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Daugėja sovietų lėktuvai 
Korėjoje

Jungtinių Tautų karinių pajėgų vadovy
bei Korėjoje ėmusis iniciatyvos dar kartą 
bandyti kalbėtis paliaubų klausimu ir pa
siūlius naują pasitarimams vietovę, iš ko
munistų vadovybės nesulaukiamas atsaky
mas. Tuo tarpu kovos Korėjoje, ypač ryti
niame sektoriuje, vis daugiau aštrėja. Taip 
pat gyvėja aviacijos veikla. Rodosi vis 
daugiau sovietų gamybos lėktuvų. Nuolat 
įvyksta oro kautynės tarp vakarų sąjungi
ninkų ir komunistų iš sovietų gautų lėktu
vų. Praėjusios savaitės būvyje įvykusiose 
vienose oro kautynėse dalyvavo per 150 
lėktuvų. Oro kautynėse savo pranašumu 
vyrauja vakarų sąjungininkų lėktuvai.

Nesenai laisvąjį Vakarų pasaulį pasiekė 
trys lietuviai vyrai, dar šių metų vasarą 
gyvenę Lietuvoje ir dirbę kolchozuose. Bėg
liai, kuriems po didelių sunkumų ir pa
vojų gyvybei pasisekė prasiveržti pro akli
nai uždarytą geležinę uždangą, pateikia ryš
kių vaizdų apie nūdienį gyvenimą Lietu
voje, ypač apie lietuvių sodiečių sunkias 
gyvenimo sąlygas kolchozuose. Dėl visai 
suprantamų priežasčių bus nutylimos mū
sų tautiečių bėglių pavardės, tačiau jų pa
teikti pasakojimai kiekvienam skaitytojui 
jau sudarys gana pilną gyvenimo vaizdą 
sovietų okupuotoje Lietuvoje. Nemaža 
TREMTY buvo pateikta pasakojimų apie 
buitį Lietuvoje šį pavasarį grįžusių vokie
čių. Tačiau svetimieji, tik dabar, išsikalbė
jus su savaisiais tautiečiais, aiškėja, nebu- 

___ _____ __________ ,____w___ F_ vo įsigilinę tokiu pilnumu į tenykščio gy- 
tarp Persijos ir Anglijos praėjusią savaitę yenimo esmę, tepateikdami būdingesnius 
pasiekė aukščiausios įtampos, kai persai 
pareikalavo britų technikus apleisti Persi
ją. Britų Užsienio reikalų ministerija per
sų užsienio reikalų ministerial nota davė 
suprasti, jog santykų paaštrėjimo pasėkos 
atiteks pačiai Persijai.

Amerikai nepritariant karinei interven
cijai, Britanija noromis nenoromis turėjo 
susilaikyti nuo žygio savų technikų apsau
gos motyvais užimti naftos laukus. Brita
nija kreipėsi į Jungtines Tautas tarpinin
kauti šio konflikto sprendime. Tuo tarpu 
britų įstaigų pareiškiama, kad Britanija 
užblokuosianti visus vandens kelius ir 
persai negalėsią nė lašo savo naftos par
duoti. JT pradėtas svarstyti kilęs konflik
tas tarp Britanijos ir Persijos. Prezidentas 
Trumanas ėmėsi asmeniškos iniciatyvos 
surasti abiems šalims priimtiną sprendimą.

Bezinas kaitina
atmosferą ...

Persams suvalstybinus naftos šaltinius, 
kurjąis pagal ilgalaikės nuomos sutartį 
naudojosi britų bendrovės, kilusi įtampa

Karine Informacija
Spalio mėnesį Europon atkeliama 43-ji 

amerikiečių pėstininkų divizija, kuri bus 
pavestą gen. Eisenhoverio vadovybei. Tai 
bus jau trečioji- šiais metais Europon at
keliama amerikiečių divizija.

♦ Atominiai manevrai JAV numatyti 
pradėti spalio mėnesį. Jie truksią ligi lap
kričio. Šiuose manevruose būsią išbandyti 
atominiai ir priešatominiai ginklai.

Amerikiečių ginklai Indoklnljon. Indo
kiniją pasiekė nauji amerikinių ginklų 
tiekimai.

23-ji valstybė Korėjos kare. Italija Ko- 
rėjon pasiuntė 100 lovų laivą - ligoninę Ko- 
rėjon, tapdama 23-ja valstybe, prisidedan
čia prie Korėjos konflikto JT pusėje.

Batalionas danų po JT vėliava. Danijoje 
sudarytas batalionas, kuris pavestas JT 
dispozicijai.

Kovotojai iš Korėjos. Olandų ir britų 
daliniai grįžo iš Korėjos, kovose išbuvęs 
arti metus laiko.

* JAV per metus gali pagaminti 50 000 
lėktuvų.

T R U M P A I
★ Anglijoje vyksta pasiruošimai parla

mento atstovų rinkimams. Praėjusius rin
kimus su labai nežymia persvara laimėjo 
darbiečiai.

# Argentinoje prieš prezidentą Peroną 
kariuomenė bandė įvykdyti perversmą. 
Perversmininkai numalšinti. Esą per 200 
karininkų suimta. Taip pat suimta visa eilė 
civilių gyventojų, ypač iš politinių sluogs- 
nių.

JAV, Prancūzijos ir Anglijos vyriausy
bės oficialiai paskelbė sutinkančios peržiū
rėti taikos sutartį su Italija ir Italiją pri
imti į Jungtines Tautas. Kadangi pokari
niais metais taikos su Italija pasirašyme 
dalyvavo ir Sovietų Sąjunga, dabar jai va
kariečių nusistatymas oficialiai praneštas.

# Laisvosios Profesinės Sąjungos, turin
čios per 50 milijonų narių, išleido leidinį 
apie priverčiamųjų darbų stovyklas Sovie
tų Sąjungoje. Leidinyje, be Įeitų sovietų 
pavergtų valstybių, minimas ir Lietuvos 
likimas, kurios gyventojai negailestingai 
tremiami sunkiesiems darbams.

♦ Kanados ministeris pirmininkas pa
reiškė, jog jau atėjęs metas Vakarų Euro
pos valstybėms sudaryti bendrą vyriausy
bę. Šumano planas, kuris netrukus būsiąs 
priimtas, esąs pirmas realus žingsnis vals- lemtos istorijos eigoje šimtmečius buvo 
tybių suartėjimui.

♦ šiais metais iš Rytų Vokietijos Vaka
rų Vokietijon bei į vakarinius Berlyno sek
torius pabėgo arti 800 vokiečių milicininkų.

♦ Pabėgusių čekų teigimais Johanistah- 
lio urano kasyklose CekoslovaV; j e dirba 
8000 vokiečių belaisvių.

Yra badu mirštančių Lietuvoje, 
našiose dirvose keroja krūmai

Pasakoja lietuviai, pro geležinę uždangy prasivėrė laisvan pasaulin

to gyvenimo momentus, bet neišryškinda
mi to slėgaus gyvenimo pradų.

TREMTIS dėjo visas galimas pastangas 
susisiekti su tautiečiais, kurių drabužiuose 
dar jaučiamas Lietuvos laukų kvapas. Ga
liausiai jie buvo pasiekti ir eilėje TREM
TIES numerių bus pateikti drąsių vyrų 
pasakojimai.
Ir čia tebejaučia, kad sienos gali girdėti...

Pokalbis mezgasi iš lengvo, atsargiai. Ne
senai iš Lietuvos laukų išėjusieji vyrai, 
nugalėję gyvybę grėsusius pavojus ir atsi
dūrę laisvėje, atrodo, tam tikrais momen
tais patys dar nebetiki laisve. Nuolat jų 
akys krypsta vienas į antro, arba, žiūrėk, 
žvilgsnis užkliuvo už sienos, lyg bandyda
mas įžvelgti, ar ta siena negirdi, ar kartais 
už jos nėglūgi pavojus, kuris nuolat buvo 
pakibęs virš galvų gyvenant priešo paverg
toje tėvynėje. Atsargiai, lyg kokia didelė ir 
skaudi žaizda, atskleidžiamos gyvenimo 
Lietuvoje Šiurpios ifikarpot, svaiginanti 
tikrovė, išryškinanti negailestingą ir bru
talų krašto alinimą ir žmonių naikinimą.

Pirmiausia pokalbis pakrypsta į, ūkinį 
gyvenimą. Kaip nūdien gyvena lietuvis so
dietis, visa esybe suaugęs su savo žeme, 
kuri jam išpešta? Tatai pradeda aiškėti tik 
ilgiau išsikalbėjus, patyrus kolchozų orga
nizavimo metodus ir jų tvarkymą.

— Ar visi ūkininkai jau suvaryti 
j kolchozus?

Didžiuma. Tačiau dar yra į kolchozus 
neįjungtų ūkininkų, kurių gyvenimas me
tai po metų vis džugiau sunkėja.

— Dažniausiai į kolchozus neįjungti tie 
ūkininkai, kurių sodybos ir laukai išmėty-

Grįžtama prie senos galvosenos, 
Europg pavertosios griuvėsiais

Prieš pradedant kalbėti šia tema yra bū
tina, vaizdumo dėllai, grįžtėlti į 1945 metų 
pirmąsias pokapituliacines dienas. Bombų 
lietus jau buvo nustojęs lyti ant Vokieti
jos ir kiekvienas gyventojas galėjo kiek 
ramiau atsikvėpti. Masės kareivių, nužy
giavusių ligi Stalingrado ir padrikais liku
čiais grįžusių, tik buvo padėję ginklus. 
Tomis dienomis dažna buvo sutikti vokie
tį, stovintį prie kelio kryžkelės ir jin žvel
giantį, lyg svarstantį neišsprendžiamą klau
simą: — kurion pusėn pasukti. Po sukel
tos audros, vokiečių žygininkams į rytus 
nualinu^ visą eilę kraštų, galiausiai audra 
atsigręžė pačion Vokietijon. Miestai virto 
griuvėsiais, laukus arė bombų skeveldros. 
Tada, nuolatinių bombardavimų dienomis, 
jau dažnas vietos gyventojas gavo realiai 
suprasti padarinius karo, sukelto teritori
nio išsiplėtimo motyvais.

Pokarinė tyla neilgai truko. Šiandien 
jau dažna išgirsti tų pačių vokiečių, kurie 
pirmomis pokarinėmis dienomis susitelkę 
pro savo krašto griuvėsius žvelgė į sunkiai 
beįžvelgiamos ateities apybraižas, kalban
čių senomis įprastinėmis temomis. Svar
biausia, kad kalbama kartais ir ten, kur 
toksai kalbėjimas nebūtinas, kur tokiu 
kalbėjimu nieko negalima pasiekti.

„Ką manote apie Klaipėdą?...
Antai PLB Vokietijos Krašto Valdybos 

įgaliotas asmuo lankosi Bonnoje. Išsikalba 
su vienu parlamentaru, kuris pasisakė bu
vusio karo metais dvi dieni buvęs Klaipė
doje. Taigi mūsų pajūrio mieste, kuris ne

malamas germanizacijos volo. Galimas 
daiktas, jog dabartinis parlamentaras bu
vusio karo metais Klaipėdon koją buvo 
įkėlęs taip pat kaip vienas iš daugelio 
žygio į rytus dalyvių... PLB atstovui pra
dėjus kalbėti lietuvių tremtinių temomis, 
tasai parlamentaras į klausimą atsako 
klausimu: 

ti miškų iškarpose, sunkiai prieinamuose 
pelkynų pakraščiuose. Dėl sunkaus pasie
kiamumo tokie ūkininkai paskutiniu metu 
neraginami jungtis į kolchozus, — pasakoja 
vienas iš gyvybės rizikos kaina pasieku
siųjų, laisvąjį pasaulį. — Pradžioje, pradė
jus organizuoti kolchozus, ir tokie buvo 
raginami jungtis į juos. Tačiau vėliau 
įsitikinta, kad tokių ūkių, gamtinėmis kliū
timis atskirtų nuo didesnių dirbamos že
mės plotų, įjungimas veik neįmanomas, 
šitų ūkių savininkai apkrauti didžiuliais 
mokesčių ir kitų tiekimų įpareigojimais.

— Vistiek aišku, kad anksčiau ar vėliau 
visi jie turės sueiti į kalėjimus^ — įsiterpia 
kitas, kurį laiką tylėjęs.

— Kodėl aišku, kad turės sueiti į kalė
jimus?

— Nepajėgs atiduoti grūdų, pieno, mėsos 
prievolių, nesumokės mokesčių ir bus ap
šaukti sabotažininkais. Teismas užkraus 
kelis metus kalėjimo ir bus baigtas laisvas 
ūkininkavimas. Tokių atsitikimų jau dabar 
nemaža.

— Tad tokie ūkininkai galėtų prašyti 
jungtis į kolchozus, jei neranda kitos išei
ties?

Šis klausimas vyrų veiduose įbrėžia 
šypseną:

— Visiems yra aišku, kad ir kolchozuose 
nelengviau. Tai viena. O antra — į kolcho
zą gali patekti tik tas, ką kolchozo organi
zatoriai randa reikalingu priimti.

Kolchozų organizavimas
Kiek ilgiau išsikalbam apie kolchozus, 

tą naują ir lietuviui svetimą sistemą, kiek
vieną žmogų ir visą kraštą suelgetinančią. 
Užkrovus ūkininkus didžiulių prievolių ir 
mokesčių našta, mūsų sodiečiai, nežiūrint 
jų įgimto prieraišumo prie žemės, nerasda
mi išeities, turėjo jungtis į kolchozus. Vie
nur vyko- lėčiau, kitur greičiau. Radosi 
ūkininkų, kurie, apskaičiavę uždėtus įpa
reigojimus ir matydami, kad jokiu būdu 
savistoyįai rnegali .ūkininkauti, , sutarė su
daryti kolchozą, ir-bendromis jėgomis nešti 
užkraunamą sunkių įpaireigojimų naštą. 
Kiti, stodami į kolchozą, vylėsi gal paleng
vinsią savo padėtį. Tačiau vienais ar kitais 
motyvais vadovaudamiesi įstoję į kolchozą, 
kiekvienu atveju patyrė, kad ir čia išsi
gelbėjimo nuo skurdo ir vargo nesurasta.

Įsidėmėtinas priėjimas prie kolchozinės 
sistemos. Sudaromos laisvam ūkininkavi
mui nepakeliamos sąlygos. Šitų sąlygų ne- 
pakeliamumu ūkininkas priverčiamas ieš
koti kito kelio savo likimui išgelbėti. Or-

— O ką manote apie Klaipėdą? Kam ji 
turės priklausyti?

Bendruomenės atstovui pareiškus, jog šie 
klausimai bendruomenės vadovybės ne
sprendžiami, yra kitos lietuviškos instituci
jos, kurios, gal būt, būtų kompetentingos 
šiuo klausimu pareikšti savo nuomonę.

