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Atominiai bandymai:
1) SOVIETŲ SĄJUNGOJE. Spalio pir

moje pusėje Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Trumanas pranešė apie 
antrąjį Sovietų Sąjungoje įvykdytą atomi
nės bombos sprogdinimą.

2) AMERIKOJE. Spalio 22 dieną JAV,
Las Vegas negyvenamose srityse, buvo 
įvykdytas 7-sis atominės bombos sprogdi
nimas, kuris nesukėlęs aukštumose tokių 
Šviesos atošvaistų ir tokio garso, kaip 
ankstesni sprogdinimai. Vieni teigia, kad 
tatai reiškia, jog naujojo tipo atominėje 
bomboje dėl to sutelkta didesnės jėgos, ki
tų manomą, kad sprogdintoji atominė 
bomba buvusi maža ir taikoma taktiniams ... ...
.uždaviniams. Toliau Las Vegas laukuose* i mobilizacinius šaukimo punktus, 
vykdomi atominių taktinių ginklų bandy- ’ * “
,mai, kurie vedą prie naujo atominio lai
kotarpio.

3) SOVIETUOSE. Pradėjus Amerikoje 
vydyti atominių taktinių ginklų bandymus, 
pranešama apie sovietuose įvykdytą trečią 
atominės bombos sprogimą.

Karinė informacija
Didžiausias gynybos biudžetas. Jungtinių 

Amerikos Valstybių prezidentas Trumanas 
pasirašė 1951/1952 metų krašto gynybos 
biudžetą arti 57 miliardų dolerių sumoje, 
kuris yra didžiausias Amerikos istorije 
biudžetas taikos metais.

Britų tankų divizija Vokietijon. Britų 
įstaigos informuoja, kad iš Anglijos Vokie
tijon perkeliama 6-ji tankų divizija, kuri 
bus įkurdinta Vokietijos britų zonoje.

12 000 kanadiečių Europon. Kanados gy
nybos ministerijos pranešimu Europon at
siunčiama 12 000 kanadiečių karių, kurie 
bus pavesti generolo Eisenhoverio vadovy
bei. Europon atsiunčiamų kanadiečių ka
rių tarpe yra tam tikra dalis lakūnų. Da
lis karių spalio 21 dieną išvyko Europon.

Atvyko amerikiečių pėstininkų divizija. 
Spalio 21 dieną iš Bremeno uosto išsikėlė 
iš JAV atvykusi amerikiečių pėstininkų di
vizija, vadovaujama generalmajoro Kennth 
Frank Cramer. Tai jau trečioji amerikie
čių divizija, šiais metais atsiųsta Europon 
sustiprinti čia esamas karines pajėgas.

Slapti pasitarimai Maskvoje? 
-- Vokiečių socialdemokratų vadas Schu- 
Bjacheris spalio 19 dieną spaudos atsto
vams pareiškė, jog esama žinių, jog Mas
kva turinti slaptų pokalbių su amerikie
čiais ir kad tuose pokalbiuose esąs liečia- 
m&s Vokietijos klausimas. Vokiečiuose ky-
lą susirūpinimo, kad Vokietijos sąskaiton 
visa tai nevyktų. Kalbas apie Vokietijos 
suverenitetą, panaikinus okupacinį statutą, 
Schumacheris pavadino „netikra moneta“, 
nes paskutinis žodis ir toliau „suverenioje 
Vokietijoje“ patiksiąs sąjungininkų ran
kose.

♦ Vokietijoje bendrų rinkimų klausimu 
amerikiečiai pasiūlė pasisakyti Jungtinėms 
Tautoms, kurios turėtų sudaryti komisiją 
nustatymui „esamomis aplinkybėmis lais
vų rinkimų galimybės“.

T R U M P A I
♦ Anglai Sueso kanalo zonon pasiuntė 

karių sustiprinimui esančių pajėgų. Egipto 
ministeris pirmininkas britus pavadino 
„įsibrovėliais ir priešais“. Britai sulaikė 
Egiptui karinių medžiagų tiekimą. Visa 
Sueso sritis yra britų kariuomenės kontro
lėje. Amerikiečiai ir prancūzai palaiko bri
tų laikyseną Egipto atžvilgiu ir kalbama 
apie laisvės suteikimą Sudanui.

♦ Alyvos konfliktas tarp persų ir britų 
nepasiekia atomazgos. Persų ministeris pir
mininkas Philadelphijoje pasakytoje kal
boje pareiškė persų pasiruošimą deryboms. 
JAV prezidentas Trumanas persų ministerį 
pirmininką pakvietė vaišių, kuriose daly
vavo visa eilė amerikiečių politikų. Persų 
kietą laikyseną ir toliau palaiko sovietai, 
už ką Persų vyriausybės vardu min. pir
mininkas pareiškė Maskvai padedą.

♦ Korėjoje pagaliau susitarta pradėti 
paliaubų derybas, abiem pusėm derybų 
delegacijose padarant pakeitimų. Komu
nistų aviacija Korėjoje stiprėja. Esą su
telkta 1200 lėktuvų, kurių pusė sprausmi- 
niai. Tie lėktuvai vairuojami rusų lakūnų. 
Jau pamušta 90 sovietinio tipo lėktuvų ir 
per 200 pažeista, tačiau, nežiūrint nuosto
lių, priešo oriniai puolimai dažnėja.

„ Atspausdintas 
Šeiniaus Kuprelis
TREMTIES Leidyklos išleidžiamas Ig

no Šeiniaus žymus kūrinys Kupre
lis jau atspausdintas ir šiuo metu vyksta 
knygos įrišimo darbai.

Vytauto Alanto naujasis romanas 
Pragaro Pošvaistės, kuris bus apie 
400 pusi., jau baigiamas rinkti ir ateinan
čią savaitę pradedamas spausdinti. Dar 
prieš Kalėdų šventes abu TREMTIES naujie
ji leidiniai pasieks tautiečius, gyvenančius 
ir tolimiausiose šalyse*

Lietuvių vyrų medžioklės Lietuvoje
(3) PASAKOJA PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ LAISVAN VAKARŲ PASAULIN PRASIVERŽĘ LIETUVIAI

Jau praėjusiame TREMTIES numeryje 
buvo pateiktas būdingas laimingai vakarus 
pasiekusių lietuvių išsireiškimas, nusakąs 
faktą, kad nūdienėje Lietuvoje negalima 
būtų pasakyti esant vyrų, tačiau piemenų 
kolchozams pakanką... Išėję iš jaunuolių 
amžiaus lietuviai mobilizuojami raudono
jon armijon ir turi ilgesniam laikui, nuo 
trijų ligi 7 metų, išvykti iš Lietuvos. Dalis 
vyrų bando šiokiu ar tokiu būdu išvengti 
karinės tarnybos, tačiau retam kuriam 
pasiseka. Kiti bando slapstytis, nestodami

Tokių, vengusių stoti kariuomenėn, tuo
jau pat prasideda gaudymas. Jėgų besi
slapstančius nuo karinės tarnybos lietuvius 
gaudyti sovietai Lietuvoje turi pakanka
mai. Kiekviename valsčiuje yra įsikūręs 
MGB dalinys, kurį sudaro, imant apytik
riai, apie 30—40 vyrų. Tokius dalinius su
daro rusai. Juose lietuvių nėra. Šie dali
niai, be susisiekimo priemonių, turi išmo
kytus šunis žmonių gaudymui ir jų pėdsa
kais sekimui.

— O ką veikia vietos milicija, jei MGB 
dalinių paskirtis gaudyti vyrus, vengian
čius karinės tarnybos?

— Milicijos uždavinys kova su krimina
liniais nusikaltėliais, spekuliantų gaudy
mas, bet jos uždaviniuosna neįeina dabo
jimas lietuvių vyrų, kad jie šaukiami stotų 
raudonojon armijon, — atsako laisvę pa
siekusieji vyrai. — Be kita ko, lietuviška 
milicija ne visuomet pasitiki rusai, dėl to 
jai ir neduoda svarbesnių uždavinių.

— Įdomu būtų patirti, kaip MGB istai, 
būdami rusais ir nemokėdami lietuvių kal
bos, gali atlikti dabojimą, kad šaukiami 
vyrai stotų kariuomenėn, kad nestojusieji 
būtų sugauti?

— Jie turi sąrašus šauktų ir nestojusių 
vyrų, kuriuose, be abejo, yra ir smulkus 
adresas kariuomenėn nesirodžiuosio. Be ki
ta ko, reikia manyti, kad pasitaiko ir slap
tų talkininkų.

Toliau išsikalbam apie pačią gaudymo 
procedūrą. Vienam ar kitom lietuviui vy
rui nestojus kariuomenėn, netrukus pas jo 
tėvus atsilanko MGB pareigūnai. Gavę at
sakymą, jog nežinoma, kur sūnus dingęs, 
jie, kiek patardę tėvus, pradeda aiškinti 
tolimesnius besislapstančio gimines ir pas 
juos netrukus apsilanko.

— Ar dėl vyrų nestojimo nenukenčia tė
vai?

Federalist!) klaida ar Europa be 
Lietuvos ir Baltijos valstybių ?

Europos Fedralistų Sąjunga, siekdama 
europinėse tautose ugdyti federalizmo idė
jas, aktyviai dalyvauja įvairiuose politi
niuose pasireiškimuose, gana dažnai ruošia 
įvairius pranešimus, paskaitas, kur kelia
ma mintis, jog tikriausias kelias Europai 
susiprasti yra Europos Valstybių Sąjunga, 
pagrįsta federatyviniais pagrindais. Pasta
ruoju metu Europos Federalistų Sąjunga 
pradėjo ruošti parodas šūkiu „Europa šau
kia“. Šiuo metu tokia kilnojama paroda 
vyksta Vokietijoje, kurios lankytojas supa
žindinamas su būsimos Europos federalis- 
tinėmis idėjomis, jas bandant išryškinti 
grubia nūdienos tikrove: — štai kiek val
stybių neša sovietų vergiją dėl to, kad 
Europa nebuvo susipratusi, nesusijungusi 
ir nesudarė vieningos šeimos europinių val
stybių, kurios pavojaus atveju viena kitą 
užstotų ir bendromis jėgomis gintų savo 
laisvę. Šitokios mintys turėtų kilti dažnam 
aplankiusiam federalistų suruoštąją parodą, 
kuri bus rodoma 65 Vakarų Vokietijos mie
stuose ..., jeigu kalbamoji paroda iš tiesų 
būtų buvusi suruošta atsidėjus, be klaidų, 
įvykusių ar tai dėl neapsižiūrėjimo, ar są
moningai padarytų...

šitokios mintys ypač galėtų kilti kiek
vienam lietuviui, latviui bei estui, aplan
kiusiems kalbamąją federalistų parodą. Pa
rodos centre iškabinti du didžiuliai žemė
lapiai: — Europos ir Azijos. Europos žemė
lapyje atžymėtos europinių valstybių sienos 
ir kiekvienos valstybės teritoriją nusakan
čiame žemėlapio plote piešiniu bandoma 
nusakyti būdingą tos tautos bruožą: — ru
sas skambina su balalaika, kažkur link 
Stalingrado kazokas šoka kazokėlį ir pn.

Tačiau pabaltiems parodos lankytojas mi
nėtame žemėlapyje pasiges Baltijos valsty
bių. Europos federalistai sudarė žemėlapį 
be Lietuvos, be Latvijos ir be Estijos, nors 
tame žemėlapyje būsimos Europos ribos 
bandomos nukelti maždaug ligi Uralo, ana
pus Stalingrado...

Sunku būtų patikėti, kad parodos rengė
jų, taigi europinio federalizmo svajotojų, 
darant būsimos Europos žemėlapį būtų pa
daryta klaida... Kai mokinys, mokydama
sis geografijos, neišmoksta pamokų, moky

— Iš karto visa procedūra prasideda tar
dymais. Kai nepasiseka sučiupti besislaps
tantį, tokiais atvejais dažniausiai besislaps
tančio nuo karinės tarnybos vyro tėvai bū
va ištremiami Rusijos gilumon. Neretas at
vejis, kad nukenčia ir kiti besislapstančio 
giminės.

— Bet kol prieinama prie išvežimo, prieš 
tai vietoje atliekami kankinimai, — papil
do kitas iš pasiekusiųjų vakarus. — Papras
tu apklausinėjimu prasidėję , tardymai , tėvų 
jų sūnui šaukiamam nestojus- raudonojon 
armijon, vėliau papildomi tėvų plakimais, 
o galiausiai išvežimu. Tačiau ligi išvežimo 
praeina ilgesnis laikas, stengiantis sugauti 
besislapstantį, rusams tikint, kad. jis turi 
pasirodyti namuose. Dėl to tokiuose na
muose, iš kurių šauktas kariuomenėn vyras 
nestojo, kurį laiką vyksta nuolatinės 
kratos.

Be šitų uždavinių — nestojusių kariuo
menėn vyrų gaudymo — minėti rusų kari- 

Be vyrų, nestojusių karinėn tarnybon,
(Nukelta į 2 pusi.)

NIDA LIETUVIŠKAME PAJŪRY, KURIAME PER 50'/. RUSŲ.

tojas atitinkamu laipsniu įvertina jo pamo
kai nepasiruošimą, nors tas mokinys tetu
rėjo tik pamoką išmokti, ir neturėjo tokių 
uždavinių, kaip kad būsimos Europos kū
rimas ... Gi kai federalistinės Europos kū
rėjai, kuriems turėtų būti ne tik žinomos 
visos Europos valstybės, jų kultūrinis lygis, 
jų praeitis ir jų aspiracijos ateičiai, užmirš
ta žemėlapyje atžymėti valstybes, sudaran
čias 7 milijonus gyventojų, tai tokia klaida 
savaime prašosi gilesnių išvadų.
Nėra Baltijos valstybių ir sovietų įtakoje 

esančių valstybių skaičiuje.
Greta būsimos Europos žemėlapio, suda

ryto europinių federalistų, iškabintas sąra
šas valstybių, esančių sovietų kontrolėje. 
Šiuo sąrašu lyg ir norimas parodos lan
kytojas ne tik supažindinti su dabartine 
Europos padėti, bet jam keliamos sugesti
jos dėl ateities, kad Europa nesusilauktų 
panašaus likimo, kokį nūdien išgyvena grei
čiausia dėl to, kad nebuvo pakankamai 
vieninga.

Tame sąraše sužymėtos sovietų kontrolė
je esančios valstybės, pradedant Albanija, 
esančia Viduržemio jūros pakrašty, toliau 
einama per Balkanus pasiekiama vidurio 
Europa su Lenkija ir kitomis valstybėmis, 
tačiau parodos lankytojas atsidėjęs gali 
skaityti sąrašą ir neras jame nė vienos 
Baltijos valstybės. Ne tik minėtame žemė
lapyje neduota vietos Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai, bet taip pat joms nerasta vietos ir 
sudarant sąrašą sovietų kontroliuoamų val
stybių.

„Pristigo vietos ruošiant žemėlapį..
Latvis laikraštininkas, aplankęs Europos 

Federalistų Sąjungos suruoštąją parodą ir 
nustebęs dėl nepaminėjimo Baltijos valsty
bių, iš parodos išėjo nepatenkintas. Prie 
durų išeinantį vienas iš parodos aiškintojų 
paklausė, kaip paroda patikusi. Latvis sta
čiai atsakė:

— Visai nepatiko.
Paklaustas aiškintojo, kodėl ji nepatikusi, 

šis atsakė, kad jis neradęs Baltijos valsty
bių ir pasisakė esąs latvis. „Gaila, — maž
daug šiais žodžiai apgailestavo parodos aiš
kintojas, — tatai įvyko dėl vietos sto
kos ...“ Kai latvis paminėjo, jog ne tik 
žemėlapyje, bet ir pavergtų tautų sąraše

niai daliniai turi dar ir kitus uždavinius, 
susijusius su palaikymu, kaip sakoma, sau
gumo. .

Pažymėtina, kad MGB daliniai ilgesnį 
laiką nestovi vienoje vietoje. Jie, kiek pa
buvę kuriame nors valsčiuje, iškeliami, o 
juos pakeičia nauji. Galimas daiktas taip 
elgiamasi dėl to, jog šių dalinių vyrai, il
gesnį laiką; gyvendami vienoje vietoje, ne
susigyventų su vietos gyventojus ir dėl to 
susigyvenimo nepasidarytų „nebudrūs“...

