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Pranašauja Korėjos konflikto 
išsiplėtimą

JAV respublikininkų partijos senatorius 
H. C. Lodge pareiškė, jog yra galimas Ko
rėjos konflikto išsiplėtimas ir kitose Azi
jos dalyse. Sovietų siūlymas siekti paliau
bų Korėjoje tebuvusi priedanga naujiems 
pasiruošimams. Naujas komunistų puoli
mas galįs būti nukreiptas į Indokiniją.

Pasitarimus dėl paliaubų Korėjoje, nors 
komunistai davė principinį sutikimą juos 
pradėti, nepasiseka užmegsti. JT pajėgų 
vadovybė siūlo naują tokiems pasitariams 
vietą, gi komunistų atsiųsti ryšininkai sa
kosi neturį įgaliojimų apie tai kalbėti. Po 
dviejų susitikimų komunistų ryšininkai 
įtūžę išėjo iš pasitarimų ir neaišku, ar dar 
susitiks.

Persija pasiruošusi išvaryti 
britus specialistus

Teheranas. Kilusiam konfliktui tarp Per
sijos ir Anglijos Persijai suvalstybinus 
naftos Šaltinius, pagal ilgalaikės nuomos 
sutartį priklausiusius britų bendrovei, ga
lo nematyti. Paskutiniu metu persų vy
riausybė ultimatyviai pareikalavo britų 
specialistus, kurių Persijoje dar yra 300, 
dešimt dienų būvyje pasirašyti sutartį dar
bo tęsimui su persų valstybine bendrove arba 
išvykti iš Persijos. Taip pat pranešta, kad 
techinikams draudžiama gyventi bendro
vės pastatuose, pirktis maisto produktus 
bendrovės parduotuvėse bei lankytis ben
drovės valgyklose. Britų pareiškiama, jog 
po šių patvarkymų britų specialistams nė
ra įmanoma gyventi Abadane, kur yra di
dieji naftos eksploatacijos šaltiniai.

Kas pakeis britų specialistus, jei jie iš
vyktų iš Persijos, tuo tarpu persų vyriau
sybės neskelbiama.

Amerikiečių spaudos agentūrų praneši
mu persų naftos bendrovė pareiškusi tuo- 
jtra perimsianti visas transports priemones, 
kurių esama 3000 ir jų vertė siekia 11 mi
lijonų anglų svarų. Be to, be transporto, 
būsiąs perimtas ir informacijos skyrius, 
kurio vadovybė iki šiol dar tebebuvo britų 
rankose. Transporto ir informacijos sky
riaus vadovui įsakyta iki 26 rugsėjo iš
vykti iš Persijos.

Persijos parlamente dėl aštrėjančio kon
flikto vyko aštrių diskusijų. Vienas atsto
vas pasisakė pasitraukęs iš parlamento, ka
dangi ministerio pirmininko Mossadeq po
litika Persiją nustatė prieš britus ir ame
rikiečius.

Londonas. „Anglo-Irano“ bendrovė pra
neša, jog pradėta ieškoti naftos versmių 
Irake, Indijoj, Pakistane, Naujojoj Gvinė
joj ir Afrikoje. Britai, nustodami šaltinių 
Persijoje, tikisi jų susirasti kituose kraš
tuose.

♦ Caracas. Venecueloje, Caracas mieste 
įvykusioj tarptautinėj naftos konferencijoj, 
kurioje dalyvavo 27 valstybių atstovai, jų 
tarpe ir Persijos, Venecuelos užsienio rei
kalų ministeris pareiškė, jog Venecuelos 
nafta ir toliau bus tiekiama laisvam pa
sauliui. Venecuelos povandeniniai naftos 
šaltiniai, po JAV, savo turtingumu užima 
antrą vietą pasaulyje.

T R U M P A I
* Jugoslavijos partizanų dešimtmečio 

proga Tito pareiškė, jog turima žinių, kad 
sovietai imsis naujų provakacijų aštrinti 
padėčiai. Esą sovietai numatę savais lėk
tuvais, atžymėtais jugoslavų ženklais, bom
barduoti Vengrijos kaimus, esančius jugos- 
lavijos pasienyje, o paskiau dėl to bombar
davimo kaltinti Jugoslaviją.

★ Italijos ministeris pirmininkas De 
Gaspari lankydamasis JAV pareiškė, jog 
Italija yra pasiružusi su laisvuoju pasauliu 
ginti laisvės principus.

* JAV prezidentas Trumanas pareiškė 
pritarimą Atlanto Tarybos nutarimui Grai
kiją ir Turkiją įjungti į Atlanto Pakto gy
nybos sistemą.

♦ IX amerikiečių korpo Korėjoje vadas 
gen. W. Hoge pareiškė, jog komunistų ka
rių kovinė moralė kritusi. Dabar vienos 
divizijos kautynių sektoriuje nelaisvėn 
pasiduoda daugiau priešo karių, negu va
saros metu kad pasidavė visame kautynių 
lauke. Komunistų kariuose jaučiamas dide
lis nuovargis, tačiau dabar jie esą geriau 
ginkluoti, negu praėjusiais metais.

* Rugsėjo 25 dieną Korėjos fronte įvy
ko oro kautynės, kurių metu buvo numušti 
5 sovietų gamybos lėktuvai ir 5 pažeisti.

★ Anglijos karaliui padaryta plaučių 
operacija.

* Olandijos karalienė Juliana asmeniš
ku laišku kreipėsi į JAV prezidentą Tru- 
maną, prašydama jį imtis priemonių pabė
gėlių problemai išspręsti, kad žmonija bū
tų išlaisvinta „nuo šios ligos židinio“.

Dabartinės gyvenimo sąlygos Lietuvoje
Apie sunkias gyvenimo sąlygas sovietų 

pavergtoje Lietuvoje ypač daug žinių.pa
teikė šiais metais Vakarų Vokietijon grįžu
sieji vokiečiai, kurie pokariniais metais, 
gindamiesi nuo bado Rytprūsiuose, buvo 
nukilę į Lietuvą ir ten rado prieglaudą. 
Tačiau gyvenimas nestovi vietoje. Jei jo 
kitimas pastebimas kitose šalyse, tai so
vietų pavergtuose kraštuose tasai kitimas 
gali turėti žymiai aštresnes formas. Šitais 
motyvais vadovaujantis čia ir bandoma 
žvilgterti į gyvenimo sąlygas Lietuvoje per 
paties okupanto propagandos prizmę.

Kaip jau skaitytojai buvo informuoti, 
TREMTIS pradėjo sekti Vilniaus radijo 
siųstuvo pranešimus. Jie klausomi kiek
vieną dieną, kiek tatai esamomis sąlygo
mis yra įmanoma. Iš tų pranešmų jau ga
lima susidaryti vaizdą apie gyvenimo raidą 
nūdienėje Lietuvoje.

Vyksta darbo padvigubinimo akcija. Ne
senai per visą pasaulinę laisvojo pasaulio 
spaudą nuskambėjo Vilniaus darbininkų 
pasipriešinimas sovietų reikalavimams 
dirbti nemokamus viršvalandžius. Tasai 
pasipriešinimas buvo numalšintas policinė
mis priemonėmis.

Klausantis Vilniaus radijo pranešimų 
minėtos informacijos tikrumas patvirtina
mas. Dabar kiekviennos ’dienos praneši
muose kalbama apie darbininkų bei kol- 
chozininkų pasižadėjimus siekti dvigubų 
išdirbių bei dvigubų darbo normų. Tokie 
pasižadėjimai, savaime aišku, sunkiose są
lygose gyvenantiems žmonėms savanoriškai 
nekyla. Visa vykdoma pagal komunistų 
partijos nustatytą liniją. Reikalaujama ir 
žmogus, net negalėdamas apskaičiuoti, ar 
tatai jis galės atlikti, pasižada siekti dvi
gubų darbo normų. Kai per radiją kalbama 
apie dvigubų normų įsipareigojimus, nė 
vienas iš kalbėtojų neužsimena apie už at
liktą darbą atlyginimų pakėlimą. Turint 
galvoje sovietinę propagandą, jei dirban- 
tiesfėfns būtų Stengiamasi- pakelti bent 
vieną kapeiką, šis pakėlimas būtų garsi
namas per visus garsiakalbius. Tačiau šiuo 
metu apie atlyginimų už darbą pakėlimą 
nekalbama nė vienu žodžiu, tekalbama 
apie dirbančiųjų „savanoriškus“ įsipareigo
jimus siekti dvigubų išdirbių normų.

Susimąstymai taikos ir karo 
temomis

Paskutinio meto spaudoje pasirodo vis 
daugiau straipsnių, kuriais jų autoriai 
bando žvilgterti į karo bei taikos galimy
bes. Optimistų, kurie dar tebetikėtų karo 
išvengiamumu, randasi vis mažiau ir ma
žiau. Kai anksčiau vyravo pranašautojai, 
kad galį būti karo išvengta, tai dabar jų 
vietą užima spaudos skiltyse temos apie 
aštrėjančią tarptautinę padėtį, kuri galinti 
iš šaltojo karo fazės pereiti į karštojo ka
ro ugnį.

Radio bangomis karas jau vyksta. Kas 
turi progos sekti įvairių radio siųtuvų 
transliacijas, ypač iš anapus geležinės už
dangos, tas nesvyruodamas pasakys, kad 
žodinis karas jau dabar vyksta visu aštru
mu. Jis, tasai eterio bangomis vykstąs pro
pagandinis karas, yra pereinamasis bei 
pasiruošiamasis laikotarpis paskutinei ga
limybei. Prieš prabylant sparčiai kalamų 
ginklų ugniai reikalinga būsimo karo neiš
vengiamumo galimybei paruošti bei įtikin
ti gyventojus. Šioje srityje ypač varoma 
propaganda per visus Maskvos ir jos sate
litinių kraštų garsiakalbius. Faktiškai kal
bama apie būtinumą išsaugoti talką, apie 
tai, kad sovietų „demokratijos“ kraštai ne- 
noriį karo ir jo būtų galima išvengti, jei 
kapitalistinis psaulis sutiks su Kremliaus 
reikalavimu pasirašyti Penkių Taikos Fak
tą... Iš kitos pusės, per Maskvos garsia
kalbius, pagrečiui įtikinėjimų apie „neno
rą karo“, laisvasis vakarų pasaulis plūsta
mas nei ribų, nei saiko neturinčiu leksi
konu.

Aiškūs ir kiti Maskvos pasiruošimai. Be 
propagandos, kuria norima nuteikti sovie
tų gyventojus karo galimybei, kuriam 
„ruošiasi kapitalistinis pasaulis“, lengva 
įžvelgti sovietų skubius pasiruošimus, de
dant pastangų sudaryti ūkinius rezervus, 
kurie ypač rt-ikalingi karo metui. Jau šių 
metų pradžioje, komunistų partijos direk
tyvomis, buvo įsakyta sovietų gyvento
jams rašyti laiškus Stalinui ir pasižadėti 
galimai anksčiau ir galimai didesnes atlik
ti prievoles grūdais ir kitomis ūkinėmis 
vertybėmis. Atėjus derliaus suėmimui pra
dėta varyti didžiausia akcija kuo greičiau 
virš šimtaprocentiniai atlikti raštu duotus 
įsipareigojimus. Šitas tiesiog karštligiškas 
užsimojimas sudaryti atsargas kaip tik 
leidžia daryti spėliojimų apie sovietų kari
nius pasiruošimus.

Kokius atlyginimus gauna kolchozinin- 
kai? Atrodo, kad kolchozininkams už dar
bo dieną atlyginimai ne visur vienodi. Pra
nešėjo iš Žiežmarių buvo pareikšta, jog 
kolchozininkams už darbo dieną mokama 
po 2 kg grūdų. Tatai buvo pranešta su di
deliu pasididžiavimu. Pažiūrėkim į šį atly
ginimą iš praktiškos pusės. Šiuo metu Lie
tuvoje duoninių grūdų centneriui valstybė 
moka 5 rublius. Kolchozininkas, gaudamas 
už darbo dieną 2 kg grūdų, faktiškai gau
na atlyginimą lygų 20 kapeikų. Pagaliau 
galima mokamą atlyginimą skaičiuoti ir 
juodosios biržos kaina. Juodojoj rinkoj 
grūdų centneris kainuoją ligi 250 rublių 
(vietomis mažiau, o vietomis ir daugiau). 
Tad darbininkas, už darbo dieną gaudamas 
du kg grūdų, matomai aukščiausią normą, 
kuria dabartiniai valdovai mėgsta pasidi
džiuoti, faktiškai gautų, tuos grūdus par
davęs juodoj rinkoj, apie 10 rublių. Kadan
gi riebalų kg kainuoja per 60 rublių, tad 
kolchozininkas, norėdamas, sakysim, svies
to kilogramą nusipirkti, turi dirbti visą 
savaitę ir nieko nevalgyti.

Pagaliau nereikia gilintis į gaunamo at
lyginimo vertę. Keltinas klausimas, ar kol
chozininkas, gaudamas šį atlyginimą, gali 
pragyventi, paprasčiausiai sakant pramis
ti? Reiktų manyti, kad viengungis dirban
tysis, gavęs už darbo dieną du kg grūdų, 
šiaip taip išmis ir padu nemirs. Tačiau jei 
kolchozininko šeimoje yra vienas dirbanty
sis, o du ar trys nedirbantieji, ar tuo at
veju jis gali išmaityti šeimą, gavęs du ki
logramus grūdų už darbo dieną? Ir be aiš
kinimų yra aišku, jog tokį atlyginimą gau
damas dirbantysis jokiu atveju negali iš
laikyti šeimos. Tatai aišku ir patiems ko
munistams. Tačiau taip daroma nebe iš
skaičiavimų. Varomu akcija, kad motinos 
vaikus atiduotų į vadinamuosius vaikų na
mus, kitais žodžiais betariant į valstybines 
prieglaudas, kur vhikui jau nuo mažens 
pradedamas skiepyti komunizmas. Dirban
tieji gatfs pakaflk'artĄ" htlyginffhą, kad ga
lės išlaikyti šeimą, tuo atveju akcija vai
kus atiduoti auklėti į „valstybinius namus“ 
ar kuriuo kitu vardu vadinamas įstaigas 
neturės pasisekimo.

Ar noriai žmonės dirba? Pasiklausius 
Vilniaus siųstuvo pranešimų iš pirmo įspū

Priežastys, įgalinančios daryti spėlioji
mus. Po taikos sutarties su Japonija pasi
rašymo San Franciske, kur jau atvirai ne
kreiptas dėmesys į sovietų bei jų satelitų 
pageidavimus, jvyko galutinis lūžis santy
kiuose tarp Rytų policinės valstybės ir Va
karų laisvosios demokratijos. TREMTYJE, 
kalbant apie taikos sutarties su Japonija 
pasirašymą, jau buvo konstatuota, jog ta 
sutartis gana nemaloni sovietams, atsime
nant japonų tautos žmonių potencialą ir jų 
karių kovingumą.

