kaune rugsėjo 11 dieną įvykusiame me

talistų susirinkime kalbėjęs Radišauskas 
dirbančiuosius paragino įsipareigoti atlikti 
po dvi darbo normas, imant pavyzdį iš sta- 
lingradiškių metalo srity dirbančių, kurie 
įsipareigojo pakelti tankų produkciją...

„Taikos gurguolės“
Šilutės rajono kolchozininkai rugsėjo 13 

dieną buvo siišaukti susirinkimam, kuria
me kolchbzinlnkas BaguČianškis pėtagliio 
rašytis po rezoliucija dėl 5 Taikos Pakto 
pasirašymo. Po pasirašymo buvo suorgani
zuota „Taikos gurguolė" ir grūdų surinki
mo punktan nuvežtos per 9 tonos grūdų.

klon apsilankė nesenai iš JAV Vokietijon 
grįžęs studijų tęsti kun. Kluonius. Lanky
mosi metu svetys susipažino su stovyklos 
gyventojais, visiems susirinkus stovyklos 
teatro salėn, kur buvo pasidalinta minti
mis, padainuota,

TREMTIES ATSAKYMAI
A. Jankūnui Kanadoje. Tamstos malonus 

laiškas gautas, adresas pakeistas. Ačiū už 
linkėjimus.

A. Kebliui Kanadoje. Tamstos laiškas per 
mūsų atstovą gautas. Laikraštis pradėtas 
siuntinėti. Taip pat pasiųsti ir prašomi 
anksčiau išėjusieji numeriai.

Kada baigiasi Tamstos prenumerata? 
Visiems skaitytojam, pasiteiraujantiems 
iki kurio laiko sumokėta prenumera
ta už TREMTĮ ir tiems, kurie dėl kurių 
nors motyvų primiršo prenumeratą pa
dengti, pradedant šiuo numeriu greta pre
numeratoriaus adreso pateikiama data, ku
ri reiškia laiką, ligi kurio prenumerata 
padengta. Daugumoje tokios datos šiuo tar
pu pateiktos tik tų prenumeratorių dėme
siui, kurie su mokėjimu atsilikę. Atkreip- 
kit dėmesį į datą šalia savo adreso. Pažy
mima, jog ta data pateikta daugiausia at- 
silikusiems su prenumeratos padengimu. 
Ji kartosis su penkiais laikraščio pa
siuntimais. Kai kurie Bičiuliai gerokai at
silikę ir tų atsilikimų suma įgalintų at
spausdinti du laikraščio numerius. TREM
TIS tikisi, kad jos Bičiuliai, pastebėję su 
prenumeratos mokėjimu uždelsimus,, tuo
jau pat atsiskaitys, tuo būdu lengvindami 
laikraščio leidimą. TREMTIS.

bės dukrelei lankyti Hamburgo mokyklą 
priklauso jos viso amžiaus laimė arba ne
paprastai liūdna ateitis.

Todėl Lietuvos Raudonasis Kryžius šiuo 
atsišaukimu kreipiasi į geraširdžius tautie
čius, prašydamas padėti Jonučio šeimai 
sudaryti galimybę leisti dukrelę Renatę į 
tą mokyklą ir tuo pagelbėti kūdikiui įsigyti 
tą brangų gyvenimo turtą — kalbėjimo 
galią.

Pinigus prašome siųsti į LRK banko sąs
kaitą: „Litauisches Rotes Kreuz, Konto Nr. 
11 039, Wiirttembergiscse Landessparkasse, 
REUTLINGEN, Germany", arba Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Vyr. Valdybai Reut
lingen, Lederstr. 94, su pastaba, kad auka 
skiriama Renate!.

LRK VYR. VALDYBA.