Atsižvelgiant į sovietų taikomas bausmes 
tėvams bei kitiems artimiesiems dėk kari
nės tarnybos vengiančio vyro, pasitaiko 
nedidelis skaičius nestojančių. *Vienur jis 
gal ir visai-nežymus, kitur kiek didėlesnis, 
tačiau negalima pasakyti, kad paskutiniu 
metu jis būtų efektingas.

Taip pat nuolatinai vyksta partizanų
sekimas

nepaminėtos Baltijos valstybės, tada aiš
kintojas, žvilgterėjęs į sąrašą, atsakė:

— Mes Latviją čia atžymėsim, — jis 
pirštu parodė tarp Albanijos ir Bulgarijos,
— čia dar yra vietos...

— Bet Baltiją sudaro ne viena Latvija,
— atsakė latvis.

Po šių žodžių parodos aiškintojo buvo vi
siškai nustebta ir jis nesavais žodžiai at
sakė: — Bet gi tamsta esi latvis?... Be
trūko pasakyti, tai ko rūpiniesi kitais... 
Didžiuojamasi, kad federalituose lietuviai 

atstovaujami...
Lietuviškoje spaudoje nuolat aptinkamos 

žinutės, kuriose skaitytojo atkreipiamas dė
mesys į tai, jog Europos Federalistų Są
jungoje iš pabaltiečių tik lietuviai yra at
stovaujami. Panašiai skambančių informa
cijų įvairiomis progomis iš pačių lietuvių 
federalistų yra gavusi ir TREMTIS ir jos 
buvo pateiktos skaitytojui. Štai 25 TREM
TIES numeryje buvo atspausdintas lietu
vių federalistų paruoštas apžvalginis ko
munikatas, kuriame nusakoma lietuvių fe
deralistų kelias į Europos Federalistų Są
jungą. Iš tos informacijos aiškėja, kad tiek 
VLIKo, tiek Vykdomosios Tarybos lietuvių 
federalistų jungimuisi į Europos Federa
listų Sąjungą pritarta ir jų atstovai Strass- 
burgo konferencijon VLIKo siųsti jau 
1950 metų lapkričio mėnesį; taip pat 
įgalioti dalyvauti ir kitose tarptautinio 
pobūdžio konferencijose. Iš minėto ko
munikato, paruošto pačių lietuvių fe
deralistų, aiškėja, jog Lietuvių Fe
deralistų Sąjungos valdybą sudaro pulk. 
Lanskoronskis, prof. Baltrušaitis, S. Bač- 
kis, E. Turauskas. Gi ELTOS 20 numeryje 
pateikiama informacija — taip pat užakcen
tuojant, kad lietuviai iš pabaltiečių vienin
teliai dalyvauja Europos Federalistų Są
jungoje, — kurioje sakoma, jog lietuvių fe
deralistų atstovas dalyvauja Europos Fede
ralistų Sąjungos centro komiteto posė
džiuose ...

Jeigu dirbama, reikia turėti tikslą...
TREMTIES 54 numeryje buvo pateiktas 

diskusinis straipsnis, kuriame keltas klau
simas, ar mūsų veiksniai, siųsdami atsto
vus į įvairius sąjūdžius, yra giliau 
studijevę būsimos Lietuvos ateities klau
simą, ar ne. Šito klausimo gilesnis iš
studijavimas būtinas ypač dėl to, kad gali 
tekti federalistų sąjūdžiuose mūsų atsto
vams susidurti su klausimu: — Lietuva už 
europinių valstybių federaciją, ar prieš ją? 
Gali iškilti ir kitas klausimas, - būtent na-

Savomis temomis
Lietuvos diplomatai 

Jungtiniu Tautę Savaitėje
New Yorkas. Spalio 21 dieną Jungti

nėse Amerikos Valstybėse prasidėjo Jung
tinių Tautų savaitė, kurios metu įvairiuose 
JAV miestuose vietos visuomenės iniciaty
va suruoštos iškilmės. Eilėje vietovių prie 
tokių iškilmių prisidėjo ir Amerikos lietu
viai. Centrinės Jungtinių Tautų savaitės 
iškilmės vyko Vašingtone, New Yorke, 
Čikagoje ir kituose didesniuose miestuose. 
Šiose iškilmėse dalyvavo ir Lietuvos diplo
matai, įgaliotas ministeris Zadeikis, kons. 
Daudžvardis, kons. Budrys ir kiti Ameri
koje esančio Lietuvos diplomatijos korpo 
nariai.

ELTOS ŽINIOS
♦ VLIKo plenumas, posėdžiavęs X. 13 ir 

14 d. d., sutarimo su Min. Lozoraičiu tvir
tinimą dar kartą atidėjo.

♦ Min. St. Lozoraitis, būdamas Vokieti
joje, aplankė lietuvių centrines organizaci
jas: Balfą, Liet. Raudonąjį Kryžių, PLB 
Vokietijos krašto valdybą ir nuodugniau 
susipažino su jų veikimu.

♦ Teis. M. Brakas, Revendikuotinų Sri
čių Tarnybos valdytojas, pradėjęs eiti pa
reigas, paruošė veikimo planą, kurį Vykd. 
Taryba patvirtino. Darbas pradėtas.

♦ VLIKo narys prov. J. Makauskis su 
šeima išemigravo į JAV. Savo įpėdiniu 
VLIKe paliko J. Jaks-Tyrį.

♦ Vidurio ir Centro Europos Komiteto 
vienu iš vicepirmininkų Europinio Sąjū
džio Lietuvių Tautinės Tarybos siūlymu 
yra priimtas Dr. S. A. Bačkis. IŠ anksčiau 
yra buvęs estas A. Rei. Tokiu būdu baltai 
dabar turi jau du vicepirmininkus.

♦ Rugsėjo 27 d. Paryžiuje įvyko pas Dr. 
S. A. Bačkį Pabaltijo diplomatų, esančių 
Paryžiuje, pasitarimas ryšium su įvairiais 
aktualiais pabaltiečiams klausimais. Pasi
tarime dalyvavo iš lietuvių pusės — Dr. 
S. Ą. Bačkis If prof J. Baltrušaitis, iš laU 
vlų — min. O. Grosvaldas ir K. Berendsas 
ir iŠ estų —A. Rei, Estų Tautinės Tary
bos pirmininkas,-buv. Estijos prezidentas 
ir ministeris pirmininkas, kuris buvo spe
cialiai tam reikalui atvykęs į Paryžių.

♦ Iš Romos pranešama, jog serga vysk. 
Būčys. Padėtis rimta. Vietoj jo naujuoju 
marijonų generolu išrinktas lenkas VI. 
Mroczekas, pirmuoju patarėju lietuvis 
Jančius (JAV. lietuvių provincijolas), tre
čiuoju — Vaišnoras, sekretorium — J. Sa- 
kevičius iš Londono, prokuratorium — Jag
minas (JAV viceprovincijolas), ekonomu —■ 
Rėklaitis, antruoju patarėju — latvis Šku- 
tans, ketvirtuoju — lenkas Balterč.

♦ Liet. Bibliografinėj Tarnybos JAV per 
pirmuosius 8 mėn. suregistruota 80 knygų 
ir brošiūrų, kurių 47 išleistos JAV-se, 14
— Vokietijoje, 6 — Kanadoje, po 3 Austri
joje ir Brazilijoje, 2 — D. Britanijoje ir po 
1 Argentinoje Meksikoje, Prancūzijoje ir 
Venecueloje. Daugiausia knygų išleista iš 
dailiosios literatūros — 18, religijos 13 (ka
talikų 9 ir evangelikų 4), meno ir pramo
gų — 12, — bendrybių — 10, socialinių 
mokslų — 9, geografijos, biografinių ir is
torijos — 9, taikomųjų mokslų 5, filosofijos
— 3, kalbamokslio — 1. Iš griežtųjų mosklų 
nepasirodė nė vienos.

sisakymas už visiškai nepriklausomas vals
tybes. Šiandien ne visos laisvosios Euro
pe valstybės pritaria federalizmo idėjai; 
yra valstybininkų, linkusių pasisakyti prieš 
federalizmą, siaurinantį valstybinį suvere
numą.

Iki šiol nėra jokių duomenų, kad mūsų 
politiniam gyvenimui vadovaujantieji veik
sniai, suteikdami įgaliojimus vienam ar .ki
tam asmeniui Lietuvą atstovauti viename 
ar kitame sąjūdyje, būtų davę sugestijas 
dėl vienokios ar kitokios laikysenos. Gi pa
prastai sugestijos duodamos tais atvejais, 
kai žinoma, ko norima, kai einama su aiš
kiu nusistatymu.

Bet atidėkime šį klausimą ateičiai, kaip 
jis, atrodo, pačių veiksnių atidėtas atei
čiai ... Pageidautina iš mūsiškių federalistų 
šiuo atveju žymiai mažesnio, negu pasisa
kymas dėl būsimos Lietuvos. Jie turėtų ra
sti būdų per Federalistų Sąjungą atitaisyti 
šiuo metu Vokietijoje vykstančioje paro
doje sąmoningai ar nesąmoningai padary
tą klaidą, Baltijos valstybes prijungiant 
prie Rusijos... Čia nesigilinama, kas bū
tent šią parodą ruošė: — pats Europos Fe
deralistų Sąjungos centras ar kuris nors 
jos padalinys. Kalbama eina apie parodoje 
nutylėjimą Lietuvos su kitomis Baltijos 
valstybėmis. Jeigu jau lietuviai federalistai 
lietuvius atstovauja Europos Federalistų 
Sąjungoje, tai jų viena iš pareigų būtų 
europinius federalistus. bent supažindinti 
su Lietuvos, Latvijos ir Estijos geografine 
padėtimi ir šių valstybių ateities aspiraci
jomis ... R.
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‘ Svarstymai

: Lygiateisiškumo temomis
ABN Korespondenz 10 numeryje pateikia 

būdingą informaciją, kad Lenkų Tautinis 
\ Komitetas, esąs Venesueloje, įsijungė į An- 

tlbolševikin| Tautų Bloką (ABN). Iki šiol, 
• kaip daugeliui yra žinoma, lenkai šiame 

kcvos sąjūdyje nedalyvavo ir tasai nedaly
vavimas buvo grindžiamas jų politinių 
sluogsnių manytu turėjimu sąskaitų su 
ukrainiečiais ir su lietuviais. Kadangi tiek 
lietuviai, tiek ukrainiečiai buvo atstovau
jami ABN, tad lenkai buvo apsisprendę už 
nedalyvavimą visą eilę tautų apimančiame 
kovos sąjūdyje.

Galiausiai Venezueloje esąs Lenkų Tau
tinis Komitetas, kuris pretenduoja pakeisti 
londoniškę lenkų egzilų vyriausybę, padarė 
naują ėjimą, įstodamas ( ABN ir kartu pa
reikšdamas, kad nesutinkąs su lenkų egzi- 
linės vyriausybės Londone politine linija ir, 
jungdamasis j antiboiševikinį kovos sąjūdį, 
pareiškia sutinkąs su ABN programa ir 
pripažįstąs ukrainiečių, baltgudžių ir L i e - 
t u vos siekimą atgauti savo etnografines 
sritis, kurios buvo lenkų užimtos.

Toliau kalbamas Lenkų Tautinis Komi
tetas savo pareiškime pažymi nepritariąs 
jokioms imperialistinėms užmačioms ( sve
timas sritis ir pasiruošęs dalyvauti sovietų 
pavergtų valstybių atstatyme vadovaujantis 
laisvės ir lygiateisiškumo principais.

Linkėtina, kad šitokia pažiūra būtų va
dovaujančiu veiksniu visose tautose. Tuo 
atveju kova dėl sovietų pavergtų tautų lais
vės įgautų didesni svorį, gi tarp europinių 
tautų rastųsi pozityvi bendradarbiavimo 
dvasia.

Bet ar tatai |vyks, tenka statyti dideli 
klausimą?

Štai tame pačiame ABN Korespondenz 
numeryje talpinamas ABN Centrinio Ko
miteto pasisakymas prieš „Rusijos Tautų 
Išlaisvinimo Tarybą“, kuri buvo (steigta 
Vakarų Vokietijoje rugpiūčlo 20 dieną da. 
lyvaujant iš Amerikos atsilenkusiam A. F. 
Kerenskiui. ABN Centrinis Komitetas savo 
pasisakyme „Rusijos Tautų Išlaisvinimo 
Tarybos“ atkreipia dėmes) | tai, kad po ši
tuo pavadinimu (Rusijos tautų) slypi ru
siškasis imperializmas. Sovietų 
Sąjungoje, — pažymima toliau pareiškime, 
— „yra tik viena rusų, tauta savo etnogra
finėse ribose ir ne rusiškos tautos, kaip: 
estai, latviai, lietuviai, ukrainiečiai, balt- 
gudžiai, turkestanai, kazokai, idel-uralie- 
člai, georgiečial, armėnai, azerbaidžaniečiai, 
šiaurės kaukaziečiai, sibirai ir kt. Šios tau
tos gyvena ne ant rusiškos, bet kiekviena 
ant savo žemės“.

Toliau ABN Centrinio Komiteto pareiš
kime pažymima, jog šiandien sovietų pa
vergtosios tautos kovoja ne vien tik prieš 
bolševizmą, bet ta jų kova-yra Išraiška ko-, 
vos prieš kiekvieną imperializmą, nes tos 
tautos nori išsikovoti sau laiavę.

Ir amerikiečiai pastebi rusų im
perialistinius kėslus. Tatai vaizdžiai apibu
dino Philadelphijoje (vykusiame didžiulia
me ukrainiečių susirinkime O’Connor (žiur. 
informaciją 6 puslapyje), kuris pažymėjo, 
jog nūdienės Sovietų Sąjungos 54 procen
tus gyventojų sudaro ne rusų kilmės žmo
nės ir reikalinga steigti atskira organiza- 
ja remti jų kovas dėl valstybinės laisvės.

Kai kalbama apie laisvę, tai turima gai
voje nedaloma laisvė. Tuo tarpu randasi 
manančių, jog pakanka Rusiją išlaisvinti iš

(Atkelta H 1 pusk)
nuolatinių medžioklių, pagrečiui visą lai
ką vyksta kitos rūšies lietuvių vyrų me
džioklės — tai Metuvių partizanų. Partiza
nų gaudyme tiesioginiai dalyvauja vadina
mieji „liaudies gynėjai“ bei istribiteliai. 
Šių eilėse nemaža lietuvių komunistų. Pra
džioje atsirado į „liaudies gynyjus“ sto- 
jančių dėl algų, kurios siekia 400 rublių 
mėnesiui. Nestigo stojantiems ir kitų pa
žadų, kurie, tačiau, žadėtojų nebuvo vyk
domi Iš „liaudies gynėjų“ pasitraukti jau 
veik neįmanoma. Kas bando pasitraukti, 
tą arba (taria talkinant partizanams arba 
nenorint prisidėti prie kovos su „bandi
tais“, kaip čia partizanai vandinami. Yra 
nemaža vadinamųjų „liaudies gynėjų“, at
sidūrusių ( kalėjimus. Taip pat nemaža ( 
kalėjimus pateko lietuvių, apie kuriuos pa
kako pranešti, kad per jų sodybą perėjo 
nepažįstamas žmogus.

Kokiu griežtumu ir, bolševikiškai beta
riant, budrumu vykdomas partizanų gau
dymas, gali vaizdžiai nusakyti šis pavyzdys.

Tatai (vyko 1948 metais Žemaitijoje. Vie- 
nam vietos gyventojui, Kaniavai, žiemos 
metu išėjus ant ežero su pagaliu per ledą 
pasimušti kokią žuvį, jis buvo sučiuptas 
partizanų medžiotojų. Jokio ginklo prie su
imtojo nebuvo rasta, tačiau jis (tartas esąs 
partizanas. Netrukus, kiek patardžius ir 
pakankinus, jis buvo išvežtas 25 metams 
sunkiesiems darbams Karelijon, gi žmona 
Įdek vėliau ištremta ( Rusijos stepes.