Taikos sutarties su Japonija pasirašymą 
lydėjo Vašingtone padaryti nutarimai Va
karų Vokietijos įtraukimo į Europos gyny
bą. Tatai taip pat sovietams nemalonus 
faktas. Iš buvusio karo sovietų kariai gerai 
žino vokiečių pranšumą. Jau tik vokiečių į 
Europos gynybą įjungimo faktas psicho
logiškai veiktų sovietų karius, nekalbant 
apie jėgos svorio padidėjimą vakariečių 
pusėje.

Kad sutrukdytų Vakarų Vokietijos at- 
ginklavimą, Maskvos direktyvomis, Rytų 
Vokietijos dabartiniai valdovai pasiūlė 
bendrus visai Vokietijai rinkimus. Tačiau 
ši jų pastanga yra aiškiai permatoma ir 
sunku betikėti, kad šiuo būdu Maskvai 
pavyktų sutrukdyti Vakarų Vokietijos ap
ginklavimą. Tiesa, reikia sutikti su faktu, 
jog ir vokiečiuose nevyrauja vieninga nuo
monė dėl Vakarų Vokietijos apginklavimo. 
Stiprią opoziciją sudarą vokiečių social
demokratai esamomis sąlygomis sakosi ne
pritarsią vokiečių vyrų apginklavimui. Ta
čiau taip pat yra aišku, jog iš Vakarų Vo
kietijos pasitraukus Vakarų sąjungininkų 
kariuomenei, ko pageidautų kai kurie arti 
matą vokiečiai, pasidariusion tuštumon ga
lėtų kiekvienu atveju veržtis bolševikinis 
sriautas iš rytų. Šitai numatydami blaiviau 
galvoją vokiečiai amerikiečių kariuomenės 
pasilikimą Vokietijoje laiko grėsmės iš 
rytų sulaikymo sąlyga. Kiti gi vokiečiai 
aiškina, jog kiekviena okupacija lygi oku
pacijai. Tuo norima pasakyti, jog sovietų 
okupacija ne kuo skirtųsi nuo vakariečių. 
Šitaip galvojantiems pačioje vokiečių spau
doje randami atsakymai, pagrįsti lig šiol 
gaut\> tiekimų Marshallio 1 ir kitais 
keliais svaiginančiomis sum-uaft?. Jei tos 
paramos nebūtų buvę susiu*. a, tuo atve
ju Vakarų Vokietija, nors joje ir nebūtų 
buvę okupacinės kariuomenės, vargu būtų

džio, ypač nepažįstančiam bolševikinio gy
venimo tikrovės, susidarytų vaizdas, kad 
iš tiesų ten gyvenimas turi būti rožėmis 
klotas, jei maldas prilygstančiomis padė
komis dirbantieji kalba apie gerą gyveni
mą ir, už visa tai atsidėkodami, pasižada 
dvigubinti darbo normas, bei siekti kitų 
rekordų. Bet, štai pralenda informacija, 
kuri atskleidžia visą „savanoriškų“ įsipa
reigojimų paslaptį. Nuolat pranešama, jog 
tokių ir tokių darbe laimėjimų atsiekta tik 
dėka partinių ir komjaunimo agitacinių 
grupių. Štai rugsėjo 25 dienos pranešime 
apie grūdų prievolių valstybei viršnormi- 
nius atlikimus Dūkšto rajone buvo prane
šėjo pareikšta, jog prievolės atliktos ir sė
ja įvykdyta partinių ir komjaunimo agi
tacinių grupių talkinimo pasėkoje. Toliau 
tame pačiame pranešime buvo pareikšta, 
jog darbai pirmauja tuose kolchozuose, 
kur veikia partinės organizacijos. Šis pra
nešimas, o tokių nuolat pasitaiko, pasako, 
jog nėra tokio darbo entuziazmo, apie ku
rį per garsiakalbius mėgstama kalbėti. 
Reikalingos agitatorių komandos, kad dir
bantįjį išjudintų darbui ir jį įtikintų to 
darbo reikalingumu. Agitatorių persekioja
mas žmogus dirba. Nebūtų agitatorių — 
greičiausiai tasai darbas ir sustotų.

Vykdys sodybų panaikinimą. Nors jau 
didžiuma Lietuvos ūkininkų varu yra su
varyti į kolchozus, tačiau iki šiol didžiuma 
gyveno savo namuose. Tatai komunisti- 
nimas valdovams nepatinka. Pirmiausia, 
jų apskainavimu, kolchozininkus, gyve
nančius išsisklaidžiusiai, nėra įmanu kon
troliuoti. Be to, kolchozininkams gyvenant 
išklidusiai, kiekvienu atveju jie gali pa
remti partizanus, kurių iki šiol nepavyko 
likviduoti. Bendri kolchozininkams centri
niai pastatai pašalintų visą eilę esamų ne
gerovių. Tačiau statybas vykdyti trukdo 
Maskvos diktuojami įvairūs įpareigojimai. 
Tačiau dedama pastangų eiti prie centri- 

...n'ų kOlchAE*.m» pestatų statybos, nugriau
nant buvusius ūkininkų trobėslus. Pasku
tiniais pranešimais Tverečiaus rajone ne
trukus būsią statomi centriniai kolchozo 
gyventojams pastatai. Ruošiamasi staty
boms Kėdainių apskrityje, šitokios staty
bos Lietuvos veidą pakeistų iš pagrindų.

iki šiol pajėgusi išbristi iš skurdo ir paša
linti didžiumą karo griuvėsių.

Kodėl sovietams nepatogu būtų atidėlio
ti? Tektų bandyti žvilgterti į pasaulinėje 
spaudoje pasirodančius svarstymus, kuri
uose keliama mintis, jog paskutiniu metu 
karui kilti žymiai padidėjusi galimybė. Re
miamasi išvadomis, jog galutinai įvykus 
lūžiui tarp Maskvos ir Vakarų po sutarties 
su Japonija pasirašymo ir dar užsimojus 
apginkluoti vokiečius — sovietams lūkuria
vimas būtų nepatogus. Jei iki šiol sovietai 
galėjo tikėtis, jog laikas dirbąs jų naudai, 
tai dabar esą priešingai. Kiekviena va
landa dirbanti sovietų nenaudai. Sovie
tams, esą, belikęs pasirinkimas dabar ban
dyti leistis karo avantiūron, ar niekad. 
Šiandien Vakarai dar nėra sukomplktavę 
karinių pajėgų. Ginklų gamyklos dirban
čios pilnu tempu. Tačiau vyrų paruošimo 
ir apginklavimo klausimas tėra išspręstas 
teoretiškai. Bet kai popieDUje padaryti pla
nai bus realizuoti, tada, esą, sovietai jau 
bus praleidę buvusią geriausią progą. Be 
to, sovietai esą žiemos karo specialistai. 
Yra manančių, kad būsima žiema ir galinti 
sovietams sukelti pagundą.

Žinoma, tai yra spėliojimai. Reikia sutik
ti su teigimu, jog nuo šiol laikas gali dirbti 
sovietų nenaudai. Tačiau tatai dar nesu
daro pakankamo pagrindo daryti išvadoms, 
jog sovietams teliko vienintelis kelias — 
karas. Galimas daiktas, kad ir patys sovie
tai pas save turi nemaža sunkumų, ypač 
ūkinių, dėl kurių negali leistis į karo avan
tiūrą. Be to, Maskvoje dar vis tebevyrauja 
mintis, jog kapitalistinis pasaulis artėjąs 
prie ūkinės katastrofos, kurią ypač galįs 
pagreitinti didžiulis ginklavimasis. Tad 
lūkuriavimu sovietai gali tikėtis Vakarų 
pasaulį privesti prie ūkinio gyvenimo pa- 
sunkėjimo ir net suirimo. Šita teorija, aiš
ku, gali pasitvirtinti tuo atveju, jei iš tie
sų Kremliaus lūkuriavimui būtų atsidėta 
ilgesniam laikui. Tačiau yra pagrindo da
ryti spėjimus, kad Vakarų valstybių ben
druomenėje vienoki ar kitokį nutarimai 
nedaromi be apskaičiavimų.

Tam tikrais išrokavimais vadovaujasi ir 
Maskva. Ir vienos ir kitos pusės lūkesčiai 
nežinomi viešumai. Dalį jų tegalima nu
manyti, tačiau tasai numanymas dar nesu
daro pagrindo išvadoms, kada būtent kas 
gali leistis į karinę avantiūrą. Viena tėra 
aišku, jog pasaulis sparčiai artėja prie to 
meto, kada problemos, neišspręstos prie 
žaliojo stalo, bus perduotos spręsti kauty
nių laukuose. Bet ta data viešumai paliks 
paslaptyje Ir spėliojimų ją įžvelgti nuolat 
nestigs.
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Savomis temomis 

Savanoriai iš pavergt” kraštų
Amerikos Balsas praneša, kad Jungtinių 

Amerikos Valstybių vyriausybės sluogs- 
niuose kilęs klausimas sudaryti atskirų 
valstybių, šiuo metu esančių sovietų pa
vergtų, karių savanorių dalinius. Be visos 
eilės kitų sovietų pavergtų valstybių, mini
ma Lietuva, Latvija ir Estija. Pavergtų 
valstybių savanorių telkimui numatoma 
paskirti 1 mil. dolerių.

VLIKas pasisakys dėl 
susitarimo

Tar Lietuvos Diplomatijos Šefo min. Lo
zoraičio ir VLIKo delegacijos pasiekto su
sitarimo reikalu, kaip jau buvo praėjusia
me TREMTIES numeryje išsitarta, laukia
mas pasisakymas VLIKo ir Lietuvos Diplo
matijos kolegijos narių. VLIKo pasėdis 
šiam klausimui apsvarstyti buvo šauktas 
rugsėjo 22 dieną, tačiau jis dėl nelauktų 
priežasčių neįvyko. Susirinkusieji VLIKo 
nariai išnešė pageidavimą, kad, vadovau
jantis statutu, sekantis posėdis būtų su
šauktas 7 dienų būvyje. Patiriama, jog 
VLIKas posėdžio susirenka rugsėjo 29 die
ną ir jo atstovai pasisakys dėl minėto su
sitarimo, kurio tikslas — Lietuvos laisvi
nimo darbų aktyvimas, glaudinimas ir de
rinimas.

Danas paskirtas BALFo 
įgaliotiniu

Danija. Ligšioliniam BALFo įgaliotiniui 
Danijoje M. Brakui išvykus Vokietijon pe
rimti naujų pareigų VLIKo Vykdomojoje 
Taryboje, BALFas nauju įgaliotiniu Dani
ai paskyrė daną tekstilės fabrikantą H. 
Sebbelov'ą, kuris yra- vedęs Lietuvos gene
ralinio konsulo Danijoje dukterį. Sebbelo- 
vas yra senąs lietuvių bičiulis. Prieš karą 
jis su šeima atostogaudavo Lietuvoje.’Buvo 
aktyvus narys Lietuvos Nepriklausomybės 
laikais Danijoje veikusios Danų-Lietuvių 
Draugijos. Pokariniais metais Danijoje at
siradus lietuvių tremtinių, jis iš pat pir
mųjų dienų stojo į lietuvių šalpos darbą: 
buvo Danų-Lietuvių Šalpos Komiteto se
kretorius ir pats visapusiškai rėmė lietu
vius. Naujasis BALFo įgaliotinis šalpos rei
kalus tvarkys glaudžiai bendradarbiauda
mas su Danijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba.

Pasikeitimai
„Britanijos Lietuvyje"

BRITANIJOS LIETUVIO 37 Nr. patelkta 
informacijų, jog nuo sekančio numerio pa
kinta laikraščio formatas ir pats laikraš
tis būsiąs redaguojamas ne ligšiolinio re
daktoriaus K. Obolėno, bet redakcinės ko
misijos. Ateity laikraštis išeis žymiai ma
žesnio formato, maždaug sąsiuvininės for
mos ir 12 pusi. Jis bus spausdinamas įsi
gytoj nuosavoj spaustuvėlėj „Nidoj“. Šie 
pakeitimai padaryti, — sakoma Britanijos 
Lietuvių Sąjungos Centro Valdybos prane
šime, — dėl sumažėjimo prenumeratorių, 
kurie retėjo emigracijos į kitas šalis pa
sėkoje. Redaktorius K. Obolėnas su šiomis 
reformomis nesutikęs ir dėl to pasitraukė 
iš eitųjų pareigų.

Suimti grįžusieji 
Cekoslovakijon

Mūnchenas. Kaip jau buvo pranešta, su 
čekų greituoju traukiniu, kurį čekų maši
nistas, remiamas kitų suokalbininkų, pa
suko Vokietijon, pateko 77 čekai, neturėję 
tikslo pabėgti. Jiems buvo leista grįžti Ce
koslovakijon. Dabar Laisvosios Europos 
siųstuvas pateikia inmormacijų, jog visi 
grįžusieji buvo areštuoti, jiems neleidus 
pasimatyti su saviškiais.

Frankfurtas. Aukštoji Amerikiečių Komi
sija Vakarų Vokietijoje atmetė Čekoslova
kijos vyriausybės reikalavimą išduoti 31 
čekų bėglį, rugpiūčio 23 dieną greituoju 
traukiniu pabėgusį Vakarų Vokietijon. No
rėjusiems grįžti, pažymima pranešime, grį
žimas nebuvo kliudomas.

♦ Švedų policija išlaisvino lenką jūri
ninką, kuris bandė pabėgti iš lenkų laivo, 
įplaukusio Stockholmo uostan. Lenkui jū
rininkui bandant pabėgti, jis buvo kitų jū
reivių sulaikytas ir sumuštas. Išlaisvintasis 
paguldytas vienon Stockholmo ligoninėn.

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. A
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Svarstymai

Savanorių temomis
Same TREMTIES numeryje pateikiama 

trumpa informacija apie tai, jog Jungtinė
se Amerikos Valstybėse keliama mintis su
daryti savanorių tautinius dalinius tų 
kraštų, kurie yra sovietų okupuoti. Siam 
reikalui, savanorių telkimui, jau esą nu
matoma paskirti 1 milijoną dolerių. Tarp 
visos eilės kraštų, kurių galėtų būti su
daryti karių savanorių daliniai, minima 
Lietuva, Latvija, Estija.

Tokia, suglaustai, pateiktoji informacija.
Be aiškinimų yra aišku, kokia turėtų 

būti tų savanorių paskirtis: — pasiruoši
mas būsimai kovai prieš bolševizmą, kad 
prie būsimo laisvės žygio realiu įnašu, pa
tai savo pajėgumą, prisidėtų vyrai ir tų 
žalių, kurios laukia laisvės, kurių tremtyje 
eeą atstovai įvairiomis progomis kreipėsi 
tiek į Jungtinių Amerikos Valstybių, tiek 
| kitų laisvų valstybių vyriausybes, prašy
dami savo pavergtiems kraštams paramos 
laisvųjų valstybių politikos forumuose.

Palietus lauktosios paramos temą, tektų 
klek giliau susimąstyti. Yra tiesa, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės, Ir eilė kitų, 
iki Šiol pripažino Nepriklausomos Lietu
vos diplomatines atstovybes, o tuo pačiu 
nepripažino sovietų okupacijos teisėtumo. 
Tai, atrodo, .bene ir bus eilės laisvųjų 
valstybių realiausia parama Lietuvos lais
vinimo byloje. Šiaip jau iki šiol iš oficia
liųjų politikos tribūnų oficialūs laisvųjų 
valstybių atstovai lyg ir privengė tiesio
giai Ir atvirai pasisakyti Lietuvos, lygiai 
kaip ir eilės kitų valstybių, nešančių so
vietų verguvę, bylos reikalu. Tik kartais, 
einant prie reikalo netiesiogiai, kai kurio
mis progomis buvo kai kurių atstovų pa
rodytas Lietuvos laisvės reikalo suprati
mas.