— Aš turiu žinoti lietuvių pažiūrą Klai
pėdos klausimu, — toliau kalba vokietis 
parlamentaras. — Jei lietuviai reikštų pre
tenzijų į Klaipėdą, aš jų tremtinių jokių 
klausimų neremčiau...

Pigus sąlygojimas, tačiau išreiškiąs lū
kesčius žmonių, taip nesenai dėl teritori
nių užmačių griuvėsiais pavertusių Euro
pą ir grįžusių į griuvėsiais virtusę savo 
žemę.
„Leiskit mums atsiimti rytų Vokietijos sri
tis, o jūs pasiimkit Lietuvos ir Latvijos 

pajūrį...“
Bonnos parlamentaras tepareiškė nerem- 

siąs lietuvių tremtinių, jei jų bendruomenė 
vokiečiams nepažadės Klaipėdos, gi kito 
nueita žymiai toliau. Prof. Wolfrum, anks
čiau profesoriavęs rytų Vokietijoje, prieš 
kiek laiko lenkų veikėjams tremtyje davė 
šitokį pasiūlymą: — leiskit mums atsiimti 
dabartines Lenkijos vakarines sritis, o 
Lenkija galės pasiimti Lietuvos ir Latvijos 
pajūrį... • •

Čia neminint MEMELER DAMPFBOOT 
nuolat keliamų sugestijų dėl Klaipėdos sa
vasties, randasi ir daugiau vokiečių, tebe- 
galvojančių apie atgavimą tų sričių, kurios 
privedė prie Antrojo Pasaulinio karo. 
Pabėgėliai reikalauja leisti jiems savo liki

mą spręsti savo krašte...
Rugsėjo antrojo, pusėje Munchene įvyko 

100 000 vokiečių, kilusių iš Silezijos, suva
žiavimas. Šio suvažiavimo dalyviai parei
kalavo, kad būtų leista patiems apspręsti 
savo likimą savo krašte. Ir Čekoslovaki
jos sudėtai taip pat reikalauja savo likimą 
apspręsti savame krašte, Sudetijoje, kuri 
Trečiojo Reicho įsigalėjimo laikais sudarė 

ganizuoją kolchozą sušaukia susirinkimą. 
Pakanka šiame susirinkime kuriam nors jo 
dalyviui kitą apšaukti buože, tam jau nėra 
kelio. Jis ne tik negali patekti kolchozan, 
bet dažniausiu atveju suimamas su visa 
šeima ir ištremiamas.

25 procentai Lietuvos ūkininkų Sibire
Galima sakyti, kad yra taisyklė, jog į 

kolchozus nepateko per 25 ha ūkių savinin
kai. Jei kur toks ir pateko, tai dažniausiai 
vėliau buvo sulikviduotas suėmimu bei 
ištrėmimu. Kuone visi stambieji Lietuvos 
ūkininkai šiandien yra Sibiro taigose. Ga
lėjo ištrėmimo išvengti tik apsukresnieji, 
iš anksto įspėjusieji pavojų. Tokie, tik so
vietams antrą kartą okupavus Lietuvą, 
paliko savo ūkius ir persikėlė kurion nors 
kiton Lietuvos vietovėn gyventi. Vienam 
kitam gal pasisekė save pridengti miestuo
se, juose įsikuriant ir dirbant viename ar 
kitame fabrike. Bet tokių tegali būti nežy
mi mažuma. Didžiuma stambesniųjų ir 
stambiųjų Lietuvos ūkininkų buvo ištremti.

Ar kolchozan gali patekti ir bežemiai 
žemės ūkio darbininkai?

— Tatai priklauso nuo kolchozo organi
zatorių malonės., Jei bent vienas pasakys, 
kad tas ir tas žemės ūkio darbininkas bu
vęs tinginys, ar kuris kitas priekaištas jam 
bus padarytas, toks jau nepriimamas kol
chozan. Tačiau nemaža buvusių žemės ūkio 
darbininkų į kolchozus pateko, kolchozą 
sudarantiems neprotestuojant ir vyraujant 
įsitikinimui, kad visiems darbo užteks.

— Labai greit paaiškėjo, — kalba kitas 
bėglys, — kad kolchozuose darbo visada 
yra ir vis nespėjama apsidirbti, nors dir
bama pagal iš anksto paruoštus planus. 
Papasakok, — jis kreipiasi į savo kaimyną, 
— apie kolchozų „nubuožinimus“. Po to 
pakalbėsim apfe darbus.

Kolchozų nubuožinimal
Pasirodo, kad tai gana dažnai praktikuo

jamas sovietų išradimas. Prie kolchozo 
„nubuožinimo“ šitaip prieeinama. Jau mi
nėta, kad pasitaikydavo lietuvių ūkininkų, 
kurie, numatę, kad negalės pakelti uždėtų 
įpareigojimų, sąlygų nepakeliamumo ver
čiami „savanoriškai“ jungėsi kolchozan, ti
kėdamiesi bendromis jėgomis lengviau pa
kelsiu sunkią naštą. Buvo, iš tiesų, vieto
vių, kur kolchozą sudariusieji, sutartinai 
ėmėsi darbo ir savo sumanumo pasėkoje 
neblogai susitvarkė.

(Nukelta į 2 pusi.)

pretekstą suardyti Čekoslovakijai ir ją 
okupuoti.

Kai vokiečių kalbama savo likimo apsi
sprendimo temomis „savuose kraštuose“, tai 
tuo išreiškiamas {taigojimas, jog tie kraš
tai iš tiesų jiems priklauso ir jie, į juos 
sugrįžę, turės teisę tarti žodį dėl tų sričių 
ateities. Panašias mintis tausoja kai kurie 
Klaipėdos politikuoją vokiečiai, kur kapų 
antkapiai ir visi vietovardžiai kalba apie 
krašto lietuviškumą.

Čia neturima tikslo eiti į diskusijas
Diskusijos lietuviškojo pajūrio temomis 

būtų beprasmis užsiėmimas, ypač turint 
galvoje faktą, jog šiuo atveju Europos sie
nų problemos bus sprendžiamos kitų pajė
gų ir, atrodo, kitu būdu, negu iki šiol, kaip 
kad grasinančių notų įteikimais buvo 
mėgstama reikalauti atsiplėšti svetimas 
žemes, o vėliau okupuoti pačias valstybes. 
Čia turėtas tikslas painformuoti skaityto
ją, kokiais lūkesčiais gyvenama kai kurių 
vokiečių, net mokslininkų, siūlančių sveti
mų žemių mainikavimais ...

Tačiau šitie išsitarimai, vietoje diskusi
jų, turėtų būti paskatų lietuviškam budė
jimui.

Pateisintini ryškėją vokiečių teritoriniai 
lūkesčiai. Šiandien aktuali tema apginkla
vimas. Gal kiek ir pervertindami savo svo
rį ligšiol nesėkmingų žygių į rytus autoriai 
laiko atėjus patogiam momentui atskleisti 
savo lūkesčius. Dar daugiau. Teritorinių 
užsimojimų paslaptis glūdi vokiečių kari
nėje sąmonėje.

Nauja TREMTIES atstovyė Australijoje
TREMTIS buvo pradėta leisti tada, kai 

lietuvių Vokietijoje tebuvo palikę nežymūs 
likučiai ir jų skaičius diena po dienos, sa
vaitė po savaitės vis mažėjo. Vis daugiau 
mūsų tautiečių nukylant į užjūrius, tuo pa
čiu silpnėjo laikraščio pozicijos. Šitose 
sunkiose sąlygose laikraščio leidimo sunkią 
naštą lengvino visa eilė Bičiulių, talkinin
kų, talkinusių tai straipsniais, tai laikraš
čio paskleidimu.

Sį kartą malonu atžymėti, kad TREMTIS 
įsteigia naują atstovybę Australijoje, kur 

jos iki šiol mažiausiai šią šalį pasiekdavo.

Savomis temomis

Dar kartę atidėta ...
Praėjusiame TREMTIES numeryje buvo 

pranešta apie VLIKo posėdį, įvykstantį 
rugsėjo 29 d. Lietuvos Diplomatijos Šefo ir 
VLIKo delegacijos susitarimui tvirtinti. 
Posėdis, jame nedalyvaujant VLIKo pirmi
ninkui, buvo tęsiamas, tačiau eilei atstovų 
išreiškus norą pratęsti laiką, kad galėtų 
susisiekti su savo centrais, neprieita prie 
susitarimo svarstymo. Atidėta sekančiam po
sėdžiui, kuris nutarta sušaukti dviejų sa
vaičių būvyje, kai kuriems nariams išreiš
kus pageidavimą, kad VLIKo pirmininkas 
rastų galima dalyvauti jo paties šaukia-: 
muose posėdžiuose.

Pavergtu Tautę 
Konferencija Londone

Jau anksčiau TREMTIES skaitytojai bu
vo informuojami apie šiais metais numa
tytą Londone sušaukti pavergtų tautų at
stovų konferenciją. Vėliausias šiai konfe
rencijai laikas buvo numatytas šį rudenį. 
Dabar patiriama, jog dėl Anglijoje įvyks
tančių parlamento atstovų rinkimų paver
gtų tautų konferencijos sušaukimo data 
atidėta 1952 metų sausio mėnesio pradžiai. 
Lietuva šioje konferencijoje bus atstovau
jama dviejų oficialių atstovų.

Lietuvaitė nugalėjo 
pasaulin? bėgikę

Rugsėjo 16 d. Clevelende, JAV, LSK 
„Žaibas“ suruoštose sporto varžybose da
lyvavo amerikietė Stella Walsh, pasaulinė 
bėgimo rekordistė. Šiose varžybose 50 yar- 
dų^bėgime Walsh nugalėjo lietuvaitė trem
tinė E. Sikšniūtė, 50 yardų nubėgdama per 
6,2 sek.

Mažosios Lietuvos 
lietuviu balsas ~ ;

Vakarų Vokietijoje išeinąs Klaipėdos vor 
kiečių leidžiamas MEMELER DAMPF
BOOT nuolat vis užsimena Mažasios Lie
tuvos vokiškumo temomis,... Taip pat ran
dasi per to laikraščio skiltis įtlkinėjančių, 
kad Lietuvos laisvės laikais Klaipėdoje gy
veną vokiečiai būdavę lietuvių persekio
jami, skriaudžiami. Gi dabar Vokietijon at
sidūrė mažalietuviai mintą vokiečių duona 
ir 1.1. Siems nepagrįstiems priekaištams 
atremti Mažosios Lietuvos ir prūsų lietu
viai išleido žurnalą vokiečių kalba UNSE- 
RE STIMME, kuriame peržvelgiama Mažo
sios Lietuvos praeitis, Prūsijos lietuvių li
kimas ir atsakoma į Klaipėdos vokiečių 
nepagrįstus priekaištus, primenant, jog čia, 
Vakarų Vokietijoje, nemaža mažalietuvių 
atsirado ne savo noru, o buvusio karo me
tais vokiečių buvo suimti ir kalinami kon
centracijos stovyklose, įsteigtose kitų tau
tų žmonėms naikinti.

Savi darbai ~ sumanymai
* Pirmąją spalio savaitę JAV BALFo 

pastangomis suorganizuota rinkliava ligo
niams, seneliams ir kitiems Vokietijoje bei 
kituose kraštuose palikusioms lietuviams.

* Amerikoje, New Yorke, svarstomas 
klausimas steigti lituanistikos institutą lie
tuvių akademiniam jaunimui.

♦ Šiomis dienomis atspausdintas VLIKo 
ir su kitais pabaltiečiais Jungtinėms Tau
toms įteiktų memorandumų rinkinys. Sia
me rinkinyje telpa memorandumai, Jung
tinėms Tautoms įteikti nuo 1946 iki 1950 
metų. Tuose memorandumuose kalbama 
apie Lietuvos, Lątvijos ir Estijos naikini
mą, sovietų vykdomą genocidą ir prašoma 
užkirsti kelią tolimesniam tautų naikini
mui. Kaip žinoma, iki šiol įteiktieji memo
randumai nesusilaukė' .atgarsio. Artėjant 
Jungtinių Tautų sesijai šiais metais numa
toma vėl kreiptis į JT genocido konvenci
jos ratifikavimo reikalu.

♦ JAV lietuvių katalikų sudarė specialią 
komisiją ir fondą jaunimui, norinčiam eiti 
dvasiškių luoman. Kandidatai būsią moko
mi marijonų vedamoj seminarijoje, o stu
dijų pagilinti siunčiami Romon. Įšventinti 
bus laikomi Lietuvos dvasiškiais ir, Lietu
vai atgavus laisvę, turės grįžti lietuvon.

TREMTIES atstovu Australijoje sutiko bū
ti lietuviškosios spaudos Bičiulis P. Lu
košiūnas, kuris pasiekamas šiuo adresu: 

Mr. P. Lukošiūnas, 
Box 1665 M. G.P.O.

Adelaide, S.A.
Mr. P. Lukošiūnas atstovaus TREMČIAI 

ir talkininkaus jos kitų leidinių paskleidi
me. Norintieji įsigyti TREMTIES Leidyklos 
išleistą žymųjį Putino-Mykolaičio romaną 
„Altorių Šešėly“ taip pat kreipiasi į Mr. P. 
Lukošiūną aukščiau nurodytu adresu.

x TREMTIS.
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Svarstymai

Kultūrines reprezen
tacijos temomis

Bremene veikianti Valterio Dornos lei
dykla pradėjo leisti rinktinius europinių 
raSytojų raštus, juos (vardindama „Meister 
der europMischen Erzahlung“. Kiekvieną 
Šios serijos tomą sudaro apie 300 puslapių. 
Iki Šiol jau pasirodė eilė tomų, skirtų at
skirų tautų žymiausių rašytojų kūrybai: 
vokiečių (Meister der deutschen Erzah
lung), portugalų (Portugiesische Meister 
der Erzahlung), ispanų (Spanische Meister 
der Erzahlung), anglų (Englische Meister 
der Erzahlung). Artimiausiu laiku numato
mas išleisti tomas, skirtas prancūzų rinkti
nei kūrybai, toliau seks italų, rusų auto
rių kūrybos rinkiniai Jau esąs paruoštas 
tomas, skirtas pabaltiečių autorių kūrybai, 
kuris vadinsis „Baltische Meister der Er- 
zihlung“. Siame tome, latvių spaudos pra
nešimais, skirta po 100 puslapių latvių, 
lietuvių ir estų autorių kūrybai. Latvių 
autorių kūrybos vertimus vokiečių kalbon 
atlikęs St Bilefeldas.

Kas rūpinasi minėtan leidinio parinkti 
lietuvių autorių kūrybos ir kas imsis ver
timo t vokiečių kalbą — latvių laikraštyje 
pateiktoje informacijoje neminima.