Pažymėtina, kad paskutiniu metu nukau
ti lietuviai partizanai jau neišstatomi mies
telių aikštėse vietos gyventojų „bauginimui“. 
Priešingai, patys rusai patyrė, jog šiuo bū
du tesusilaukia iš lietuvių vis didesnės 
neapykantos, dėl to žuvusius ar nukankintus 
partizanus slaptai kur užkasa, kad apie tai 
nieko vietos gyventojai nepatirtų. Iš kitos 
pusės patys partizanai, atrodo, bus pasida
rę žymiai atsargesni. Iš viso apie juos Lie
tuvoje vengiama gyventojų kalbėti, kad 
kalbomis nepakenkus sau ir patiems parti
zanams.

Nė vienas Lietuvos dvasiškis negyvena 
parapijų klebonijose

Nors prieš religiją Lietuvoje vyksta at
vira kova, tačiau iki šiol dar nedraudžiama 
gyventojams lankytis ( pamaldas. Bažny
čios apdėtos didžiuliais mokesčiais, kurie ( 
metus siekia ligi keliasdešimt tūkstančių 
rublių. Mokesčių dydis siejasi su bažnyčios 
dydžiu. Didesnė bažnyčios kvadratūra — 
didesni mokesčiai.

— Šiuo metu Lietuvoje buvusiose klebo
nijose jau negyvena nė vienas kunigas, — 
pasakoja vyrai. — Jie prisiglaudę kur nors 
kitur, bet. tik ne klebonijose, kuriose jokiu

sovietinio režimo, o apie kitų tautų laisvės 
siekimus nutylima. Tai jau yra išraiška 
Vienašališkos laisvės siekimo, būtent Rusi
jai. kur turėtų būti pakeista politinė sant
varka, gi buvusios caro, o vėliau bolševiz
mo pavergtos tautos ir jų laisvės siekimai 
praeinami tylomis. Tai imperialistinių už
mačių užuominos. Aiškus ir nedviprasmiš
kas siekiančių laisvės tautų pasisakymas 
prieš tokias užmačias tėra sveikintinas, nes 
įvairiomis nuolaidomis ir kukliu tylėjimu 
taip pat galima nemaža žalos padaryti savo 
kraštui, nepalyginamomis aukomis išreiš
kiančiam laisvės siekimus.

______________________________________________ TREMTIS_____________________

Lietuvių vyrų medžioklės Lietuvoje
(3) PASAKOJA PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ LAI S VAN VAKARŲ PASAULIN PRASIVERŽĘ LIETUVIAI 

būdu negalėtų išsilaikyti dėl mokesčių di
dumo.

— Ar daug uždarytų bažnyčių?
— Sunku būtų tiksliai pasakyti. Yra jau 

uždarytų, kurios negalėjo išsilaikyti dėl 
mokesčių nepakeliamumo. Bet tai tik tose 
vietose, kur yra keletas bažnyčių. Pavyz
džiui Šiauliuose šiuo metu teveikia tik dvi 
bažnyčios, šiaip jau, reikia pasakyti, kad 
dar kiekviena parapija deda pastangų iš
laikyti bažnyčią.

Toliau išsikalbama apie (vairias bažnyti
nes šventes, apie kalendas.

— Nedraudžiami ir atlaidai. Tačiau jei 
norima su procesija eiti apie bažnyčią — 
jau reikia mokėti sapecialus mokestis. Už 
apėjimą apie bažnyčią mokestis siekia 3 000 
rublių.

Kunigai daug kur dar kalėdodavo, tačiau 
jau parėjusių metų žiemą kar kur per pa
mokslus pranešė, jog nekalėdosią ir prašė 
gyventojus rasti būdus prisidėti prie baž
nyčios išlaikymą

Mokytoja už apsilankymą bažnyčioje 
padaroma kolchozlninkė

Nors faktiškai dabartiniai Lietuvos val
dovai bažnyčių dar neuždarinėja, jas teap- 
kraudaml mokesčiais, tačiau yra praktikuo
jamos ir kitos priemonės gyventojams, 
ypač jaunimui, nuo bažnyčių lankymo at
grasinti.

Pavyzdžiui moksleiviuose varoma propa
ganda už nelankymą bažnyčių. Yra faktų, 
kad moksleiviai buvo išmesti iš gimnazijos 
vien tik už tat, kad buvo nustatyta, jog jie 
lankėsi bažnyčioje.

Kitas pavyzdys, rodąs komunistų pastan
gas sulaikyti gyventojų bažnyčiose lanky
mąsi. Viena Kauno apylinkėje buvusi mo
kyklų inspektorė už lankymąsi bažnyčioje 
buvo atleista iš pareigų ir vėliau už „baus
mę“ „(kurdindinta“ tarybiname ūkyje prie 
Raudondvario, ją paskiriant prie pačių 
sunkiųjų darbų.

Ar iš tiesų rusai .jnyti“ Hetuvius?
Apie Sovietų Sąjungos nepaprastą „mei

lę“ lietuviams ir tarybinei Lietuvai visą lai
ką kalbama iki pailsimo, tačiau faktiškai 
yra visai priešingai.

— Rusai, (vairioms pareigoms atkelti, dau
giau pasitiki (Lietuvą atvykusiam elgetauti 
rusui, negu lietuviui pareigūnui. Lietuvon 
atkeltieji rusai visame kame nori pirmeny
bės.' Jei jie ateina ( parduotuvę, tai, nežiū
rėdami eilių, lenda pirmieji,’ kad galėtų pa
sirodžiusių prekių nusipirkti be eilės. Pa
kanka lietuviui puse žodžio išsitarti prieš 
rusą dėl nesilaikymo eilės, ir jis jau gali 
būti ruso apkaltintas „fašizmu“ ir net at
sidurti kalėjime.

— Geriau papasakok Sočiko istoriją, — 
pareiškia kitas laisvėn patekusiųjų vyrų. 
r._Qitą-istorija gana (domi ir vaizdžiai pa
rodo rusiškąjį nacionalizmą.

Sočikas yra Lietuvos i r visos Sovietų Sąjun
gos sunk, svorio bokso čempionas. Sovie
tams antrą kartą okupavus Lietuvą jis dir
bo Kauno uoste. Kartą buvo užpultas rusų, 
kurie j( norėjo nurengti ir apiplėšti. Ta
čiau pavartojęs kumšti Sočikas primušė ke
lis jį užpuolusius rusus ir tokiu būdu ap
sigynė nuo išrengimo gatvėje. Tokiu būdu 
tasai stiprus jaunuolis- patyrė turįs gerą 
kumšt(. Po to pradėjo lavintis bokse. 1949 
metais jo (vyko pirmas susitikimas Kaune 
su sovietų sunkaus svorio bokso čempionu 
Korolov. Nors aiški persvara buvo Sočiko

Paskutiniu metu vis daugiau pabėgėlių 
prasiveržia pro geležinę uždangą, pasiek
dami laisvuosius vakarus. Tie pabėgėliai, 
nebodami gręsiančių pavojų, veržte ver
žiasi iš anapus geležinės uždangos, kad 
tik išsilaisvintų iš ten esamų balsių gyve
nimo sąlygų. Jie, pasiekę vakarus, atsklei
džia šiurpią tikrovę gyvenimo sovietų užim
tuose kraštuose.

Nemaža asmenų per Baltijos jūrą pasie
kė vakarus. Skaičiumi per Baltijos jūrą 
bėgliai vyrauja iš Lenkijos, tačiau vieni iš 
pirmųjų šiuo keliu pasinaudojo lietuviai, 
apie kuriuos savo laiku buvo įvairioje 
spaudoje plačiai rašyta. Nesenai per Balti
jos jūrą pavyko pasprukti vienam estui, 
kuris atskleidžia šiurpius gyvenimo vaiz
dus Estijoje.

Bene naujausi bėgliai, pasinaudoję keliu 
į laisvę per Baltijos jūrą, yra trys lenkai, 
privertusieji lenkų laivą „Arche 114“ pa
sukti prie Švedijos ir čia paprašę teisės 
įsikurti.

Dėl šių vis dažnėjančių pabėgimų lais
vėn per Baltijos jūrą pasaulinėje spaudoje 
paskutiniu metu ji pavadinta „Keliu į 
laisvę". »

Tačiau ir sausuma, nugalėję stipriai sau
gomas sienas, nemaža bėglių pasiekia va
karus. Paskutiniu metu čekų pabėgimai iš 
Čekoslovakijos ypač padažnėjo. Be visuoti
nį nustebimą sukėlusio čekų traukinio, 
„pralaužusio" geležinę uždangą, vis dau
giau bėglių pasiekia vakarus prasiveržę pro 
stipriai saugomą sieną. Būdingas vienas iš 
tokių pabėgimų vienos čekės, kuri — nieko 
apie tai nežinodama — buvo į Vokietiją 
pakliuvusi su minėtuoju „laisvės traukiniu“, 
pralaužusiu geležinę uždangą. Iš Vokietijos 
ji grįžo Cekljon, tačiau pajusta laisvė 
traukte traukė, nežiūrint kliūčių, jon grįž
ti. Tatai netrukus toji čekė ir padarė, iš 
Čekijos pabėgdama su savo artimaisiais.

pusėje, tačiau teisėjas, tik žiūrovų triukšmo 
pasėkoje, rungtynes paskelbė lygiomis. An
trasis Sočiko su Korolovu susitikimas įvy
ko Maskvoje Ir ŠĮ kartą aiški persvara bu
vo Sočiko pusėje. Kai po rungtynių Soči
kas buvo paskelbtas Sovietų Sąjungos bok
so meisteriu, iš rusų žiūrovų buvo i Sočiką 
paleisti keli šūviai. Šis poelgis kaip tik pa
rodė, kad rusams yra nepakantus joks pra
našumas, kad ir iš „broliškų“ respublikų 
pusės.

— Ruso neapykanta lietuviui ir lietuvio 
neapykanta rusui yra jei jau pe aiškiai ži
noma, tai bent gerai nujaučiama abiems 
pusėms, — pareiškia laisvę pasiekusieji lie
tuviai. — Tačiau ypač lietuvis priverstas 
tylėti, kad dėl nevietoje pasakyto žodžio 
nenukentėtų, kaip daug kam teko nuken
tėti.
Ar tikima Lietuvoje, kad ji bus išlaisvinta?

— Taip, anksčiau ypač daug buvo kal
bama, žinoma, patylomis, kad tada ir ta
da jau prasidės karas ir Lietuva bus išlais
vinta. Buvo minimos įvairios datos, bet kai 
jos nė viena nepasitvirtino, galiausiai, jau 
pasunkėjusio gyvenimo prislėgtiems ir nua
lintiems gyventojams, atėjo apsivylimas. 
Šiandien vis daugiau randasi manančių, jog 
vakarai niekuomet karo nepradės, jei ne
pradės sovietai. Tačiau kad sovietai gali 
karą pradėti — toks įsitikinimas lietuviuose 
vis daugiau įsigali. Ir, reikia pasakyti, to
kiam tikėjimui yra priežasčių, kurių bene 
svarbiausia — sovietų vis aštrėjanti pro
paganda vakarų atžvilgiu.

VEIKLA
♦ Egzilų konferencija Amerikoj nutarė 

(teikti genocido reikalu memorandumą 
Jungt Tautoms. Memorandumas įteikiamas 
estų, latvių, lietuvių, lenkų, rumunų, veng
rų ir Čekoslovakų vardu. Iš lietuvių pusės 
pasirašoma VLIKo vardu. Daroma pastan
gų surasti, kas genocido klausimą galėtų 
iškelti UNO ir (rašyti jį į darbų tvarką. If 
ALT Amerikoje yra pravedusi plačią ak
ciją. Buvo paruošta arti 3.000 tik indivi
dualių laiškų. Genocido problemą’ svarstė 
taip pat J Tautų Soc. ir ūkio Tarybą 
Šveicarijoje.

♦ Mūsų rezistencinėms įstaigoms susi* 
rišus su vokiečių „Volksbund fūr Friede 
und Freiheit“, su jos vadovybe susitarta, 
kad minimoji vokiečių organizacija išleis 
vokiečių kalba Lietuvos tikinčiųjų laišką 
Popiežiui, atneštą į Vakarus Lietuvos par
tizanų. Tas pats dalykas jau buvo net 3 
leidimais išleistas Šveicarijoje. Daumanto 
„Partizanų už geležinės uždangos“ sutrum
pintas leidimas verčiamas | prancūzų} 
kalbą.

♦ Paryžiuje įvyko Europos Sąjūdžio 
Centro ir Rytų Komisijos posėdis. Baltams 
pasėdyje atstovavo šios komisijos vicepir
mininkai A. Rei ir Dr. S. A. Bačkis. Euro
pinio Sąjūdžio konferencija Lodone Rytų 
ir Centro Europos klausimų svarstyti įvyks ( 
sausio 20—24. Baltai turi teisę pasiųsti po 3 
atstovus ir tam tikrą skaičių stebėtojų. 
Eur. Sąjūdžio Lietuvių Tautinė Taryba sa
vo atstovus jau pranešusi, taip pat daro 
pastangų, kad vienas ar du žmonės galėtų 
atvykti ir iš Amerikos.

Pabėgėliai, laimingai pabėgusieji nuo mirties
Kiek stipriai saugoma čekų siena ir su 

kokiais pavojais pasiruošę susidurti bėgliai 
iš Čekijos vaizdžiai nusako prieš pora sa
vaičių įvykęs atsitikimas. Čekai, bandę pa
siekti vakarus, susidūrė su pasienio sargy
bomis, kurios tuojau pat bėglius apšaudė. 
Vienas iš jų sunkiai sužeistas vargais ne
galais perslinko sieną ir visai nusilpęs pa
siekė laisvę.

Bėgliai iš mirties stovyklos. Gyvenimo 
sunkumą ir brutalų su gyventojais elgesį 
Čekoslovakijoje vaizdžiai nusako 6 jauni 
čekai, nesenai pabėgę iš urano kasyklų Jo- 
achimstahly. Bėgliai įvairių profesijų: du 
teisininkai, vienas inžinierius, vienas miš
kininkas, vienas buhalteris ir mėsininkas. 
Visi jie dėl politinio „neištikimumo" ko
munizmui buvo nubausti sunkiaisiais dar
bais urano kasyklose, kuriose dirba per 
30 000 čekų. Dirbantiesiems į dieną duoda
ma 300 gramų prastos duonos ir 120 gramų 
per savaitę mėsos. Darbas sunkus ir pa
vojingas. Urano kasėjams neduodamos Jo
kios priemonės apsisaugoti nuo gyvybei 
pavojingo spinduliavimo; Dirbantiesiems 
yra aišku, kad tose sąlygose jie ilgai neiš
laikys ir jų telaukia mirtis; Yra nustatytą, 
kad ir nežymaus urano spinduliavimo pa
liestiesiems ardomas organizmas ir jų di
džiuma miršta nesulaukę 40 metų amžiaus.

Tatai žinodami čekai, priversti dirbti 
urano kasyklose, deda pastangų pasprukti 
iš to gyvųjų kapinyno. Grįžusių pasakoji
mais kasyklos taip stipriai saugomos, kad 
iš tūkstančių bandžiusių pabėgti tik apie 
150 turėjo laimės pasiekti laisvę. Didžiuma 
bandančiųjų pabėgti būva vietoje nušau
nami. Ir tatai nesulaikomi bandymai pa
bėgti.

Paskutinieji šeši čekai, turėjusieji laimę 
iš mirtingųjų urano kasyklų pasiekti laia
vę, tatai tegalėjo įvykdyti po ilgo pasiruo
šimo.

KUPRELIS
VIENOS PAVASARIO DIENOS PASAKA
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— O kam? Čionai gali palikti. Juk klebonas siūlė tau nustvėriau Jos ranką. — Aš noriu, kad tu šiandien 
palikti viską, kaip yra. Jis tikis, kad mes greitai sugri- ilgai su manim pabūtum. Man šiandien taip linksma, 
šim. Ir naujo vargoninko nesamdys, o paims tik lai
kiną pavaduotoją. Jis mūsų tikras tėvas, tas klebonėlis. 
Tu gali paimti, jei turi kokius brangesnius daiktus, gai
das ir kiek knygų. Jei tenai ilgiau liksim, prisigyven
sim. O Prūsijoj dar geriau, sako, viskas... Reikia 
žiūrėti, kad būtų lengva kelionėje, kad paskum netektų 
išmesti ko, — Gundė vis daugiau įsilinksmina.

o tu išeini..,
— Tu neliūdėk, būk linksmas...
-* Negaliu be tavęs būti linksmas.
— Būk... Reikės dar pabūti dvi dienas. Jei mūsų 

kelionėje kas nesugaus.
— Dar bent klek.
— Skambink. Aš pabūsiu, kol skambinsi.