Šitoje tyloje slypėjo tam tikros priežas
tys, kurias bene butų galima aiškinti j 
apskaičiuotu vengimu iki tam tikro 
laiko tiesiai ir, nedviprasmiškai prabilti so
vietų pavergtų tautų laisvės temomis. 
Žvelgta į pavergtų tautų laisvės klausimą 
atitrauktiniu būdu, nesileidžiant į detales. 
Tačiau ir čia buvo gana dažnai jaučiamas 
tam tikras atsargumas.

Šiandien, keliant pavergtų tautų savano. 
rių telkimo klausimą, jau, savaime aišku, I 
atvirai konstatuojama tų valstybių būsimo 
laisvinimo akcija ir tuo pačiu jų valstybi
nės egzistencijas tęstinumas.

Kalbant savanorių temomis Čia neturima 
ttkslo pasisakyti už ar prieš. Tatai turėtų 
nuspręsti ir pasisakyti lietuviškajai visuo
menei vadovaujančios institucijos. Neteko 
girdėti, kad viena ar kuri kita lietuviško
ji institucija šį klausimą būtų kiek giliau 
studijavusi. Tačiau iškylant savanorių tel
kimo akcijai, reikia manyti, šis jautrus ir 
ateičiai galįs turėti didelės reikšmės klau- 
•taoas turės būti apsvarstytas atsidėjus, pa. 
tiriant lietuviškosios visuomenės nuomenę 
h* lūkesčius.

Pageidautina, kad tokio žygio imantis, 
Jei iš tiesų šis klausimas vieną dieną pasi
darys aktualus, lietuviškoje visuomenėje 
vyrautų vieninga valia.

Hkilus savanorių klausimui, manding, 
Itetuviškoms institucijoms būtų progos pa
liesti eilę būsimą Lietuvą liečiančių klausi, 
mų. Čia nereikėtų imtis klusniojo vaid
mens, kuris beatodairiškai sutinka su įsi
pareigojimais. Vokiečiai čion mums galė
tų būti akivaizdžiu pavyzdžiu. Tiesa, kai 
buvusio karo metais jie Lietuvoje bandė

Kiekvienas ginklavimasis turi savo ribas
Po antro pasaulinio karo pasaulis suskilo i 

dvi puses. Tas skilimas įvyko palaipsniui 
po to, kai Vakarai, o ypač Amerika arčiau 
susidūrė su Rytų sąjungininku ir pažino 
tikrą sovietų veidą. Antras pasaulinis ka- 

'ras atnešė sovietų pasauliui didžiulį laimė
jimą, išplėsdamas jo įtakos sferą iš prieš
karinių ribų net iki vidurinės Europos. 
Atrodė, kad bolševizmas plėsis dar toliau, 
kol neužlies visą Europą su visomis joje 
esančiomis valstybėmis. Bet įvyko persi
laužimas. Vakarų valstybės pažino tą pa
vojų, kuris grėsė jų egzistencijai, ir paži
no imperialistinius Sovietų Sąjungos sieki
mus. Pasitikėjimas Sovietų Sąjunga suma
žėjo, nes jos visi teigimai buvo priešin
gi veiksmams. Veiksmai aiškiai rodė, kad 
Sovietų Sąjunga nenusiramins tol, kol neį
vykdys savo programos ir neįskiepys bol
ševikiškos ideologijos visam pasauliui, var
todama jėgą, smurtą ir klastą, nežiūrint, 
pasaulis to nori, ar ne. Prasidėjo trynima
sis, pasipriešinimas sovietų užmačioms au
go kas valanda, ir galų gale karo metu 
sudaryta sąjunga subyrėjo ir pasaulis su
skilo į dvi griežtas puses — į demokratinę, 
su laisva žmonių iniciatyva, ir į diktatūri
nę, su smurtu, klasta ir koncentracinėmis 
stovyklomis.

Sovietų Sąjunga, išėjusi iš antro pasau
linio karo laimėtoja, užgrobusi naujus plo
tus ir įjungusi į savo įtakos sferą naujas 
valstybes, kurioms jėga atėmė laisvo ap
sisprendimo teisę, iš pradžių manė, kad 
Vakarų valstybės neturės drąsos priešintis 
jos tolimesniems siekimams ir noroms ar 
nenoroms turės pasiduoti jos diktatui, bet 
faktai parodė ką kita. Vakarų Valstybės su 
Amerika priešaky, pasitikėdamos savo 
technika ir savo laisvę nešančia ideologija, 
ne tik pasipriešino, bet dar pareiškė, kad 
gynimui kitų tautų laisvės nevengs karo.

Po to pareiškimo Sovietų Sąjungai nieko 
daugiau neliko: — pradėti naują karą arba 
atsisakyti nuo savo programos, numatan
čios jėga įvesti bolševizmą visame pasau
lyje. Karas Sovietų Sąjungai reiškia pasta
tyti ant vienos kortos ne tik visus savo po 
antro karo įgytus laimėjimus, bet ir savo 
tolimesnę egzistenciją. Jeigu ta korta bū
tų stipri, tai galima būtų rizikuoti, bet So
vietų Sąjunga gerai žino, kad jj be neišse
miamų žmonių rezervų, technikiniu atžvil
giu atsilikusi, palygimus Vakarų valstybes, 
o ypač Ameriką. Taip pat gerai žino, kad 
tie laikai, kai skaičius žmonių ir armijų 
nulemdavo karą, praėjo. Jau antras karas 
parodė, kad technika ir nauji ginklai ne tik 
gali sunaikinti armijas, bet ir visą kraštą

telkti įvairius karinius „savanorių“ dali
nius, kiekvienu atveju į klausimą dėl Lie
tuvos ateities atsakydavo, Jog tatai nuspręs 
fiureris, atsižvelgdamas įnašo, kokį kuri 
tauta atliko... Gi dabar, kai keliamas vo
kiečių įjungimo į Vakarų Europos gynybą 
klausimas, nūdieniai Vokietijos vadovai 
aiškiai nori gauti patikinimus dėl Vokieti
jos ateities. Mums šis klausimas juoba 
lengviau keltinas, kadangi Lietuva nėra 
buvusi nei karą pralaimėjusių, nei jį kėlu
sių skaičiuje. Ji nepriklausomybės neteko 
didžiųjų grumtynių spūstyje ir šiandien 
tenorėtų patirti savo vietą būsimos Euro
pos valstybių bendruomenėje.

Šitie klausimai, iškilus lietuvių savanorių 
telkimui, taip pat neturėtų būti praleisti 
bei atidėti ateičiai.

Simas Miglinas.

paversti dykuma. Tie samprotavimai pri
vertė Sovietų Sąjungą keisti savo taktiką 
ir ieškoti kitų kelių savo programai įvyk
dyti.

Ta nauja Sovietų Sąjungos taktika — 
tai alinimo ir laikymo viso pasaulio nuo
latinėj karo baimėj taktika.

Niekam nėra paslaptis, kad Sovietų Są
junga nuolat didina savo ginklų atsargą, 
formuoja naujas divizijas ir civilių gyven
tojų sąskaiton kelia produkciją karui rei
kalingų medžiagų. Kiekvieną dieną jos ar
senalus pasipildo naujais ginklais, kurių 
net užtenka kitoms, satelitinėms valsty
bėms, vykdančioms jos agresyvinius pla
nus. Laiks nuo laiko ji koncentruoja savo 
kariuomenę prie svetimų valstybių sienų, 
demonstruodama savo jėgą, divizijų skai
čių ir savo pasiruošimą užpulti. Nors So
vietų Sąjunga oficialiai vengia užsianga
žuoti į ginkluotą konfliktą, bet nuolat per 
savo satelitines valstybes kelia pasaulyje 
neramumus ir ginkluotus susidūrimus.

Tais savo veiksmais Sovietų Sąjunga 
priverčia VakaKi pasaulį ginkluotis, didinti 
savo neproduktingas valstybines išlaidas. 
Sovietų Sąjunga pasiekė to, kad kiekvie
noje Vakarų valstybėje pakilo mokesčiai, 
susiaurėjo produkcija civiliams gyvento
jams skirtų prekių; tos prekės pabrango 
ir pragyvenimo išlaidos platesnių gyvento
jų masių padidėjo. Tokiu būdu Sovietų 
Sąjunga tikisi priversti Vakarų valstybes 
prie ekonominio bankroto, sukelti neramu
mus ir nepasitenkinimą platesnių gyven
tojų masių.

Pasaulis ginkluojasi, nors nuolat skelbia 
apie taikos norus. Sovietai ginkluojasi, kad, 
sulaukę tinkamo momento, galėtų jėga 
įvesti pasaulyje bolševizmą. Vakarų vals
tybės ginkluojasi, kad atgrasintų agresorių 
nuo noro pradėti ginkluotą konfliktą. Bet 
tas ginklavimasis nėra proporcingas išlai
doms. Kai Vakarų valstybėms vieno kario 
išlaikymas kaštuoja maždaug 75 dolerius į 
mėnesį, Sovietų Sąjungai tos išlaidos ne
viršija 6 dolerių, taigi 12 kartų pigiau. Tas 
pats yra su ginklų gamyba ir karui reika
lingų medžiagų produkcija, kuri Sovietų 
Sąjungai kaštuoja maždaug 17 kartų pigiau. 
Sovietų Sąjunga su savo koncentracijos 
stovyklų sistema turi keletą dešimčių mi
lijonų pigios darbo jėgos; be to, laikyda
ma savo gyventojus nuolatinėje baimėje 
būti išsiųstiems į koncentracijos stovyklas, 
priverčia juos dirbti už minimalų atlygini
mą ir tenkintis paprasčiausiomis gyvenimo 
sąlygomis. Taigi Sovietų Sąjunga turi 
pagrindo manyti, kad, laikydama visą pa
saulį nuolatinėje karo baimėje, per savo 
satelitus įvairiose pasaulio dalyse keldama 
neramumus, ilgainiui tikisi privesti Vaka
rų valstybes prie ekonominės suirutės ir 
tuo būdu įvykdyti savo programą.

Iš pirmo požiūrio atrodytų, kad laikas 
dirba Sovietų Sąjungas naudai. Bet yra 
keletas faktorių, kurie tuo pačiu laiku 
dirba prieš sovietus. Tais faktoriais yra 
okupuoti kraštai, kaip, Rytų Vokietija, 
Austrija, Lenkija ir Cechoslovakija.

Tuose kraštuose sovietai laiko savo oku
pacinę kariuomenę, vienur didesnį skaičių, 
kitur tik M.V.D., bet ta kariuomenė nuo
lat susiduria su kitu pasauliu, kultūringu, 
laisvu ir ekonomiškai stipresniu, negu so
vietai. Ta kariuomenė mato gyvenimo są
lygų skirtumą Sovietų Sąjungoje ir oku
puotuose kraštuose. Savaime suprantoma, 
kad kariams dažnai kyla mintis, kodėl

taip yrą; jie nors mintimi pradeda tą 
klausimą nagrinėti, pradeda ieškoti skur
daus gyvenimo Sovietuose priežasčių. Be
samprotaudami kaltininką randa bolše
vizme.

Jei prieš atkeliami į okupuotus kraštus 
Sovietų Sąjungos kariai 80°/o buvo palan
kūs režimui, nes jiems visą laiką agitato
riai sakydavo, kad tik Sovietų Sąjungoje 
yra laisvas ir laimingas gyvenimas, tai, 
kurį laiką pabuvę Austrijoje, Rytų Vokie
tijoje ar Lenkijoje, jie pamato, kad nebol- 
ševikiškame krašte gyvenimas yra daug 
geresnis, kad agitatorių kalbos yra tik 'me
las ir apgavystė. Jų pasitikėjimas bolše
vizmu žūsta, nes jie savo akimis mato ki
tokį, negu jiems buvo skelbiama, gyveni
mą; jie nustoja būti bolševizmo šalinin
kais, pradeda trokšti ko nors geresnio, pa- 
našenio į Vakarų gyventojų gyvenimo są
lygas.

Nors Sovietų Sąjunga griežtai izoliuoja 
kareivius nuo civilių okupuotą kraštų gy
ventojų, bet tiesa apie civilių gyvenimą 
prasiskverbia per kareivinių sienas, suke
lia kareivių smalsumą ir gandus, todėl 
kritika bolševikiškoms idėjoms kasdien au
ga. Kadangi sovietai laiks nuo laiko keičia 
savo okupacinius dalinius, tai daugiau ir 
daugiau karių pažįsta tikrovę ir atsitolina 
nuo bolševizmo. Nors jie nieko pasireikšti 
negali, nes šnipų sistema sovietuose labai 
stipriai išvystyta, bet sėkla, pasėta ju šir
dyse, auga ir tinkamu momentu gali būti 
tuo akstinu, kuris palengvins sugriauti 
bolševikišką sistemą. Jie jau nėra patikimi 
kariai, aklai tikintieji bolševikiškoms idė
joms, bet kariai, teroru ir bausmės baime 
verčiami būti tokiais, kokie jie dabar yra.

Tai nereiškia, kad Vakarų valstybėms ne-

teikia ginkluotis, o galima ramiai laukti, 
kol reakcija savaime įvyks. Tos reakcijos, 
prie bolševikiškos teroro sistemos, be pa
saulinės pagalbos negali būti; be to, niekas 
nėra užtikrintas, kad Sovietų Sąjunga, ma
tydama Vakarų nepasiruošimą ir silpnumą, 
nepanorės panaudoti jėgos, kad įvykdytų 
savo svajonę. Bet begalinio ginklavimosi 
taip pat negali būti. Kiekvienas ginklavi
masis silpnina krašto ekonominį gyvenimą, 
ginklai nėra amžinai modernūs jie po po
ros metų nustoja reikšmės, pasensta, at
siranda naujų, daug efektyvesnių ginklų. 
Delsimo ginklavimasis tampa begaliniu 
ir kaskart brangesniu, daugiau ir daugiau 
apsunkinančiu valstybinį biudžetą.

Todėl aiškėtų klausimas, kas bus toliau, 
kai ginklavimasis virs nepakeliame našta 
net tokiai turtingai valstybei, kaip Ameri
ka, arba kai pasauliui nusibos dalyvauti 
Sovietų Sąjungos klastingame žaidime.

Mirė Lietuvos Bičiulis
Danija. Šių metų rugpiūčio mėnesį Da

nijoje stalgia mirtimi mirė prpf. H. Šleg- 
vad, tarptautinio masto žuvininkystės 
mokslininkas ir žinovas. Velionis buvo di
delis lietuvių draugas. 1928 metais Lietuva 
buvo jį atsikvietusi ištirti Lietuvos pajūrio 
žuvingumo ir nustatyti geriausias žūklavl- 
mo priemones. Už pasitamavimus Lietu
vai prof. Blegvad buvo apdovanotas Gedi
mino ordenu. Turėdamas reikalų su lietu
viais, jis greit pamilo Lietuvą ir išmoko 
lietuvių kalbą. Su lietuviais ryšių nenu
traukė iki mirties. Pokariniais metais buvo 
veiklus Danų-Lietuvių Draugijos Valdybos 
narys. Nuoširdžiai rūpinosi lietuvių pabė
gėlių šalpa.