Teko teirautis vienoje kitoje mūsiškėje 
vadovaujančioje įstaigoje, veikiančioje Vo
kietijoje, tačiau nieko tikslesnio nepatirta. 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba apie tai 
nieko nežinanti ir pirmu kart išglrstanti, 
kad toks leidinys numatomas išleisti. In
formacijos Tarnyba VLIKe taip pat Išgir
dusi naujieną.

Iki šiol pasirodžiusių kalbamos serijos 
rinktinių leidinių skaičius duoda pagrindo 
daryti išvadą, jog leidykla darbo imasi 
rimtai. Neabejotina, kad bus išleistas ir 
Baltijos tautų rinktinių autorių kūrybai 
skirtas tomas. Tačiau tektų susirūpinti, 
kaip tame leidiny bus atstovau
jami mūsų autoriai. Tatai, be abe
jonės, priklausys nuo sudarytojo. Gal lei
dykla turi ryšį su kuriuo nors mūsų rašy
toju, ja! talkinančiu. Tuo atveju tetektų 
pasveikinti šį darbą pasiėmusį, ir jam 
telkti paramos, ypač turint galvoje vertimo 
klausimą. Svarbu, kad tautos kūrybą re
prezentuojančiame leidiny tilptų patys ge
rte# mūsų autorių kūrybos pavyzdžiai ir 
kad jie būtų gerai perduoti svetimon 
kalbon. a

Būtų įdomu patirti, jei darbas jau yra 
atliktas, kurių mūsiškių autorių kūryba 
bus atstovaujami lietuviai rašytojai minė
tame leidiny.

Reikia manyti, kad lietuviškosios žiny
bos, kurioms ši sritis artima ir kurioms 
rūpi mūsų kultūrinės reprezentacijos klau
simai, ras būdų sueiti į kontaktą su minė
ta leidykla, kad, reikalui esant, laiku būtų 
{neštos korektūros lietuvių kūrybą repre
zentuojančiame leidiny, jei tokios būtų rei
kalingos, ar sutelkta kita leidyklai reika
linga parama (vertimo parūpinimas ir pn.).

Tektų sveikinti kiekvieną iniciatyvą, kad 
Baltijos tautų kūrybą reprezentuojančia- 
mame leidiny lietuvių autorių kūrybai 
skirtoji dalis būtų paruošta be priekaištų, 
kad ja būtų deramai reprezentuojama Lietu- I 
vos rašytija. i

Yra badu mirštančių Lietuvoje, našiose dirvose keroja krūmai
Pasakoja lietuviai, pro geležinę uždangą prasiverfy lalsvan pasaulin

(Atkelta iš 1 pusi.)
Štai vieno kolchozo „nubuožinimas" prie 

Telšių, ūkininkai, sudariusieji kolchozą, 
savo plote turėjo malūną. Tasai malūnas 
paskutiniu metu nebeveikė, bet kolchozą 
sudariusieji bendromis pastangomis jį at- 
siremontavo, sutvarkė. Sako, bent sau su-
simalsim ir gyvuliams, tai ir tai bus gerai. 
Vėliau tan malūnan pradėjo atvežti grūdų 
malti ir kaimyniniai kolchozai. Malūną 
turįs kolchozas Jau įsigijo padėvėtą sunk
vežimiuką ir kasoje turėjo apie 12 000 rub
lių. Tačiau tokie kolchozo pralobimai kom
partijai nepatinka. Vieną dieną, kada ma
lūną turį kolchozininkai buvo pradėję įsi
tikinti, kad tasai jų suremontuotas malū
nas iš tiesų bus didelis palengvinimas nešti 
kolchozinius įpaireigojimus, vietos kom
partijos vadovybės buvo nutarta praturtė
jusi kolchozą „nubuožinti“.

— Ką čia susidėję buožės nori turtus 
krauti. Reikia nubuožinti. Uždėjo 25 000 
rublių nubuožinimo mokesčių ir viskas 
baigta. Kolchozininkai ne tik turėjo sumo
kėti kasoje turėtus 12 000 rublių sutaupų, 
bet ir išparduoti gyvulius, kad tik sumo
kėtų „nubuožinimo“ mokesčius ir tokiu 
būdu išvengtų didesnių pasėkų.

— Galima būtų papasakoti ir apie kito 
kolchozo „nubūožinimą“, — pastebi amžiu
mi vyriausias iš bėglių.

Pasakoja apie vieno kolchozo prie Dau
gailių, Aukštaitijoje, praturtėjimą ir nu- 
buožinlmą. To kolchozo vadovybė nutarė 
įsigyti sunkvežimį ir su juo padaryti pini
gą, kad, mokant įvairius ir nesibaigiančius 
mokesčius, nereikėtų gyvulių parduoti. 
Paėmė paskolą ir sunkvežimis tuojau buvo 
nupirktas. Kadangi susisiekimas tarp Ute
nos ir Zarasų nebuvo normalus, kalbamo 
daugalllšklo kolchozo vadovybė savo įsigytą 
sunkvežimį paleido susisiekimui Utenos 
Zarasų ruože. Keleivių niekada nestigo. 
Uždirbo pinigų, paskola buvo grąžinta, o 
kolchozo kasa vis daugiau turtėjo Partijai 
sužinojus sunkvežimio istoriją, nutarta kol
chozą nubuožinti. Sunkvežimis buvo atim
tas ir dar uždėti didžiuliai mokesčiai. „Ką 
čia jūs susigalvojot spekuliantus vežioti“, 
— buvo pasakyta nubuožintojų. r

Tokių „nubuožinimo“ faktų gana gausu. 
Tie „nubuožinimai“ kolchozininkams išmu
ša bet kokią iniciatyvą ir po „nubuožini
mo" jie gauna įsitikinti, kad kaip tu besi
stengsi, nuo kolchozinio vargo ir skurdo jo
kiu atveju negalėsi išsigelbėti.

Lietuvos ūkininko suelgetėjimo raida 
ūkininkai, sąlygų priversti jungtis į kol

chozus, kiekvienas (kalbama apie kolcho- 
zan priimtus), gauna nuo 40 ligi 60 arų že
mės daržams, gali pasilikti karvę, kiaulę, 
keletą vištų. Iš pirmo požiūrio galėtų su
sidaryti vaizdas, jog dar gaunant atlygini
mą už darbą kolchoze, vargais negalais mū
sų sodietis galėtų šiaip netaip verstis. Bet 
tikrovėje yra priešingai. Tik paklausykim, 
ką pasakoja pro geležinę uždangą prasi- 
veržusiėji mūsų tautiečiai:

— Šiandien dažno kolchozininko drabu
žiai kaip paskutinio ubago, — kalba vienas 
iš jų. — Atrodo, kad tie žmonės pralindę 
apačia akėčių ir jų virbalų drabužiai su
draskyti. Kolchozlninkas negali apsirengti, 
kadangi jis nieko neturi. Štai kokie įparei
gojimai jį slegia dėl turimo sklypelio dar
žui žemės:

Už turimą karvę per metus jis turi ati

duoti 250 litrų pieno. 50 rublių reikia per 
metus sumokėti už karvės draudimą. Už 
daržams duotą žemę valstybei kas metai 
turi pristatyti 6 centnerius bulvių, kiaulės 
laikymas apkraunamas 40 kg mėsos prie
volės atlikimu. Plius dar reikia atlikti 
kiaušinių prievolę, sumokėti privalomus 
trobesių draudimo mokesčius ir kas metai 
pirkti valstybinę paskolą 100 rublių ribose. 
Tik ištikimi komunistai nusidera kartais 
paskolą pirkti 25 rublių sumoje. Šiaip jau 
ji nustatoma kiekvienam kolchozininkui po 
100 rublių.

Kolchozlninkas turimame darže neturi 
teisės sėti varpinius augalus. Jei jis nori 
išlaikyti karvę, turi jai pašarą gauti iš kol
chozo. Tasai pašaras reikalinga atidirbti. 
Už vieną Šieno vežimą reikia atidirbti 20 
darbadienių. Kadangi karvei išlaikyti per 
žiemą reikalinga trijų vežimų pašaro, tad 
kolchozininkas, turįs karvę, te minėtų 
įpareigojimų, dar turį nemokamai kolchoze 
dirbti ligi šešiasdešimt darbadienių, kad 
uždirbtų karvei pašarą. Tas pats atsitinka, 
kai nori išlaikyti kiaulę. Reikia ir ji pašer
ti, o nėra kuo. Tad tenka darbo sąskaiton 
imti jai pašaro iš kolchozo ir vėl atlygini
mo negaunant atdirbti. O čia kraunasi 
mokesčiai. Jiems sumokėti reikalingi pini
gai. Dar šiaip taip laikosi tie, kurie į kol
chozą įsijungdami turėjo sutaupų. Tokiems 
mokestiniai įpareigojimai už turimą sklypą 
tuo tarpu šiaip taip pakeliami. Bet niekas 
negalėjo turėti didesnių sutaupų ir metai 
po metų padėtis darosi vis sunkėsnė. Gi tie, 
kurie neturėjo jokių sutaupų, tokie jau 
pirmaisiais metais neįstengia sumokėti 
mokesčių už naudojimąsi daržui duota že
me, nepajėgia sumokėti trobesių ir gyvulių 
draudos, o po to apšaukiami sabotažinin
kais Ir iš jų atimami daržai.

Kiti kolchozininkai, spiriami bado, kar
tais bando kūlimo metu kokią saują žirnų 
į kišenę įsileisti. Tokie atsiduria teisme, 
kuris nubaudžia kalėjimu. Nemaža nubau
džiami 6—7 metams ir daugiau. Kurie nu
baudžiami 5 metais kalėjimo, tokie baus
mes atlieka Lietuvos kalėjimuose. Tačiau 
kurie nubaudžiami daugiau, negu penke- 
riais metais, tie jau išvežami Rusijon prie 
Dono ar kurio kito kanalo darbų.

Kiek kolchozininkas uždirba už darbo 
dieną?

Atsakydami į šį klausimą laimingai pa
bėgusieji sako:

— Darbo dienų nėra. Kolchozininkas te
žino darbadienius. O klek už vieną darba
dienį bus mokama — jis tesužino suėmus 
derlių, kolchozui atlikus grūdų, mėsos, bul
vių prievoles, atlikus kitus įpareigojimus. 
Tik visus įpareigojimus kolchozui atlikus, 
tuomet pasižiūrima, kas paliko. Jei kasoje 
pinigų yra mažai — už atidirbtus darba
dienius kolchozininkas gali gauti pinigais 
labai mažai. Buvo atsitikimų, kad kolcho
zininkams už darbadienius buvo sumokama 
po 3 kapeikas. Įstaigoms ir įmonėms, ku
rios gauna pinigus biudžeto keliu, geriau 
išsiversti. Tačiau kurios pačios, kaip kad 
kolchozai, turi išsiversti, čia ne tik nėra 
pastovaus atlyginimo, bet ir iš viso neži
noma, kada ir kiek bus mokama.

— O kiek mokama kolchozininkams 
grūdais?

— Taip pat paaiškėja kolchozui atlikus 
privalomus įpareigojimus valstybei. Bus 
geresnis derlius, šis tas kolchozininkams 

paliks. Neužderės, pagal iš anksto nustaty
tus planus pasėjus pasėlius į balas, tada 
kolchozininkai maža ką gaus. Dažniausiai 
kolchozininkams stengiamasi atiduoti to
kius grūdus, su dirsėmis, kurių neima su
rinkimo punktai. Vieno kolchozo kolchozi
ninkai Žemaitijoje praėjusiais metais už 
visų metų darbą kolchoze tegavo po cent
nerį ir 12,5 kg dirsėtų grūdų. Plius, kaip 
mėnėta, po 3 kapeikas už darbadienį.

Bolševikiškai suprastas darbadienis
Kiekvienam kolchozo darbui numatytos 

normos. Tos normos tokios didelės, kad jų 
beveik niekas neįstengia per vieną 
dieną atlikti. Štai arėjams numatytos 
tokios darbadienio normos, kad vienas dar
badienis vargais negalais atliekamas per 
dvi bei tris dienas. Kur arkliai kiek geres
ni, ten arėjai nustatyto darbienio normą 
atlieka per dvi darbo dienas. Kur arkliai 
silpnesni, ten darbadienio norma atliekama 
per tris darbo dienas.

— Arklys nepaeina pagal nustatytą nor
mą ir kolchozininkas vietoje vienos, kad 
atliktų darbadienio normą, tąsosi tris die
nas, — sako vienas buvusiųjų kolchozi- 
ninkų.

— Geriausia tai kolchozo piemenims, — 
įsiterpia kitas. — Jų darbadienis lygus iš
ganytai dienai. Gi kitus darbus dirbantieji 
dėl vieno darbadienio pluša kelias dienas. 
Pavyzdžiui javų vežėjams nustatyta norma 
pakrauti, parvežti ir iškrauti 20 vežimų. 
Šitą normą atlikę skaitosi išdirbę darba
dienį. Kadangi vienas vežimo negali pa
krauti, o tenka dirbti dviem, tad du — kro
vėja ir krovėjas — turi parvežti 40 vežimų, 
tada jau užrašoma, kad jiedu išdirbo dar
badienį.

Vieni siūlo reformuoti vėliavą, kiti pakeitė 
Lietuvos Himną ...

Mums, nuklydusiems į tremties klysta- 
kius, vienos ar kitos reformos mintis itin 
gali būti Jautri. Savan tremtiniškan gyve
nimai! būtų galima bandyti įnešti tam 
tikrų pataisų ir dėl to negalėtų kilti didesnių 
prieštaravimų, jeigu siūlomos pataisos bū
tų teigiamos, bendruomeniniam gyvenimui 
naudingos. Tačiau išklydusieji į tremties 
klystakius neturėtų leistis į pagundas re
formų, kurios tegali būti galimos visai tau. 
tai gyvenant savuose namuose. Yra negin
čijama, kad išsklidę tremtin sudaro mažu
mą. Ta mažuma neturėtų drįsti kalbėti 
apie reformas, paliečiančias visus lietuvius. 
O vis dėlto pasitaiko panūstančių refor
moms, apie kurias turėtų būti nekorektiška 
kalbėti einant slidžiu svetimu keliu, atsi
tolinus nuo tautos didžiumos.

Šitokios mintys kyla paskaitius čikagiš- 
kiame DRAUGE pradėtą kelti Lietuvos 
tautinės Vėliavos reformos klausimą, šitos 
reformos užmanytojai skaitytoją įtikinėja, 
kad Lietuvos tautinėje vėliavoje geltona 
spalva „nemėgiama ir bereikšmė“, dėl to 
reikėtų, — reformatorių teigimu, — iš Lie
tuvos tautinės vėliavos išimti geltoną spal
vą, ją pakeičiant balta, ir dar įjungiant 
kryžių (Kun. Prunskiui, kuris redaguoja 
DRAUGĄ, prieš reformuojant lietuvių tau
tinę vėliavą, galima butų atkreipti dėmesį 
į „nemėgstamą ir bereikšmę“ geltoną spal
vą bažnyčiose...).