— Gunde! Gundei — tai tyliai, tai pašnabždomis, tai 
garsiau surikdamas.

Rodos atsiliepia kas:
— A-u! U-u!
Lekiu ton vieton. Ieškau visur. Klausaus, ar vėl 

neatsilieps. Klausiu:
— Kur tu?
— U! U-u! — girdėt kitam krašte.
Lekiu tenai. Ieškau, šaukiu — nėra. Atsiliepia dar 

toliau. Kitoj ežero pusėje...
— O gal dar atvažiuos? Gal anksčiau negalėjo?
štai, rodos, Iršos ratai sudundėjo, Gundė kosterėjo.

XXXIII
^Sulaukiau tos nakties. Anksčiau buvau pasiren

gęs, neg manęs.
Susiėmiau sutartus ir reikalingesnius daiktus; susi

kroviau; gražiai nusiskučiau ir šventadieniškai apsiren
giau.

Atvažiavo mano patikimas ir tylus ūkininkas. Mano 
dvi sunkias valizas išnešė ir padėjo ratuosna.

Tarnaitė jau miegojo. Duris užrakinęs, raktą pro 
langelį priemenėn įmečiau.

Atvažiavom karklynėn lygiai vienuoliktą, 
ūkininkas iškrovė valizas ir visai nieko neklausęs, Lekiu pasitikti, klausaus — nei to dundesio, nieko.

nepasiįdomavęs nudundino atgal sodžiun. Už vargo
ninko atvežimą nieko nenorėjo paimti.

Atsisėdau, suslėpęs daiktus, ir laukiu.
— Taigi poryt naktį apie vienuoliktą tu atvažiuosi 

su savo daiktais karklinėn, prie galo ežero palei vieš
kelį. Išsikrovęs lauk, o žmogų su vežimu tuojau par
siųsk atgal. Aš su Irša atvažiuosiu po pusvalandžio ir 
jis mus abu paskum nuveš stotin. Žiūrėk, tik nevėluok!

— Aš jau nepavėluosiu! — džiaugiaus. Ėmiau bučiuoti 
ją, spausti.

— Kartais tu gali pavėluoti, — sušypsojo Gundė nu
leidus akis. — Tu toksai keistas, tu ne toks, kaip kiti. 
Lėnas, lyg kokia mergiotė.

—- Ar negerai?

Atsisėdau skambinti. Stengiaus maršą ištęsti, paskum 
sudurti su kitu. Norėjau skambinti visą naktį.

— Gana. Palydėk mane.
Mečiau skambinęs, padaręs šaunią užbaigą. Lyg koks 

įgudęs virtuozas didelio koncerto estradoje. Užsidėjau 
kepurę, paėmiau lazdą.

— Tai jau paskutinį kartą palydėsiu! — nustačiau 
linksmas.

Gundė, perėjus slenkstį, dar atsigrįžo, visą kambarį 
akimis permetė. Irgi lyg manydama: „Paskutinį kartą“.

— Gal ir gerai. Tu tikrai visai kitoks, neg kiti žmo- Ėjom pamažu, tik tik kojas statydami. Kiekvienas 
nės. Tu man patinki, — priglaudė Gundė savo veidą į žingsnis buvo brangus. Nesiskubino ir ji.
mano. Priėjom Gervydžių kluoną.

— Man šiandien labai linksma. Aš šiandien kažin ką — jau, — sustojo Gundė.
padaryčiau! — papurčiau Gundę, švelniai suspaudęs jos Suslėmėm rankomis. Ji man smarkiai jas suspaudė, 
pečius- Paskum apsiskabinom ir karštai, karštai ėmėm bučiuo-

— Ir nepadarytum. tis. Bučiavomės ilgai. Negalėjom vienas nuo kito atsi-
— Viską aukštyn galvom apversčiau. traukti. Jau nustosim ir vėl atgal.
— Ne, neapverstum. Tau tik taip regie, tu neap- ^bu vienu matu pajautėm, kad mūsų veidais ašaros

verstum. rieda, šiltos, malonios.
— Apversčiaul Kodėl?
— Ne, OlesL Išsiskyrėm.
»— Ar jau aš toks silpnas? — Lik sveikas!
__ Bet ne toks stiprus, — nutęsė. -*• Lig pirmadienio, Gunde!
Mane tik jukino šitas dialogas. Gundė lėtai perlipo per tvorą ir neskubėdama, lyg
— Paskambink man prieš kelionę dar kokį maršą, svyruodama, dingo sodo lapuotoj tamsoje.

Smarkų ir linksmą tiktai. Man staiga vėsu pasidarė. Pajaučiau, kad likau vie-
— Ar jau eisi? Pabūk dar kiek, palauk, Gunde! — nas, be jos. Pirmadienio naktis tokia tolima atrodė

Visur ramu, tylu, tuščia. Tik ežero vilnys, gainioja
mos nakties vėjelio, pliuškena į pakraščius. Toli pievoje 
girdėti retkarčiais suskamba geležiniai pančiai. Tai 
arkliai rasotoje .žolėje .ganos. Danguje plauko padrikę 
debesėliai, lenktyniuodami aplink mėnulį. Rugpiūčio 
mėnesio vidurys, tai žvaigždės naujai paauksintos.

Balsganoje šviesoje nuskendę platūs laukai, miškai, 
sodžiai, ir dangus joje lyg paskutinį kartą vasarą maudosi. 

’ — Štai jau netrukus ji bus mano, — svajdju lūkesio 
apgobtas, sapnais nuauston naktin įsižiūrėjęs. — Mano 
siela ir nuostabiu kūnu... Niekas jau jos nuo manęs

Tenai štai, nuo sodžiaus, atjuoduoja taškas. Net d® 
pirma rieda mažesnis, paskui jį seka didelis. Arčiau, 
arčiau į mane.

Išnyko.
Girdžiu, rodos, aiškiai — jau dabar tikrai Irša atva

žiuoja. Prunkščia jo kumelės. Jis botagu jas šutina ir 
ragina: „Niu! niu!" Netepti ratai girgžda, spiegia. Jaa, 
jau... Išlėkiau ant kelio. Tylu, ramu, tiktai arkliai 
ganykloje prunkščia ir pešdami žolę geležiniais pančiais 
žvangina.

Gal kas blogo atsitiko?! — klausiu perimtas nerimo* 
Laukiu. Ieškau. Klausaus. Dairaus aplinkui.
Daug kartų girdėjau, mačiau ją atvažiojant. O neat

važiavo. Gal suklydo? Gal kitu keliu kur nuvažiavo!
nesuvilios, niekas neatims. Ji bus mano nuolatos. Ir Ėmė švitęnti. Mėnulis nubluko, nuritėjęs į vakarus, 
dieną ir naktį. Aš jai skambinsiu, įstabiais garsais ža- Žvaigždės ėmė gesti, kaip bažnyčioj išdegusios žvakės, 
vėsiu. Savo sielą į juos liesiu, savo sielą jiems atiduo- Sugrįžau miestelin. Iš ten nesustodamas pakluoniak' 
siu. Niekas nebus taip gražu, kaip mūsų jjyveniitias. į Gervydžius. įlindau sodan. Apžiūrėjau visur. Klan- 
Nuo šios dienos ir lig paskutiniosios. siau, pridėjęs ausį į seklyčios sieną. Barškinau languoe-

— Ateik, Gunde, atvažiuok greičiau! — rodos Sau- na. Niekas neatsiliepė, nepaklausė:
kiau ištiesęs į ją rankas. — Kas čia?

Gundės vis nėra ir nėra. Nei Iršos ratų dundesio, — O gal ji, niekur manęs neradus, nuėjo į mane? Gal 
nei jos balso negirdėti. laukia?

Prislinko dvylikta. Nuskubinau namon. Niekas nelaukė...
Praėjo. — Jos nėra.
Atėjo pirma. — Nėra. XXXIV I
Ir ji praėjo. — Vis nėra. f.
Klausau, ar nęsučežės kur žolė, ar netrypters kur nepastebėjau, kai vėl tamsu, juoda pasidėt* I 

GUndės kojytė, niekur nieko. Matau tik sušvyto keistas, keistai pastovus žaibas. Vie- Į
— Gal ji neateis?! nas, kitas, palengva, be perstojos. Kambarėlis švinta, j
— O gal laukia kur kitur? Gal ieško ir neranda? kaip ugnyj panertas. Kiekvienas plyšys matyt ryškiai i 
Pradėjau ieškoti pakrūmiais. Landžiojau karklynuos- Tik žaibų varsa kinta: sieros gelsva, sieros melst* i

na, kėčiau kiekvieną krūmą ir šūkavau: šalta, ir šiušiai pasakingai sieros žalsva.
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KNYGOS TEMOMIS

Žemės balsas
Bronys RaMa

Einu aušros žavingos nepažinęs, 
1 beldžiu duris graudus ir neprašytas,

i pačiam dugne palūžusio! krūtinės
nešu eiles neparašytas.

Juozas Kėkštas.
Jie, broli Kėkštai, tai netiesa. Netiesa 

ketvirtojoje eilutėje. Eilės parašytos. Tavo 
ir kitų. Gal dar nelabai daug, tikriausia ne 
▼iaos. Ir tai gerai, nes dar naujų sulauk
sime. Jau mano paties „bibliotekoje“ stovi 
įsirikiavusios knygelės, plonytės ir stores
nės. Tavo ir kaikurių kitų. Per keleris pa
staruosius metus parašytos.

Ir štai dabar visa knyga — Tavo Ir Re
tortų kitų. Naujosios mūsų poezijos rinki
nys, antologija — ŽEME. (Išleido „Lietu
vių Dienos“, Los Angeles, Calif., 1951 m., 
200 pusi., kaina 4 doleriai).

Ir jūs visi kiti, nebekalbėkite, kad merdi 
Kstuviška knyga „tremtyje“. Kad naujų ge
rų knygų vis mažiau bepaslrodo, kad krizė, 
kad grafomanai užviešpatauja rinką. Ne, 
yra gal knygų rinkos krizė, nes vis labiau 
apsamanojantis pirkėjas merdi. Bet gerų 
knygų yra, jų vis dažniau išeina ir Vokie
tijoje, ir Brooklyne, ir Chicagoje, ir Kana- 
doje, ir Australijoje, ir net Kalifornijoje ..

Dar keistų žmonių tebesama mūsų tarpe. 
Europoje turiu palikęs pažįstamą, labai ak
tyvų rezistentą, kuris, būdamas itin sausos 
profesijos žmogus, prieš karą niekad nėra 
domėjęsis poezija ir kitokiais švelnesniais 
menais. Dabar — pusę metų keliuose laiš
kuose jis man rūsčiai prikaišiojo, kam ne
padėjau jam iš Amerikos persiųsdinti Hen
riko Radausko „Strėlę danguje". O gerai 
žinau, jog laisvo laiko Jis turi bene mažiau 
už mus, fabrikuose plušančius.

Neabejoju, jog vėliau jis mane dar daug 
bars, jei nenusiųsiu jam „ŽEMES“. Gali
ma sakyti, kad yra Jau patirta, jog meno 
ir savos poezijos ilgisi ir jąja savo dvasines 
jėgas gaivina daugiausia tie, kurio, rodos, 
ir taip jau stiprūs dvasioje, užsispyrę tau
tinėse pareigose, veiklūs darbuose. Savo
sios žemės Ir savųjų namų poezijos ne
trokšta tie, kuriuos pilnai patenkina nusi
pirktas žemės sklypas ir namas bet kur, 
kuriuos pilnai pasotina „motorizuota trau
ka", kurtų maloniausias skaitymas Jau yra

• — inkasuoto čekio apskaitymas .. Nesi- 
svaidau akmenimis, bet laikas šnekėti be 
bovelnos. Nutrūkimas nuo savosios litera
tūros ir poezijos, mūsų gyvenimo aplinky
bėmis, beveik visuomet yra mūsų visuome
ninio, kultūrinio, rezistencinio apsamano- 
jimo rodiklė.

Penki jauni lietuvių poetai i vieną kny
gą sudeda savo dvasios, jausmų ir medita- 
djų dokumentą — gimtosios žemės šauks
mą, ilges! ir gėlą, ieško meninių formų be
viltiškumo ir tikėjimo išraiškai. Man rodos, 
kad visa tai rasta ir pateisinta. Artimos 
nuotaikos ir krypties, ne vienodo lygmens 
poezija. Pavyzdžiais tai mėginti parodyti — 
ne laikraštyje vieta.

Neabejotinai stipriausias iš visų — Vil
nijos „argentinietis“ Juozas Kėkštas. Jo 
eilerėraščiai, kaip Rudens dugnu, Ant Kas
pijos kranto, Alkanos gatvės, Užrašas, Siau
tės sonata ar ypač Maioli žydi aguonom, 
—• yra didžiulės įtampos, žmogiškosios ir 
meniniai sužaibavimai, tikri šedevrai. 
Stambaus ir buriančio pajėgumo Alfonsas 
Nyka Niliūnas, ypač savo Pavasario ir 
Praradimo simfonijomis, Elegijomis... 
Daugiau „sausesnis", intelektualesnis, gal 
net be reikalo tikrąją savo prigimtį, omo- 
dalumą, slopinantis Henrikas Nagyš.'Ryš-

kaus talento žybčiojimais Vytautas Mačer
nis atskleidžia savo vizijų pasauli, nors per- 
ankstyva mirtis nutraukė jo kūrybos siū
lą, nebeduodama plačiau pasireikšti. Tame 
penkeriukės santykyje bene kukliausiai 
Dievo apdovanotas, nors JĮ kone daugiau
sia garbinantis, gal būtų Kazys Bradūnas. 
Bet gal aš ir klystu... Kiekvienu atveju 
jis suteikė vertingą |našą antologijai, taip 
rūpestingai ją suredaguodamas.

Juozas Girnius parašė ilgoką (60 puslapių) 
jvadą. Tai skaidrios nuotaikos, lojalūs, la
bai simpatingi komentarai mūsų „juodo 
pesimizmo“ ir „nevilties“ naujajai poezijai. 
Drąsių ir taiklių minčių pluoštas apie 
tremtinių dvasinio gyvenimo tikrovę. Įti
kinantis paaiškinimas, kodėl pabėgėliai 
(nors ir politiniai...) negali ir neturi tei
sės šiuo metu dar reikalauti iš savo poetų 
būti naujo atgimimo maironiais. Pagristas 
įrodymas, kad šioje pesimistinėje, be galo 
„nevisuomeninėje“ poezijoje iš tikrųjų esa
ma ne mažiau patriotizmo ir aktualumo, 
negu toje, kuri stačiai deklamuoja tėvynės 
meilę ir „dega partizanų krauju“.

Gaila, kad Girniaus įvadas aiškiai per 
nepopuliariai parašytas ir įkandamas bus 
tik specialistams. Be žalos turiniui, galėjo 
jis būti ir iš dvigubai mažiau žodžių. Jo 
duotasis mūsų literatūrinių generacijų su
skirstymas (ŽEMES dalyvius laikant tre
čiąja mūsų literatūros karta...) ir to pa
skirstymo pagrindų išdėstymas, būčiau 
veik tikras, mūsų literatūros mokslui nie
kad nebus priimtas. Dailiojo žodžio kūryba, 
be abejo, visuomet galima aiškinti ir filo
sofiškai, ir visokiaropai, bet jos tikrajam 
vertinimui ir supratimui metodai tegali 
būti tik literatūriniai, pirmiausia estetiniai 
ir formalistiniai. Kiti metodai veik visada 
ir neišvengiamai klaidingai, bent šališkai 
nustato meno kūrybos vietą bei vertę.