Pirmieji dvasiniai
TREMTIES 60 Nr. buvo pateiktas St. Mo

tuzo straipsnis skaityklų-bibliotekų Vokie
tijoje pasiliekantiems tautiečiams steigimo 
reikalu. Tuose svarstymuose jų autorius 
patelkė ir konkrečių siūlymų, būtent, kad 
reikėtų plačiu mastu vykdyti knygos ir lie
tuviškosios spaudos vajų, neužmirštant ir 
tų tautiečių, kurie nukilo į tolimiausias 
įvairių šalių užukertes ir nutolo nuo lietu
viškosios spaudos. Šitos iniciatyvos, straips
nio autoriaus nuomone, turėtų imtis Lietu
vybės Išlaikymo Tarnyba, kuriai, tikimasi, 
talkon ateitų užjūriuose gyveną mūsų tau
tiečiai, jau ne kartą parodę nuoširdaus 
dosnumo pavyzdžių.

Malonu čia atžymėti, kad TREMTYJE 
iškeltos mintys jau susilaukė pirmųjų tei
giamų atgarsių.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse gyvenąs 
rašytojas kun. Stasius B ū d a v a s per 
TREMTIES atstovą Stp.Nasvytį įmo
kėjo 6 dol., kad TREMTIES redakcija sa
vo nuožiūra laikraštį siuntinėtų negalin
tiems Jo užsiprenumeruoti tautiečiams. 
Kadangi šitokios talkos mintį iškėlusiam 
autoriui (St. Motuzui) tenka gyventi sene
lių prieglaudoje, kur yra sutelkta 87 lietu
viai seneliai, o TREMTIES tik vienas egz. 
tepasiekia minėtą prieglaudą, tad leidėjo 
nuožiūra kun. St. Būdavo įmokėtos prenu
meratos sąskaiton nuo šių metų rugsėjo 
1 dienos iki 1952 metų vasario pabaigos 
St. Motuzo vardu į Vare Ii o prie
glaudą pradėta siuntinėti po du TREM
TIES egz., kurie prašomi padalinti pa

paketai iš užjūrio
siskaityti mūsų tautiečiams.

Atgarsiai iš Argentinos. Į mi
nėtąjį St. Motuzo straipsnį jau susilaukta 
atgarsių ir iš Argentinos. TREMTIES ben
dradarbis L. K an č a u s k a s trims mėne- 
siams užprenumeravo TREMTĮ negalin
čiam užsiprenumeruoti seneliui ar ligoniui. 
L. Kančausko prenumerata nukreipta į ne
turtingiausią Heidenheimo stovyklą. Tris 
mėnesius vienas laikračio egzempliorius 
bus siunčiamas mok. Paužos vardu, 
kuris jį perduos stovyklos gyventojams.

Be to, L. Kančauskas išrašė „Argentinos 
Lietuvių Balsą“ Haid sanatorijoje besigy
dančiai studentei Nasvytytei, kuriai, užsa
kytojo prenešimu, minėtas laikraštis pra
dėtas siuntinėti.

Kukli, bet graži pradžia. Jei užjūriuosna 
nukilusių tautiečių bus jautriai atsiliepta 
į TREMTYJE iškeltą sumanymą paremti 
spauda bei knygomis Vokietijoje paliekan
čius tautiečius — bus atliktas didelis pasi- 
tarnavimas netikrumo spūstyje esantiems, 
ypač neišgalintiems užsisakyti laikraštį. 
Laikraščių bei knygų užsakymus čia pa
siliekantiems TREMTIS pavadintų „dva
siniais paketais“. O tokie paketai turėtų 
būti nuolatiniai, nes paliekantiems reika
linga ne tik materialinė parama, bet lygiai 
ir dvasinė, kad Jie svetimųjų tarpe gyven
dami nejaustų tolstą nuo savųjų.

TREMTIS čia reiškia nuoširdžią padėką 
pirmiesiems Bičiuliams, atėjusiems į talką 
mūsų tautiečiams, kuriems likimas lėmė 
palikti arčiausiai netikrumų kraterio.

TREMTIS.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a ■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•••■■■  

kad jis sudergė ją?! buitį sugriauna, dėl ko jis dažnai visą gyvenimą juos
— Kaip? Kaip?! keikia.
— Eik, paklausyk viso miestelio, viso sodžiaus Tuojau iš klebono sugrįžę išprašė tėvai mane Iš se- 

š neko s! klyčios. Mama apskabino mane ir apsiverkė.
Man galvoje tuščia pasidarė. Visu kūnu, kaip ledas, Bet kai aš pasakiau, kad tiktai už to tekėsiu, už ko 

šalta srovė perbėgo. norėsiu, mama vėl ėmė spirtis:
— O tai tau gerai, o tai tau leisti ją giedoti, — barė — Už ko norėsi, už to tekėk; bet už kuprio, kad 19a 

tėvas mamą. — Aš sakiau, bet ne, tu užsisyplrel... man žemė skirtūs, niekuomet neištekėsi!
Kaltink dabar pati save. — Tikrai, Gunde, mes tavęs jam neduosim. Pagalvok

— Užmušti ją, užmušti! — vėl šoko mama į mane su tiktai pati! — pritarė tėvas.
kumštimis, bet tėvas ją atstūmė. — Nelaiminga aš, ne- — Nieko negalvosiu! — atkirtau visu pasipriešinimu, 

nte, žiūrėk, nyksta; tuoj visai jo nebus... Išnyko. O — Dabar, jei nori, papasakosiu, — sugrįžo Gundė iš laiminga tokią paleistuvę pagimdžiusi, atgal ant suolo Panašiai ne vieną dieną mes susikertam. Ir niekas 
tas vienas plaukia. liūdnas koks. O gal ir jis jausmą dangaus. Tarpkrūmin aplinkui žvilgterėjo. Apsidairė, krito. — Kad geriau ir tavęs būčiau nepažinus... Kur neįveikia...

— Papasakok, — sugrįžau ir aš. man dabar dėtis, kur man dabar dėtis?... Tegul geriau —• Tai vis dėl tavęs, — užbaigė Gundė ir giliai atei-
— Gal būt, — žavi mane Gundės vaidentuvė. — Antrą Velykų dieną, jau pavakarį, pareina mama negyventų toksai vaikas. duso.
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— Gerai jiems dabar. Tur būt. kaip mums... Žiūrėk, Išlindo kažin iš kur juodas pakaruoklis debesėlis ir 
jte į vieną susilieja. Jau vienas, 'tiktai vienas. Vėl ski- sustojo ties mumis viršuje. Išsiplėtė. Užtemdė saulę, 
rtast Po truputį, po truputį, nenoromis. Žiūrėk, visai Kažin kas ne taip pasidarė. Truputį šalta, lyg jis būt 
Išsiskyrė! Vienas plaukia tenai, kitas kitur. Tas mažės- pavogęs ką.

— Žvilgterėk ton pusėn. Matai, kiek tenai smulkučių 
debesėlių? Visi jie vienijas, skirstos. Tyliai, ramiai. Su- 
■Kes ir išsiskiria. O tenai štai, ties bažnyčios bokštu, 
metai kokie du dideli debesys vienas į kitą eina. Vie- 
OM, kaip meška koks, eina pasistiebęs ant paskuti- 
sėųjų kojų; priešakines aukštai bauginančiai pakėlęs 
Mko. Į jį išsižiojęs lekia vilkas. Sudraskys, rodosi... 
© ano debesėlio, kuris vienas plaukė, žiūrėk jau nėra. 
Kaip greitai išnyko... Ten štai ties ežeru, tarytum 
koks kalnas, tarytum grafo Argaudo rūmai kabo... 
Waip tie dedebesys draikosi. Kodėl taip?

— Dievas juos žino.
— O tu nežinai?

Sunku viską permanyti. Juos vėjas visaip nešioja, 
visaip draiko; vienoj vietoj jie taip atrodo, kitoj kitaip 
k mums žiūrint panėši tai į kokius gyvulius, tai į 
paukščius, tai net į žmones.

— Gal tik todėl. Bet žmonės sako, kad jie reiškia kai 
Iru kai mam parodo ką. Jei angelą pamatai, ta! būsi 
laimingas, jei seną bobą, ne. Vis tai burtai... Juk tuos 
pačius angelus ir tas pačias bobas gali visi pamatyti. 
W

— Žinoma.
Mutilom. Sužiurom į dangų, į tuos visokius debesė- 

Ir netikėjom, rodos, savo pasiaiškinimams. Norė
jom, laukėm, kad jie patys ką pasakytų, patys paaiš- 
Irtntų, kam jie taip plauko, draikosi.

Jie nieko nesakė. Vien tik vienijosi, vien tik vieni 
auo kitų bėgo ir nyko dangaus mėlynoj bedugnėje. 
Barniai, iškilmingai.

iš sodžiaus ir nieko nesakydama puola į mane ir tren
kia kumščia pakalom Paskum nustveria už rankų, iš
traukia viduraslin ir visu smarkumu bloškia žemėn.

Man akyse aptemo.
Parbloškusi asloje ėmė mušti ir spardyti kojomis. Ir 

vis tyli, nieko nesako.
Man dinkterėjo, kad mama iš proto išėjo. Pradėjau 

rėkti visu balsu, šaukti pagelbos.
Įbėgo tėvas ir visas išbalęs, kaip drobė, klausia jos:
— Ką tu dirbi?!
Ji vis tyli ir dar pikčiau mane muša.
Pagaliau tėvas sugriebė ją už pečių ir atplėšė nuo 

manęs.
Tuomet mama užsidengė priekaiščiu akis ir sukniu

busi ant suolo baisiai užraudojo.
Tėvas, atkėlęs mane visą sudaužytą, ėmė rūpestingai 

klausinėti:
— Sakyk, Gunde, kas čia yra?
— Nieko nežinau, tėveli.
Tuomet mama pradėjo tarti savo raudai:
— Tai tau dūkrelė, ta! tau mūsų geroji! Tai ką Ji 

padarė! Suėdė ji mane, suėdė! Suteršė ji mūsų namus, 
apiblaurino visą giminę!... Aš tau sakiau, aš tau sa
kiau, kad reikia geriau ją priturėti, reikia geriau įža
boti! Tu vis manęs neklausei. Dabar žinokis!

— Kas čia yra, aš nesuprantu, — visai jau nusiminęs 
ėmė tėvas spirti.

— Tu dar nesupranti?!-—suriko atsistojusi motina.— 
Tu dar nežinai, kas čia yra?!... Tu nežinai, ką pa
darė tas prakeiktas kupris tavo dukterei?! Tu nežinai,

— Na, ką tu dabar man atsakysi? — piktai priėjo į 
mane tėvas.

— Ką aš galiu atsakyti, būdama visai nekalta, — iš
tariau pro ašaras.

— Tu nekalta! O kad pasakytum teisybę, tai ... ėmė 
tėvas į kampus dairytis.

— Tėveli mylimas, aš nieko nežinau, aš visai nekalta, 
— puoliau jam rankų bučiuoti.

Bet jis išsirovė ir nuėjo už krosnies.
Girdžiu, kad virves nuo sienos kabina. Kaip žaibas 

sprukau iš grinčlos. Įlėkusi seklyčion užrakinau duris.
— Ką jie čia mane nekaltai plaks! — augo manyje 

pasipriešinimas. Net ir langenyčlas iš vidaus uždariau 
ir skersinius uždėjau.

Atsivijo tėvai paskui.
— Atidaryk, o jei ne, tai užmušim! — grąsino.
— Darykit, ką norit, — atrėžiau piktai.
— Duris išlaušim!
— Lauškit. n
Apie valandą beldė, daužė, bet manęs nepasiekė.
Dvi dienas neišėjau. Nevalgiau, nemigau. Jau nebel

dė, bet pamokslus, pamokslus man. rėžė anapus durų!
Trečią dieną sužinojau iš Julytės, kad klebonas pa

sišaukė tėvus. Paskum, kad jis išaiškino jiems, kad čia 
dar nieko blogo nėra atsitikę, kad aš tik nekaltai 
apšmeižta. Vargais, negalais įtikėjo seniai. Prisipažino 
net paskum, kad klebonas jiems aiškinęs, kad meilei 
kelio negalima pastoti, kad reikia dūkrelę atiduoti tam, 
į ką jos širdis traukia. Ir kad, Dieve sergėk, negalima 
nieko varu varyti. Tuomet tik tėvai patys savo vaiko

—■ Kad tik tu truputį būtum kitoks, kad tik neturėtum 
tos kupros, būtų viskhs gerai; seniai jau būčiau tavo, — 
pradėjo ji po valandėlės kitu balsu, žemai palenkus 
galvą. — Tėvai nei kiek nebūtų priešinęs, būtų seniai 
išleidę. Bet dabar... Ir žmonės sako: „Kur jai už tokio 
eiti: ji gali sveiką, gražų vyrą iškirsti...“ Nejaugi jam 
negalima tos kupros atitaisyti? Juk gal gydytojai ga
lėtų taip padaryti, kad jos nebūtų matyt, kad ji iš
nyktų?

— Deja, niekas negali, — atsidūrė mano balsas kaip 
į šaltą uolą, kur mano svajonės dėl nugaros išlyginimo 
seniai jau buvo palaidotos.

Ir pajaučiau dabar, kokia mano kupra buvo sunki. 
Neatkeliama, kitus bauginanti.

Gundė paraudonijo. Lyg pajautė, kad aš jos vidaus 
mintį atspėjau.

Tarytum sugauti, abu nutilom. Sunku buvo tylėti. 
Bet Ir aš ir ji neturėjom, rodos, ko šnekėti. Į šalis dairė
mės, ir tik pavogčiom vienas į kitą. Keista, nejauku 
darės.

— Ko mes tylim? — pertraukiau, nes man persunki* 
buvo.

— Ir aš nežinau.
Ir vėl nutilom.
Mano galvoje išdygo menka, mažutė mintis. Augo ji, 

kėlėsi po truputį. Nedrįsdama, privengdama ko. Toliau 
— drąsiau. Pagaliau išsiveržė. Kad ir būčiau norėjęs, 
negalėjęs būčiau jos. sulaikyti. Tikrumoj ne nauja ji 
buvo:

— Ar tu pirma manęs mylėjai ką?
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Lietuviai visame pasaulyje
Sovietų terorą Lietuvoje vaizduojančios parodos Stovyklose

Jungtinėse Amerikos Valstybėse buvo 
Įvairiuose miestuose suruošta eilė paro
dų, vaizduojančių sovietų terorą Lietu
voje, kurios turėjo didelio pasisekimo. 
Ateityje norima pereiti prie kilojamų 
LIETUVOS GENOCIDO PARODŲ ren
gimo. Kaip tos parodos rengiamos ir kas 
jose lankytojui rodoma rašo kalbamų 
parodų rengėjas J. Rimašauskas. Red.