Ka gali imigrantai Australijon pasiimti?
Pastaruoju metu IRO išleido nuostatus, 

kuriuose nurodoma, ką be muito mokesčio 
gali su savimi pasiimti Australijon imi
gruoją asmens. 1) asmeniško naudojiiho 
daiktai nėra apdedami muito mokesčiais, 
k. a.: drabužiai, asmeniški sporto įrankiai, 
sportiniai šautuvai, balnai, dviračiai, foto 
aparatai (ne prekybos markių), palapinių 
įrengimai, rankiniai patefonai, plokštelės, 
įvairūs įrankiai, kuriais naduojimasis nu
statomas atsižvelgiant į emigranto profesi
ją; rašomosios mašinėlės; namų apyvokos 
daiktai, kaip baldai. Tačiau emigrantas 
turi įrodyti, kad norimi pasiimti baldai tu
ri būti buvę jo nuosavybėje mažiausiai 
vienerius metus. Baldų bei totų namų apy
vokos daiktų kiekvienas imigruojąs Aus
tralijon gali pasiimti 400 australų svarų 
vertės, šeimoje esą 2 vaikai laikomi vienu 
suaugusiu ir jų sąskaiton galima namų 
apyvokos daiktų paimti taip pat 400 aus
tralų svarų vertės. Tačiau jei pasiimami 
baldai ar kiti namų apyvokos daiktai (in
dai, patefonai) paaiškėja esą įgyti vėliau, 
negu prieš metus laiko, tuo atveju apmui- 
tuojami.

Negalima be muito Australijon įvežti: 
nebaigtų siūti drabužių; priemonių, kurios 
gali būti panaudotos namo įrengimui. Taip 
pat negalima imtis: kvepalų, svaigiųjų gė
ralų, tabako, cigarų bei cigarečių, radio 
aparatų, kinams įrengimų bei namų kinų 
aparatūros; taip pat negalima imtis daiktų 
dovanoms.

30 svarų vertės daiktai be muito. Kiek
vienas Australiją pasiekęs imigrantas gali 
rankiniame bagaže prie savęs turėti iki 30 
australiškų svarų vertės daiktų, kurie nė

Surastieji ir pralaimėtieji draugai
(Atkelta iš 3 pusi.) 

be reikalo Ročdalės miesto moterys bėgo į 
savivaldybę, nešinos pareiškimais, kad jos 
į savo pastoges nebepriimsiančios gyventi 
nė vieno lenko, kurie visi esą sauvaliauto- 
jai, triukšmadariai ir norį šeimininkauti jų 
butuose. Žinoma, lenkai ne vienas jaučia 
norą pašeimininkauti tame krašte, kurio 
laisvę jie gynė, o kai tokie norai prasiver
žia į veiksmus, išgarsėja ir pati tauta. Gal 
to garso suvilioti ir kai kurie, rodos, pro
tingi lietuviai stengiasi savuosius pabrukti 
po lenkų vėliava, perduoti komanduoti gen. 
Andersui, Vilniaus ir Lwovo busimajam 
gynėjui...

Jeigu varpas tik turi skambėti, jeigu jo 
skambėjimas būtų siektinasis tikslas, tai 
sakyčiau, kad skambinti būtų galima vir
vių netampant: svaidyk akmenimis, paly
pėjęs spardyk kojomis, o triukšmas bus dar 
didesnis, negu ritmiškai už virvės tampant. 
Gal nebebus muzikos, bet nuo triukšmo ir 
ausis gali tekti vata užsikamšyti. Taip ir su 
tais lenkais, kurie kartais šiek tiek savo
tiškai moka išgarsinti savo tautos vardą.

Pagaliau kam čia tie lenkai? Jei laikraš
čių krautuvėlės savininkas užsispyręs nori 
iš mūsų padaryti lenkus, nėra prasmės ko- 
lioti jį. O gal jis tyčia norėjo pagerbti mus, 
nes šisme rajone lenkai dar plytgaliais ne- 
sisvaidė, kad jų. garbės varpas skambėtų, o 
HehiViai vidurnaktį buvo sukėlė ant kojų 
visą gatvelę.