Tačiau šiuo atveju dėl to niekas perdaug 
nesisielosime. Įvado tikslas buvo šiaipjau 
tikrai nelengvo pobūdžio mūsų penkių jau
nųjų postų kūrybą padaryti visuomenei su-

viltis neviltyje
prantamą ir jos gilesnę prasmę atskleisti. 
Tat jam pavykę. Mau dingojas, kad jam 
pavyko įrodyti ir vieną, iš pažiūros, net la
bai paradoksinę mintį: — mūsų poetai dai
nuoja nusivylimą ir mes patys daugelis 
jaučiamės nusivylę; anot Girniaus, esame 
dar per mažai nusivylę, juo didesnis bus 
mūsų nusivylimas, juo skaudesnė gimtosios 
žemės netekimo žaizda, juo sunkiau ji gis, 
juo daugiau mus grauš, — tuo stipriau ir 
ilgiau mes išlalkysim gyvą savo Tėvynės 
viziją, tuo lėkiau pastoviai ir su pasitenki
nimų svetur „įsikursime", tuo aštresnis 
bus mūsų pasiryžimas atkovoti Tėvynei 
naują laisvę, bent Jau nuoširdžiau padėti 
tiems, kurie dėl jos kovoja ir kovos ...

Jei teisingai supratau painoką Girniaus 
— mintį, niekada kitaip negalėčiau pasisa
kyti, dar neišmokau kitaip galvoti. Gal del 
to tas mūsų poetų juodasis pesimizmas, be
veik mėgavimasis kančia, tas nusivylimas, 
ta šiurpi neviltis, tas skaudusis gimtosios 
žemės ilgesys, tas, anot žėrinčio rytdienos 
kranto", — visa tai manyje žadina viltį, ti
kėjimą, užsispyrimą pasiekti žėrintį ryt
dienos krantą, girdėti kovojančios tėvų že
mės balsą...

Antanas Skirtus, savo spaustuvėje taip 
rūpestingai išleidęs ŽEMES antologiją, yra 
gražiu darbu prisidėjęs mūsų kultūrai. Man 
tik kiek gaila to, apie ką dabar kalbėti jau 
per vėlu. Daugiau sukondensavus Girniaus 
įvadą ir pridėjus dar keliolika puslapių, 
joje galėjo užtarnautą vietą rasti savo me
niniu lygmeniu ir literatūrine kryptimi ne 
taip jau iš tos penkeriukės besiskirtą tokie 
išnokę ir stiprus poetai, kaip Henrikas Ra
dauskas ar noseniai pasimiręs Juozas Krū
mines, gal dar koks vienas.

Tada be abejones visi pasakytume, kad 
štai sulaukėme beveik pilnos ir stipriau
sios mūsų naujosios ir jaunosios moderni
nės lyrikos antologijos. Lieka tik ja naudo
tis ir stebėti, kaip našiai toliau rutuliojasi 
mūsų poezijos kūryba... net ir laikinai ne
tekusi po kojų savo gimtosios žemės.

Savosios knygos tarnyboje
„Britanijos Lietuvyje" rašoma:

Lietuviškosios knygos padėtis, juo toliau, 
juo labiau darosi beviltiškesnė. Ir nuosta
bu kad vis dar tų knygų ir kitokių naujų 
leidinių pasirodo knygų rinkoje. Senos ir 
naujos leidyklos dar mėgina nepasiduoti.

Nežinau, ar iš šiandieninių leidėjų kas 
nors beatsimena tai, ką į knygas sukiša, 
bet knygos leidžiamos ir Amerikoje, ir 
Australijoje, ir Kanadoje, ir Vokietijoje. 
Žodžiu, kur tik yra bent kiek daugiau 
lietuvių. Sen klasiko kūrinys, ten tremtyje 
sukurtas veikalas, mažos knygutės ir stam
būs tomai — vis dar bandoma, iš lietuviš
kos pareigos stengiamasi nepasiduoti ir 
skaitytoją aprūpinti naujienomis. Knygos 
bičiuliui tai neišpasakytai malonus reiški
nys. Tegu per knygų klubus, per knygų

Is laiškų redakcijai:
Simpatikų ieškojimas

„Tremtyje“ esu rašęs (str. „Surastieji ir 
pralaimėtieji draugai"), kad mes gal ir 
pražiopsome ne vieną progą priminti sve
timiesiems apie save ir savo kultūrinius 
laimėjimus, jog, sakysim, anglų didiesiems 
laikraščiams nenusiunčiame savo angliš
kai išleistų knygų apie Lietuvą ar lietuviš
kų meno leidinių.

Štai šviežias pavyzdys, kaip kiti moka 
ieškotis simpatikų. „Literary Supplement“ 
1951 m. spalio 12 d. numeryje registruo
jamųjų leidinių skyriuje išspausdino me- 
trikadnius duomenis apie Švedijoje anglų 
kalba išleistą estų poeto Bernard Kangno 
eilėraščių knygą „Earthbound“ („žemės ri
ba“). Maža to. Recenzijų skyriuje apie tą 
78 puslapių leidinėli išspausdinta graži 45 
eilučių recenzijėlė (turint galvoje, kad re
cenzijų dydis labai ribotas, už 45 eilutes 
reikia labai dėkoti, nes ne visoms ir savo
sioms po tiek skiriama).

Minėdamas knygą, laikraštis turi puikią 
tradiciją — paminėti ir leidyklos adresą, 
o tai reiškia, kad norįs knyga įsigyti pi
lietis (ar biblioteka) neturi vargo: užsisakė 
knygyne, o tas, žinodamas adresą, parūpina.

S. Baltaragis.

Svetimtaučio romane vaizduojama vilnietė
Vokiečių kalba yra pasirodęs Toni 

Runge romanas „Der Umsiedler“, ku
rio pateikiama ištrauka, vaizduojanti 
vilnietę. Red.

Ji buvo dar tik mergaitė, kai ją pami
lau. Tai buvo Vilniuje. Aš Jos bevelk ne
pažinojau. Nedrąsi, ji nepritapo prie mūsų 
vaikų ratelio. Mes visi buvome jau pa
augliai. Aš berods buvau vyriausias 12 me
tų, o ji buvo 4 metų. Kartą ji | mane paž
velgė žvilgsniu, kuris amžinai įstrigo ma
no smegenyse. Tai buvo gilus, nuoširdus, 
atviras žvilgsnis, kurio reikšmės aš nesu
vokiau, bet jis man kalbėjo apie viską ką 
tauriausia žmogus turi. Jo amžinai neuž
miršiu. Vėliau dažnai sutikdavau panašius 
žvilgsnius ir jie man visados buvo tauru
mo ženklu. Kartais apsirikdavau, bet nie
kad jie nereiškė priešinga. Apsirikdavau 
tik, kai sutikdavau moteris, kurios ieškojo 
mano draugystės, spėdamos, kad ieškau 
kuklios moterį, norėdamos man tad savo 
naivumu patikti. O Jūs moterys! Jūs ne
suvokiat, kad vyrai ieško moters tiesaus, 
atvlraus būdo, o ne lėlės. Prisimetelės vis 
viena galima pažinti, kaip labai jos savo 
būdą bemėgintų nuslėpti! Kaip tik ši ap
linkybė, kad moterys stengės! šiuo žvilga-

niu mane suklaidinti, vis labiau mane įti
kinėjo, kad šis žvilgsnis reiškia taurumą. 
Ne vien tos mergaitės žvilgsnis, visa jos 
esybė darė įspūdi nepaprastumo. Ji buvo 
lyg nemirštama, fantasijos esybė, kurią pa
veiksluose vaizduoja angelėliu: gilios mė
lynos akys, šviesūs, kaip linai plaukučiai 
teikė jai ypatingą išraišką... Ir tas nekal
tas, gilus žvilgsnis... Nežinau ar tai to
dėl, kad aš tą žilgsnį pirmą kartą pama
čiau, ar todėl, kad jis buvo itin gilus ir 
išraiškus, bet jis liko mano sąmonėje am
žinai įrašytas. Jis man virto* mastu žmo
giškumo, naivumo, nekaltumo, ir taurios 
meilės. J| mačiau jos akyse tik vieną kar
tą. Ir vėliau neturėjau progos su ja kal
bėti. Tik iš tolo stebėjau ją ir ji liko man 
nepasiekiama svajų esybe.

Nekartą galvoju, kodėl nebandžiau ją 
užkalbinti, prie jos prisiartinti?

Man sunku buvo savyje pergalėti bai
me, nutraukti svajų sapną, kuris buvo iš
reikštas tame žvilgsnyje. Jis buvo man 
brangus, taurus, pati tobulybė. Ir kaip 
toksai buvo malonu savyje nešioti. Jei ją 
būčiau paklausąs Ir išgirdąs nerimtą at
sakymą, kurt dažnai moterys duoda vy
rams, tikėdamos jiems tuo patikti, norė-

damos tuo parodyti, esant neprieinamomis, 
mano svajų gija būtų nutrūkusi. Bijojau 
ją nutraukti. Bijojau savo idealą mano 
sąmonėje suteršti. Norėjau ją, kaip šven
tenybę, nešioti, tik vaikams žinomoje sva
jų viešpatijoje. Bijojau, kad mano svajų 
būtybė kuri kaip dievaitė mano vaizduotė
je gyveno, nenusileistų į mirtingųjų ■te
augusiųjų tarpą. Vertė A. Daugelaitia.

Atsiusta paminėti
Lazdynų Pelėda MOTULE PAVILIOJO. 

Apysaka. Amerikoje išleido Gabija 1951 m- 
Dail. I. Davydovaitė. 43 psl., kaina 60 cen
tų. Knyga gaunama: Gabija, 340 Union 
Ave., Brooklyn H, N.Y. ir pas platintojus.

Juozu Kėkštu RAMYBE Man. Poezijos 
lankas. 45 pel. JAV išleido Gabija 1951 m. 
Kaina 80 centų. Knyga gaunama šiuo adre
su: Gabija, 340 Union Ave., Brooklyn 11, 
N.Y. ir pas platinėjus.
J. Jazminu. MOTERIS, NUO KURIOS 
PABĖGAU. Autoriaus leidinys. 94 pusi. 
Kaina 1 dol. Užsisakoma: Mr. Jaslnskas, 
84 Grace St, Toronto, Ont, Canada.

leidimo draugijas, per atskirus energingus 
, knygų leidimo partizanus eina knyga | lie- 
. tuvių, tarpą, nešdama šviežą, kultūrą, gin- 
i dama nuo nutautimo.

Siek tiek nusimananti knygų rinkoje net 
■ stebina tokie užsimojimai, kaip pastarasis 
i „Tremtis“ leidyklos jau įvykdytas tiesiog 
. perdėm rizikingas pasiryžimas — iš karto 
' išleisti visus tris tomus Putino „Altorių še

šėly“. O pasiryžimas jau įgyvendintas, 
knyga išleista ir kiekvienam prieinama, jei, 

: žinoma, tokios rizikos nepabūgusio leidėjo 
nępasmaugs skolos, taigi jei knyga bus iš
platinta. Taigi, jei knyga bus išplatinta...'

Pasirodė net pora stambokų filosofijos 
knygų (Maceinos, Gaidamavičiaus), lyg tik
rai gerais laikais. ,t

Sunkiai suorganizuojamas knygos plati
nimas, ypač šiandien, yra pati didžioji jos 
sunykimo priežastis. Skaitytojas apsivėlė 
visokiais kiauteliais, ir labai maža beliko 
tokių, kurie dar paieško knygos savo gyve
namajame krašte. Dar mažiau tokių, kurie, 
sužinoję, kad išėjo nauja knyga, klabina 
net už jūrių marių, (Tiesa, pastarosios rū
šies ieškojimas yra be galo keblus ir K 
knygos mėgėjo reikalauja ypač daug ener
gijos. Juk reikia ne tik laiškus parašyti, 
bet dar sukti galvą, kaip atsiskaityti).

Leidėjai visiškai pagrįstai skundžiasi 
dviem ypač didelėmis kliūtimis, kurios jų 
rizikingas pastangas verčia niekais: pla
tintoji} tinklo nebuvimu ir laikraščių ne
paprastai mažu tesidomėjlmu knyga ir vi
sišku nesirūpinimu padėti jai. Turint gal
voje dar ir trečią veiksnį — skaitytojo no- 
besidomėjimą ir sumaterialėjimą, tie lei
dėjų minimieji du yra labai reikšmingi: 
laikraščiai, plačiau supažindindami M 
naujomis knygomis, keltų šiek tiek skai
tytojo susidomėjimą, bent to dar visiškai 
neatbukusio ir pinigo dievaičiu nepada
riusio skaitytojo, o platintojai atneštų kny
gą pirkėjui, jei jis net visiškai nepaslan
kus būtų.

Platintojų tinklas tikrai sunkiai suorga
nizuojamas. Nežinau, ar mūsų saloje iš vi
so bebūtų kas nors įmanoma padaryti. Jei 
kas dar nespėjo kitur Išskristi, tai, mažų 
mažiausia, jau seniai persiskyrė su žemės 
ūkio stovykla ir pranyko kažkur mieste, 
kolektyvą pakeitęs atskira pastoge. Bepiga 
buvo platintojui, kai jis, gavęs naujos kny
gos ryšulį, pajėgdavo visą būr| savųjų už
klupti viename barake ar tame pat rajonai 
Pasikeitus sąlygoms, net ir tie patyrimo 
turintieji platintojai pasitraukė iš knygne
šio pareigų (iš tiesų tos pareigos sunkios 
jei kas rūpestingai eina jas). Liko tik keN 
visoje saloje, tai ir viskas.

Jei ką nors knygai dar galėtų padėti, 
tai tik laikraščiai. Jie ir tik jie liko pri
einami .didesniam skaičiui lietuvių, bet re
tas laikraštis klek žmoniškiau supažindina 
skaitytoją su knyga. Ne visos net pamini- 

-moi, toli gražu ne visos recenzuojamos, o 
jei leidykla vis dėlto rūpinasi, kad laikral. 
tyje būtų paminėtas jos leidinys, ji tada 
apmoka, kaip už kviečius, Tiesa, Lietuvo
je „Sakalas“, „Spaudos Fondas“ ar kuri 
kita stipresnė leidykla nepasitenkindavo 
vien paminėjimu ar recenzijomis, bet daž
nai laikraščiams duodavo stambių apžval
ginių skelbimų, tuo būdu dažniau primin
damos savo leidinius, Bet šiandie nebe 
anie geri laikai, ir iš knygos nebebūtų ieš
koti uždarbių. Jei britai bėdoje dėl savo 
knygos ateities, tai ką bedaryti mums?

Mums reikėtų visomis išgalėmis parem
ti ją, vargšę. K. Barėnas.
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— Nuo manęs? * XXXVI
— Aš nežinau, man tik atrodo. <7z
— Nuo manęs niekas nebėga. Juk aš nebaisus? CXL'UPRELIS vėl patylėjo kiek, palaukė,
— Tamsta eik miegoti. Atrodai kažin kaip keistai. — Ilgai ėjau iš namų išėjęs.
— Gerai, eisiu. Jei Gundė ateis, pažadink mane. Kur ėjau, apie tai negalvojau. Buvau kaip pakalnėn
— Pažadinsiu, — girdėjau, kaip tarnaitė prispaudė paristas akmuo. Vien riedėjau. Toliau nuo namų, toliau

delnu burną. nuo žmonių.

Naktis nubalto, išaušo ir Gundė visai nuo manęs pa
sislėpė. Lyg visą pasakingą reginį šviesa sugėrė.

— Gunde, Gunde, ateik, sugrįžk, sugrįžki Žiūrėk, 
kaip čia raudona saulė teka, purpuru uždega girių vir
šūnes ir auksu tirpina debesis. Klausyk, kaip paukščiai 
bunda, tolimon kelionėn rangias, rokuojas. Jie skris 
visi susitarę. Tu išskridai viena .,.

Retkarčiais man būdavo bevelk linksma. Vienas, vie
nas. Miškų* tylu, tylu. Kartais nusigandęs kiškis tarp 
krūmų švysterėja. Lapė pralekia, vilkas savo sermėgą 
parodo. Voverė'riešutus lazdynuose braškina, gliaudo; 
įsikandus po vieną apušėn neša. Marga! dryžas genys 
medžiu šokinėja; kala, kiek įmanydamas, jį iŠ visų pu
sių. Žalvarniai pačiose viršūnėse rėkauja, ant laibų

— Kodėl ji šaiposi? Toli nuėjau. Kad ir ieškoję, būtų niekur manęs neradę.
Įėjau savo kambarin. Ėmiau vaikščioti Išilgai aslos. Dieną miegojau kur krūmuosna įlindęs, o naktį ėjau, 

Galva buvo sunki. Ji skilo, ūžė. bėgau. Vengiau sustiktį žmonių ir iš tolo. Bijojau, kad
Vaikščiojau kreivuliuodamas, klekvienan kampan jie pamatę mano pamišėliu paskaitys ir dar keliuos 

įeidamas, kiekvieno daikto užkliūdamas.
Užkliuvau fortepijono. Atsisėdau prie jo. Atsilošiau 

kėdėje, užmerkiau akis. Paėmiau vieną akordą, kitą. 
Nejučiomis, tyliai. Garsai ėmė kalbėti, pasakoti man. 
Jie atskleidė šeštadienio džiaugsmu trykštančius vaiz
dus. Štai Gundė glaudžia savo veidą.■.