I. Parodų tikslas 
šiomis parodomis siekiama sutelklti kuo 

daugiausia dokumentinės medžiagos apie 
Lietuvoje ir kituose bolševikų pavergtuose 
kraštuose vykdomą genocidą (tautų ir žmo
nių naikinimą) ir visa parodos formoje pa
teikti plačiai visuomenei.

Parodoje išstatytų dokumentų ir foto 
nuotraukų pagalba amerikiečių visuomenė 
supažindinama su komunistų vykdomais 
tautų naikinimo metodais, kaip: a) masi
niais gyventojų areštais, trėmimais ir b) 
žudymais.

Patirtis rodo, kad ruošiant genocido pa
rodas yra geriausia proga per vietos spau
dą, radio, bažnyčias, organizacijas ir pa
vienius Įtakingus asmenis supažindinti vi
suomenę su paties genocido sąvoka, jo pa
sėkomis už geležinės uždangos ir naikina
mų tautų laisvės kova.

Tokiu būdu Lietuvos Genocido Paroda 
turi lyg ir dvejopą tikslą: 1) parodyti ti
krąjį komunistų veidą ir 2) sukelti galimai 
daugiau simpatijų pavergtų tautų laisvės 
kovai.

čių okupacijos, tam tikrais atvejais gali 
tekti siaurinti arba visiškai išjungti.

V skyrius (komunistų genocido veiksmai 
kituose kraštuose). Komunistų genocido 
akcija vykdoma visur, kur tik Įsigali so
vietų rėžimas. Dvasinės ir medžiaginės ver
tybės naikinamos kartu su jų kūrėju — 
žmogumi. Tatai pavaizduoja genocido aktai 
ne tik Lietuvoje, bet ir kituose sovietų pa
vergtuose kraštuose, kaip: Latvijoje, Esti
joje, Lenkijoje, Ukrainoje. Šių kraštų gy
ventojų naikinimui pavaizduoti pakanka 
ištatyti po 10—20 dokumentų.

III. Eksponatai ir jų tvarkymas
Kiekvienas dokumentas bei foto nuotrau

ka yra Įrėminta specialiame skyde. Kiek
viename skyde yra: dokumentas (ar foto 
nuotrauka), dokumento vertimas ir ekspo
nato numeris. Tais atvejais, kai dokumen
tas susideda Iš kelių skydų, viename sky
de telpa paskiras dokumento puslapis ir jo 
vertimas. Kiekvienas dokumentas ar foto 
nuotrauka turi atitinkamus paaiškinimus.

Kiekvienas parodos skyrius ar poskyris 
turi atskirus pavadinimus, kurie Įraštyti 
ant atskirų juostų. Lietuvos Genocido pa
rodą sudaro 250 paskirų skydų, kurių kiek
vienas 21X36 colių dydžio. Šin skaičium 
Įeina diagramos ir atitinkami šūkiai.

Įvairūs žemėlapiai ir kiti didesnio forma
to braižiniai parodos išstatymo vietoje de
rinami pagal patalpų dydį.

Dekoratyvinė parodos medžiaga. Gera, kai 
pasiseka parodos Įžangini skyrių dekoruoti 
tautodailės dirbiniais ar savų dailininkų 
kūriniais. Visa parūpinama parodos ren
gimo vietoje, atsižvelgiant Į patalpų dydį. 
Pageidaujamas ir knygos skyrelis, kuriuo 
svetimtaučiai paprastai domisi.

IV. Parodos arganlzavimo tvarka
Lietuvos Genocido Paroda yra sudaryta 

iš Lietuvių Tautinės Martirologijos skyriu
je sutelktos dokumentinės medžiagos ir 
veikia Amerikos Lietuvių Tarybos pritari
mu ir parama.

Amerikoje parodą galima suruošti kiek
vienoje lietuvių kolonijoje, iš anksto susi
tarus su jos vadovu. Susitarimas padary
tinas 4 savaitėms prieš parodos atidarymą.

Bendras parodos eksponatų svoris yra 
per 300 svarų.

Lietuvių kolonijose parodas ruošia Ame
rikos Lietuvių Tarybos skyriai ar tolygios 
visus lietuvius apjungiančios organizacijos. 
Parodos rengimo vietoje sudaromos dvi ko
misijos: reprezentacinė ir technikinė. Pir
moji sueina J kontaktą su vietos valdžios 
atstovais bei organizacijomis, - antroji 
(technikinė) užmezga ryšius su kitų tautų 
atstovais, ypatingai tų tautų atstovais, ku
rios yra sovietų pavergtos.

Informacinė literatūra
Parodos sėkmingumui yra būtina litera-

„Geventojų daugumą sudaro 
ligoniai, džiovininkai..

Wehnen. Wehnen lietuvių stovykla ran
dasi apie 8 km nuo Oldenburgo miesto į 
vakarus Oldenburgo krašto lygumuose. Pa
talpos — barakai yra pakenčiami, tik kaip 
lengvos statybos ir todėl žiemos metu daug 
kuro reikalauja, jeigu jienorima šalti. Ta
čiau miškas ir durpynai netoli ir tokiu 
būdu kuro klausimas ne taip sunkiai 
sprendžiamas, kaip kitur. Stovykla suside
da iš 9 didelių ir 1 mažo barako. Stovyklos 
rajone yra kelios gražiai sutvarkytos aikš
telės su suolais, kur prie gražaus oro ir 
pavakariais žmonės susėda pašnekučiuoti. 
Savo laiku stovykla sutalpino netoli 1000 
gyventojų. Likviduojant kitas Britų Zonos 
stovyklas (Rotenburgą, Uchtę, Lehrtę, Wa- 
tenstedtą, Oldenburg Unterm Berg ir ki-

n. Parodos apimtis
Lietuvos Genocido Parodos eksponatai 

suskirstyti į 5 pagrindines grupes:
I Skyrius (Įžanginis). Foto nuotraukų ir 

diagramų pagalba parodomas kultūrinis ir 
ekonominis gyvenimas Nepriklausomoje 
Lietuvoje.

H skyrius (pirmoji sovietų okupacija
1940— 1941 metais). Šis parodos skyrius yra 
suskirstytas Į 10 poskyrių, kuriuose patei
kiami dokumentai ir duomenys pagal pas
kirus komunistų vykdomo genocido aktus:

a) sovietų Rusijos pasiruošimas Lietuvos 
okupacijai, b) ramių Lietuvos gyventojų 
areštai, c) ramių Lietuvos gyventojų trė
mimai Į Rusijos koncentracijos stovyklas 
priverčiamiesiems darbams, d) kalinių pa
dėtis komunistų policijos kalėjimuose, e) 
teismai komunistinėje santvarkoj, f) suim
tųjų siuntimas Į priverčiamų darbų stovy
klas, g) bendro pobūdžio dokumentai, vaiz
duoją komunistų santvarką Lietuvoje, h) 
kalinių žudymas komunistų kalėjimuose, i) 
civilių gyventojų žudymas, j) kankinimo ir 
žudymo priemonės.

*’ III skyrius (vokiečių okupacija Lietuvoje
1941— 1944). Šiame skyriuje dokumentai 
suskirstyti panašia tvarka, kaip ir sovietų 
pirmosios okupacijos laikotarpio.

IV skyrius (antroji sovietų okupacija), a) 
Lietuvos genocido dokumentai.

Pastaba: Neturint pakankamai doku
mentacijos iš 1944—1951 m. genocido Lie
tuvoje, šiame skyriuje pateikiama plati do
kumentacija iŠ sovietų koncentracijos sto
vyklų vergų gyvenimo. Skyriui lietuvišką 
atspalvi teikia lietuvių laiškai, diagramos 
bei atitinkami braižiniai.

b) Letuvių rezistencija okupuotame kraš
te. Šio poskyrio dokumentacija skirstoma Į 
dvi dali: rezistencinės kovos dokumentai ir 
foto nuotraukos.

P a s t a b a .* Šis skyrelis, kaip ir vokie-

tas), jų gyventojai lietuviai buvo sukelti Į 
Wehnen. Gyventojų sudėtis laikas nuo lai
ko keitėsi. 1949 m. prasidėjus emigracijai į 
U.S.A., dauguma išemigruojančių krypo 
link U.S.A. Nežiūrint visokių sunkumų, 
stovykla sugebėjo iki šiandien išlikti gry
nai lietuviška. Dabartiniu metu stovykloje 
turima dar 352 gyventojų. Iš jų yra 105 
vyrų, 106 moterų ir 141 vaikai. Dalis dar 
esamų gyventojų tikisi išemigruoti Į U.S.A. 
ir Kanadą kaip DP, o kiti pagal vokiečių 
pabėgėlių kvotą. Gyventojų daugumą su
daro ligoniai, džiovininkai, invalidai, našlė® 
su mažais vaikais ir skaitlingos šeimos, ku-* 
riems jokių emigracijos galimybių nėra. 
Todėl yra jie priversti likti Vokietijoje.

Stovykloj gyventojų tarpe yra 89 ligoniai, 
iš jų 64 Tbc., našlių 10, našlaičių 5, skait
lingų šeimų 36 (didžiausia su 6 mažais vai
kais), vyrų virš 65 metų 12, moterų virš 
60 metų 15. Tad ir darbingų žmonių ne
daug yra. Be to, vietoje ir jokių darbų nė
ra. Todėl žmonės verčiasi iš skurdčioš pa
šalpos. Stovyklai vadovauja vokietis Breu
er, buvęs 12 metų Amerikoje, kuris giliai 
užjaučia tremtinių gyvenimą ir stengiasi 
padėti.

Anksčiau veikusi gimnazija, vėliau pro
gimnazija, metų pradžioj uždaryta. Beliko 
trijų komplektų pradžios mokykla, kuriai 
vadovauja mokytojas A. Atas; mokytojai 
yra Pecoldienė ir E. Smieliauskas. Mokyk
lą lanko apie 80 vaikų. Veikia ir Karve- 
laitlenės vedamas vaikų darželis su 45 vai
kais. Stovykloje yra liuterionių ir katalikų 
kažnyčios. Dvasios reikalais rūpinasi liute- 
rionių kun. Keleris ir katalikų kun. Steigvi- 
la. Evangelikai yra 177 ir 175 katalikų. 
Veikia ir YMCA/YWCA skyrius su 38 na
riais, kuriam vadovauja Fr. Šlenteris. XMCA 
laiko skaityklą, knygyną ir stalo teniso 
kambarį. Skyrius turi sportininkų ir tau
tinių šokėjų grupes. Kas sąvaitė atsilanko 
kinas. Nesenai užbaigti Breivės pastango
mis įsteigti tris mėnesius trukę mašinraš
čio kursai, kurie buvo lankomi 24 mokinių. 
Jiems vadovavo mašinraščio specialistė 
Sutkienė. Stovykloje visą laiką veikia ir 
anglų kalbos kursai, kuriems vadovauja 
Jonas Preikšaitis. Gyventojų patogumui 
stovykloje veikia kooperatyvo ir viena prir 
vati krautuvė, bei svetainė. (Kai kurie sto
vyklos gyventojai nusiskundžia, kad vieno
je iš svetainių stovyklos dalis jaunuolių iš
moksta per anksti susipažinti su kortomis 
ir girstavimu. Red.)

Rugsėjo 13 d. kompozitorius Juozas Stro- 
lia stovyklos gyventojams skaitė paskaitoj 
Menininkas, jo aplinka ir padorumas. Pao- 

tiulis, Kanadoje — J. Kardelis, Australl- kaita buvo apie 60 žmonių lankyta. Po pas- 
joje Dlpl. ekon. J, Valaitis; didelis Archy- iS- -r— 1 *
vo talkininkas yra Ružancovas. Numato
mas Archyvo atstovybės įsteigimas Pietų 
Amerikos kraštams.

Liet. Bibliografijos Archyvo vedėjas Dr. 
A. Gerutis reiškia padėką už ligšiolinę 
talką visiems, prisidėjusiems prie Archyvo 
vykdomų darbų, ir tikisi, Jog ir ateity, 
tiek knygų leidyklos, tiek laikraščių redak
cijos ir toliau ŠĮ mūsų kultūrininių verty
bių darbą parems (Liet. Bibl. Archyvo 
adresas: Archives Bibliographlques Lithu- 
aniennes, Berne, K. Spittelerstr. 22, 
Schwizerland). Kadangi leidiniai dublikuo- 
jami, leidyklos prašomos ir toliau siųsti po 
2 egz. V. Braziulis.

tūra. Parodos rengėjo pastangomis yra 
anglų kalba išleistas parodos katalogas „A 
Look Behind the Iron Curtain“, kuris gau
siai iliustruotas. Be to, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Informacijų Centro yra išleista 
„Lithuanian's fight for Friedom“ ir Infor
macijos Tarnybos „Living in Freedom“. 
Šie leidiniai, galima pasakyti, parodą pa
pildo ir paryškina. Visais parodos reikalais 
kreipiamasi šiuo adresu: J. Rimašauskas, 
1847 E. 86 th St., Cleveland 6, Ohio, USA.

J. Rimašauskas.

Lietuviškų knygų lobynas Vakarų Europoje
Jau buvusio karo metais, Lietuvą atsky

rus nuo laisvojo pasaulio, laisvuose kraš
tuose palikusieji lietuviai pajuto stoką lie
tuviškos knygos. Jų kiek buvo dlpl. atstovy
bėse, buvo dvi didesnės privačios bibliote
kos. Tai Dr. Saulio Šveicarijoje ir Klimo 
Prancūzijoje. Pastaroji, P. Klimo, bibliote
ka karo metu buvo dingusi. Kalbama, kad 
ji vėl atsirandanti.

Taigi pokariniais metais, didelei lietuvių 
bangai pasiekus Europos vakarus ir čia 
pradėjus eiti lietuviškiems laikračiams Ir 
pasirodant vis daugiau lietuviškų knygų, 
Dr. A. Gerutis Šveicarijoje ėmėsi inciatyvos 
Įsteigti Lietuvių Bibliografijos Archyvą, ku
riame buvo numatyta sutelkti ne tik trem
ty išėjusieji lietuviški leidiniai, pradedant 
periodine spauda ir baigiant kitais leidi
niais, bet ir imtasi rinkti leidiniai apie lie- 
tuvą svetimomis kalbomis. Liet. Bibliogra
fijos Archyvas, atlikus paruošiamuosius 
darbus, buvo Įsteigtas 1946 metų vasarą. 
Taigi Šiais metais šis lietuviškosios kultū
ros rinkimo ir saugojimo lobynas atžymi 
penkerlų savo veiklos metų sukaktį.

Pirmąją duoklę knygomis bei kitokiais 
spaudiniais archyvų atidavė adv. L. 
Šmulkštys, agr. Balys Gaidžiūnas ir kt. 
Netrukus Archyvas susirado talkininkų, 
kurie buvę paskirti jo Įgaliotiniais.

Vėliau Archyvą rėmė tremties metų mū
sų leidyklos bei leidėjai, kurie, su mažo
mis išimtimis, gyvai atsiliepė Į Archyvo 
atsišaukimus ir siuntinėjo jam savo leidi
nius, — sako Dr. A. Gerutis. Ypatingai 
Archyvui pasitarnavo kun. Dr.‘P. Petrai
tis. Jis vienas iš pirmųjų parėmė Archyvą 
ir medžiagiškai, iš savo vadovauto Caritas 
Lithuania paskirdamas tam tikrą sumą pi
nigų.