Ta gatvelė iš gretimųjų išsiskiria ne tik 
pavasarišku vardu. Kitos plikos, kaip til
vikai, medelio su žiburiu vidudienį nerasi, 
o mūsiškėje, ačiū Dievui, vasarą kad suža
liuoja medžiai, tai ne tik ją mėgstantiems 
šunims yra vietos kur pasilsėti, bet ir gir
tam už ko nusitverti, apsikabinti: vis savas 
daiktas, artimas, ošląs ir šiūrenąs.

Kai čia vienų namų pašiūrėje apsigyveno 
keli lietuviai, šeimininkei buvo naudos, o 
kaimynams žiūrėjimo ir kalbėjimo. Keista! 
Anglų namai — neįžengiama pilis, o čia į 
skurdaus darbininko pilį per pinigą įsiver
žė kažkokie bevardžiai. Kaimynėlė pasikal
ba su kaimynėle, perėjo, matyt, neblogas 
gandas per visus tos ir dar gretimų gatve
lių namus, ir reikėjo ne kažin kiek savai
čių, kol daugelyje namų lietuviai susirado ■ 
sunkiai užtinkamą pastogę. Kas tik turėjo 
laisvą kambarį (o čia nėra namų, kur ne
būtų laisvų kambarių), pas tą jau ir lietu
vis topeliais ir marmeladu besimaitinąs ir 
lova besinaudojąs. Tai nėra jokia laimė. 
Kas yra mokėjęs vis geriau išsiversti, ieš
ko geresnės išeities, o kas yra gyvenęs ir 
blogiau, tas patenkintas marmeladu, kipe- 
riais, airiško maišymo jovalėliu ir slėgtų 
kviečio grūdų košele.

Kai šitoje gatvelėje ilgainiui pabirdavo iš 
angliškų namų būrys lietuvių, net gražu 
būdavo žiūrėti. Net medžiai, rodos, ir tie 
šilčiau sušlamėdavo.

Tai šitą gatvelę mes vis ruošėmės krikš

Cigagoje ruošiama lietuvių muzikos 
šventė. MARGUČIO iniciatyva šiais metais 
gruodžio 16 dieną Cigagoje ruošiama lietu
vių muzikos šventė, kuria bus paminėta 
Lietuvos opera. Lietuvių muzikos šventė 
įvyks Čikagos Orchestra Hali, kur telpa 
apie 3000 asmenų. Jau susitarta su Čika
gos simfoniniu orkestru, kuris atliks ge
riausių Lietuvoje statytų operų ištraukas. 
Didžiulį orkestrą, kurį sudaro arti 100 as
menų, diriguos muzikas Al. Kučiūnas. To
liau programos atlikime telkiami visi ope
ros artistai, šiuo metu gyveną Amerikoje.

Argentinos sostinėje steigiamas lietuviš
kas knygynas ir auginamos rūtos. Buenos 
Airėse, Argentinoje, Temperley lietuvių 
bendruomenės skyrius nutarė įsteigti lietu
višką knygyną. Pirmieji steigiamą knygy
ną gausiai parėmė, paaukodami vertingų 
knygų, muz. Andrijauskas ir Zelionis. Ini
ciatyvos knygynui įsteigti ėmėsi skyriaus 
pirmininkas Stasiulevičius. Pažymėtina, 
kad Buenos Aires Temperley skyriaus na
rių tarpe yra nemaža lietuvių, gimusių Ar
gentinoje. Eilė lietuvaičių, gimusių Argen
tinoje, savo darželiuose augina rūtas, ku
rios primena Lietuvos darželius.

Savotiškas Lietuvos garsinimas Australi
joje... Australijos spaudoje pasirodė iš

ra nuo muitavimo laisvi, tačiau vadovau
jantis išleistųjų nuostatų 409(B) paragrafu 
— davus paaiškinimus — nebūva apma
tuojami.