Kolchozų ponai h* miręs kolchoslntnkas
žinoma, — juokauja laisvę pasiekę mū

sų laimingieji bėgliai, — iš dirbančiųjų 
kolchoze piemenims geriausia. Neblogai val
džiai, kurią kolchozai turi sudėtingą ir 
kurios atstovai nedirba ūkio darbų. Štai 
tie nedirbantieji, gerai apmokami: kolcho
zo pirmininkas, planuotojas, sąskaitininkas, 
fermų vedėjai, brigadininkai (didesniuose 
kolchozuose brigadininkai dar turi savo 
grandininkus). Kolchozai turi nuo 400 ha 
žemės. Tačiau tokių maža. Vadinamieji vi
dutiniai kolchozai turi iki 900 ha plotus. 
Tokiuose kolchozuose jau būva tik arklių 
kokie trys brigadininkai su savo padėjė
jais. Brigadininkai nustato kolchininkams 
darbus, vietą, kur tie darbai eiti atlikti. Gi 
kolchozininkai, šitos ponijos vaikomi, bė
ga, skuba, dirba ir neįstengia atlikti nu
statytų normų. Dažnai jie alkani, nes ne
turi pavalgyti, o metus dirba nežinodami, 
ką po metų už atliktą darbą gaus. Pasitai
ko, kad kolchozininkai, tyliai nešdami 
jiems užkrautą nepakeliamą naštą, po ja 
tyliai suklumpa. Sutinkant šiuos metus 
vienas kolchozininkas, buvęs smulkus Že
maitijos ūkininkas, teturėjęs 14 ha, kolcho
zo vadovo buvo rastas ant gyvenamo namo 
slenksčio suklupęs Ir žiurkių nuėstu veidu. 
Kolchozo vadovas, patyręs tą kolchozinln- 
ką nesirodant kelinta diena darbuose, nuė
jo matomai jį apibarti. Gi šis rastas, mato
mai beeinąs į darbus, miręs ir žiurkių 
apėstas. Mirusiam buvo apie 45 metai am
žiaus. Jo sūnus buvo mobilizuotas ir atliko 
karinę prievolę kažkur Rusijoj.

Sekančiame TREMTIES numeryje apie 
krūmais apaugusius laukus ir kitus nūdie
nio gyvenimo Lietuvoje vaizdus.

Keista daros skaitant tokius {taigojimus. 
Geltona spalva buvo puošiamos Lietuvos 
karių uniformos. Ji nuo senų senovės 
mėgstama lietuvių audėjų. Kaip gražiai iš 
po jų rankų tautiniuose audiniuose pražys, 
davo geltonos tulpės! Įdomu, kaip su pa
keista vėliava iš tremties klystaklų grį
žusieji būtų sutikti lietuvių partizanų, 
mirštančių dėl laisvę išreiškiančios Lietu
vos tautinės vėliavos?

DRAUGAS tik kalba apie reikalą refor
muoti tautinę vėliavą. Gi jo kaimynas KO
LUMBIJOS LIETUVIS, net nekėlęs klausi
mo ėmė ir padarė Lietuvos Himno refor
mą. Iš Lietuvos Himno išmetė žodžius „Te
gul saulė Lietuvos“ ir įdėjo „tegul Dievas 
Lietuvos“... (žiūr. 1951 metų antrą nu
merį KOLUMBIJOS LIETUVIO, re*'’ 
daguoja kun. M. Tamošiūnas).

TREMTIS sąmoningai laukė, ką dėl KO
LUMBIJOS LIETUVIO mūsų himne padary
tos reformos pasisakys kiti laikraščiai, ypač 
reformininko kaimynai. Tačiau jie ne tik 
tyli, matomai tokiai Lietuvos himno refor
mai pritadami, bet dargi pradėjo kalbėti ir 
apie mūsų tautinės vėliavos reformą beeli- 
dlnėjant slidžiu benamio keliu.

Tai Jau bene bus paraiška visiško nesu- 
sitvarkymo su savo mintimis ir nepajėgu
mo atskirti, kas yra galima, ir kas nega
lima.

— Tėvai jau parvažiavo! — nusiminė Gundė. — Ne- — Sekminėse einu aš iš bažnyčios, kaip paprastai, 
rado manęs namie, bus man! Sudieu! Aš greičiau lėk- per miestelį. Nors pirmai, nuo Velykų, eidavau kur ap
stu, — skubiai perlipė tvorą ir pasileido risčia per visą linkui; nenorėjau, kad pamatytų. Dabar jau nieko ne- 
kluoną. bojau. — Mano nameliai stovėjo kitoj pusėj vieškelio

Sugrįžau dar į ežerą. Daugiau valandos vaikščiojau priešais bažnyčios.
nieko negalvodamas. Per tą šneką krūmuose mestas Pamačiau Gundę rinkoje tarp žmonių. Pirmą dar 
mano širdin grūdas sparčiai augo ir plačiai skleidė savo kartą. Prieinu arčiau. Su kokiu jaunuoliu linksmai šne- 
dygius lepus. kasi. Jaunuolis aukštas, gražus, juodaplaukis. Dailiai

Vaidentuvėje stovėjo klaikus raudonas saulėleidis ir miestietiškai apsirengęs. Atrodo net lyg užsienietis. Bet džiausiąs priešas bjauriausiais darbais nesukels tokio

Nieko neatsakė, tiktai viena į kitą įstabiai žvilgterė- davo, o jei išsukti nebuvo kur, užkalbindavo keliais 
jo ir išėjo. kasdieniniais žodžiais, kaip paprastą pažįstamą, ir vėl

Pašokau nuo fortepijono. Ėmiau smarkiai žingsniuoti toliau skubindavo. Sulaikyti ilgesniam pasišnekėjimui 
iš kampo kampan. Paskum atguliau lovon, įspaudžiau negalėdavau: stigdavo man žodžių ir gerklę lyg kas 
galvą pagalvin, prisiminiau viską, ir iš akių ištryško virve surišdavo. Ir aš pats vengiau ją sustikti. Nenorė- 
karštos ašaros. Krūtinė rodėsi pliš. jau, man sunku buvo.

Ilgos, begalinės dienos bėgo, be saulės, be miego, o Man gėlė Ją pamačius įsivaizdinti, kad jos skaid- 
aš nemačiau Gundės ir nieko apie ją negirdėjau. Neno- rios žavingos akys kitą myluoja, kad Jos žvangus sida- 
rėjau girdėt. brinis balsas gal kitam širdį kaitina.

Manyje pradėjo augti pyktis. Neišaiškinamas, ne- Tuomet jaučiau, kaip ji buvo manyje įaugusi ir kaip 
įveikiamas. plyšo iš mano minčių, viso mano kūno. Ir visai nebojo,

Keletą Šventadienių nežiūrėjau į ją nuo viškų. Nei arx aš Ištversiu, ar ne. Ir tuomet kilo manyje pyktis, 
galvos nekreipiau ton pusėn. akis man iš kaktos spaudė.

Nekenčiau Gundės, visomis pajėgomis nekenčiau.
Ir ar tu žinai, kas yra mylimą žmogų nekęsti? Di- XXVII

vis baisiau atrodė. Bijojau jo, užmiršti jį stengiaus. 
Tarytum pranašavo man ką.

Bet pranašystė gal buvo mano paties sieloje, viduje.

XXVI

NUTILO Kuprelis. Nulenkė galvą, pasirėmė rankomis 
ir žiūri aslon. Bet; rodos, jos nemato, o veria akimis 
pro ją, pro žemę.

Ten apačioj daug jem kas aišku.
Staiga pašoko, lyg atsiminęs ką. Išėjo.
Matau, iš anapus Beržyno sparčiai kyla juodas debe

sis. Savo sunkius sparnus kečia vis plačiau ir toliau.
Nuo jo skyla, plyšta mažesni sklypai ir greitai bėga 

priešakin. Tarytum būrys įširdusių medžioklės šunų. 
Štai jie apsupę saulę. Visur aptemo. Skregždės arčiau 
pažemio narstosi. Pro malūno langus kaip vilyčios šaudo.

Kartais dūsliai sumurma debesyse. Taigi dar toli, gal 
šonan nutrauks.

Malūnas smarkinas. Urzgia, dunda ratais. Sutrinti, 
■utriuškinti ką stengias. Bet labai kieta. Neįgali. Ir 
greičiau, tankiau sparnais mosuoja. Švaisto tik ir 
•raisto.

Sugrįžo Kuprelis.
— Vėjas didėja, — pranešė.
Užrakino duris, patikrino langus.
Viduj vis tamsiau darosi.
Bet Kuprelis vėl apsakinėja. Jis rodos mato, ką ap

teko. Aštriai įsispaudė tie vaizdai jo atmintin. Meilė 
juos įkaitintu raštu surašė. Neišdils jie. Neišdildins jų 
stoka*.

šneka skambiai lietuviškai
Žmonės apie juos tankiu ratu apstoję. Domiai klau

sosi, užsienietį nuo galvos lig kojų žiūrinėja.
— Kas jis būtų?! — smarkiai man parūpo.
Prilindau į tą ratą. Įsiskverbiau vidun. Kaikas žvilg

terėjo į mane ir kiek nusišypsojo. Kiti nei nepastebėjo, 
tik į juos visą smalsumą kreipė.

Gundės balsas, šnekant su Juo, skambėjo taip nepa
prastai gyvai ir skardžiai. Aš nežinau, ar jos balsas 
skambėjo taip kuomet šnekant sū manim. Jos akys 
žvilgėjo dar neregėtu džiaugsmu. Mačiau, kaip skruos
tai švito ir degė.

Ji manęs nepastebėjo, ji matė tik jį.
Tarytum kas liepsna į mane papūtė. Negalėjau ilgiau 

klausyti ir žiūrėti. Pro žmones, prasistumdamas alkū
nėmis, bėgau namon.

Prilėkęs į savo grinčią dar stapterėjau, dar delnu 
prisidengęs pažiūrėjau, ar tai tikrai Gundė, ar neap
sigaunu aš. Ji! Ir dar tokia linksma, tokia lipšni tam 
nepažįstamam!

— Gal koks artimas giminietis?
— Ne, giminės negali sukelti tokio džiaugsmo!
Man pradėjo aiškėti. O aiškumas buvo neįmaldau

jamas.
Įėjęs kambarin nežinojau, kas daryti. Trankiau kė

des, blaškiau knygas. Tuojau atėjusių mergaičių korą 
pavariau be jokių paaiškinimų. — Ne iš pykčio, neži
nau iš ko.

— Eikit Šiandien namon. Nenoriu, negaliu Jūsų mo
kinti, — paaiškinau sėsdamas prie fortepijono.

pykčio, tokios neapykantos, kaip mylimas, brangus ir 
artimas sielai žmogus vienu žodeliu, vienu ne ten 
nužengtu žingsniu. Tu jo nekenti taip, kad net širdis į 
kąsnelius draskosi. Kad rodosi įmanytum, padarytum 
jam ar pats sau galą...

Pagaliau vieną dieną tarnaitė išdrįso man pranešti, 
kad ji žino, kas yra tas nepažįstamas. Aš nenorėjau 
nei žinoti, kas jis yra, bet negalėjau užkimšti sau ausų.

Jis buvo tas pirmasai Gundės mylimasis, apie kurį 
ji man Raganakrūmyje pasakojo. Tai Argaudo buvusio 
ūkveizdos sūnus, išvažiavęs su tėvais Galicijon. Ten 
išėjo gimnaziją, paskum tik ką pavasarį baigė Kroku
vos meno akademiją. Ją baigęs norėjo aplankyti savo 
gimtinę, Argaudiškius. Dabar svečiuose pas patį grafą 
Argaudą.

Vardas to nepažįstamo Jonas Staševskls. Krokuvoj 
draugavęs su lietuviais ir Lietuvą ir lietuvių kalbą pa
mėgęs.

Tarnaitė žino, kad jis dažnai lankosi pas Gervydžius. 
Gervydžiai jį mėgsta ir pavelija Gundei su Jonu Sta- 
ševskiu laukais ir Paežeriais vaikščioti. O ten jis pa
veikslus piešia. Miestelio siuvėja matė, kai vieną vaka
rą Gundė beveik nuoga vandenyje stovėjo, o Staševs- 
kis ją paveiksle piešė. Bet Gervydžiai tiems gandams 
netikį.

Visas miestelis, visas sodžius vėl pradėjo apie Gundę 
šnekėti. Bet ne taip baisiai šmeižė, kaip su manim, 
tarytum bijodami aukštą poną apšmeižti. Atvirkščiai, 
dažnai buvo girdėt žmonių palankaus nustebimo, kad 
Gundei pavyko tokį šaunų jaunuolį privilioti.

Jei Gundė mane sustikdavo kuomet, šonu praslink-

VIENOK sapnuodavau Gundę gražiai. Sapnas viską 
keitė. Lyg praeitį į ateitį perstatydavo. Nubusti nesi
norėjo. Sapnuoti ir sapnuoti visuomet. Be pabaigos... 
Kartą sapnuoju. — Kitoks jau buvo sapnas. Ne tie, 
pirmieji.

Ateina Gundė naktį į mane, gražiai, baltai apsiren
gus. Rūtų vainikėlis ant galvos. Tik atrodė lyg Įdek 
apvytęs.

Jaukiai nusijuokus, prašo, kad pagročiau.
— Tiktai labai gražaus ką.
Atsisėdau. Groju. Vienas po kito vis gražesnius daik

tus. Valandą, kitą, trečią. Gundė žiūri, šypos, veideliai 
raudonuoja, akys, kaip žvaigždės, spindi. Bet visą ją 
lyg rūkas, lyg koks plonas voratinklis dengia. Nemato
mas, šaltas toks.

Paskum prieina į mane, apskabina, smarkiai pabu
čiuoja, bet šaltos lūpos, ir atsitraukus duoda ranką:

— Sudieu, O lesi!
— Kur eini?! — nusigandau.
— Kitur. Gana jau. Pas tave pasikieminėjau. Dabar 

toliau reikia.
Atsiklaupiau prieš ją. Sudėjau rankas. Prašau:
— Dar pabūk. Nors truputį, nors vieną valandą. Aš 

daugiau tau pagrosiu.
— Kad tavo groja vis ta pati. Ir tu tas pat... Einu 

jau aš, — pasukė į duris. Išėjo.
Išsekiau ir aš paskui. Tylėdamas emu.
Priėjom gilų bekraštį ežerą. Gundė ir eina tiestai per 

jį. Brenda paviršium. Neskenda.
— Kur eini?! — surikau.
Ji nieko neatsakė. Nuėjo, nubrido.
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Lietuviai visame pasaulyje
Nefrizuotos amerikinio gyvenimo iškarpos Žvilgsnis išblėsusion stovyklon ir kuopon

Zemlati pateikiamas TREMTIES re- 
daktoriui rašytas Amerikon nukilusio 
Bičiulio laiškas. Kadangi tasai laiškas 
spausdinamas jo autoriaus neatsiklau
sus, dėl to nutylima jį rašiusio pavardė. 
Laiške iškeliama spalvingų amerikinio 
gyvenimo iškarpų, kaip „lietuviškos 
mokyklos turi tendencijos lietuvėti...“ 
ir pn. Laiškas spausdinamas vaizdo pa
pildymui apie tą šalį, kupina ryškių 
kontrastų ir neribotų galimybių... Red.