Šiandien Liet. Archyvas yra vienintelė 
vieta Europoje, kuriame yra sutelkti kone 
visi leidiniai, išėję ar tebeeiną Vokietijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Itali
joje, Šveicarijoje, Belgijoje, Danijoje, Šve
dijoje ir Norvegijoje, Viena Europa nepa-

sitenkinta. Buvę susižinota ir užmegsti ry
šiai su mūsų leidėjais kituose žemynuose. 
To pasėkoje Archyve esą Australijos lietu
vių spaudos gana pilni rinkiniai. Turima 
daug leidinių ir iš Pietinės Amerikos. Ar
chyvas mažiau kreipęs dėmesio Į lietuvių 
perjodiką Siaurės Amerikoje, nes ten esą 
Įvairių organizacijų, renkančių perjodinę 
spaudą. Tuo norėta vengti lygiagretiškumo. 
Paskutiniu laiku J. A. Valstijose pagausė
jus lietuviškų knygų bei žurnalų leidybai, 
stengiamasi visus tuos leidinius sutelkti 
Archyve. Dalis minėtų leidinių gaunama, 
kitą dal| stengiamasi gauti. Gaunami veik 
visi leidiniai ir iš Kanados lietuvių.

Šiandien Archyvas yra sutelkęs, neskai
tant dublikatų, virš dviejų tūkstančių to
mų knygų ir brošiūrų. Be to, apie 230 peri- 
Jodikos komplektų, tik deja, ne visi yra 
pilni. Taip pat sutelkta šiek tiek grynai 
archyvinės medžiagos, k.t. organizacijų by
lų, rankraščių, lietuviškų parengimų pla
katų, programų ir kitokių spausdinių. Pa
žymėtina, kad Archyvo rinkiniuose esama 
nemaža leidinių svetimomis kalbomis apie 
Lietuvą. Ir šitas skyrius papildomas vis 
naujais leidiniais, kuriuos pavyksta sume
džioti visuose pasaulio kraštuose. Netenka 
abejoti, kad Lietuvių Bibliografinio Archy
vo rinkiniai turės nemažos kultūrinės ver
tės. Tais rinkiniais jau dabar naudojasi ne 
tik mūsų tautiečiai, bet svetimtaučiai, be- 
sidomų lietuvių kultūra ir bendrai musų 
tautos problemomis.

Šios institucijos reikaluose Jautrią vietą 
užima pinigo klausimas... Kuriant Ar
chyvą nebuvę pasirūpinta šiokiu ar kitokiu 
„kraičiu“ tam „naujagimiui“ ugdyti. Nors 
Archyvas ir verčiasi iš geros valios žmo
nių aukų — dauguma leidinių gaunama 
nemokamai, — bet turi ir išlaidų, net ne
mažų. Reikėję Įsigyti reikalingą Inventorių 
— lentynas; reikėję pirkti veltui negauna
mus ar trūkstamus leidinius (veik visus 
leidinius svetimomis kalbomis apie Lietu
vą reikia nupirkti); nemažą išlaidų dalĮ

sudaro ir paštas. Be paramos, gautos per 
a. a. kun? Petraiti, Archyvą rėmė Lietuvių 
Kultūros Tarnyba, kai šiai Įstaigai vado
vavo Archyvo Bičiulis, Inž. Novickis ir 
keliais atvėjais Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomasis Komitetas. Pastaruosius 
dvejus metus Archyvas, negaudamas iš 
niekur paramos, turėjo verstis iš paties ve
dėjo kuklaus uždarbio... Archyvą šią va
sarą piniginiai kiek parėmė žinomas Ame
rikos lietuvių kultūrinių darbų nuoširdus 
rėmėjas, Juozaz J. Bačiūnas, o rašant šias 
eilutes gautas pranešimas, kad VLIK'o 
VT'cos Lietuvybės išlaikymo Tarnyba yra 
nutarusi iš savo kuklių lėšų paskirti Ar
chyvui piniginę paramą. Tokia parama su
teiks galimybę Archyvui sklandžiau dirbti 
ir Įvykdyti seną svajonę — iš turimų trib- 
letų bei gaunamų iš visų kraštų senesnių 
leidinių — sudaryti kad ir nedidelę Skra
jojamą Biblioteką, kuri lietuviškomis kny
gomis galėtų aprūpinti ne tik Šveicarijoje, 
bet ir kituose Europos kraštuose pasilie
kančius gyventi mūsų tautiečius tremti
nius.

Lietuvių Bibliografijos Archyvas, vyky- 
dydamas pasiimtus uždavinius, Įvairiose 
šalyse turi Įsteigęs savo atstovybes-Įgalio- 
tinius, kuriais šiuo metu yra: JAV V. Bra-

kaitos jis su sūnumi atliko trumpą koncer
tinę dalĮ.

P.L.B. Wehnen apylinkei vadovauja Vla
das Narbutas, kuris su dideliu pasišventi
mu šį tikrai sunkų darbą lietuvybės ir gy
ventojų labui atlieka. Fr. SL

Patikslinimas. Praeitame TREMTIES nu
meryje pateiktame Wehnen stovykloj® 
Tautos Šventės minėjimo aprašyme įsibro*- 
vė netikslumas, kuris čia atitaisomas. Me
ninės dalies atlikime, be vaikų darželio aur 
klėtinių, pasirodė tautiniais drabužiai® 
apsirengęs jaunimas, kuris pašoko tautinių 
šokių.

— Ką sakai? — lyg nesuprato, lyg nenugirdo. šiai jo nekenčiau. Turėjo biaurų, ožišką balsą, ilgas, 
Ar seniau, pirmai mylėjai ką? — atkartojau švel- kaip kartis kojas ir baltus, siaurus ūsus. Bet buvo vi-

— Nežinau... — svyravo. — Gali blogai pasibaigti, daiktais tamsiau. Ir žemėje taip pat. O žiūrėk, klonyj
— Mes galim taip padaryti, kad niekas nežinos, — grioviai net prisunkti raudonumo.

nai, Įsivogdamas jos širdin.
— Kam tau? — šaltai pažiūrėjo akysna.
— Taip...
— Kodėl klausi?
— Neturim ko šnekėti, tu papasakotum, aš paklausy

čiau.
— Papasakok tu, aš paklausysiu, — staiga Įsivogda

ma pakreipė galvelę.
— Aš dar nieko nemylėjau ir manęs niekas.
— Gal ir aš nieko?
— Ne, tu, tur būt, mylėjai.
— Mylėjau, — ne tuoj atsakė. — Bet kokia ten buvo 

meilė: vaikiška, pati pirmutinė. Prisiminus net juokai 
Ima... Ar žinai, ką aš mylėjau? Lenką. Buvo jis Ar
gaudo ukveizdos sūnus. Trejus metus mokinomės drau
ge liaudies mokykloj. Paskum JĮ tėvas išsiuntė toliau 
mokintis Lenkijon. Atvažiuodavo tik vasarai ir Kalė
doms. Baisiai išsiilgdavom vienas kito. Todėl atvažiavęs 
saldainių ir ko kito man atveždavo. Lakstydavom 
drauge po miškus, rinkdavom gėles pievoje, eidavom 
uogauti. Tėvai mums negindavo — geruoju tarp savęs 
sugyveno... Jis buvo nepaprastai gražus berniokas, 
tiktai man jis ne visai patiko — buvo lenkas. Aš spir
davau jĮ lietuviškai šnekėti, o jis mane lenkiškai. Dėl 
to dažnai smarkiai susibardavom.

— Kuo pasibaigė? — mane rūpino.
— Pasibaigė taip, kad visai išsiskyrėm. Jo tėvas, su

sipykęs su Argaudu, išsikėlė Lenkijon ar Galicijon. 
Paskutini kartą atsisveikinom mūsų klojime. Raudojom 
apsiskabinę didelėmis ašaromis. Čia jis žadėjo užaugęs 
mane vesti, amžinai neužmiršti. Aš sakiau, kad tiktai 
tuomet už jo eisiu, kai jis užmirš lenkiškai. Ir vėl susi
barėm. Išsiskyrėm vienas kitam grūmodami.

Kvaili dar buvom. Man tuomet buvo koks penkio- 
Ifra, o Jam šešiolika metų.

— O ar neužmiršai jo.
—• Kur tau. Nei pėdsakų tos meilės neliko. Kas gali 

lenką, savo priešą, mylėti?
Kam man buvo visa žinoti? Širdį nerimas ėdė, kam 

paklausiau. Dabar norėjau daugiau.
— Man užaugus mane daug kas pradėjo mėgti, daug 

kas važiavo pirštis, bet visi jie tai dėl to, tai dėl kito

suomet labai poniškai apsivilkęs. Bijojo mūšių ir dul- Įtikinėjau.

man nepatiko. Piršosi, lindo ir tavo plrmtakūnas. Bai- nebijom.

kių. Tėvams, tiesa, patiko. Mokėjo savo geru liežuviu 
pataikauti, prisimeilinti jiems. Gyrėsi savo pinigais, 
žemės kažin kur esančiomis keliomis dešimtinėmis ir 
turtinga teta.

Jokiu būdu negalėjau jo atsiginti. Taigi kartą susti- 
kus jį priemenėje tiesiai pasakiau: „Jei Tamsta pasi
pirši man dar kartą, suodžiais tėvų akyse ištepsiu“. Iš
sigando, daugiau nesipiršo ir lankytis nustojo.

— Smarki tu esi mergiotė! — sakau pralinksmėjęs ir 
pasigėrėdamas jos pasakojimu, bet kirminas dar labiau 
ėmė širdį krimsti.

Gundė arti prisiglaudė, bet slapčiomis iš užpakalio 
žvilgterėjo Į mano kuprą.

Nuo to žvilgsnio mano kuproje svetima, šalta srovė 
perėjo.

Vis daugiau stebėjau, kad ji tą dieną kitaip į mane 
žiūrėjo, kitaip šnekėjo. Buvo ne tokia linksma ir meili. 
Pralinksmės kiek, nusišypsos, švelniai prisiglaus, ir vėl 
susimąsto, susirūpina. Tarytum joje stygo ko, tarytum 
persilaužė kas.

Nusistačiau prieiti aiškumo. Greitai, tuojau pat. Drau
ge ėmė baimė kai ko nesuardyti. Suvaržiau save, ėmiau 
vartoti pusiau juokaujantį, pusiau rimtą pobūdį.

— Kuomet būsi mano? Aš šeimininkės neturiu. Nėra 
kam gerai valgyt pagaminti.

— Juk tarnaitė yra.
— Kas man iš jos.
— Tai ko norėtum?
— Tavęs, Gunde. Be tavęs negaliu užmigti
— Kas mus sužieduos?
— Skardžių klebonas.
— O kas palaimins?
— Tavo tėveliai.
— Nelaimins. Nekenčia jie tavęs.
— Palaimins Dievulis. Jo palaiminimas geresnis.
— Reikia, kad tėvai pirma.
— Ne. Dievas pirma, paskum jau tėvai.
— Bet kunigas kitaip nesutiks.
— Sutiks, aš žinau. Šnekėjaus su juo.
— Kažin ... Žmonės vėl ims kalbėti.
— Tuščia jų! Pakalbės ir nustos, kai matys, kad

— Kaip?
— Nueisim klebonijon, užsirašysim ir paprašysim 

klebono, kad išsiųstų vyskupui dispense prašymą. 
Nereikės nei užsakų. Ateis dispenses, nueisim kokią 
naktĮ bažnyčion, kunigas ir sujungs mumis. Ir viskas. 
O kai tėvai sužinos, kad Dievas jau palaimino, negalės 
ir jie priešintis.

Tikėjaus, kad mano sumanymas Gundei patiks. Bet 
ji, dar man pasakojant kraipė galvą, o paskum:

— Kokios tenai bus vestuvės be gėlių, be iškilmių, 
be jokio daikto ir dar naktį! Žmonės ir laidoja gražiau.

— Mūsų gyvenimas dabar nei kiek ne geresnis, — 
visai pamečiau Ūpą.

Gundė ėmė mane raminti:
— Palūkėk dar, Olesl. Aš nuo tavęs nepabėgsiu. Tu 

mane visviena rasi. Anksčiau ar vėliau. Palaukim dar 
rudens, gal dar ir tėveliai sutiks. Žmoniškiau viskas 
bus. Mums patiems bus geriau.

— Kad labai ilgai... — pradėjau daužyti lazdele 
pievą.

Sužiūrau Į vakarus, Į sėdančią saulę, norėdamas tenai 
atspėti ką. Ji, didelė, raudona, skenko Į tirštai pakilu
sius rūkus. Darėsi vis didesnė ir geso.

Paskendo saulė pilkoj tirštumoj.
Toje vietoj ištriško smarkios raudonos srovės. Nudažė 

rūkus, nudažė debesis. Visas dangus pasruvo raudonumu.
Raudonumas didėjo, degė.
Tuojau raudonumu persisunkė pievos, užsidegė miš

kai, paraudo ežeras, sužibo kalneliai.
Krūmai, tvinkdami raudonume, sušlamėjo, nutilo ir 

vėl sušlamėjo. Šiurpas juos perėmė.
Niekur jokio balso.
Man buvo šiūšu.
Nustvėriau Gundės ranką:
— Žiūrėk, kaip viskas raudona!
— Tai prieš didelį vėją, — atsistojo ji ramiai. — Pa

matysi, koksai rytoj bus vėjas. Gal net medžius su šak
nimis raus, ir stogus kilnos.

— Aš nemėgstu šitos varsos.
— O man patinka. Man patinka, kaip visur rau

Pažiūrėjau. Atsigrižiau tuojau- į rytus. Tenai kilo čfi-
delis, žalsvai juodas, kaip milžinas koks, nakties šešėtis.

— Einam namon.
— Einam, — sutiko Gundė.
Po truputį, nei nepamatėm, visas raudonumas dingo 

kur, išbluko.
Eidami pakriaušių žiūrėjom Į ežero ramume bepliuš

kančias žuvis. Jos šokinėjo, gainiojos. Visas ežero pa
viršius mirgėjo, joms šiandien buvo linksma.

Vakarų aušra visai atslūgo; paliko tik kaip juostu 
atausta neaiškiomis varsomis.

Dangaus skliauto viršuje dygo žvaigždės. Vis tankiau 
ir tankiau mirkčiojo. Bet vasaros nakties pilkumoj jos 
atrodė dar tolimesnės.

— Ar tiesa, kaip knygos rašo, kad žvaigždės yra to
kios pat saulės, kaip ir mūsiškė? Kitos ir didesnės. Ar 
tiesa, kad apie jas sukas po keletą planetų žemių, ant 
kurių gyvena žmonės? Vienur tokie, kitur kitoniški. 
Vienur labai protingi, kitur dar menkesni, neg mes. 
Ar tiesa?

— Aš tikiu, kad tiesa, — patvirtinau. — Mirusiųjų 
žmonių sielos skraidžioja tarp tų planetų, nuo menkes
nių vis į geresnes. Gal ir mes mirę pereisim kokion 
geresnėn, tolimon planeton. Tenai būsim kitokį, neg 
Čionai, protingesni ir laimingesni. Nekęsim tiek vargo, 
tokio persekiojimo.