Jokių vaisių bei gėlių. Vengiant užkrėti
mų, Australijon imigruoją neturi teisės su 
su savimi imtis gėlių, vaisių, sėklų ir pn. 
daiktų, kurie gali sukelti įtarimo, kad su 
jais gali būti įvežtos bacilos, mikrobai bei 
nuodai.

Patalines galima pasiimti. Australijon 
vykstantieji gali su savim pasiimti pūkų 
pagalves bei antklodes, kas yra draudžia
ma imtis Kanadon vykstantiems.

šiaip jau Kanadon vykstą, išskyrus pū
kų bei plunksnų pagalves bei antklodes, 
gali pasiimti be muito tokius pat daiktus, 
kaip ir vykstą Australijon.

Stovyklose
Stovyklos komiteto rinkimai

Hanau. Rugsėjo 9 dieną Hanau ir apy
linkėje gyveną lietuviai turėjo bendruome
nės susirinkimą, kurio metu įvyko komite
to rinkimai. Komitetui vadovauti paliktas 
ilgametis pirmininkas A. Survila, pirmi
ninkaująs penkerius metus. Komitctan da- 
rinktas Frankfurto atstovas dail. J. Ka
minskas. Revizijon išrinktas A. Šileris.

Lietuvis šachmatų laimėtojas
Wentorfo stovykloje ruppiūčio 25 dieną 

pasibaigė šachmatų turnyras, kuriame da
lyvavo 7 tautybių šachmatininkai: lietu
viai, latviai, rusai, estai, lenkai, vengrai ir 
vokiečiai. Turnyro laimėtoju išėjo jaunas 
lietuvis šachmatininkas Juška.

tyti. Jei mūsų valia, gal būtume ir pakrikš
tiję. Lietuviai gyvena, tegu ir pavadinimas 
būna lietuviškas. Sakysim, Lithuanian 
Street. Kai tik būrelis sueidavo, nuolat ta 
mintis iškildavo: jei kreiptumės į burmis
trą, gal ir būtų lietuviška gatvė.

Jei tą krūvelę mėnesių galėtume pava
dinti sena praeitimi, tai šitos mūsų kiek 
vaikiškos kalbos jau seniai nebekalbamos. 
Nuo anos triukšmingos nakties, kai kele
tas lietuvių girti grįžo į savo rajoną ir pa
kėlė baisiausią triukšmą. Anglai, kurių 
miegamieji į gatvės pusę, sukilo, atsidarė 
langus ir piktinosi, o girtieji mūsų tautie
čiai lupo akmenis iš grindinio, triaukščiais 
keikėsi:

— Užmušti šitą šiokį tokį!
Susistumdymą matė ir visą triukšmą gir

dėjo anglai. Šoferis — komunistuojąs lietu
vis perdaug nulupo už atvežimą, bet nėra 
teisės sukelti dėl to ant kojų visą gatvę.

— Jūsų tautiečiai! Jūsų žmonės! — pri
kaišiojo rytojaus dieną ir mums.

Mūsų tautiečiai ir mūsų žmonės po po
ros savaičių jau gerai po vidurnakčio vėl 
pakėlė triukšmą — suruošė gatvelėję eise
nas su dainomis. Žinoma, ne iš blaivumo.

Kas po tos nakties buvo, tegu jau pa
lieka, bet gatvelės tikrai nebeteks krikštyti, 
jau ir nebekalbame apie tą sumanymą, o 
pagarsėjome iš karto. Mums varpo nereikė
jo nė už virvės tampyti — plytgaliais ap
trankėme ir garsūs, žinomi.

Dar pažįsta mus iš pamėgimo taksiais 
važinėti. Jei tik gatvelėn įsuka taksis, vi
siems aišku, kad atvažiuoja lietuvis. Jei 
naktį — girtas, o jei dieną — naujas.

Argi tas laikraščių krautuvėlės savinin
kas dar nebūtų girdėjęs jokio garso apie 
mus? Nuostabu... S. Baltaragis.