Mano gyvenimas čia vienodas ir papras
tas. Nuėjau dirbti pas garbanočius, kaip daug 
mūsiškių. Skirtumas gal tik toks, kad kiti 
griebiasi sunkių, bet labai gerai apmoka- 
nių darbų, greitai praranda sveikatą ir pas
kui gautus pinigus sumoka gydytojams. Aš 
gi ėmiausi mažiau varginančio, už tat ma
žiau apmokamo darbo. Gaunu 50 dolerių 
savaitei. Žmona apie 35—40 dol. Nors vis
kas brangsta, bet pragyventi galima dar. 
Buto per 7M> mėnesius nesusiradome. Yra 
butų, bet jų kaina irgi gera: 80—150 dol. 
Butas smardynėj, prie skerdyklų ar rajone 
prie negrų (mišriame) kaštuoja pigiai ir 
lengviau surandamas, bet nesinori ten gy
venti dėl baisios nešvaros ir vaikų. Taip ir 
kenčiame tokiame pusrūsyje. Už 2 kamba
riukų butelį.mokame „tik" 35 dolerius mė
nesiui. Tai skaitosi pigus butelis. Vaikai 
lanko parapijine mokyklą ir einasi neblo
gai. Pernai buvo pasodinę i žemesnius sky
rius, kaip kad priklausė, bet šiemet keitėsi 
mokyklos vadovybė; nauja vedėja yra taip 
pat lietuvė sesele, sena amerikietė, bet žy
miai palanksesnė DP vaikams, taigi ir 
mums atitaisė skriaudą: mergaites pasodino 
i tuos skyrius, kuriuose jos turėjo ištiesų

būti. Iš viso, po didelių DP puolimų, lietu
viškos mokyklos rodo tendencijos kiek lie- 
tuvėti, bent jau mūsų kalbos ir lietuviškų 
knygų neniekina...

Žmona dirba tame pačiame fabrike, kur 
ir aš. Iš vieno mano uždarbio pragyventi 
4 asmenų šeimai būtų labai sunku — skur
du. Noromis nenoromis reikia išleisti šei
mininkę į fabriką. Gerai, kad šeštadienius 
ir sekmadienius turime laisvus.

Čia daug nesuprantamybių. Kai brangsta, 
kyla mokesčiai, tai pirmiausia tiems sluogs- 
niams, kurie mažiausiai uždirba. Brangs
ta prekės, tai pirmiausia duona, pienas, 
mėsa. Jei brangina susisiekimą, tai ne au
tomobiliais, bet pradeda nuo tramvajų... 
Gali įsivąizduoti, kaip visa čia yra, kad 
Čikagoje, kai svarstė tramvajų taksų pa
kėlimą, tai nė vienas iŠ liaudies rinktų „ol- 
dermanų“ (miesto tarybos narių) nežinojo, 
kiek kaštuoja bilietas tramvajais važi
nėti ...

Mūsų laimei Amerika stiprai ginkluoja
si ir dabar eilinis jankis jau labai nenus
tebtų, jei prasidėtų karas...

TREMTI gaunu. Dėkui. Ji man miela ir 
brangi, sava. Vietiniai laikraščiai daugiau
sia per daug atsiduoda bizniu ir partijomis. 
Čia viskas bizniui! Čia neretai ir lietuviš
kų redakcijų Žmonės tarp savęs kalbasi 
angliškai. Tokie lietuviai tam, kad iš to 
nauda. Jaunoji karta dar mokosi lietuviš
kai, kad lietuviai pas juos pirktų. Pasitai
ko, kad ir lenkai mokosi lietuviškai. Zino- 
ma, kad laimėtų lietuvius klijentus... 
Dypukai perka namus, brenda J skolas ir 
čia išpešti centą viešam reikalui labai 
sunku. Senieji dar labiau nenori aukoti. 
Sako, gana jau mes davėme... Baisus ma
terializmas, drebėjimas dėl cento. Čia 70 
metų senis, turėdamas 2—3 „hauzus“ (na
mus), dar eina J darbą ir neretai fabrike 
miršta. Vergas, pripratintas prie grandinės, 
ir į laisvę paleistas pats prie jos grįžta. 
Bažnyčiose dažniau ir garsiau skamba si
dabras, kaip varpai. Didžiausia dabar ku
nigų nelaimė — kardinolas Strich uždrau
dė parapijų piknikuose pardavinėti degti
nę! Verksmas ir dantų griežimas...

Linkėjimai nuo mūsų visų.

Slenka sunki ir ilga nesulaikomų metų 
eilė. Pavargusi vasara vėl perduoda savo 
žaliuojančius laukus seneliui rudeniui. Me
džių šakose matosi pageltusių rudenio la
pų, kurie vėjeliui papūtus tyliai krenta į 
žemę maitintoją. Stovi žmogus prieš šitą 
didžiulę laiko pjūtį ir nesuvoki, kada val
danti visata atkels vartus ir parodys mums- 
laisvus mūsų tėvynės voratinkliais nu
gulusius laukus...

Stovyklos vokiečių žemėje jau baigia už
kelti paskutinius vartus. Mūsų buvęs ne
didelis būrelis išsisklaidė vakarų pasaulio 
plačiuose keliuose ir tik retkarčiais smul
ki žinia pasiekia mus iš vieno kito.

Prieš keletą dienų teko pasidairyti Han
au mieste. Čia, kareivinių rajone, kadaise 
virė lietuviškas gyvenimas. Šiandien jau 
viskas išdilę ir tik vienas kitas lietuvis, įsi
kibęs lyg į tėviškės kiemą — laukia, kada 
suskambės jį šaukiąs varpas ir kuriuo ke
liu teks keliauti toliau. O kokių puikių 
dienų ten būta, tame brolių pasakorių Gri
mų mieste. Kiek ten tėviškės laukų kvapo 
atnešdavo ansamblių pasirodymai, kiek žį- 
nių pasisėmė, mokiniai ir įvairių kursų

Lietuviškos dailybės ir jvairybės Britanijoje
Manchester!s. Praeitą pavasarį, tai

gi beveik prieš pusantrų metų, mancheste- 
riškis K. Steponavičius, pats nagin
gas žmogus ir medžio darbų meistras, turįs 
pakankamai iniciatyvos, iškėlė sumanymą, 
kad turėtų vienon krūvon susiorganizuoti 
tie visos salos lietuviai, kurie turi nagin
gas rankas ir moka padaryti kokių nors 
lietuviškų smulkmenų iš medžio ar siūlo, 
žodžiu, visos juostų, juostelių, kaklaraiščių 
audėjos, siuvinėtojos, mezgėjos, medžio 
darbų drožėjai, lipdytojai ir kitokie knibi- 
Uėtojai. Jo tikslas buvo, jei susiorganizuotų 
didesnis būrelis, mėginti tokiems dirbi
niams ieškoti pirkėjų, rinkos ir populiarin
ti lietuviškas dailybės. Tokių mėgėjų, ku
rie dar ir šiandien po tiesioginio darbo no
rėtų ką nors knibinėti, atsiliepė tik kele
tas, bet jau gegužės mėn. tas mažas būre
lis suruošė Manchesteryje savo senesnių 
turėtųjų darbų ir naujai padarytųjų paro
dėlę, pasikvietęs ir šiaip talkininkų, tu
rinčių dailių lietuviškų daiktelių, ir pats 
pasivadinęs „Rankdarbiu“.

To paties žmogaus iniciatyva Mancheste
ryje buvo suruošti lietuvėms mezgimo, 
siuvinėjimo ir smulkių daiktelių audimo

Maskvos agentai Anglijoje
„Manchester Evenings News“ (jau rug- 

piūčio 4 d.) pirmajame puslapyje davė ga
na įdomią žinią apie tris paslaptingus ru
siškai kalbančius vyrus, kurie naktimis 
pradėjo terorizuoti Oldhamo (prie Man- 
chesterio) ukrainiečius tremtinius. Šitoje 
žinioje buvo sakoma, kad prie kai kuriu 
namų, kur gyvena tremtiniai ukrainiečiai, 
vidurnakčiais sustoja didelis saloninis juo
das automobilis, iš jo išlipę vyrai pasibel
džia į duris ar į langą, iš pradžių šnekė
dami angliškai, o vėliau pereidami į rusų 
kalbą. Šitokie įvykiai tarp šio miesto 
ukrainiečių (jų čia keli šimtai) sukėlė pa
gristą baimę. Policijai žinomi trys tokie at
sitikimai, bet spėjama, kad jų esama kur kursai, kuriuose dėstė L. Brazdlenė. 
kas daugiau, tik įbauginti žmonės nedrįsta Dėl nepastovaus tremtinio gyvenimo kur- 
pranešti policijai, bijodami, kad bolševikai^ sai ne visiškai baigė nusistatytąjį uždavinį, 
nedarytų spdudimo namie tikusiems jų ar-" netekę mokytojas, bet gražus būrelis mo

terų, kurios dažna visiškai tokio darbo ne
mokėjo, ten pramoko tikrai gražių dalyki).

Ana parodėlė, kad ir su pertraukomis, 
vis pagausėdama eksponatais, ilgesnį laiką 
pastoviai turėjo kampą Manchesterio Lie
tuvių Klube. Kai ji savaitgaliais būdavo 
atidaryta, kas norėjo, galėjo užėjęs nusi
pirkti ar užsisakyti tokios rūšies pagei
daujamą dalyką. Lankytojų per ilgesnį 
laiką praėjo nemaža, ir buvo šiek tiek par
duota darbų. Po ilgesnio laiko parodėlė 
baigė savo dienas.

Šiemet, ryšium su Tautos Šventės proga, 
Manchsteris vėl turėjo parodėlę (rugsėjo 
15—16 dienomis). Gal jau nebe parodėlę, o

Ūmiesiems.
Vienu atveju duris atidarė ukrainietis, 

apsivilkęs naktiniais. Paslaptingieji lanky
tojai pareikalavo, kad jis eitų į automobilį. 
Kai jis atsisakė, tuomet iš jo pareikalavo 
duoti smulkių žinių apie tų namų gyven
tojus. Kitu atveju moteriškei buvo paaiš
kinta, kad jos motina norinti, jog ji grįžtų 

' namo. Moteriškė atsakė, kad jos motina 
mirusi jau prieš dvylika metų.

Anglai stebisi, iŠ kur tie paslaptingieji 
lankytojai gauna pavardes ir adresus. Ti
kimasi, kad tokie dalykai vyksta ir greti
muose miestuose. Kiekvieną savaitę tie 

(Nukelta į 4 pusi.)

parodą. Būdinga, kad šį kartą to paties K. 
Steponavičiaus iniciatyva suruoštoji paro
dėlė savo charakteriu žymiai skyrėsi nuo 

; prieš dvejis metus Manchesteryje matytojo 
, B r. Daunoro (dabar Liet. Sąjungos) 

rinkinio, ir tai dėl to, kad patj pagrindą 
sudaro visiškai kitų žmonių darbai. Mei
strai su charakteriu!

Medžio dirbinių skyrius žymiai pralenkia 
i moteriškuosius darbus. Ypač puikūs F. R a- 

monlo mediniai bareljefai: Vytis (net 
keli su įvairaus stiliaus pagražinimais), 
Vytautas Didysis, Basanavičius ir šie abu 
kartu. Viename to trijų dalių bareljefe pa
vaizduoti net trys Lietuvos gyvenimo te
mos: senovė, nepriklausomybės metai ir 
pastarieji skaudūs įvykiai.

Medžio darbų gausumu bene visus pra
lenkia „Rankdarbio“ pagrindinė trijulė — 
Vytautas ir Juozas Siaučiuliai ir K. 
Steponavičius. Jų pridaryta Įvairiausių 
dailių dėžučių — su Vytim, su Lietuvos 
žemėlapiu, su pamušalais ir su inkrustavi- 
mais. Šita trijulė taip pat gausiai prigami
nusi lietuviškų kryželių, net puikų Rūpin
tojėli, lyg Iš pakelės koplytėlės. Jų darbai 
ir dailūs ir tinka praktiškai kasdienybei 
bent tiems žmonėms, kurie nori ar savo 
kambarį pasipuošti lietuvišku kryželiu, ar 
pasisaiytl pastovėlį ant stalo ir prie jo 
pritvirtinti lietuvišką vėliavėlę, ar cigare
tes susidėti į lietuvišką dėžutę. Daugumas 
F. Ramonio darbų — puikūs sienų papuo
šalai.

Iš „Rankdarbio“ trijulės ypač išsiskiria 
J. S i a u Č i u 11 o puikus drožinys „Mo
tina“.

Moteriškųjų dirbinių skyriuje taip pat 
daug eksponatų, tik gal niekas labai ryš
kiai neišsiskiria iš gausybės. O tai atsitiko 
dėl to, kad patys eksponatai yra sunešti
niai, taigi daugelio rankų darbas. Čia net 
dveji tautiniai drabužiai (vieni atsivežti iš 
Lietuvos, „Marginių“ gamybos), megztinių, 
siuvinėjimų, juostų, kaklairaiščių, juoste
lių, kilimėlių, pagalvėlių ir kitokių dalykų 
tikrai esama gražių ir skoningų, tik kiek-

vienur savas stilius, savas skonis ir spalvų 
derinimas, o medžio dirbiniuose, darytuose 
tik kelių žmonių, jaučiamas didesnis vie
numas.

Sin skyriun lietuvės sunešė nemaža ir 
dar Lietuvoje austų gražių raštuotų rank
šluosčių ir lovos užtiesalų.

Norėdamos labiau paremti šitą parodėlių 
ruošimą, dvi nuoširdžios lietuvės — Va
liulienė ir Lukoševičienė — pa
dovanojo savo eksponatų.

Parodos eksponatų Iš viso buvo per 200, 
o tuos eksponatus sunešuslų dalyvių apie 
20. Dalis eksponatų parduota.

Salia tų pagrindinių skyrių Išsiteko ir 
šalutinių. Pvz., labai maža eksponatų spor
to skyriuje, bet jie ypač būdingi vietos lie
tuvių sportiniam gyvenimui ir istorijai pa
vaizduoti. Tik 7 eksponatai: keturios tau
rės, diskinlnko bareljefas, padėklas ir me
dalis, bet tai komandų ar atskirų lietuvių 
sportiniai nuopelnai.