— Kaip būtų gerai! — nudžiugo Gundė. — Gal tenai 
tu nebūtum toks kuprotas, o aš būčiau dar gražesnė?

— Žinoma, — nusišypsojau.
— Kaip būtų gerai. Aš ir dabar norėčiau numirti ir 

nuskristi ant anos štai žvaigždės, kuri taip šviesiai, ne
mirkčiodama žiba, — parodė J vieną aiškiausią.

— Nuskrisim gal kuomet ir pasieksim ją, bet dar 
pirma reikia ant šitos žemės pagyventi, reikia čia 
siekti tobulumo ir atlikti žmogui paskirtą uždavinį.

— O jei mes neįstengsim?
— Turim padėti vienas kitam.
— Padėk man, suprask mane, — paspaudė Gundė 

mano ranką.
Priėjom kluono. Ties svirnu buvo matyt ratai, H ai

donas... Žiūrėk, dangus daiktais skaisčiau raudonas, laidų parvažiavusių Girvydžių.
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Ką kalba Vilnius?
Tilvytis kalba apie rašytojų „galvosenos 

apvalymą“...
Vilnius. Rugsėjo 23 dieną per Vilniaus 

radiofoną darydamas pranešimą Tilvytis 
pasigyrė Vilniuje įvykusioj konferencijoje, 
be kitų, esąs išrinktas atstovu į miestų 
mieste — Maskvoje — įvyksiančią konfe
renciją, kuri padiktuos pasauliui pasirašyti 
5 Taikos Paktą... Toliau pranešėjas pažy
mėjo, jog visa Lietuva įsijungianti į bol
ševikinę statybą. Rašytojai nesenai turėję 
susirinkimą, kuriame buvo „apvalytos mū
sų galvosenos“. (Įdomu, kiek po šio^gal- 
vosenų apvalymo iškeliavo į Sibiro taigas. 
Red.).

„Neris“ gamina radijatorius Rusijai
. Kaunas. Kauno metalo apdirbimo įmo

nės „Neris“ gavusios 2000 kv metrų ploto 
pagaminti radijatorių didžiosioms sovie
tuose vykdomoms statyboms. Rugsėjo pra
džioje jau išvežtas trečiasis pagamintų ra
dijatorių transportas. Įmonės direktoriaus 
J. Bagdonas didžiuojasi įsigalėjusiu lenk
tyniavimu ir džiaugiasi, kad gali prisidėti 
prie „komunistinės statybos“.
f Sėjos planą įvykdė 90 procentų

Biržai. Vilniaus radiofono pranešimu rug
sėjo 19 dieną Biržų rajono kolchozuose žiem
kenčių sėja jau buvusi įvykdata 90 pro- 
rentų. Geriausiai pasižymėję „Požėlos“, 
„Pavasario“ ir kit. kolchozai. Neatsiliekąs 
Ir Meidaikių tarybinis ūkis.

Red. pastaba: Medeikiuose įsteigimas ta
rybinio ūkio kaip tik pasako, jog iš vie
toj gyventojų žemė buvusi nusavinta, gi 
Jie greičiausia ištremti. Nepriklausomybės 
fiietais Medeikiuose vietos ūkininkų pas
tangomis buvo įsteigta stambi pienienė, gi 
patys gyventojai buvo daugiausia stambūs 
ūkininkai.
-• Ragina dvigubinti darbo normas

Žagarė. Rugsėjo 17 d. Žagarėje įvykusia- 
tne valstiečių susirinkime gyventojai buvo 
raginami pasirašyti po peticija dėl 5 Tai
kos Pakto pasirašymo. Kalbėjo deputatas 
Pr. Vaitiekūnas, kurį parėmę vietos moky
klos mokytojai R. Radauskas, Repšys ir kt. 
Kalbėtojas ragino gyventojus ne tik pa
sirašyti po peticija, bet ir padvigubinti iš
dirbius, kad tuo būdų stiprinamas bolše
vizmas.

. Traktoriams naudojamos durpės?
Rudamina. Vietos žemės ūkio specialistai 

kreipėsi į gyventojus, kad jie dirvas tręštų

TREMTIES INFORMACIJA
Emigracija pagal vokiečių kvotą jau 

vyksta. Iš už g^Ježinės uždangos esančių 
kraštų vokiečių kilmės asmenų emigraci
ja pagal numatytą kvotą jau vyksta. Rug
sėjo 20 dieną per Bremeno uostą į JAV iš
vyko 500 asmenų, pasinaudojusių emigra
cija pagal vokiečių kvotą. Tai pirmas di
desnis vokiečių kilmės asmenų išvykimas.

Niekam neduoda nemokamų bilietų. 
Anksčiau IRO įvairių tautybių tautiniams 
centriniams komitetams ir tremties spau
dos atstovams davė tam tikrą skaičių ne
mokamų bilietų. Nuo rugsėjo mėn. 1 die
nos nemokamų bilietų geležinkelais va
žiuoti davimas sulaikytas.

Atspausdintos Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus rėmėjų knygelės. Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus Vyr. Valdyba atspausdino RĖ
MĖJO KNYGELES, kurios bus išsiuntinė
tos į įvairiose šalyse susitelkusias lietuvių 
kolonijas. Šių knygelių išleidimu norima 
suaktyvinti pinigų telkimą Lietuvos Rau
donajam Kryžiui, kad jis galėtų suakty
vinti veiklą. Knygelėse bus įrašomos Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus rėmėjų pavar

.Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
PADĖKA

Wehnen Lietuvių Bendruomenės Komite
to pirmininkui p. Narbutui ir p. Pe
tersonienei, atvykusiems tolimą ke
lionę palydėti mano mylimą žmoną ir mū
sų mamytę į amžinojo poilsio vietą, kaip ir 
visiems asmenims, pareiškuslems užuojau
ta per laikraščius, laiškais ar žodžiu, taria
me lietuvišką ačiū.

Juozas S t r o 1 i <t ir sūnūs.

PRANEŠIMAS GALINTIEMS IŠEMI
GRUOTI KANADON

■ Jau anksčiau TREMTYJE buvo skelbtos 
J. Kardelio ir A. Adamonio informacijos 
dėl galimybių išemigruoti Kanadon dirbti

1951. IX. 26

durpėmis, nes tai geriausia' priemonė smė
lingos žemės derliui pakelti. Ta proga bu
vo pasižadėta 10 000 tonų pakelti durpių 
produkciją. Pusė iškastųjų durpių pasiža
dama atiduoti mašinų-traktorių stotims, 
gi pusė panaudoti žemės tręšimui. (Jei ma
šinų-traktorių stotys būtų aprūpintos ben
zinu, nereikėtų ūkininkus varyti durpių 
kasti traktoriams. Red.).

Vilniuje veikia lenkų vidurinė mokykla
Vilniečių moterų susirinkime komjau

nuolė Radzevičiūtė pasižadėjo kasdien iš
dirbti po dvi normas. Kalbėjusi lenkų vi
durinės mokyklos direktorė taip pat pa
sižadėjo visapusiškai remti komunistinę 
statybą.
Taupydami pasiekė išvežimo rekordus...

Vilnius. Vilniečiai geležinkeliečiai pasiža
dėjo taupyti kurą. Ypač taupymu atsižymė
ję sunkiųjų garvežių mašinistai Glužaitis 
(Glušaitis?) ir Mažajavas, kurių garvežiai 
apdovanoti ordenais. Taupydami anglį jie
du iš Vilniaus ligi Molodečno vienu atveju 
nuvežė 300 tonų krovinio virš normos. Įsi
dėmėtina, kad anglies taupymas vyksta ne 
atvežant, bet išvežant. Matomai kolcho- 
zininkų į surinkimo punktus suvežtus grū
dus.

Sėjos rekordistai
Židikai. Nors mašinų sėjikams per darbo 

dieną nustatyta apsėti 9 ha plotą, tačiau 
Židikų mašinų-traktorių eilė darbuotojų, 
atliekančių žiemkenčių sėją, per dieną ap- 
sėję iki 11 ir daugiau hektarų. Pasižymė
jusių tarpe minimas Alseika ir kt.

500 kals į galvas komunizmą
Kretinga. Kretingos rajone politinėse 

mokyklos vykdomi pasiruošimai pradėti 
darbui. Šiais metais vietos politines moky
klas lankysią 500 asmenų. Iš jų pusė ne
partinių.

Vietiniai valdovai...
Švenčionėliai. Švenčionėlių rajono ko

munistų partijos vykdomojo komiteto se
kretorium yra Jankauskas.

Tytuvėnai. Tytuvėnų vykdomajam komi
tetui vadovauja sekr. Simanavičius, kuris 
Tarybinės Lietuvos ministrų tarybai ir ko
munistų partijos centro komitetui pranešė 
apie virš šimtaprocentinius grūdų paruošų 
atlikimus ir pasižada sekančiais metais dar 
daugiau „kelti“ ūkio gamybą, kad dar dau
giau galėtų atiduoti...

dės, gi atskiroje grafoje aukotoji suma. 
Knygelėje atspausdinta ištrauka iš Lietu
vių Chartos ir Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Statuto.

Ruošiasi emigruoti prof. J. Bagdonas. Ži
nomas yisiuomenininkas prof. J.'Bagdonas, 
paskutiniu metu Vokietijoje gyvenęs sene
lių prieglaudose, su žmona ruošiasi emigra
cijai į JAV. Duktė jau anksčiau yra emi
gravusi į JAV ir įsikūrusi Clevelande.

Išemigruoja: Mok. J. Kelerto sūnus Ju
lius Kelertas, gimęs 1926 m., pradėjęs me
dicinos studijas karo metais, šiemet Wūrz- 
burgo universitete baigė, įgydamas gydyto
jo diplomą. Šiuo metu J. Kelertas yra pake
liui į Kanadą.

PATIKSLINIMAS
TREMTIES 61 numeryje tilpusioje žinu

tėje iš stovyklų gyvenimo minėta, kad 
Wentorfo stovykloje vykusį tautybių šach
matų turnyrą laimėjo lietuvis Juška. Čia 
atitaisoma įsibrovusi klaida. Turi būti 
„šachmatų turnyrą laimėjo lietuvis šach
matininkas Jakštas“. Red.

prie ABITIBI bendrovės vykdomų darbų. 
Dabar gautas pranešimas, kad:

„Kriaučiūnas Donatas, gyv. SchwMbisch, 
Baria, Reg.-Lager 1, USA zone, gali emi
gruoti vienas. Prašau pasinaudoti. Žmoną 
atsikviesite vėliau. Kitos informacijos ben
dra tvarka.

Kazys Simanauskas, gyv. Ludwigsburge, 
Arsenai Kaseme, gali emigruoti vienas. 
Šeimą atsikviesite patys vėliau.

Iš Vokietijos dar gauti 7 prašymai, kurie 
įvertinti teigiamai, darbo įsipareigojimai 
ABITIBI išsiųsti. Su jais reikia kreiptis į 
Kanados konsulą. Lauksiu žinių apie eigą 
vietoje.“ P. Adamonis.

Tremtinių Vokietijoje gimimu skaičius 
žymiai didesnis už vokiečiui

Rugsėjo 17 dieną Dūsseldorfe įvyko vo
kiečių labdaros organizacijų, bažnyčių at
stovų, tremtinių tautinių komitetų konfe
rencija, kurioje dalyvavo Šiaurinės West- 
faŲjos komisaras, vietos valdžios atstovai 
ir visa eilė vokiečių pareigūnų, dirbančių 
įstaigose, turinčiose ryšįp su pabėgėliais 
bei tremtiniais. Šioje konferencijoje, Kraš
to Valdybos įgaliotas, lietuvius atstovavo 
A. Makarskas.

Konferencijai vadovavo referentas Dr. 
Kehren. Pirmiausia konferencijos dalyviai 
išklausė paskaitų, kuriose buvo liečiamos 
tremtinių užsieniečių, gyvenančių Vokieti
joje, problemos.

Kiek Wcstfalijoje yra tremtinių vokiečių 
administracijos žinioje? Šiuo klausimu ga
na tikslių informacijų pateikė Dr. Kehren. 
Jis pažymėjo, jog 1950 metais liepos 1 die
ną Westfalijoje vokiečių žinion perėjo 
16.585 užsieniečiai, kurie gyveno 15-je sto
vyklų. Iki šių metų sausio 1 dienos tas 
skaičius dar padidėjo 2397 naujais benami
ais, nes tame laikotarpy gimė 509 benamių 
vaikai ir 1283 užsieniečiai buvo Westfali- 
jon atkeldinti iš kitų Vakarų Vokietijos 
sričių. Tačiau iki šiol vokiečių administra
cijos žinioje esančių tremtinių Westfali
joje skaičius sumažėję 10 981 asmeniu. Iš 
šio skaičiaus 7580 emigravo, gi 2309 užsie
niečiai perkeldinti į pastatytas kolonijas. 
Šiuo metu Westfalijoje esančiose stovyklo
se dar tebegyvena 8001 užsienietis.

Westfalijoje gyvenančių užsieniečių sta
tistiniai duomenys rodo, jog didžiumą jų 
sudaro lenkų tautybės gyventojai — 60 pro
centų, ukrainiečių 11,6 proc., latvių 9,4 
proc., jugoslavų 6,4 proc., estų 3,2 proc., gi 
lietuvių tėra tik 3 procentai arba 244 as
mens Westfalijos srity. Westfalijoje stovy
klose tebegyveną užsieniečiai įkurdinti 11 
stovyklų.

Arti pusė viengungių vyrų. Toliau statis
tika rodo, jog Westfalijoje gyvenančių pa
bėgėlių apie pusę sudaro viengungiai vy
rai. Moterų skaičius siekia 1688, iš kurių 
tik 298 netekėjusios. Gimimų procentas 
tremtinių pabėgėlių tarpe gana aukštas, — 
buvo pažymėta pranešime. Užsieniečių tar
pe 1000 asmenų 38,6 gimimai, kai tuo tarpu 
vokiečių pabėgėlių tarpe gimimų skaičius 
siekia 20,5, gi vientinių vokiečių gyvento
jų gimimų procentas daugiau kaip per pus 
žemesnis už užsieniečių, būtent 14,8.

Mirimų procentas, palyginus su vokie
čių pabėgėlių mirimais, užsieniečių pabė
gėlių tarpe maždaug lygus: vokiečių pabė
gėlių — 7,1 proc., užsieniečių pabėgėlių — 
7,3 proc. Tačiau jis yra žymiai žemesnis už 
vietinių vokiečių gyventojų Kūrimų pro
centą, siekiantį 10,2 procentus.

Gana įdomūs statistiniai duomenys apie 
nevedusius bei netekėjusias užsienietes. 
141 nevedusiam užsieniečiui vyrui atitenka 
100 netekėjusių mergių. Didelis vyrų pro
centas pabėgėlių tarpe leidžia spėti, jog 
prieauglio procentas kils, dėl to, — buvo

TREMTIES ATSAKYMAI
Bagd-nei. Tamstos prenumerata gauta. Iš 

jos įrašyta už rugpiūtį ir rugsėjo pirmąją 
pusę prenumeratos padengimas Vokietijoj, 
gi likusi dalis įrašyta nurodyto adresato 
Clevelande prenumeratos padengimui iki 
1952 metų kovo pabaigos. Kadangi Tamsta 
laiške nenurodei adresatės Amerikoje pa
vardės, įrašėme tėvų pavardę.