Nauja TREMTIES atstovybė
Malonu informuoti Bičiulius, kad TREM

TIS įgyja vis daugiau talkininkų. Šios tal
kos dėka vis įmaniau esamose gana sun
kiose sąlygose leisti laikraštį Vokietijoje 
paliekantiems tautiečiams. Jie jau nepajė
gūs laikraštį išlaikyti ir be talkos užjū
riuose TREMTIES leidimas neįmanomas.

Nuo šiol JAV, Detroite, steigia
ma TREMTIES atstovybė, kurios 
sutiko imtis Vi. Pauža. Jis atstovaus TREM
ČIAI ir talkins paskleisti TREMTIES Lei
dyklos išleistą V. Mykolaičio-Putino trijų 
dalių romaną (viename tome) „Altorių Še
šėly“.

Naujasis TREMTIES atstovas pasiekia
mas šiuo adresu:

Mr. VI. Pauža,
9124 Quincy Ave,

Detroit 4, Mich.

teismo salės aprašymų apie Niurkos bylą 
su Niurkiene. Iš pasikalbėjimų australų 
teisme paaiškėję, kad Niurką prieš karą 
gyvenęs Rygoje ir darbavęsis Lietuvos pa
siuntinybėje. Jo šviesiaplaukė žmona turė
jusi visą eilę bičiuliškų santykių su vienu 
latvių teisėju, vėliau su vokiečių karinin
ku, dar vėliau, Vokietijoje, jos bičiuliu 
tapęs amerikietis pulkininkas, gi kelionėje 
Australijon Niurtoenė buvusi pastabėta 
prie laivo inžinieriaus padėjojo kajutės, 
bet nenustatyta, ar ten praleidusi naktį, 
lygiai kaip nenustatyta, ar santykiai su 
viešbučio Vagga ekonominiu menadžeriu 
galėjo būti glaudesnės formos. Ir vis dėl to 
teismas, darydamas sprendimą, neįparei- 
gojo, kad Niurką rūpintųsi išlaikymu dvie
jų vaikų.

TREMTIES išleistas trijų 
dalių V. Mykolaičio — Putino 
žymusis romanas „Altorių Še
šėly" viename didžiuliame gra
žiai įrištame tome yra vertin
giausias šių metų leidinys. 
Knyga užsisakoma tiesioginiai 
leidykloje, arba pas TREM
TIES atstovus. '

Keliais 
sakiniais

Čekų greitasis traukinys pralaužė gele
žinė uždangą... Čekoslovakijoje vis dau
giau sunkėjant gyvenimui ir įsigalint vis 
didesniam valdančiųjų terorui, nemaža če
kų ieško būdų kaip nors prasprukti pro 
geležinę uždangą ir pasiekti vakarus. Pas
kutiniu metu grupė čekų bėglių greituoju 
traukiniu „pralaužė geležinę uždangą“ ir 
pasiekė Vakarų Vokietiją. Jau ilgesnį lai
ką grupė čekų svarstė būdus, kaip patekti 
vakarus. Kadangi dalis pasiruošiusių pa
bėgti turėjo mažų vaikų, tad su jais pabė
gimas nėra lengvas. Buvo prieita išvados, 
jog reikia bandyti pabėgti su visu trauki
niu. Iš karto manyta bėgti pasinaudojant 
prekiniu traukiniu, tačiau vėliau ir nuo šio 
plano atsisakyta, o pasirinktas pabėgimas 
greituoju keleiviniu traukiniu. Sąmoksli
ninkai susitarė su garvežio mašinistu, ku
ris, pravažiuodamas Vakarų Vokietijos pa
sieniu, pasuktų į Vakarus. Taip ir buvo 
pasielgta. Greitojo traukinio kiekviename 
vagone prie stabdžių stovėjo sąmokslinin
kai, kad kas nebandytų sulaikyti trauki
nio. Nors tuo traukiniu važiavo keli čekų 
milicininkai, kareivis ir nemaža civilių, 
niekas nebandė, traukiniui pasukus į va
karus, priešintis sąmokslininkams, kurių 
buvo per 20. Kai tik traukinys perriedėjo 
geležinę uždangą ir pasiekė Vokietijos te
ritoriją, jis tuojau pat sustojo. Bėgliai pa
prašė leidimo apsigyventi, o nenoromis 
patekusieji prašėsi leidžiami grįžti. Po po
ros dienų norintieji galėjo grįžti. Grei- 
tųjį traukinį valdžiusiam mašinistui Ame
rikos geležinkeličiai paskyrė 100 dolerių 
už šį įdomų pabėgimą; be to, Kanadoje 
atsikūręs Batija pasižadėjo drąsų mašinis
tą pasiimti Kanadon ir jam parūpinti 
darbo.