Lyg mane kas karšta geležimi palietė. Šokau nuo 
kėdės ir puoliau į duris.

— Kas Tamstai yra? Kas Tamstai yra?! — Šaukia 
tarnaitė, išsigandus anapus durų.

Durys priemenėn užrakintos. Graibau, nerandu jose 
rakto.

— Kur raktas?! — trepsiu kojomis.
— Nežinau, — atsako ramiai,
— Duok greičiau!
— Nežinau kur.
— Duok! — daužau kumštimis durysna.
— Kam Tamstai?
— Duok greičiau!

į Girdžiu, ilgai ieško, visur knisinėja.
— Nežinau, kur dingo, — sustojo.
Vėl pradėjau belsti.
Rado, atrakino.
— Bet neišeik Tamsta kur.
Nieko neatsakiau.
— Kur gi Tamsta eini? — nustvėrė meno rankovę, 

lyg ko pagelbog melsdama.
Išroviau ranką Ir ėmiau bėgt. J| mane vytis. Stap

terėjau ir pasirengiau stumti Ją nuo savęs griovin. Jį 
greitai puolė ant kelių ir sudėjo rankas.

— Neik Tamsta! Neik, neik! Kas gi bus? Kas g! dabar siaustąs čeža. Pasalomis, slapstydamas prieinu prie to išalkęs bruknių, spalgenų pasirinkdavau. Bukramty-
bus? — pridususiu balsu dejavo ir meldė. modRO, taikau jau lipt, ji šust! ant kito- Tenai jau su- davau jas. Radęs kur, grybą išsikepdavau. Ir Jau būda-

Mane parėmė šaltis. Šiurpuliai sukratė. Lyg pririšė kas pas, linguoja. Žiūri į mane ir piršteliu moja, vau totus. Visai mažai man reikėjo. Dar gurkšni ven
detoje. Norių eiti — negailu, Paskum tarytum fttelplė- Miške vis daugiau temo, bet aš mačiau Ją vwvtena. dens šaltinyje išgerdavau. Nuo Jo man vėsiau pasidary- 
4aa ir lėkte nulėkiau. Bėgau risčia. Ar kas vijofį.ncfcneu. Ji men žvilgėjo temtojo ir kelią rodė. davo, galvoj kiek palengvėdavo.

— Sugrįžk, Gundei Aš visas degu lūkesiu. Sugrįžk šakų grakščiai supasi.
ir paimk mane!

Stovėjau miško pakraštyj iškėlęs rankas ir mačiau, 
kaip augo, skleidės palša diena, persunkta šaltos tik
rovės. Nemigęs pradėjau busti.

Laukiau tokių, rūkais kylančių vakarų, laukiau ūka
noje Gundės, bet vakarai darės vis šaltesni, — iūkai 
nekilo. Naktys darės juodesnės ir temo greičiau.

Jaučiau, kad buvau visai nesveikas. Iro mano kūnas
ir dvasia.

Protarpiais, ypatingai rytais, viskas man prablaivė- to miško užgriūdavo. Užtemdavo Jame, lyg saulė viii! 
davo, nuo aklų lyg kokia uždanga nukrisdavo. Jaučiaus būtų pranykusi.
pasveikęs. Juokiaus iš pats savęs, iš meilės apskritai.

— Kvailas daiktas. Dar kvailesnis, kas jai nugarą 
lenkia.
-Ryždavaus tuojau pat grįžti į normalias gyvenimo Spalių mėnuo atėjo, Pradėjo naktimis būti smar- 

Vėžes ir nejuokinti daugiau pasaulio. Irios šalnos. Tintau nuo šalčio. Mažai ką gelbėjo ir sausi
Bot pamažu, vienas vaizdas do kito primindavo man lapui, kurių pilna savo drevėn buvau prisinešęs. Rolkė- 

Gundę. Girdėjau Jos balsą, jaučiau jos kvapą.
Ir man vėl darydavos svaigu. Vėl keitės mano akyse 

dienos šviesa ir visi daiktai aplinkui.
Jaučiau, kad tie pasveikimo protarpiai man buvo 

labai nesveiki.
Bet dienos bėgo ir tekino mane, kaip vanduo jūros

Neatsižūriu aš į visus miško gyventojus. Visi jie man 
tapo artimi, lyg kokie giminės, kaimynai. Pažinau jų • 
regis kiekvieną, bevelk pasisveikinti galėčiau. Geniai 
kalė ir mano ąžuolą, nuo kirminų gynė ir na kartą vo
veraitė ant jo pasėdėti atlėkdavo, 
pro šalį prasmukti. Vilkas bevelk 
praeidavo.

Bet tokiai šviesesnei valandėlei 
nepaprastai man būdavo sunku. Rodos visi debesys ant

susirinkę panorės sugauti.
Jei ir naktį pasivaidindavo kur žmogus, nutildavau ir 

užsiglausdavau kur.
Dar ir dabar bijau žmonių, labiausiai nepažįstamų. 

Kai ką sustinku, tuojau žiūriu, ar jis ko neslepia: kiše
nėje, ar akyse.

Vieną šiltą vakarą, nusėdus saulei, ėmė kilti iš pievų 
balti rūkai, kaip vidurvasaryje. Aš sustojau ir įsižiūrė
jau į Juos. Jie kilo, sklaistėsi, nėrės pro krūmus, pa
slėpė upelį. Man kilo galvoje vasaros vaizdai, raiškūs, 
varsingi — jie svaigino mane.

Ėmiau brist pievon- Tolyn, gilyn. Bot pamažu. Bijo
jau sudraikyti rūkus ar sudrumsti savo regėjimus.

Štai matau, ten toliau, stovi ji, visa balta, apsisiautus 
nuo galvos lig žemai permatomu apsiaustu- Ji moja į 
save. Girdžiu ir švelnų, rūku nešamą kuždesį: „Olesi, 
Olesi." Einu į ją, tiesiu rankas. Ji pakyla oran ir slenka 
pažemiu. Vejuos paskui. Ji slenka greičiau ir vis toliau. 
Jau pavargstu, man užmuša kvapą, suklumpu pievoje, 
ji vėl, matau, sustoja ir kužda: „Olesi, Olesi!“ Vėl ve
juos, aklų nuo jos neatitraukdamas. Štai Ji lūkina pakraštyj kietą akmenį, 
manęs. Jau visai artį, tiktai penkiais žingsniais nuo -Vienam, nežinau kokiam miške radau didelį kiaurą 
manęs atokiai. Dar arčiau, dar arčiau. Štai visai prie- ąžuolą. gusukiau jame savo gūžtą.
Jau. Stveriu jos ranką, širdis sustojo iš džiaugsmo, ir Neturėdamas ko daryti, nežinodamas kur dėtis, kiau- 
Ji vėl staiga mane palieka. Bot iš tolo kužda, vilioja, ras dienas slankiojau po mišką. Vakarais grįždavau

Štai Gundė įslinko miškan, išnyko. Įlėkiau paskui- savo ąžųolan, Uyedavau drėvėn ir užmigdavau tenai, 
Ieškau, graibau apie kiekvieną medį. Ji štai atsiliepia lyg vandenyje nuskandintas. Joks sapnas manęs negun- vieton, tai ir susitiksiu su ja kur, ji petį I mane ateis,
man per kelintą medį. „Au, aš čia!“ Lekiu tenai, ji to- dtodavp. Miegas būdavo juodas ir tuščias, kaip gili Mes Staševskt Ir viską Ir griž.
Iteu: „Aul au! Oleeil“ Štai matau, ji medyje ant šakos duobė. Nubudęs jausdavau, kaip jis mane žemyn slegia 
linguoja; šaka girgžda ir jos šilkinis permatomas ap- ir vėl savo Juodon duobėn stumia.

Ir lapė nebijodavo 
kasdien netolimais

praslinkus, sunku

XXXVII

jo bėgti iš miško.
— Bot kur? Nejaugi atgal į žmones?
— Negrįšiu i juosi Negrįšiu!
Pagalvojęs net drebėjau iš baimės, kad raikės griW
— Tai kur gi dėtis?
Nerasdavau tan klausiman atsakymo.
Kartą dingterėjo galvon regis laiminga mintis:
— Važiuosiu Jeruzalėn. Pasimelsiu Kristaus Karstui, 

nusiplausiu nuo nuodėmių ir Jis man padės. Aš tuomet 
rasiu Gundę. Būtinai rasiu! •— tikėjau.

visai įsitikinau, kad kai tik nuvažiuosiu ton šventao

Štai jau, regis, parvažiuoju iš Jeruzalės, grįžtu 5kan- 
diiuosna, vėl vargoninkauju. Sėdžiu prietemoje eevo 
kambarėlyje. Tylu, niekur nieko. Staiga prasiveria du
rys ir Gundė įlekia visa raudona, sukaitus, nuvargus; 
puola man ant kaklo, skabJna, bučiuoja Ir sako:

— Aš tėvo, tavo Oleril Tiktai tavo vieno! Myliu tevei 
gyvensiu su tavim, Visuomet dabar, visą mto amžių-

3
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Iš pasikalbėjirpų patyrėme, kad Ispani

joje vis dar raciuonuota duona ir aliejus. 
Iš pirmo žvilgsnio atrodo keista, kad pagal 
korteles pardavinėjamas aliejus, nors Ispa
nija to riebalo gamyboje užima pirmą vie
tą pasaulyje. Ir vis dėlto tai tiesa. Vienam 
žmogui duodama per mėnesi P° vieną litrą 
aliejaus, o to kiekio toli gražu nepakanka, 
atsiminus, koki vaidmenį aliejus vaidina 
ispanų virtuvėje. Todėl klesti slapta alie
jaus prekyba. Valdžia varžo šio riebalo var
tojimą, nes skatinamas eksportas. Su duo
na irgi negeriau. Nors Ispanija yra žymia 
dalimi žemės ūkio kraštas, bet dėl devizų 
stokos varžomas dirbtinių trąšų įvežimas, 
tad gerokai sumažėjęs kviečių derlius. O 
jau savaime žemės ūkio našumas dėl vi
suotinio atsilikimo visada būdavo menkas. 
Mums pasakojo, kad ispanų ūkininkas dar 
neretai naudoja medinę žagrę. Vienas is
panų inžinierius mums išsitarė:

— Ispanų ūkininkas dirba žemę tais pat 
įrankiais, kaip ir jo protėviai romėnų lai
kais prieš du tūkstančius metų.

Galimas dalykas, kad ta nuomonė kiek 
sutirštino spalvas. Bet laukuose labai re
tai pastebėdavome žemės ūkio mašinas, 
bet užtat visur matydavome spragilais ja
vus kuliančius ūkininkus. O kadangi vie
ton trūkstamų javų valdžia importo neįsi
leidžia, tai nelieka kitos išeities, kaip nor
muoti vartojimą.

Maišais ir skardinėmis traukinius užrio- 
glinę keleiviai yra kviečių ir aliėjaus spe
kuliantai, grįžtą iš kaimo į miestą su savo 
preke. Si prekyba yra slapta, bet trauki
nius lydį žandarai ir konduktoriai visa tai 
mato. Atrodo, kad tvarkos dabotojai yra 
šmugelininkų tepami. Mes patys matėme, 
kaip vienas verteiva bruko į ranką kon
duktoriui saują pesetų. O kitur stebėjome, 
kaip žandarmerijos karininkas nusigręž
davo, kai pro jį slinkdavo žmogystos su 
kviečių maišais ant kupros. Per ilgą „žval
gymą“ susekėme, kad spekuliantai su savo 
kroviniais smunka iš traukinio, kai trauki
nys artėja prie didesnio miesto, nes čia, 
matomai, kontrolė griežtesnė.

Toks šmugelininkų paradas sudarydavo 
įdomią atmainą ilgoje kelionėje trauki
niais. Ir iš viso daug tekdavo traukinyje 
pamatyt ko kituose kraštuose nėra. Jeigu 
kartais kelionė traukiniais būdavo vargi
nanti, bet< užtat ji visada buvo įdomi ir 
įvairi.

♦
Barcelona yra Katalonijos provincijos 

sostinė. Si provincija nėra tiktai paprastas 
adfhinistracinis vienetas. Kas praeityje se
kė Ispanijos gyvenimą, tas atsimis, jog eg
zistuoja Katalonijos klausimas. Šio krašto 
gyventojai vartoja tam tikrą tarmę, o ka- 
talonai ją vadina atskira kalba. Jų tarmė 
stovi viduryje tarp ispanų rašto kalbos ir 
prancūzų kalbos. Katalonų būdą veikia 
svarbiausia trys veiksniai: jūra, Prancū
zijos kaimynystė ir ta aplinkybė, kad jie 
yra toliausia šiaurėje gyveną ispanai. Ka- 
talonijoje, šalia Baskų žemės, yra labiau
siai išplitusi pramonė. Barcelona yra did
miestis, turįs 1 250 000 gyventojų, t y. ly
giai tiek pat, kiek ir sostinė Madridas. Čia 
Veikia stambios tekstilės, metalurgijos, 
odos, popderio ir kt. pramonės įmonės. 
Barcelona yra žymus prekybos ir susisieki
mo centras. Salia^ Marseille, Genujos ir 
Aleksandrijos Barcelona yra žymiausias 
Viduržemio jūros uostas. Gyvendami šiau
rėje, katalonai pasižymi didesniu gyveni
mišku veržlumu, nekaip kai kurių kitų Is
panijos provincijų gyventojai. Pagaliau, jų

Žvilgsnis j Ispanija iš arčiau
kalba arba tarmė išskiria juos iš kitų is
panų.

Dėl visa to jau iš seno radosi tam tikras 
lokalinis katalonų autonomizmas, kuris 
kartkartėmis reiškiasi net aiškiomis po
litinėmis aspiracijomis. Esame katalonų, 
kurie kelia atskiros valstybės klausimą. 
Kai prieš dabartinį režimą prie vairo buvo 
kairioji valdžia, ji buvo suteikusi Katalo- 
nijai gana toli siekiančią autonomiją. Gen. 
Franco valdžia katalonų seperatizmui yra 
paskelbusi griežtą kovą. Jos obalsis „viena 
didelė Ispanija“ užtinkamas įvairiuose 
plakatuose, bet tatai nepakeliui katalo- 
nams. Mums niekur kitur neteko užtikti 
tiek daug žmonių, kritiškai atsiliepiančių 
apie esamą režimą, kaip Katalonijojc. Šio 
pavasario riaužės labiausiai išplito Barce- 
lonoje, kur yra susispietusios pramoninio 
proletariato masės. Tam tikros įtakos turi 
ir Prancūzijos artumas. Anksčiau, kai dar 
nebuvo varžomas iškeliavimas, ypač kata
lonai kaip pasienio gyventojai vykdavo 
darbamas į Prancūziją, kur gyvenimo lygis 
yra aukštesnis nekaip Ispanijoje. Ir iš vi
so Katalonija laikoma pažangia provin
cija. Čia daugiau randa dirvos įvairios re- 
volucinės idėjos. Barcelona visada buvo 
vienas iš anarchistų lizdų.

Tarp Barcelonos ir Madrido iš seno vyk
sta tam tikros varžybos, kurios eina net iki 
antagonizmo. Esmėje tai yra neapykanta 
tarp valdininko (madridiečio) ir versli

Baltijos jūros gynybos planai sovietų rankose?
Jau prieš metus laiko sovietai atvirai 

paskelbė, jog Baltijos jūra yra uždaras so
vietų „ežeras“ ir jokie tarptautiniai nuos
tatai jos nesaisto. Nors niekeno nebuvo 
kreiptas dėmesys į šiuos sovietų išvadžio
jimus, tačiau sovietai, atrodo, yra linkę ir 
praktikoje pritaikyti savo padarytus spren
dimus. Jie žymiai praplėtė teritorinius 
vandenis Baltijos pakraščiais, sutraukdami 
stiprias karines pajėgas į jos pakrantes.