Manomaičiui, Anglijoje. Tamstos malo
nus laiškas gautas. Ačiū už keliamas su
gestijas. Seks Tamstai atskiras laiškas. Ta
čiau TREMTIS abejoja, ar bandymas Bri
tanijoje atstovybę laikyti pakeltų ar bent 
esamame lygyje palaikytų laikraščio ti
ražą.

Mr. V. Anužaičiui Britanijoje. Tamstos 
siųstoji prenumerata yra gauta, kuri įrašy
ta už rugsėjo,-spalio, lapkričio ir gruodžio 
mėnesius. Ačiū.

Saulėnui, Norvegijoje. Tamstos adresas 
gautas ir laikraštis pradėtas siuntinėti pra
dedant 61 numeriu. TREMTIS laukia iš 
Tamstos gyvenimo sąlygų ir pirmųjų įspū
džių iš Norvegijos aprašymo. TREMTIS.

Venecuelojc susidomėjimas lietuviška 
daina. Per Venecuelos radio stotį „Radio 
Valencia“ gegužės 11 d. lietuviškai progra
mai buvo skirtas visas pusvalandis, kurio 
metu Valencijoje gyvenančių lietuvių okte
tas ir choras dainavo lietuviškas dainas. 
Transliacijos pradžioje ir jos eigoje buvo 
duodami paaiškinimai ir chrakteristikos 
lietuviškų dainų. Po šios transliacijos lie
tuviai dainininkai radiofono vadovybės 
buvo pakviesti paruošti daugiau pana
šių transliacijų.

♦ Per kitą Valencijos siųstuvą, „La Voz 
de Carabobo“, gegužės 5 dieną buvo trans
liuojama lietuviškų plokštelių muzika; pa
aiškinimus davė M. Janušienė. Ir šia trans
liacija siųstuvo vadovybė parodė susido
mėjimą ir tikimasi pravesti daugiau lietu
viškos muzikos ir dainos transliacijų.

Venecueloje gyvena 2000 lietuvių. Vene
cuelos spaudos pateiktais duomenimis Ve
necueloje gyvena 2000 lietuvių.

Australijos Lietuvių Bendruomenė infor
muoja. AUSTRALIJOS LIETUVIS pateikia 
informaciją, jog Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdyba, po 7 mėnesius 
trukusių susirašinėjimų, skelbia, jog MŪ
SŲ PASTOGE nėra bendruomenės organas, 
bet privatus A. Baužės laikraštis.

Lietuviai Buenos Aires susisiekime. Jau 
anksčiau TREMTYJE buvo rašyta, kad eilė 
lietuvių, gyvenančių Argentinos sostinėje 
Buenos Aires, turi auto ir jais mieste pa

pranešėjo pareikšta, — reikia iš anksto tai 
turėti galvoje, kad būtų laiku pasirūpinta 
užsieniečių pabėgėlių vaikų globa.

Vaikų darželiai. Westfalijoje esančiose 
užsieniečių stovyklose veikia 10 lenkų vai
kų darželių, 3 latvių ir 2 ukrainiečių. Mo
kyklinio amžiaus užsieniečių vaikai (419) 
lanką stovyklines mokyklas ir 229 vokiečių 
mokyklas. Pranešėjas įspėjo, jog visos tau
tinės mokyklos, veikiančios stovyklose, nu
matomos likviduoti, kad pabėgėlių vaikai 
būtų geriau paruošti vietos gyvenimo są
lygoms.

Kolonijos užsieniečiams. Šiuo metu West
falijoje, pagal pirmąjį planą, užsieniečiams 
jau pastatyta arba baigiama statyti užsie
niečiams įkurdinti 1000 butų. Duisburge- 
Meiderich, Bielefeld-Stieghorst ir Porze 
įrengti 462 butai, Diisseldorfe-Rath įreng
tas 101 butas; baigus įrengimus bus gali
ma užsieniečių apgyvendinti Dortmunde- 
Eving 280 butų; Wuppertal, Witten, Porz, 
Bocholt, Hohen-Limburg, Essen ir Moers 
157 butai šiuo metu įrengiami.

Antruoju planu numatoma pastatyti 400 
butų apie 1600 užsieniečių.

Darbu aprūpinimo padėtis. Šiuo metu 
vietinių gyventojų bedarbių Westfalijoj esą 
3,6 procentai, gi užsieniečių 8,8 procentai. 
Iš 100 dirbančiųjų vokiečių dirba 72 vyrai 
ir 28 moterys, gi iš 100 užsieniečių dirba 
92 vyrai ir 8 moterys. Tad pas užsieniečius 
dirbančių daugiau yra vyrų, negu vokie
čių dirbančiųjų tarpe.

Apsivylimai. Vykdant statybas, buvo 
stengiamasi joms parinkti tokias vietas, 
kur įkurdintus užsieniečius būtų galima 
darbu aprūpinti. Tačiau ne visur pasisekę. 
Pvz. Bielefelde dėl anglies stokos suma
žinta dviračių produkcija ir ten nukeltuo
sius užsieniečius nebuvo įmanu pilnai dar
bu aprūpinti.

Numatomos likviduoti stovyklos. Iš toli
mesnių pranešimą paaiškėjo, jog yra nu
sistatyta likviduoti visas Westfalijoje esan
čias stovyklas, tepaliekant Augustdorfo 
stovyklą, kurion bus telkiami seneliai ir 
ligotieji. Taip pat numatyta palikti Mūn- 
sterio stovyklos, kurios laikomos lyg ir 
pereinamosiomis stovyklomis.

Vakarų Vokietijos vyriausybei naujai 
patvarkius numatoma panaikinti maisto ir 
kišenpinigių davimą (maistas ir kišenpini- 
gai tebus duodama seneliams ir ligotiems 
asmenims), o kiekvienas turės verstis, kas 
bus bedarbis, iš gaunamų pašalpų.

Labdara ir socialinis aprūpinimas. Daug 
vokiečiams, rūpinantis užsieniečiais pabė
gėliais, talkinusi NCWC, kuri Westfalijoje 
įsteigė siuvyklų ir teikė kitokią paramą. 
Benamiai užsieniečiai yra labai reikalingi 
materialinės paramos, gi jų jaunimas ir 
dvasinės globos. Užsieniečiai reikalingi 
drabužių, kurių vokiečių įstaigos negali 
parūpinti. Pranešėjas pakartotinai kreipėsi 
į užsienio globos organizacijas, kad jos sa
vo darbo nenutrauktų ir toliau prisidėtų 
prie užsieniečių pabėgėlių globos.*

Geriau sutirpinti užsieniečius... Darbo 
įstaigos atstovas konferencijoje padaryta
me pranešime padarė priekaištų dėl kolo
nijų statymo užsieniečiams įkurdinti. Dėl 
tokių kolonijų vokiečių gyventojuose kylą 
nepasitenkinimo, o, be to, geriau užsienie
čius išsklaidyti pavieniui sutirpinimo vo
kiečių tarpe motyvais...

Užsieniečiai negali būti lygiai traktuo
jami ... Socialiniais klausimais kalbėjęs 
vienas aukštas vokiečių pareigūnas prie
kaištavo Vakarų Vokietijos vyriausybei, 
kodėl nedaroma skirtumo tarp vokiečių ir 
užsieniečių invalidų. Esą, koks nors olan
das ar kuris kitas užsienietis, buvęs Hit
lerio pakalikas, kare buvęs sužeistas, gau
na tą pačią rentą ką ir vokietis invalidas 
(Gaila, kad pranešėjui kažkodėl nežinoma, 
jog tie užsieniečiai invalidai daugiausia 
yra pačių vokiečių aukos, buvusio karo 
metais prievarta paimti kariuomenėn.

Red.).
Retkarčiais panašios informacinio pobū

džio konferencijos numatytos ir ateity su
šaukti. pi.

laiko susisiekimą. Argentinos vyriausybė, 
norėdama patobulinti sostinėje susisieki
mą, šiais metais loterijos būdu sudarė ga
limybes už trečdalį kainos 1000 asmenų, 
dirbančių susisiekimo srity, įsigyti nauju- 
sio tipo mašinas „Chevrolet“ firmos. Šios 
loterijos metu keturi lietuviai, palaiką su
sisiekimą Buenos Airėse, turėjo progos įsi
gyti naujas mašinas: Povilas Černius, Je
ronimas Sabeckis, Juozas Šiliūnas ir Petras 
Talalis.

Lietuvių kalbos mokykla namuose. Dr. 
A. Šerkšnas, žinomas mokytojas, JAV ėmė
si iniciatyvos įsteigti Lietuvių Kalbos Mo
kyklą Namie. Lietuviai tėvai, norį savo 
vaikus pramokyti lietuvių kalbos, galės 
užsisakyti pamokas raštu namie. Šiuo už 
akių dėstymo būdu bus duodamos pamo
kos lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, geo
grafijos ir lietuvių kultūros. Vieno skyriaus 
(reikia manyti pradinės mokyklos skyriaus, 
Tr.) kursui reikia mokėti 25 dol. Taigi 
kol mokinys išeitų keturių pradinės mo
kyklos skyrių programą lietuvių kalbos, 
Lietuvos istorijos ir geografijos, tėvams 
tektų sumokėti 100 dol.

Ruošiasi gydytojo egzaminams. TREM
TIES Bičiulis Henrikas Salominas, kuris 

•Heidelbergo universitete baigė medicinos 
mokslus ir 1950 metais persikėlė Amerikon, 
įsikūrė Warren (Ohio), kur vietos ligoninė
je atlieka gydytojo praktiką ir ruošiasi 
egzaminams gauti gydytojo praktikai.

Keliais 
sakiniais

Puse laivo apvažiavo pusę pasaulio. Šių 
metų pradžioje laivų istorijoje pasitaikė 
pirmas atsitikimas, kad laivas, audros me
tu pusiau perlaužtas, galėtų toliau tęsti 
savo kelionę. Taip atsitiko su švedų laivu 
„Christer Salem“. Vasario mėnesį prie Ja
ponijos pakrančių jis pateko taifūnan — 
audron jūroje. Laivas audros buvo pada
lintas pusiau, bet taip laimingai, kad dalis 
su motoru galėjo toliau tęsti kelionę. Laivo 
periaužimas įvyko per liemenį toje vietoje, 
kur laivo sujungimas padarytas, skiriąs 
motorų skyrių nuo kitų laivo patalpų. Ni
tais sunituota vieta buvo perlaužta, tačiau 
vidinės atatvaros sulaikė vandens verži
mąsi vidun. Atplėštoji laivo dalis, su Ke
liais jūrininkais, be motoro, audros buvo 
įbokšta pakrantėn ir visi jūreiviai išsigel
bėjo, gi dalis su motoru ryžosi leistis ke
lionėn. Kad kelionė nebūtų nuostolinga, 
drąsūs jūreiviai dar pasiėmė didžiulį kop
ros krovinį ir taip po trijų kelionės mėne
sių laivas vaiduoklis pasiekė Europą, su
stodamas kuro pasiimti Bremene.

Užsitarnavimo kryžiai Vokietijoje. Vaka
rų Vokietijos vyriausybė priėmė įstatymą 
teikti atsižymėjimo kryžius vokiečių tautai 
pasitarnavusiems vokiečiams. Pirmasis už
sitarnavimo kryžius paties Vokietijos pre
zidento Prof. Heuss įteiktas 25 metų vokie
čiui Fr. Brandi, dirbančiam vario kasy
klose prie Hesseno, kuris nelaimingo atsiti
kimo atveju išgelbėjo dviejų darbininkų 
gyvybę.

Saulė sunaikino 3000 maldininkų. Kiek
vienais metais islamo tikėjimo pasekėjai 
atlieka keliones į Mekką, kuri laikoma 
šventuoju miestu. Ir šiais metais daug is
lamo tikėjimo išpažinėjų vyko Mekkon. 
Ilgos ir varginančios kelionės metu buvo 
dideli karščiai. Tų karščių pasėkoje, dau
giausia nuo saulės smūgio, mirė 3000 mal
dininkų. - .

Nauji banknotai po 50 DM. Vakarų Vo
kietijoje artimiausiu laiku pasirodo apy
vartoje nauji po 50 DM banknotai. Nau
jiems banknotams pasirodžius ir toliau ga
lios ligšiol buvę banknotai po 50 DM.

Sovietai nemoka Jungtinėms Tautoms. 
Kaip buvusios Tautų Sąjungos nariai pri
valėjo mokėti atitinkamus mokesčius, taip 
dabar Jungtinių Tautų Organizacijos na
riai valstybės turi mokėti atitinkamus mo
kesčius. Kitos valstybės tuos mokesčius 
moka, tačiau Sovietų Sąjunga vengia 
Jungtinėms Tautoms mokėti.

Skaityto j y. nuomonės:
Dar dėly Amerikos Balso 
lietuviškų transliacijų

Kam įrodinėti, kad bolševikas yra bolše
vikas? Vienas Amerikos balso lietuviškų
jų transliacijų klausytojų rašo: „Visai pri
tariu pasisakymui TREMTIES 59 Nr. dėl 
Amerikos Balso transliacijų, kad bendrųjų 
informacijų trumpinimo sąskaiton būtų 
plečiama lietuviškoji informacija. Norė
čiau dar daugiau pasisakyti. Esu nuolatinis 
šių transliacijų klausytojas ir man ypač 
įsmigo kai kuriose transliacijos skaitomi 
referatai apie sovietų darbininko uždarbius 
ir gaunamus atlyginimus kitur. Paskuti
niu metu skaitytas referatas apie sovietų 
cenzūrą. Tai yra lygu aiškinimui, kad bol
ševikas yra bolševikas. Kadangi šių trans
liacijų paskirtis anapus uždangos gyvenan
tiems, manyčiau, jog jiems tokie aiškini
mai nereikalingi. Jie kasdien susiduria su 
bolševikine tikrove. Vietoje aiškinimų, kad 
bolševikas bolševikiškai elgiasi, bene ge
riau būtų platesnė informacija apie laisvo
jo pasaulio pasiruošimus, o taip pat ir apie 
mūsų pačių pastangas, kad Lietuva būtų 
laisva.“ Vienas iš Klausytojų.

Knygų Leidyklos 
„VENTA" Pranešimas

Leidykloje gaunami šie leidiuinal:
t 1. Prof. P. Skardžius, S. Barzdukas, J. M. 
Laurinaitis, LIETUVIŲ KALBOS VADO
VAS, 606 psl., kaina DM 20, .

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

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

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

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

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

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

IKI ORINOKO (PER FAKIRŲ ŽEMĘ), ke- 
lionės ir IŠgyenimai;

2. V. Jonikas, SIELVARTO RAUDOS, 
poezija;

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

4. A. Vaičiulaitis, RINKTINIAI RASTAI, 
novelės;

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

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

Leidiniai gaunami šiuo adresu: 
Jonas Rimeikis 

Postlagemd
VENTA. (13b) MURNAU.
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