25 000 naujų pabėgėlių. Šiais metais rug
pjūčio mėnesį iš Rytų Vokietijos Vakarų 
Vokietijon pabėgo 25 000 vokiečių. 12'000 
pabėgėlių apsigyveno Vakarų Vokietijoje, 
gi kiti vakariniuose Berlyno sektoriuose.

Reikalauja kontroliuoti pamaldas. Rytų 
Vokietijos dabartinių valdovų slaptais pa
tvarkymais reikalauma įvesti pamaldų 
kontrolę, kad tuo būdu būtų galima nusta
tyti „Vakarams dirbą agentai“.

Nauja komunistų partijos istoriją. Ne
senai išėjo iš spaudos nauja komunistų 
partijos istorija. Dabar sovietų gyventojai 
terorizuojami ją įsigyti. Pažymėtina, kad 
komunistų partijos istoriją rašė eilė auto
rių ir visi, išskyrus, vieną, susilaukė mir
ties sprendimų. Pirmasis komunistų par
tijos istoriją parašė Zinojevas. Vėliau jis 
krito nemalonėn ir 1936 metais buvo nu
teistas mirties bausme. Ir kiti komunistų 
partijos istorijos autoriai susilaukė to pa
ties likimo, kad nebūtų gyvų liudininkų 
apie daromus pakeitimus...

Tėvas kalba tėvams ...
(Atkelta iš 3 pusi.) 

ir dukrą gimnazijon mokytis ir prisiųstų 
papigintam geležinkelio bilietui gauti pa- 
žymėjmą.

Naujieji mokslo metai yra netaip senai 
prasidėję, einamas dar tik pirmas ketvir
tis ir dėl to dabar dar ne per vėlu šiuos 
mokslo metus išnaudoti.

Jei norėtume dar kokių nors smulkes
nių informacijų, kreipkitės patys aukš
čiau paminėtu adresu į Gimnazijos Direk
torių ir tuoj gausime paaiškinimų rūpimais 
klausimais.

Jau aukščiausias laikas kaldinti raktus 
atidarymui vartų į laisvą Tėvynę. Ir Vil
nius ir Kaunas ir Klaipėda džiaugsmingai 
sutiks mūsų jaunimą, baigusį tremtyje Lie
tuvių Vasario 16 Gimnaziją.

M. Tėvainis.
Mirė lietuvė tremtinė

Mlinchene, Schwabingo ligoninėje, mirė 
lietuvė tremtinė Antanina Vizbaraitė, pas
kutiniu metu gyvenusi Augsburgo stovy
kloje.

Knygų Leidyklos 
„VENTA" Pranešimas

Leidykloje gaunami šie leidiuinai:
L 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 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 FAKIRU ŽEMĘ), ke
lionės ir išgyenlmai;

2. V. Jonikas, SIELVARTO RAUDOS, 
poezija;

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

4. A. Vaičiulaitis, RINKTINIAI RASTAL 
novelės;

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

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

Leidiniai gaunami šiuo adresu: 
Jonas Rimeikis 

Postlagernd
VENTA. (Ub) MURNAU.
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