Turimomis žiniomis stipriausia sovietų 
oro pajėgų bazė yra sutelkta Rytprūsiuose, 
Karaliaučiuje, gi bene svarbiausias sovietų 
karinio laivyno atsparos taškai yra Lenin
gradas ir estų uostai. Lietuvos pajūrys, 
nors yra stipriai ir budriai sovietų saugo
mas, tačiau čia stipresnių karinių bazių 
nesama. Palangos aerodromas tuštokas. Iš 
jo pakyla ir nusileidžia daugiau keleivinio 
bei transportinio tipo lėktuvai. Klaipėdos 
uostan pasirodo sovietų karinių laivų, bet 
didesnieji tuojau pat vėl išplaukia.

Tačiau Lietuvos pajūrin be atskiro leidi
mo negalima nuvykti. Galimas daiktas kad 
su šiuo draudimu siejasi baimė išvengti 
pabėgimų.

Kitas vaizdas Estijos pajūryje, kurios ei
lė uostų paversti kariniais uostais.

Sovietams rūpi, ką kaimynas mano...
Sovietai, vis daugiau įsistiprindami Bal

tijos pajūryje, pagrečiui kreipia dėmesį į 
Švediją, norėdami patirti, kokius daro pa
siruošimus ši valstybė, du pastaruosius ka
rus išlikusi neitrali. Sis sovietų susidomė
jimais švedų kariniais pasirengimais ryš
kėja iš vis stiprėjančio Maskvos agentų 
tinklo šveduose. Antai jau 1947 metais šve
dai pareikalavo sovietus atšaukti sovietų 
karo atašė Stockholme majorą Konnow ir 
vertėją Michailow, kurie brovėsi į švedų 
draudžiamas karines sritis Baltijos pajūry-

ninko (barceloniečio). Katalonui viskas at
rodo bloga, kas ateina iš Madrido. Katalo- 
nas nusiskundžia, kad jis turįs- išmaitinti 
Madrido valdininkiją.

Garsusis ispanų rašytojas. V. Blasco Iba
nez viename savo romanų (Amphitrite) ap
gailestauja, kodėl Ispanijos sostinė buvo 
iškelta į Madridą, į stepes, į dykumas. Pa
sak jo, jeigu sostinė būtų buvusi Barcelo- 
noje, Ispanija būtų išlikusi vyraujanti Vi
duržemio jūros valstybė. O jeigu kaipo so
stinė būtų buvusi pasirinkta Lisabonas, 
Ispanijos kolonialinė galybė būtų įgijusi 
patvarumo, gyvybingumo. Pats Ibanez yra 
kilimo iš Valencijos, taigi irgi iš Vidurže
mio pajūrio miesto. Rivaliteto su Madridu 
jausmu yra persisunkę ir kitų pajūrios 
provincijų gyventojai.

Pats Barcelonos miestas yra tipingas 
didmiestis, kuriame jaučiama, iš kur į jo 
gyslas atbėga pulsuojąs kraujas: iš pra
monės, iš prekybos, iš-, uosto. Barcelonos 
centras yra Katalonijos aikštė, kuriai „vei
dą“ suteikia 10—12 aukštų „dangorėžiai“ 
su bankais bei didžiosiomis prekybos ir 
pramonės bendrovėmis. Tačiau pats miestas 
nepasižymi kokiu ypatingu grožiu. Nedaug 
kas žino, kad tiek Barcelona, tiek Madri
das turi požeminius traukinius. Gyviausias 
judėjimas vyksta kelių kilometrų ilgumo 
alėjose, vadinamose „Rambia“, kurios ve
da į kitą Barcelonos įžymenybę, į uostą. 
Čia verda kiekvienam uostui būdingas gy- 

je. Maskvai atšaukus minėtus asmenis, bu
vo Stockholman atsiųstas karo atašė pa
reigoms Bakowski. Pastarasis buvo sučiup
tas priešais Stockholmą esančiose Omo 
ir Uto salose, į kurias draudžiama koją 
įkelti be švedų karinių įstaigų žinios ir ku
riose yra pravesta fortifikacijos sistema 
Baltijos pakrančių apsaugai. Kai švedai so
vietus pareikalavo atšaukti ir Bakowski, 
po to sovietų karinės misijos, pareigūnai 
Švedijoje pasidarė atsargesni ir pora metų 
švedų saugumo žinybos negalėjo nustatyti, 
kad būtų vykdomi špionažo aktai. Tačiau 
1949 metais švedų saugumo įstaigos vėl 
nustatė, kad sovietų karinės misijos atsto
vai Stockholme neboja draudžiamų švedų 
kariuomenės sričių ir į jas lankosi. Šiuo 
atveju draudžiamoj srity buvo sučiuptas 
sovietų karo atašė Stockholme kap. La- 
ritčew su trimis rusais. Visi keturi turėjo 
padarytų nuotraukų, tačiau nesutiko švedų 
saugumo žinyboms jas atiduoti. Kadangi 
kap. Laritčew, švedams išaiškinus jį užsi
imant špionažu, Maskvai pasirodė toliau 
nenaudingas, tad jis netrukus buvo at
šauktas.

Pagaliau Baltijos pakrančių planai patenka 
į sovietų rankas

Nežiūrint švedų įstaigų padarytų įspėji
mų, Maskvos įsakymais ir toliau Švedijoje 
buvo vykdomas špionažas. Jau kuris lai
kas pradėjo kilti įtarumas prieš švedų jū
rų karininką Hilding Andersson, kadangi 
buvo nustatyta, jog jis daugiau pinigų iš
leidžia, negu jų gauna. Pirmiausia buvo 
nustatyta, jog Andersson naktimis susitin
ka viename Stockholmo parke su rusų jūrų 
leitenantu Orlovu, kuris dirba prie sovietų 
jūrų atstovo Stockholme.

Andersson gerai kalba rusiškai, gi Orlo- 

venimas, o pakrantėje vyrauja 67 metrų 
aukščio paminklas Kolumbui, kuris pirštu 
rodo į jūrą. Puošnus parkas yra išaugęs 
toje vietoje, kur 1929 m. buvo pasaulinė 
prekybos ir pramonės paroda. Iš to laiko 
yra išlikęs „ispanų kaimas“, kur sutelkti 
būdingi ispanų kaimo trobesiai. Savotišką 
įspūdį palieka nebaigta statyti gotiško 
stiliaus katedra iš 10-to šimtmečio, dar įdo
mus vienas kitas pastatas, o vietiniame me
no muziejuje sutelktas turtingiausias pa
saulyje romaniško meno atstovų paveikslų 
rinkinys.

*

Paminėjimo verta vienos dienos iškyla 
į Montserrato vienuolyną, esantį 60 kilo
metrų atstume nuo Barcelonos. Čia kadai
se būta jūros dugno, kuris per kažkokias 
gamtos kataklizmas iškilo į žemės pavir
šių ir taip atsirado savotiškos išvaizdos 
uolos, iki 700 metrų aukščio; Lakios 
fantazijos žmonės tose uolose mato į 
dangų rodančius milžiniškus pirštus. 
Dar 11-tam šimtmetyje ant vienos to
kios uolos įsikūrė tikybinės ekstazės pa
gauti atsiskyrėliai, o vėliau įsisteigė vie
nuolynas. Padavimas sako, kad prieš dau
gelį šimtemčių į vienuolyną ant asilo at
jojęs paprastas kaimietis ir palikęs vie- 
nuolioms savo šešerių metų sūnelį, nes 
jam taip paliepusi Dievo Motina. Vaikas 
vėliau pats tapęs dvasiškiu ir jis laikomas 

vas neblogai išmokęs švediškai. Švedų ka
rininkas Andersson, įspėtas dėl paslaptingų 
susitikinėjimų su rusų Įeit. Orlovu, pasiaiš
kino, jog tai esą jų draugiški susitikinai. 
Ir po atkreipimo dėmesio Andersson ne
vengė su rusų karininku susitikti. Galiau
siai švedų saugumo įstaigos ryžosi arčiau 
reikalą ištirti ir nesenai pas švedų jūrų 
karininką Andersson buvo padaryta krata, 
kurios metu nustatyta, jog jis metų būvyje 
iš sovietų gavęs 10 000 švedų kronų. Šiuos 
pinigus rusų agentas švedų karininkui su
mokėjo už išdavimą švedų Baltijos jūros 
atkrančių gynybos planų, kurie Anders- 
sonui buvo prieinami.

Šveduose būgštaujama, kad Anderssonas 
galįs būti išdavęs švedų karinės mobiliza
cijos ir švedų oro pajėgų planus, kuriuos 
jis rusų agentui galėjo parūpinti per tre
čią asmenį-ryšininką.

Paaiškėjus pastarajai aferai, per švedų 
užsienio reikalų ministeriją pareikalauta 
Maskva atšaukti Įeit. Orlową, tačiau, kaip 
pažymi kai kurie švedų laikraščiai, pavė
luotai, nes per jo rankas Maskvai pateko 
visi svarbiausi švedų kariniai planai, ypač 
Baltijos pakrančių gynybos ir, galimas 
daiktas, kitos karinės paslaptys.

Kad būtų galima apsispręsti ėjimui...
Šitos kuklumo ribas peržengiančios so

vietų pastangos patirti švedų karinius pa
siruošimus kaip tik parodo ne tik sovietų 
susirūpinimą Baltijos jūros saugumu, bet 
dar daugiau: — Maskvos pasiruošimus ka
ro atveju per Švediją pasiekti Norvegiją, 
kuri gali tapti vakarų sąjungininkų vienu 
iš atsparos taškų. Šitokias užmačias sovie
tams tausojant yra svarbu žinoti švedų ka
riniai pasiruošimai, kad, Maskvai tupint 
šias žinias, būtų galima apsispręsti even
tualiam ėjimui. 

dabartinio modemiškojo vienuolyno stei
gėjas.

Montserrato vienuolyno bažnyčioje pasta
tyta Dievo Motinos — Katalėnijos Globė
jos statula. Juodo medžio veido, pati išlie
dinta iš aukso, Dievo Motina sėdi ant ka
talonų akmens ir tuo būdu betarpiškai su
sisiekia su Katalonijos žeme. Montserratae 
yra didžiausia Katalonijos šventovė. Čia r 
per Velykų atlaidus atsilanko per 100 006 
maldininkų. Didžiausią rūpestį sudaro tie-' 
kos žmonių priglobimas ir pavalgydinimaa/ 
atsiminus, kad vienuolynas su visais savo 
pastatais ir išaugusiu miesteliu turi sutilp-' 
ti stačios uolos viršūnėje, šiuo metu vie-' 
nuolyne gyveną 140 benediktinų įrodė di
delius gabumus, taip suorganizavę tieki
mą. jog vienu metu galima aptarnauti prie'* 
stalų 4 000 maldininkų. Vienuolynas, be' 
kitų įstaigų, išlaiko berniukų mokyklą? 
Tenka šia proga pastebėti, kad Ispanijoj^ 
švietimas žymia dalimi yra vienuolynų ir 
kitokių tikybinių organizacijų rankose.

Mums yra tekę matyt nemaža puošnių 
katedrų ir didingų vienuolynų. Taip pat 
Montserrato vienuolyno pastatai pasižymi 
savo architektūriniu grožiu. Bet mums už
imponavo ne tiek patys pastatai, kiek ta 
mistinė nuotaika, kuri viešpatauja ant šių. 
vienišų uolų, kur sielos išganymo iešką 
žmonės pakyla virš kasdienybės rūpesčių, 
išsineria iš gyvenimo tuštybių ir suranda 
puikiausias sąlygas susimąstyti ir susi-. 
kaupti. Istorinė tikrovė teigia, kad Mont
serrato kalnyno pirmieji gyventojai būvą 
nuo arabų antplūdžio pasislėpę krikščio-' 
nys. Čia dar ilgus šimtmečius viešpatavo, 
toji išganingoji vienuma, nuo kurios išve
dama „vienuolio“ sąvoka, šiandien į Mont
serrato vienuolyną nutiestas puikus plen
tas, į kalnų viršūnes pakyla vielomis šliau- 
žią vagonėliai ir geležiniais dantimis į vir-. 
šų besiriogliną traukinėliai. Čia sekmadie-'- 
niais susidaro tokia turistų spūstis, jog 
sunku surasti ramesnę vietelę.

Bet jokia technika neįstengia sužaloti to 
didingo reginio, kuris atsiveria nuo smailų 
Montserrato uolų. Žmogus tikrai pasijun-- 
ti menkas sutvėrimas, trumpalaikis sve
čias toje tūkstančius metų nekintamoje 
gamtos didybėje. Mums gilų įspūdį paliko, 
kai nuošalyje nuo žmonių alaso pastebėjo
me ant akmens berymančią vienuolę, įe< 
meigusią akis į beribius plotus, į neužma
tomus tolius. Ką jį mąstė? Kas žino! Mes 
tą akirmirksnį atsiminėme Jurgio Baltn> 
šaičio eilėraštį „Smilgų šlamesys“: 
„Nusilenki, praeivi, smilgai prie tako, 
Jei girdi, kai smilga, iš molio išdygus, 
Tavo kurčiai širdžiai tyliai tyliai sako, 
Kad tu ir jos stiebas —amžių saikui lygus.. .•

Grįždami į Barcelona, vėl stebėjome ža
liuojančius vynuogynus, melsvai pilkšvu* 
olyvų bei migdolų sodus, apipiaustytų 
kamščių ąžuolų šilus. Iš uolų svyro di
džiuliai agavų lapai, o jų žiedai kabojo ore,* 
tarsi miniatiūrinės pušaitės. O tolumoje t 
dangų rodė Montserrato uolų pirštai.

Viator

TREMTIES išleistas trijų 
dalių V. Mykolaičio — Putine 
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. '

— Kamuolių žaibas, — konstatuoju pats sau. — Jis 
gali pro rakto skylutę tyliai įsiskverbti, bet kildamas 
aukštin malūno kepurę su sparnais nukelti.

Tyliu, laukiu.
Vėl pagaliau tamsu. Tik girdėt, kaip perkūnas krato, 

skalanduoja. Tarytum debesis varto. Smarkiai lyja.
Kuprelis lyg nieko negirdi ir nemato.
— Visą antradienį laukiau, kad Gundė vakare ateis 

į mane. Neatėjo. Perkėliau viltį trečiadieniui, dideliams 
Zolininės atlaidams.

— Juk ateis ji bažnyčion ... Matyt, negalėjo iš namų 
pabėgti. Tėvai patriko mūsų sumanymą, gal visą naktį 
stovėjo duryse ir dabojo... Ateis ji. Į mane iš apačios 
pažiūrės ir akimis pasakys: „Nepavyko mums išsprukti
— sugavo“. Ir nusišypsos kiek, parodydama, kad: „Nie
kai! Apgausim juos kitaip“. Ateis, — galvojau, pusbal
siai rytmetines prie vargonų giedodamas.

Žiūrėjau į kiekvieną įeinančią mergiotę:
— Ar ne ji?
Vis tai buvo ne ji, ne Gundė.
Priėjo pilna pilnutėlė bažnyčia. Prasidėjo mišios. 

Vienos, kitos, paskum ir suma.
Negaliu akių atitraukti nuo to pilioriaus, nuo tos vie

tos. Lyg klūpi Gundė prie jo; galvą kitaip pakreipsiu,
— ir ne, nėr jos. Tai, rodos, jos balsas plaukia, liejas, 
aukščiau kitų balsų kyla, viršum jų virpa — prisi
klausysiu, nei žymės to balso.

Štai, rodos, Gundė šiandien priešinas tėvų draudimui 
ir ateina ant viškų. Prieina į vargonus, ima gaidas, man 
paslapčia į ausį ką sako. — Apsidairau, nieko.

Visą laiką Gimdė man vaidinos, per visas pamaldas. 
Visur ją, rodos, mačiau, kur tiktai šią didelių atlaidų 
dieną pamatyti tikėjaus.

Pamaldoms pasibaigus išskubinau iš bažnyčios. Kiek 
greičiau, neg vargoninko garbė reikalauja. Žmonės tik 
žiūrėjo nustebę.