Beveik visi lankytojai daugiausia domisi 
istoriniais dalykais, kurių parodai nemaža 
priskolinta. Štai šaulio ženklas Ir Liet, 
šaulių Sąjungos išleistasis Didžiajam Vil
niaus Seimui paminėti medalis, Gelažnyko 
nuosavybė, o ten vėl pašto ženklų albumas, 
kuris domina ne tik filatelistą, nes jame 
surinkta nemaža h* lietuviškų ženklų. Net 
ir fotografijų albumas, pradėtas kadaise 
sau, šiandien pasirodo turis keletą tikrai 
retų dalykų (Karo Muziejaus bokštelis, 
Šančių Įgulos bažnyčia, Karo Muziejaus so
delyje buvusios Kudirkos ir Daukanto sta
tulos).

Nors ir ne visiškai pilna, kiekvieną žiū
rovą ypač patraukia lietuviškų pinigų ko
lekcija, A. Gerdžiūno nuosavybė (jo 
čisbuvo ir kitų brangių relikvinių ekspo
natų), tik parodos metui kitų šiek tiek pa
pildyta. Štai jums popieriniai: laikinasis 
1 cento banknotas (1922 m. rugsėjo 10 d.), 
1 centas, 2 centai (abu 1922 m. lapkričio 
16 d.), laikinasis 5 centų banknotas (1922. 
IX. 10), 5 cL ir 10 et. (abu 1922 XI. 16), lai
kinasis 20 et. (1922. IX 10), 20 et., 2 litai

I lankytojai. Ten, prie didelio būrio žmonių, 
» kilo ir leidosi mūsų trispalvė, kurią gražiai 
. saugojo mūsų jaunieji skautai. Stovėdavo
■ ilgos eilės bedalių prie kasdieninės duonos 
į dalinimo ir tada atrodė, kad taip bus ilgai, 
l ilgai... Deja, viskas jau praėjo. Likę dar
• po Vokietiją išsibarsčiusių lietuvių, kurio
• lyg koks užstatas netikrų žingsniū žengia,
■ vis tolyn į nežinomą ateitį.

Išdilo buvusios mūsų stovyklos, išdilo jų
■ kiemuose lietuviškas gyvenimas. Dar jau-
■ čiasi, lyg ratų bildėjimas, koris vis riedu 
1 tolyn, tolyn — į nežinią...

Šiuo metu lietuviškas gyvenimas dar jau
čiasi mūsų vyrų kuopose, ypač tose kuo
pose, kuriose yra vien tik lietuviai. Teko 

‘ susipažinti su viena pionierių kuopa, ku- 
1 rioje kitų tautybių vyrų nesimaišo. Čia yra 

jau gana gerą amželio galą nukeliavusių ir 
daug patyrusių vyrų, yra gana jaunų, pil
nų energijos vyrukų. Visi jie yra mūsų 
mielos Lietuvos lygumų vaikai. Visų jų 
akys krypsta į tą pusę, kur naikinama ir 
žudoma mūsų tauta, kur žemės veidas kru
vinas nuo brolių ir seserų kraujo. Jie stato 

1 tiltus per didžiules Vokietijos upes. Savo 
darbščia lietuviška ranka jie pirmieji at
lieka šį darbą, kad tik lietuvio vardas pa
kiltų aukščiau, kad nebūtų gėdos mūšų 
garbingos praeities tautai. Su vienu kitu 
bekalbant, taip ir jauti, kad jeigu šitiems 
vyrams kada tektų statyti tiltą per Nemu
ną, jis būtų pastatytas vardan didžiųjų va
karų laisvės idėjų, kad juo galėtų keliauti 
kiekvienas laisvas žmogus.

Daug minčių užplūsta besidairant kuo
pos vyrų tarpe, bet jas gal dar per anksti 
kelti, gal pats laikas iškels ir parodys, kur 
yra tiesa. Norėtųsi daug šnekėti su kuopos 
vyrais. Norėtųsi juos visus apkabinti ir su 
džiaugsmo ašara sakyti: jūs Lietuvos sū
nūs, jūs ant savo pečių turite išnešti tą 
sunkią tremties naštą, į jus daugiausia žiū
ri Lietuvos laisvės akys. Būkime anais 
Vytauto laikų lietuviais, kad būtume verti 
mūsų tėvynės laisvės. Esame globėjų bro
liškai globojami-būkime ir jiems tokiais ir 
nepamirškime, kad mūsų darbai jungtųsl 
su vakarų pasaulio idėjomis. Tik jos mus 
gali parvesti statyti naujus tiltus per Ne
muną.

Nieko pasaulyje nėra amžino, nebus am
žiais pavergta ir mūsų tėvynė. Į mus žiūri 
pavergta Lietuva. Stebimas mūsų darbas 
ir mintys. Gal daugiau rūpesčio darbą at
liekant, taip pat daugiau rūpesčio tėvynės 
reikaluose. Daug yra padaryta, bet dar 
daugiau turime save paspausti, nes mūsų 
darbo baras toks platus. Aukštyn galvas, 
kad galėtume apsidairyti ir pamatyti, kas 
darosi aplink. M. M.

(abu 1922. XL 16), laikinasis 5 litų bankno- * 
tas (1922. IX. 10), 5 litai (1929 m.). 10 litų 
(1927 m.), 50 litų (1928 m.), 500 litų (1924 
m.); metaliniai variokai: 1 et (1925 m.), 
1 et. (didėlesnį*, 1936 m.), 2 et (1936 m.), 
dvejopi 5 et. (1925 ir 1936 m.), 10 et (1925 
m.), 20 et (1936 m.), 50 et (1925 m.); sida
briniai: 1 litas (1925 m.), 2 lt. (su Įrašu „du 
litų“, 1925 m.), 5 It. (su Basanavičium, 1936 
m.). 5 lt. (su Vytautu Didžiuoju, 1936 m.), 
5 lt (su prezidentu A. Smetona, pažymėti 
1918—1938 metų datomis).

Parodą aplankė, palyginti, gana daug 
žmonių, tiek vietos lietuvių, tiek iš kitur 
atvažiavusių minėjimo proga. Buvo šiek 
tiek ir anglų. K. Barėntl,

Noriu ją vytis, iš vietos negaliu pasijudinti. Šaukti labiausiai ir tikriausiai tave... mylįs, — ištariau tą Bobutė man sakė, kad ji buvo tą žiedą gavus nuo vie- kai jų visai nėra, prasideda ardymo, mirties darbas,
pageltos — žodžio neištariu, tarytum žadą sukandau, žodį taip tyliai, kad, tur būt, ji neišgirdo. — Aš matau, nos didžponės, o kai užaugo jos dukrelė, mano motina, Kūryba, tai kova. Patvariai kovai reikia ritinu laimė-

Gundė priėjo jau lig vidurio. Staiga iš anos pusės kad tau artinas baisus pavojus...; tai ir padovanojo jai. Aš jį visuomet su savim nėšio- jimui vilties. O ritmas ir vHtis, gal du visos gyvybės
milžinas vandens kalnas pakilo. Tiesiai prieš ją ritasi. — Apie kokį pavojų šneki, aš nieko nesuprantu, — jau, godojau, kaip didelę nepaprastą šventenybę ir ma- komponentai.
Štai bangos jau aplink ją putoja, šniokščia. Gundė patraukė pečiais. niau, kad jis turi kokią stebuklingą pajėgą. Primindąvo

— Noriu iš jo išgelbėti, — sustojau. Nutrūko mintis, jis motiną ir aš tikėjaus... 
Pyktis ūmai perėmė. Vos sulaikydamas jį toliau sa
kau. — Žinau... žinau jau... žinau, kad myli kitą.,
Myli lenką Staševskį... Pražudys jis tave... Viską ranką, 
labai gerai žinau.

— A, štai, ką jis man sugiedojo! — suplojo Gundė 
delnais.

— Visi dailininkai blogi žmonės. Moteriškės jiems 
Turiu ją gelbėti iš to dailininko nagų. Jai pavo- reikalingos tik paveikslams piešti. Geriausiam atvejuj. 
»ręsia. Be to, jis lenkas, tik prisimeta Lietuvą pamėgęs. Jam

grįžta atgal, bėga nuo jų. Bet kalnas privijo ją, susukė 
verpetan ir grumia gelmėsna...

Aš išsiveržiau iš vietos, bet Gundės jau nebuvo ma
tyti. Vien kalnas su paviršiumi skleidėsi, lyginos.

Nubudau šaukdamas:
— Gunde, Gunde! Sugrįžk, sugrįžk!...
Nuo tos nakties nuo mano širdies nuslinko juoda už

danga. Mane visai nauja nuotaika apėmė.

Kuprelis mato, kad suehnąsSau ties neatsakomais 
klausimais. Tyli laukia. Jam lyg patinka, kad atf 
mąstau.

— Aš tau, rodos, pasakojau, — sako jis paskum, lyg 
grįždamas į kokį dar nepaaiškėjusį klausimą, — kad 
man mažam dar esant pat&o Sėtuvių dainos. Tfico ir 
patsai tos kalbos skambesys. Visai kalbą pamėgau, kai 
išgirdau Gundę šnekant Taip ypatingai nuostabiai £ 
mokėjo lietuviškai šnekėti, kad tiesiog mane sužavėjo. 
— Aš dabar suprantu, kad jos KetuviŽka kalba galėjo 

Koksai gražus! Spindi, mainosi visokio- tikrai sužavėti ir lenką Staševskį, mano meilės priešą.
• •- w— '• Lietuvių kalba tiesiog dabino Gundę. Gimta kalba

Atrodė, kad visai susitaikinom. Lyg ir nebuvo nieko tUr būt dabina kiekvieną. Ji'sušvelnina žmogaus sielą,

— Te tau šitą žiedą. Turėsi bent mūsų meilės atminti.
— Kam? Nereikia, — atstūmė, susisarmatijus, mano

— Imk, Gunde.
— Nereikia. Taip minėsiu.
— Bet paimk; aš tau seniai jį žadėjau.
Paėmė. Užsimovė ant pirščiuko^ Pralinksmėjo, lyg

tas žiedas būtų kokius rūkus išsklaidęs.
— Ačiū... r• _■ v __ ■ *•

Kitą dieną išėjau, nežinomo jausmo vedamas, jos ieš- reikalinga tave suvilioti. Tu tokia graži, tokia skaisti, mj8 varsomis, — kraipė ranką ir gėrėjosi juo.
koti. Ėjau nežinodamas nei kaip, nei kur. tokia jauna! Saugokis jo! — net rankas iškėliau. , . . .. .. .____ _____-j

Nuo pykčio paliuosuota meilė mane vedė. — Nėra Jau jis toks blogas žmogus, kaip tu spėji, tarp mūsų. Buvo koks kietas ledas, bet jis sutirpo, žy- įa"grl«na°minti'KsuWna pati bodą, ne* iSvatadĮ pagra^
Ėdamas pakluonių, pamačiau Gundę pakraštyj ežero Jis darbštus, Jam gerai sekasi. Pamatysi, jts bus gar- mių nepalikęs. Tai žiedas sutirpino, padarė stebūklą. jn,,. Kal išgirdau Gundę kartę lenkiškai šnekant, visai 

baltarūbius bevelėjant. sus dailininkas. Jis jau nemažai paveikslų pardavė. . ..
širdis ėmė plakt Dabar apsigyvens Varšuvoj. Ten pieš paveikslus vienai
Ėjau tyliai, atsargiai. bažnyčiai. Jis doras žmogus. Ir geras lietuvis.
Priėjau iš užpakalio. Vis tyliai, ant kojų pirštų, kad — Niekuomet jis nebus lietuvis!

nei' nepajustų. Stebėjaus, koks buvau lengvas. — Tu žinai! Pamatysi.
— Gunde! — prasiveržė man džiaugsmas. — Visai jam įtikėjai!...
Ji krūpterėjo. ® ' Suslsukė man galvoje. Viskas aplinkui ratu nuėjo.
— A — kad tave kur! — paraudo ir nulenkė galvą. Rodėsi, mane koksai verpetas nustvėrė. Prapuolė ir ji šalies.
Aš stoviu ir nežinau, kas toliau daryti. Rodosi keis- iš akių, 

tokai prakalbinau svetimą mergiotę, o tai doram var- 
goninkui nepritiktų.

Pagaliau, bespausdamas kojas smėlin, sugalvojau pusėn ežero, 
vieną sakinį:

— Ką čia dirbi, Gunde?
— Velėju, — atsakė ne visai taikingai.
— Ką? — suklupau.
— Ar nematai?
— Ko pyksti ant manęs? — Girdėjau, kad manę bal

sas darės liūdnas. — Juk tau, regis, ant manęs visai 
nėra ko pykti. Aš ant tavęs ir tai nepykstu. Viską tau 
dovanėju...

Ji tylėjo ir neramiai piršteliais priekaištį skabė. Vei- gės. Lyg ką išsemti iŠ jų norėjo, 
deliai jūdėjo, raudonijo, balo.

— AŠ tau, Gunde, nieko pikto negeidžiu, — vis liūd
niau man pačiam darės. — Aš noriu, kad tu būtum

Artimai įsišnekėjom. Apsakiau jai savo sapną.
— Labai gražus, nors ir labai baisus.
Paaiškinau, kad blogai pranašauja, gero nereiškia. ______ ______ ______ _ __ ~___ ___________________
— Juokingas esi, kad sapnams tiki. Sapnams tiki tik §neku, karkas geriau, neg lenkiškai ir lietuviškai, bet 

senmergės davatkos. Aš, žiūrėk, netikiu jiems ir nie- vokiškai šnekėdamas kitaip save jaučiu, ne taip, kaip 
kuomet blogai nesapnuoju. lietuviškai. Pašnekėsiu vokiškai, paimu lietuviškai,

Parėjau namon, tarytum sugrįžęs iš tolimos, tamsios tarytum mane kas glosto; žodžiai iš pačios sielos, iš 
paties kraujo teka. Taip, tur būt, kiekvienam.

Viskas man atgijo, pražydėjo U naujo. Lyg nieko ir Labiausiai savo kalbą pamėgau, kai susipažinau m 
Pasvirau staiga ir tuo metu lyg atbudau. nebūtų buvę; tai lyg man buvo tik taip pasivaidinę, Gunde. Ne dėl to, kad ją pamilau, bet tik, kad nebuvo
Gundė stovėjo susimąsčiusi. Siekė akimis toli, kiton ar keistai pasisapnavę. kam pjrmaj j mano sielą prašnekėti. Tuo pat laiku pa.

žinau ir Aušrą, kuri sąmoningai mane pamokino savo 
kalbą mylėti. Nors tuomet ne labai rūpėjo skaityti, bet 
Aušrai rasdavau laiko. Tuomet skaičiau meilės, gyve- 

JAU kelintą kartą, įsiklausęs Kuprelio, giliai susi- nimo didžiausią knygą, varčiau jos įvairius puslapius, 
mąstau. kol neperverčiau visų Ugi galo...

Man kįla įvairių klausimų ir iškįla naujos problemos. — Girdi? Perkūnas dunda, — nustebo Koprefts, tott- 
Kuprelis vis daugiau mane stebina. Ne tik kuo jis mą, bet jau smarkų dundesį išgirdęs.
pasakoja, bet ir pasakojimo būdu, jo nepaprastu inten- 
singumu ir rytmingai kintančiu sklandžiu stiliumi

Kuprelis atrodo man tikras menininkas. Aš jaučiu, 
ką jis pasakoja, yra tikra, teisinga, bet visu pasako
jimo būdu jis iškelia tikrovę aukštesnėn plotmėn, jis 
kuria iš jos savistovius meno vaizdus. Jie perdeginti, damas debesis. Žaibai skersai ir įstrižai JĮ raižė. Psr- 

__ _____ ... . .... bet neperdegę sielos kaitroje — juose girdimas šilto kūnas kratė, dundėjo nesiliaudamas.
laiminga, kad tau visuomet gera būtų. Bijau, kad per Pradėjau ieškoti šalbierkos kišenėje. Radau. Tai buvo kraujo tuksėjimas. Gyvas, jautrus. Sutemo, kaip naktį. Tarytum tas debesis niekuomet
•avo neatsargumą nenukryptum kur, nepražūtum. Juk motinos žiedas, padabintas mažute deimanto akele, ku- Kiekvienas gyvas žmogus yra kūrėjas, poetas; kiek- nenuslinks, vis turės užgulęs žemę.
finai, kad esu tavo geriausias ir širdingiausias draugas, rį ji man, visai mažam vaikui, mirdama padovanojo, vienas kuria pagal savo išgalės. Kai išgalės išsenka, ar Įlėkė Kuprelis visas sušilęs.

kitaip ji man atrodė, lyg ne ta būtų. Visas tas svetimo* 
kalbos skambesys ją dengė nelygia, šiurkščiu apsiaus
tu, nelipo, nesiglaudė į ją. Aš pats visai gerai vokiškai

— Nei aš eisiu už jo, nieko, — palenkė galvelę. — 
Bet kas tiesa, tai tiesa, jis doras žmogus ir geras lietuvis.

— O tu jį myli? — staigiai išsiveržė man klausimas 
iš krūtinės.

— Ką?
— Gi jį, tą lenką.
— Lenką? Ne, — lyg nubraukė ką nuo akių.
Pažiūrėjo Gundė Į mane. Ir ilgai savo žvilgsnį mano 

veide laikė, tarytum pro mano akis pamatyti ką sten-

t— Ne! Aš jo nemyliu, — atkartojo.
— Nemyli?! — nudžiugau. 
Nieko daugiau neatsakė.

XXVIII

— Iš kur ta audra? — atsikėlęs nuėjo i langą. — Ar 
matai? Pažiūrėk... Beskuo čia, girdžiu, malūnas pra
dėjo tyliau eiti. Reikia sustabdyti, — sktrlbiai išėjo.

Iš tiesų, audra jau visai buvo netoli.
Artinosi juodas, didelis kaip kalnas, verpetais dūk-
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Ką kalba, Vilnius?
Metu vos krepšininkai — sovietų krepši

ninkų nugalėtojai
Vilnius. Paskutiniu metu Maskvoje vyko 

krepšinio pirmenybės, kuriose dalyvavo 
visa eilė sovietų krepšininkų komandų. 
Šiose pirmenybėse dalyvavo ir Kauno 
„Žalgirio“ krepšininkų komanda, kuri pa
sirodė pati stipriausia, tapdama sovietų 
1950 metų krepšinio čempionu. „Žalgirio“ 
komandoje žaidė Butautas, Lagūnevičius, 
Kalakauskas, Tomkus ir kt. Rugsėjo 27 
dieną „Žalgirio“ krepšininkai grįžo Lietu
von. Vilniaus stotyje grįžtantiems buvo 
suruoštas sutikimas, kuriame, Vilniaus 
siųstuvo pranešimu, gausiai dalyvavo dar
bininkų atstovai, moksleiviai, sportininkai. 
Tačiau sutikimo transliacija darė įspūdį, 
jog sutiktuvės buvo gana blankios. Po kal
bėtojų pasakytų kalbų tebuvo girdėti kelių 
asmenų blankūs plojimai. To entuziazmo, 
su kokiu laisvės metais būdavo sutinkami 
mūsų sportininkai, nebuvo nė atgarsio.

Kaunas lenktyniauja su Maskva
Kaunas. „Kauno Audiniai“ pradėjo soc- 

lenktynes su Maskvos Ščerbakovo vardo 
šilko audyklomis. „Kauno audiniams“ šiuo 
metu vadovauja Žilinskas. Audimo sky
riaus vedėjas Vaičiūnas yra Aukščiausios 
Tarybos deputatas. Daugiausia atsižymė
jusios audėjos — deputatė Rickevičienė, 
Ružienė, Chmieliauskienė ir kt.
60 paskaitų ir pranešimų per du menėsiu

Dūkštas. Dūkšto rajono kolchozininkų 
vadovybė praneša, jog čia eilėje kolchozų 
aktyviai veikia agitacinės grupės. Vien tik 
„Gegužės I-sios“ kolchoze dviejų mėnesių 
būvyje buvę skaityta 60 paskaitų bei da
ryta pranešimų. Geriausiai atsižymėję kol- 
Chozininkai yra Nikitinas, Urbonas, Petke
vičius.

Avansu duoda po svarą grūdų
Panevėžys. Panevėžio rajono pirminio 

kolchozo „Raudonoji žvaigždė“ pirmininkas 
Povilas Januška per Vilniaus radijofoną 
pranešė, kad jo vadovaujamame kolchoze

TREMTIES INFORMACIJA
Paskutinės emigracijos 

galimybės
PLB Vokietijos Krašto Valdybos pirm, 

inž. Pr. Zundė praėjusią savaitę lenkėsi 
Ženevoje. IRO vadovybės pareikšta, kad iš
tekliai visiškai baigiasi ir IRO lėšomis te
galės pasinaudoti tik tie išemigruoją trem
tiniai, kurie iki lapkričio 15 dienos jau 
turės jiems paskirtą vietą emigruojančius 
perkeliančiam e laive bei lėktuve. Gi tie, 
kuriems iki lapkričio 15 dienos nebus nu
matyta vieta laive bei lėktuve, jau ne
begalės išemigruoti pasinaudodami IRO 
lėšomis.

Išemigravo 976109 asmenų. IRO pateik
tomis informacijomis šių metų rugpiūčio 
mėnesį į įvairius kraštus išemigravo 10 765 
tremtiniai. Anksčiau, imant vidurkį, kas 
mėnuo išemigruodavo iki 21 000 tremtinių. 
Iš viso iki šiol į įvairias šalis, naudodamie
si IRO patarnavimais, išemigravo 976 109 
tremtiniai.

įsteigta skaitykla. Vasario 16-sios Gim
nazijos patalpose paskutiniu metu atidary
ta skaitykla. Skaitykla- atidaryta gimnazi
jos skautų, YMCA/YWCA ir gimnazijos 
Vadovybės pastangomis. Skaityklon parei
na 15 įvairiomis kalbomis laikraščių bei 
žurnalų. Be to, skaitykloje pastatytas radio 
priimtuvas, kuriuo moksleiviai gali klausy
tis muzikos, gerai girdimas Amerikos 
Balsas.

Lietuvių atstovas krikščionių demokratų 
kongrese. Šiais metais rugsėjo 14-16 dieno
mis Vokietijoje, Bad Ems, vyko tarptauti
nio krikščionių demokratų sambūrio kon
gresas, kuriame dalyvavo atstovai 17 Euro
pos šalių, jų tarpe ir Lietuvos. Lietuvius

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
B r. Kviklys, gy v. 7320 So. Talman 

Avė, ChUago 29, III., USA., ieško p. Al
fonso Palionio, paskutiniu metu gy
venusio kaž kur amen zonoje. Žinantieji 
jo adresą malonėkite pranėsti.

Prašo atsiliepti gimines
JAV gyvenąs Mr. Ch. Drevinskas, kilęs 

iš Biržų apskr., Kirdonių kaimo, Pabiržės 
valsčiaus, prašo atsiliepti Vakarų Vokieti
joje gyvenančius savo gimines, kilusius iš 
Gulbinų, Kirdonių ir Streliškių kaimų 
(Biržų apskr.). Atsiliepti prašomi šiuo 
adresu: 

visi darbai vykstą sklandžiai. Dirbantie
siems už darbadienį avansu esą išmokama 
po svarą grūdų. Ypač atsižymėję kolcho- 
zininkai yra Motieka ir Leliūnienė Kol
chozas virš normos Stalinui grūdų davęs 
5 tonas (dėlto, matomai, negali išmokėti 
darbininkams ir tekaišioja po saują avan
sais. TR.).
APIE TAI, KAS NESAKOMA PER VIL

NIAUS RADIOFONĄ
Sibire miręs maj. Korla. Kai sovietai 

inscenizavo „karių pagrobimo“ istoriją, 
kuri buvo pirmasis pretekstas Lietuvos 
galutinei okupacijai, tuo metu Lietuvos 
kariuomenės teisme dirbo maj. Korla, ku
riam buvo pavesta aiškinti „paslaptingas“ 
rusų karių dingimas ir jų „išsigelbėjimas“ 
išlendant per kanalizacijos vamzdžius. 
Maj. Korla^ aiškindamas šį reikalą, lengvai 
išaiškino sovietų sugalvotą provokaciją. 
Dėl to sovietams užėmus Lietuvą jis tuojau 
pat buvo suimtas. Sekė tremtis Sibiran. 
Gautomis patikrintomis žiniomis maj. Kor
ta Sibire miręs.

Paminkliniai kryžiai nugriauti. Paminkli
niai kryžiai Trijų Kryžių kalne Vilniuje 
sovietų įsakymu tikrai yra nugriauti.

Vasario 16 ir Kalvarijų gatvių pavadini
mai Vilniuje pakeisti. Patikslintomis žinio
mis Vasario 16-sios ir Kalvarijų gatvių pa
vadinimai panaikinti ir jos „pakrikštytos“ 
Maskvos okupantui priimtinais vardais.

Rusiškosios saugumo, milicijos ir karo 
mokyklos. Vilniuje veikia MGB saugumo 
mokykla, vadovaujama rusų specialistų. 
Kaune veikia milicijos leitenantų mokykla, 
kurion priimami partijai ištikimieji. Ben
drasis išsilavinimas nesvarbu, tačiau būti
nas ištikimumas kompartijai. Yra šią mo
kyklą baigusių ir pasidariusių milicijos lei
tenantais jaunuolių, nebaigusių 4 pradinės 
mokyklos skyrių.

Plungėje veikia rusų karo mokykla, ku
rioje mokosi tik rusai. Sion mokyklon ne
patenka nė vienas lietuvis.

krikščionis demokratus šiame kongrese at
stovavo Dr. J. Sakalauskas.

10 • lietuvių studentų Strassburgo 
universitetan

Patiriama, jog iki šiol Strassburge stei- 
giaman Tremties Universitetan tėra pa
davę prašymus studijuoti 10 lietuvių. Atro
do, kad visi padavusieji prašymus bus pri
imti.

Iš viso šiuo metu įvairiuose Vakarų Eu
ropos universitetuose studijuoja per 40 
lietuvių studentų.

TREMTIES ATSAKYMAI
Mr. J. žaliui, Miss D. Bartuškaitei, Mr. 

K. Rožanskui, Mr. J. Balaniui Britanijoje 
— Tamstų siųstoji prenumerata gauta. 
Ačiū!

Mr. J. Bajorūnui ir Mr. A. Gerdžiūnui 
Britanijoje. Tamstų užsakymai „Altorių 
Šešėly“ gauti ir knygos išsiųstos.

St. Kundrotui, Vokietijoje: Tamstos pre
numerata padengta iki šių metų spalio 
pabaigos.

J. Kudžiui: Tamstos prenumerata Mr. 
Garbausko vardu gauta. Ačiū.

Kulikauskienei, Augsburge. Tamstai lai
kraštis siunčiamas Tamstos nurodytu adre
su. Rašote, kad kartais gaunate vėliau, ne
gu kad platintojas. Čia administracija nie
ko negali patvarkyti. Laikraštis išsiunčia
mas vienu kartu ir pavieniams prenume
ratoriams ir platintojams. Jei jis kai kuriuos 
skaitytojus pasiekia su tam tikrais svyra
vimais — čia jau vokiečių pašto paskirsty
mo pasėka ir patvarkymai ne laikraščio 
leidėjų galioje.

Mr. Ch. Drevinskas, 1105 West Maple str., 
Milwaukee 4, Wis., USA.

Prašo atsiliepti
St. Radavičius, buv. legionierius, pasikei

tus jo adresui prašo jį pranešti laikrašty, 
kad tuo būdu Bičiuliai legionieriai, rašy
dami laiškus, galėtų juo pasinaudoti. Taip 
prašomi leg., su kuriais buvo pataikytas 
ryšys ir kurių adresai pasikeitė, pranešti 
šiuo adresu:

St. Radavičius,
(14b) Reutlingen

Untere Bollwerkstr. 2 (Germany).

Po IRO likvidacijos nauja globos organizacija?
Patiriama, jog eilėje kraštų kyla susi- darant sąlygas galintiesiems išemigruoti,

rūplnimo dėl tolimesnio Europoje palikusių 
tremtinių likimo, kurie nespės išemigruoti 
prieš pasibaigiant IRO veiklai. Siame 
TREMTIES numeryje pateikiama informa
cija, jog IRO savo pagalbą emigruojan
tiems nutraukia žymiai anksčiau, negu kad 
daugelis tikėjosi. Tatai, esą, daroma dėl 
stokos lėšų. Pasiruošusieji emigruoti tik 
tie galės dar pasinaudoti IRO patarnavi
mais, kuriems ligi lapkričio 15 dienos bus 
paskirta vieta emigrantus vežančiame laive 
ar lėktuve.

Laiko beliko visai nedaug ir jau šian
dien yra aišku, kad IRO negalės suteikti 
patarnavimų nemažam skaičiui tremtinių, 
kurių žymi dalis jau bus užbaigusi visus 
emigracinius pasiruošimus, tačiau kuriai 
iki minėto laiko (lapkričio 15 dienos) nega
lės būti suspėta paskirti vietos emigrantus 
perkeliančiuose laivuose bei lėktuvuose.

Be eilės kitų šalių, nemaža dėmesio toli
mesniam tremtinių likimui teikia JAV. 
Tiesa, tarptautinė ILO organizacija taip 
pat svarstysianti Europoje palikusių trem
tinių globos perėmimo klausimus. Tačiau iš 
netiesioginių, bet gerai informuotų šalti
nių patiriama, jog JĄV nesutiktų teikti 
savo paramą, jei tremtinių globą perimtų 
ILO. Yra tikima, jog pasibaigus IRO veik
lai bus sudaryta nauja organizacija ar ku
ri veikianti tarptautinio pobūdžio organi
zacija imsis tęsti globą tremtinių, ypač su-

Vasario 16 Gimnazijos 
krepšininkų pasirodymas 
Rugsėjo 26 dieną Lietuvių Vasario 16 

Gimnazijos krepšininkai kun. Šarkos rū
pestingo tarpininkavimo dėka dalyvavo Le- 
sumo (Bremen) pereinamos stovyklos krep
šinio aikštelės atidaryme.

Moksleiviai turėjo stiprų priešą. Tai bu
vo Grohno ir Lesumo pereinamų stovyklų 
rinktinė. Rungtynėms prasidėjus mokslei
viai išvystė didelę spartą ir pirmoje minu
tėje vedė 2:0. Priešo vienetas į beveik 
kiekvieną metimą atsakė metimu ir vėliau 
net vis kėlė rezultatą savo naudai. Minėta 
rinktinė sudaryta iš prityrusių žaidėjų. Jų 
tarpe keli latviai, lietuvis, jugoslavas ir 
vienas vokietis. Pirmas puslaikis baigėsi 
23:10' stovyklų rinktinės naudai.

Antrame puslaikyje abu vienetai keitė 
žaidėjus. Moksleiviai nenustojo ūpo ir pa
biro jų metimai į priešo krepšį. Pasekmė 
švelninama. Bet išlyginti pasekmės moks
leiviams nebepavyksta. Priešas fiziniai žy
miai pajėgesnis, ką jis ir vykusiai išnau
dojo. Rungtynės baigtos Lesumo-Grohno 
stovyklų rinktinės laimėjimu 40:35 (23:10).

Kaip prieš rungtynes taip ir dabar lietu
vaitės gražiai sužaidusiems Lietuvių Vasa
rio 16 Gimnazijos auklėtiniams dovanojo 
gėlių bukietą.

Už Vasario 16 Gimnaziją žaidė ir taškų 
pelnė: Kempka (11), Khzirskis (20), Jure
vičius (0), Venclovas (0), Birieta (4), Polkis 
(0), Aukštikalnis (0).

Nepatenkinti tremtiniams 
namy statyba

Stuttgartas. Stuttgaro priemiestyje, Bad 
Cannstatte, vokiečių vyriausybės buvo nu
matyta tremtiniams užsieniečiams, palie
kantiems Vokietijoje, statyti namus. Ta
čiau vietos gyventojai ir kai kurie vietos 
pareigūnai tokiai statybai pasipriešino ir 
daro žygių statybą sukliudyti.

Memmingenas. Apie Memmingeno sto
vyklos likvidavimą nuolat sklinda įvairių 
gandų, tačiau iki šiol jos likimas dar nėra 
išaiškintas. Vietos miesto savivaldybė tu
rėjo vasarą pradėti tremtiniams užsienie
čiams gyvenamųjų namų statybą. Aiški
nantis stoka lėšų statybos klausimas nu- 
vilkintas iki vėlyvo rudens. Paskutiniu me
tu vėl iškilo statybos klausimas. Kai kurie 
vokiečiai teigia, jog jei tik bus skirta pi
nigų, statybą iki žiemos dar esą galima 
baigti ir užsieniečius apgyvendinti... Ar
timiausiu taiku esą būsiąs galutinai iš
spręstas Memmingene užsieniečiams namų 
statybos klausimas.

Lietuvaitė Argentinos filmoje. 16 metų 
Argentinos lietuvaitė Irena L. Gudeliūnai- 
tė centriniame vaidmeny pasirodė Almoj 
„EI Complejo de Felipe“ — Pilypo kom
pleksas. Gudeliūnaitė, baigusi gimnaziją, 
buvo pradėjusi studijuoti mediciną. Pas
kelbus Almos bendrovei konkursą, jin Gu
deliūnaitė stojo ir tokiu būdu pateko fil- 
mon iš kelių šimtų kandidačių. Kalbamoje 
Almoje, kur centrinį vaidmenį atliko Gu
deliūnaitė, pasirodė dar kelios lietuvaitės 
šokėjos, dirbančios „Colon" teatre Buenos 
Airėse.

Daug lietuvių iš Belgijos išvyksta Kana- 
don. Paskutiniu metu nemaža lietuvių iš 
Belgijos yra pasiruošusių išvykti Kanadon. 
Išvykstantieji miškų darbams kelionę turi 
patys apsimokėti. Belgijoje palieką mūsų 
tautiečiai, dėl emigracijos sumažėjus eilei 
kolonijų, pradeda keltis į Liežą, kur ang
lies kasyklose kiek gerėlesnės darbo sąly
gos ir pats darbas geriau apmokamas, — 
rašoma GIMTOJOJ SALY.

♦ Belgijos lietuviai, nežiūrint dėl emi
gracijos eilių retėjimo, rodo gyvą veiklą. 
Ypač gražiai ir turiningai buvo paminėta 
Tautos Šventė. Centrinis minėjimas buvo 
suruoštas Limburge, kuriame paskaitą 
skaitė kun. J. Dėdinas, meninėj daly pasi
rodė T. ir A. Skimbirauskai, Z. Pauliuko- 
vienė, A. Setkus, broliai akordeonistai T. ir 
E. Jokšai, V. Gružauskaitė, D. ir R. Choro- 
manskytės. 

kurie dėl vienų ar kitų priežasčių negalės 
išemigruoti IRO užkeliant emigracinius 
vartus.

Rusai gali lietuvius 
kalbinti repatrijuoti...

Praėjusiais metais iš amerikiečių zonos 
Vokietijoje amerikiečių karinės įstaigos 
prievarta iškraustė sovietų repatriacines 
komisijas. Daug kas iš skaitytojų atsimena 
laikraščių informacijas, kai sovietų repa- 
triacinė komisija Frankfurte amerikiečių 
karinių įstaigų buvo paraginta išsikrausty
ti ir paraginiman nekreipė dėmesio. Po to 
atstovybės pastatui buvo sulaikytas elek
tros, vandens ir dujų tiekimas bei telefonu 
susisiekimas. Tuo metu amerikiečiai sovie
tams siūlė, jog vietoje repatriacinės komi
sijos jos uždavinius galėtų pavesti karinei 
misijai. Tačiau sovietai šį siūlymą atmetė. 
Kiek vėliau apsigalvojo, kad amerikiečių 
siūlymas buvęs neblogas ir amerikiečių zo- 
non atsiuntė karines misijas su įgaliojimais 
kalbinti repatrijuoti rusus, pabaltlečius ir 
neaiškios pilietybės asmenis...

Amerikiečių karinės įstaigos, susipažinu
sios su sovietų misijų atsivežtais įgalioji
mais, jas įsileido amerikiečių zonon, tuo 
pačiu jau suteikdamos teisę sovietų karinių 
misijų atstovams lankytis ir raginti repa
trijuoti, be kitų tautybių, ir lietuvius trem
tinius. Dėl šio.poelgio Lietuvos pasiuntiny
bės Jungtinėse Amerikos Valstybėse, taip 
pat latvių ir estų, buvo įteiktas protestas. 
JAV vyriausybės atstovas pareiškė, jog šis 
reikalas būsiąs perduotas užsienio reikalų 
departamentui ištirti...

ALTORIŲ SESELY
TREMTIES Leidyklos žadėtasis Išleisti 

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

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

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

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

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

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

0) Mr. VI. Petriuskae
842 Adams St., 
Waukegan, Ill.

Kanadoje:
Mr. F. Valys

37 Givins str. 
Toronto, Ont.

Brazilijoje:
Sr. St. Jasellfinas, Av. Churchill, 49 11* 

S/1.110, Rio de Janeiro.
Knygos kaina: keturi amerikiniai 

doleriai. Vokietijoje keturiolika su puse 
markių. Iš kitų šalių galima siųsti Ir tarp
tautiniais kuponais, už knygą po 55 kupo
nus. Tačiau kai kur jie išeina brangiau, 
negu mokant amerikiniais pinigais. Tad 
tuo atveju knygos ėmėjas, jei turi galimy
bę, knygos vertės sumą, lygią keturiems 
amerikniniams doleriams, persiunčia ku
riai nors iš nurodytų atstovybių.

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

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

TREMTIES LEIDYKLA.

Naujas veikalas Londono lietuvių sceno
je. Rugsėjo 16 d. Londono Lietuvių Meno 
Sambūrio vaidybos grupė „Vaidila“ suvai
dino J. Kaulėno dramą „Milžinai". Veika
las žiūrovų buvo šiltai sutiktas. Vaidmeny
se pasirodė: A. J. Kaulėnas, V. Salčiūnas,
S. Kaulėnienė, A. Mašalaitienė, J. Cernis, 
A. Ragauskas, Mašalaitis, V. Milvidas, Ma- 
maitytė ir kt.

Lietuviškos dainos Australijoje. Rugplū7 
čio 31 dieną Adelaidėje buvo suruoštas 
viešas koncertas lietuvių ir australų visuo
menei. Koncerto programą atliko vyrų |r 
mišrus chorai, vadovaujami Vac. Šimkaus, 
solistė G. Vasiliauskienė ir smuikininkas 
Matiukas. Australų spauda teigiamai įver
tino viešą lietuvių pasirodymą.

Kauniškis Rimša įsikūrė Argentinoje. 
Vienas iš žymiųjų Kauno siuvėjų, Rimša, 
įsikūrė Argentinoje, Buenos Airėse. Čia 
Rimšai atidarė siuvyklą, kuri turi didelio 
pasisekimo.

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

TIES atstovus.''

Keliais 
sakiniais

Per dieną Išgeria 25 000 puodukų kavos. 
Jungtinių Amerikos Valstybių karo minis
terijos tarnautojai daugiausia per dieną iš
geria kavos, negu kuri kita amerikiečių 
įstaiga. Pentagone (karo ministerijoj) kas
dien išgeriama 25 000 kavos puodukų. Tai, 
sakoma, esanti nervingumo paraiška.

Maskvos motyvas uždrausti amerikiečių 
filmai. Maskvos filmų cenzūra neleido so
vietuose rodyti amerikiečių Almos „Neapy
kantos vaisiai“ tik dėl to, kad filme vaiz
duojama amerikiečių ūkininkų sunkumuose 
esanti šeima važinėja su mašina. Pabūgta, 
kad nebūtų nustebintas Maskvos žiūrovas, 
pamatęs neturtingus žmones, važinėjančius 
mašina...

Amerikiniai keistumai: Vieno JAV mies
to potvarkiuose sakoma: „Gaisro gesinimo 
metu draudžiama kritikuoti ugniagesius". 
Eilėje miestų dar tebeveikia nuostatas, 
kad „skirtingų lyčių asmens parkuose ant 
suolų tegali sėdėti vienas nuo kito 20 cen
timetrų nuotolyje, jei nori išvengti baus
mės ...“

Milijonierė mirė badu... Viena iš ame
rikiečių milijonierių, turėjusi 100 milijonų 
dolerių siekantį turtą, pastaruoju metu 
mirė, sava mirtimi sukeldama nusistebė
jimą. Milijonierė Mrs. Miles buvo laiko
ma turtingiausia ir gražiausia Amerikos 
moterimi. Rūpindamasi savo grožiu, mili
jonierė nuolat badavo, kad išsaugotų lini
jas,, kol, pagaliau, tokių badavimų pasėkoje 
suardė organizmą ir staiga mirė, tesulau
kusi 44 metų amžiaus.

Amerikiečius stebinusi paslaptis paaiškė
jo... Amerikiečius karo aviacijos žinovus 
stebino Korėjos fronte pasirodę nepapras
tai judrūs sovietų gamybos MIG-15 lėktu
vai, žymiai pranašesni už daugelį ameri
kiečių lėktuvų. Galiausiai amerikiečių lakū
nams pasisekė pamušti vieną MIG-15 lėk
tuvą, kuris nokrito jūron ir paskiau dide
lių pastangų pasėkoje iš jūros buvo ištrauk
tas ir nugabentas tyrimams Amerikon. Bu
vo manyta, jog šito lėktuvo motoras bus 
pagamintas bendromis rusų ir vokiečių 
specialistų pastangomis. Tačiau greit paaiš
kėjo, kad kalbamo lėktuvo motoras paga,* 
mintas Britanijoje... Pasirodo, kol dar 
nebuvo varžoma prekyba su sovietais, bri
tai Maskvai pardavė 100 tokių motorų...

Keturi vokiečiai nubausti mirties baus
mėmis. Prancūzijoje, Bordeaux mieste, 
mirties bausmėmis už akių nuteisti keturi 
buvusios „Das Reich“ divizijos karininkai 
už įvykdytas žudynes ir kitus žmonišku
mui nusikaltimus.

♦ Spalio 3 dieną Vakarų Vokietijos ame
rikiečių zonoje prasidėjo didžiuliai ma
nevrai, kuriuose dalyvauja per 150000 ka
rių. Manevruose dalyvauja ir tie amerikie
čių daliniai, kurie stovi Trieste ir Austri
joje. Jie Vokietijon perkelti lėktuvais.

Maskvos agentai Anglijoje
(Atkelta iš 3 pusi.)

tremtiniai paštu tvarkingai aprūpinami 
bolševikine spauda.

Girdėti, kad ir lietuviai jau pradedami 
aprūpinti spauda. Kai kas grąžina, kai kas, 
matyt, „naudojasi“. Taip pat gana įdomus 
klausimas, iš kur gaunami tikslūs adresai 
ir pavardės.

„Naktinių svečių“ atveju tiesiausias ir 
tikriausias kelias — tai susisiekti su poli
cija, nors ir po įvykio. Vyriausybė dar ne
seniai yra pažadėjusi nedviprasmišką glo
bą, ir juo daugiau tokių tikrų įvykių bus 
žinoma policijai, juo greičiau baigsis bent 
naktiniai vizitai.

Keista, kad pastaruoju metu šitos srities 
lietuvių tarpe pradėjo reikštis labai įtar
tinų dalykų, kurie verčia suabejoti, ar jų 
kilmė nėra iš to paties raudonojo šaltinio.

(K. PIČJ

Knygų Leidyklos 
„VENTA" Pranešimas

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

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

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

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

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

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

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

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

IKI ORINOKO (PER FAKIRĘ 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 RASTAI, 
novelės;

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

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

Leidiniai gaunami šiuo adresu: 
Jonas Rimelkis 

Postlagemd
VENTA. (13b) MURNAU.
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