Ties klebonija sustikau kleboną. Klausiu*.
— Ar klebonas nesi matęs Gundės?
— Kas tau yra, Olesi? ... Būk kantrus. Gundės tėvai, 

žinoma, niekur dabar neišleidžia. Palauk kiek, paken
tėk, — ramino mane, ranką ant peties uždėjęs.

Aprimau kiek. Parėjau namon.
Namie mane vėl didžiausias nerimas apėmė.
— Eisiu tiesiai į Gervydžius. Visviena kas bus. pačių 

tėvų paklausiu.

Atlėkiau pakluoniais Gervydžių kieman. Įėjau grin- 
čion. Durys visur atviros, viduryje nei vieno žmogaus. 
Visi tarytum kur išbėgę, ar išsiviję ką.

Iš grinčios seklyčion.
Tuščia, dyka. Lova stovi nerengta. Patalas Sudraiky

tas, pagalviai išmėtyti.
— Čia jos gulėta! Čia jos miegota! — puoliau į lovą. 

Lamdžiau, gniaužiau tuos pagalvius, glaudžiau į save, 
bučiavau juos.

Baisi mintis man galvoje sušvito.
— Gal Gundės jau gyvos nėra?
Man pakirto kojas. Nugarą šalta srovė perbėgo.
Išėjau, graibydamas durų ir ieškodamas pasieniu, 

kieman.
Pašalyje gulėjo Margis ir nerangiai gynėsi nuo vasa

ros užsilikusių musių. Nei galvos į mane nepakėlė, lyg 
būtų ir nematęs.

Grįžau pakluoniais, stapterdamas, lūkuriuodamas. 
Tarytum buvau nepaprastai pavargęs ir lyg laukiau 
ko, kas mane privys ir pasakys:

— Sėsk, Olesi, ant tvoros, pasilsėk kiek.
Sodžiuje ir miestelyje girdėjos šokių muzika ir dai

nos. Tai ten, tai ten skardėjo mergiočių ir berniokų 
juokas. Jaunimas buvo šiandien linksmas. Po vasaros 
darbų, tarp sultingai prinokusių vaisių.

Prisilaikydamas gonko įėjau priemenėn. Tuojau ir 
grinčios durys prasivėrė.

— Gundė?! — topterėjo galvoje ir visas kūnas nu
jaučiamu džiaugsmu nutirpo.

Ne, ne ji. — Tarnaitė.
— Ko ji taip į mane žiūri?
Jos akys kokį pasitenkinimą slepia. Lūpos voš vos 

sulaiko juoką.
— Tamstos Gundė pirmadienio naktį Varšuvon iš

dūmė. Nematysi jos daugiau... O ką, ar aš nesakiau? 
— linksmai ir karčiai ji nusišypsojo.

Prieš mane, regis, gili duobė prasivėrė ir aš jon puo
lu, grimzdu.

Staiga, rodos, atgalion iškilau. Žiūriu, priešakyje 
stovi baisi, milžiniška moteriškė. Pasistiebiau ir abiem 
rankom pastūmiau nuo savęs. Ji tik sulingavo kiek, 
mažesnė pasidarė. Aš dar kartą, dar smarkiau. Ji su
bildėjo į sieną ir visai išnyko.

— Kam Tamsta mane daužai? Kuo aš prasikaltau? 
Ajai, Dievuli mano, Dievuli! — girdžiu kas cypia auk
štai lubose. Nesmagus balsas, jis man griežia ausis.

Greitai apsisukiau atgal, pro duris.
Pajaučiau, kad kas mano skvernų įsistvėrė ir tempia 

į savę:
. — Kur Tamsta eini? Kur Tamsta eini? Neik! Neik! 

Lik čionai.
Pastūmiau nuo savęs. Vėl subildėjo. Išbėgau.
Regis einu pakalnėn, pakalnėn. Kojos po manim 

slysta. Toli matau žiba sidabrinis vandens paviršius.
— Tai tų klonio dugnas.
Einu į jį. Jis tarytum verda, putoja, plaka į kraštus. 

Bangos viena kitos didesnės, viena per kitą ritasi, 
verčiasi.

Visai priėjau. Brendu gilyn, gilyn. Bangos vis labiau 
murmuliuoja, pikčiau šniokščia aplink mane.

Štai vis didesni volai prieš mane auga, kyla. Tai 
paneria mane, tai vėl pakelia.

Brendu gilyn ir supuos. Dangus viršuje supas. De
besys vienas pro kitą tai krinta, tai kyla. Skardžiai 
aplinkui tai įdubsta, tai vėl išsipučia. Varnos skraido 
kaip skregždės, šaudo šuoliais, narsto ore. Viskas supas 
ir draikos. Gal todėl, kad atlaidai.

Nuo anos pusės, matau, atlekia per kitas bangas šok
dama ir putodama milžinė banga. Kaip bažnyčia, o ilga 
kaip sodžius. Prilėkė į mane, sutrenkė, panėrė visą ir 
vėl iškėlus nunešė. Akyse vien balti, sidabriniai taške
liai mirgėjo ir aplinkui žalsvi ratai sukaliojosi. Paskum 
ir tai išnyko. Buvo tamsu ir gera.

XXXV

^^ZptTLO ir Ši audra. Silpnai ir retai dundėdama nu
slinko toliau.

Sugrįžo ramuma. Su ja ir saugos jausmas.
Kambarėlyje kiek nušvito; daugiau vien širma pasi

darė. Naktis, audrai dūkstant, spėjo savo sparnus virš 
žemės išplėsti.

Kuprelis, patylėjęs kiek, ir vėl, naujai susikaupęs, 
pasakoja toliau.

— Nubundu, gi šalta, mane drebulys krečia. Prave
riu akis — naktis, dangus žvaigždėtas, mėnesiena.

Pašokau. Dairaus aplinkui. Nieko nesuprantu.
— Kūr aš? — Ar lauke miegojau?! Rodos sapnavau 

baisų sapną.
— Ar tik nesapnuoju ir dabar?
— Juk neseniai buvau nuėjęs karklynam Iš to tai

ežero galo, į vieškelį. Laukiau tenai, laukiau... o kodėl 
esu čia?... Kur mano daiktai? — pradėjau ieškoti ap
link save.

Sustojau. Galvoje pradėjo lyg kas žybčioti, aiškėti. 
Bet ir vėl viskas temsta ir painiojas.

Išsiėmiau laikrodį — pusiau dvyliktos.
— Taigi tuojau ir Gundė ateis.
— Bet kodėl aš jos laukiu čia, kad sutarta tenai?
— Tenai ir mano daiktai.
Supratau, kad reikia eiti. Žengiau kelis žingsniui.
Lyg mane kas suturėjo, stapterėjau. Žiūriu į vandenį.
— Kur tos nuostabios bangos? Kur ta didelė banga? 

Kaip ji blaškė ir kilnojo.
Priėjau patį kraštą. Ežeras tylus, paviršius kaip nu

šveistas veidrodis. Visas dangus jame skęsta.
— O dar visai neseniai jis plakė į kraštus ir putoja
Vėl mano galvoje pradėjo kiek aiškėti. Lyg ten saulės 

spindulys rausėsi.
Pasilenkiau, pasėmiau vandens rieškučiomis. Toks 

šaltas, skaidrinantis vanduo! Suvilgiau veidą. — Gal
voje, visoje vaidentuvėje lyg pašvaistė nušvito.

— Taip... Taip! — užbėgau ant skardžio, tarytum 
vėl atgriūvantį bangų kalną būčiau pamatęs. — Gal 
ne? Bet tarnaitė sakė... Ji žino... Dar kartą jos pa
klausiau.

Lėkiau rugienomis, lėkiau bulvių dirvomis. Nebuvo 
kuomet nei suklupti, nei pridusti.

Prilėkęs savo namelį ėmiau belsti į duris, daužyti į 
sienas.

Niekas negirdi.
Ėmiau barškinti į langus. Visviena. Pradėjau šaukti. 

Atsiliėpė pagaliau tarnaitė. Klausia:
— Ar tai Tamsta?
— Aš. Daryk greičiau!
Atidarė. Įėjau. Ir užmiršau, ko buvau pasirengęs 

klausti. Viskas vėl susidraikė.
— Ar šiandien Gundė nebuvo atėjus?
— Gundė? Aš gi, regis, jau sakiau, kad Varšuvon 

išvažiavo.
— Tai neateis šiandien?
— Kur gi ateis, kad jos nėra. Ji išbėgo.
— Kodėl?
— Tur būt nuo Tamstos išbėgo, — girdžiu š y peer* 

jos balse.
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Lietuviai visame pasaulyje
Politinės partijos prisideda prie lietuvybės išlaikymo? Eisenhoveris ant lietuvių kuopos pastatyto tilto

Šių metų TREMTIES 47 Nr. buvo at
spausdintas St š., naujojo ateivio Ame
rikon, straipsnis nutautėjimo temomis, į 
kurį gana plačiai reagavo amerikietis 
lietuvis rašytojas ir laikraštininkas K. S. 
Karpius, nušviesdamas vadinamojo „su- 
amerikonėjimo“ giliąsias priežastis, ši
tame TREMTIES numeryje ta pačia lie
tuvių Amerikoje nutautėjimo tema pa
sisako naujasis šion šalin ateivis TREM
TIES Bičiulis St. š., paliesdamas susi
mąstymą keliantį klausimą: — dabar
tine savo veiklos taktika lietuviškosios 
politinės partijos JAV prisideda prie 
lietuvybės palaikymo, ar ne? Autorius 
savo straipsnyje lietuvybės išlaikymo 

. tarnyboje pirmumą duoda šeimai ir, ne
bus apsirikta teigiant, jog iš tiesų sve
timose šalyse išklydusių lietuvių naujo
sios kartos išlikimas lietuviais ar nuo 
lietuvybės jų nutolimas gali tampriai 
sietis su šeima. Red.

Šiandieniniame mūsų tremties gyvenime 
aktualia tema tapo lietuvių nautautėjimo 
klausimus. Amerikos lietuvių visuomeni
niame gyvenime ir jų spaudoje šia tema 
nemaža rašoma ir kalbama. Nutautėjimo 
klausimą daugiauslai/kella naujieji Ameri
kon ateiviai lietuviai tremtiniai. Jie, mau
dami tam tikrą nuošimti nutautėjusių se
nųjų lietuvių ateivių vaikų, ir pastebėda
mi, kad kai kuriosna ir naujųjų ateivių 
Šeimosna jau pradeda įsimesti nutautėji
mo paraiškos, kelia pagrįstą susimąstymą. 
Kalbant nutautėjimo temomis, turint prieš 
akis Amerikos lietuvių gyvenimo pavyz
džius, neturima tikslo eiti i užgaules dis
kusijas, bet keliama mintis, kokių kelių 
ieškotina, kad lietuvis netoltų nuo lietu
vybės. Taip pat neturima tikslo nuneigti 
Amerikos lietuvių atliktus didžiulius dar
bus siekiant išlaikyti lietuvybe. Tačiau 
pravartu žvilgtelti i priežastis, privedusias 
Amerikos lietuvių jaunąją kartą prie nu
tautėjimo.

Kaip nemaža senųjų Amerikos lietuvių, 
vykdami Amerikon, tausojo viltis grįžti 
Lietuvon, su tokiomis mintimis tikrai jau 
žymi didžiuma lietuvių tremtinių nukilo 
Amerikon. Kiekvienam, pasiruošusiam grįž
ti tėvynėn, itin svarbu1 lietuviškoje dvasio
je išauginti savo vaikus. Taip pat tokiais 
lūkesčiais gyventa ir didžiumos Amerikos 
senųjų lietuvių: — kad jų vaikai išliktų 
lietuviais. Tačiau gyvenimo eiga padarė 
priešingą posūkį dažno lietuvio amerikie
čio lūkesčiams ir šiandien reikia skaitytis 
su faktu, Jog nutautėjimas veržte veržiasi 
I lietuviškąjį organizmą, ypač | jaunąją 
amerikiečių lietuvių kartą.

Vadovaudamasis šitomis mintimis TREM
ČIAI parašiau straipsnį Amerikos lietuvių 
nutautėjimo temomis, tilpusi 47 Nr., kartu 
paliesdamas h* nutautėjimo priežastis, ku
rias man teko patirti iŠ senųjų lietuvių 
ateivių. Džiugu, kad žymusis Amerikos 
lietuvių darbuotojas K. S. Karpius tuos 
mano samprotavimus pastebėjos ir juos 
TREMTIES 59 ir 60 Nr. papildė bei pa
ryškino.

Vis dėlto su kai kuriais K. S. Karpiaus 
teigimais nebūčiau linkęs sutikti, ypač kur 
kalbama, jog mokykla negali turėti įtakos 
t veikų nutautėjimą.

Nepaslaptis, kad JAV kūrėjai bus teisin
gai supratę, Jog valstybės egzistavimas be 
tautos yra sunkiai beįmanomas. Valstybės

James Hllton 

SUDIE, PONE GIPSE
Pradžioje praėjo dar kiek laiko, kol Jis 

suvokė tai. Ne dėl to, kad jis būtų buvęs 
pagyrūnas ar išdidus, bet, dar tik teturė
damas dvidešimt su kaupu, jis buvo toks 
pat ambicingas kaip daugumas kitų šitokio 
amžiaus jaunų žmonių. Jo svajonė buvo, 
jei galima, gauti vadovaujamą vietą ar 
kiekvienu atveju tapti vyresniuoju moky
toju tikrai pirmos rūšies mokykloje; tik 
palaipsniui, pakartotinai išgyvenęs bandy
mus ir nepasisekimus, jis suvokė, kokios 
nepakankamos jo ypatybės. Jo mokslo 
laipsnis, pavyzdžiui, buvo ne ypač iš gerų
jų, o jo išsiauklėjimas, nors pakankamai 
geras ir vis gerėjęs, jokiomis sąlygomis ne
buvo visiškai patikimas. Jis neturėjo savo 
išteklių ir bet kokių reikšmingesnių šeimos 
ryšių. Apie 1880 m., Brukfilde praleidęs 
dešimtmeti, jis ėmė pripažinti, kad nely
gumai sunkina padėtį ir daro jį nepajėgų 
gerėti įsikūrus ir kur nors kitur; maždaug 
tuo pat laiku galimybė likti, kur buvęs, 
pradėjo patogiai užimti jo mintis. Turėda
mas keturiasdešimt buvo jau įleidęs šak
nis, įsikūręs ir visiškai laimingas. Sulaukęs 
penkiasdešimt buvo pedagogų tarybos de
kanas. Prigyvenęs šešiasdešimt, naujam ir 
jaunam viršininkui atėjus, jis buvo lyg 
pats Brukflldas, Senųjų Brukflldiškių pie
tų garbės svečias, sprendžiamasis visais 
klausimais, susijusiais su Brukflldo istori
ja ir tradicijomis. O 1913 m., sulaukęs še
šiasdešimt penkerių, išėjo pensijon, buvo 
apdovanotas piniginiu čekiu, rašomuoju 
stalu ir laikrodžiu ir nuėjo gyventi antroje 
gatvės pusėje pas ponią Viketę. Padori 
karjera padoriai baigta; tris kartus šūk
telėta už senąjį Cipsą, visi jie šaukė šitų 
trlmeęto pabaigai pažymėti suruoštų 
triukšmingų pietų metu.

Trys šūktelėjimai, žinoma; bet turėjo bū
ti jų daugiau, nesitikėtas galas, suvaidintos

gyvenime tauta su savo specifiniais bruo
žais yra pagrindinis ramstis. Sukūrus JAV, 
kartu vyko kūrimas tautos. Tą naują tau
tą turėjo sudaryti ne čiabūviai gyventojai, 
bet ateiviai ir Jų vaikai. Tautinės kūrybos 
procese pagrindini vaidmenį turėjo atlikti 
mokykla, spauda ir kitos institucijos. Tik 
tokiu būdu per 175 metus ateiviai iš Euro
pos, Jų vaikai, anūkai bei proanūkiai su
darė Amerikos tautą. Šion tauton įsijungė 
ir vėlesnių ateivių vaikai, kurdami mišrias 
šeimas. Amerikos tautos charakteriui ug
dyti didelj vaidmenį atlieka mokykla, ši 
mokykla pasižymi savo humanišku tauti
niu auklėjimu, vaiko sieloj ugdydama pa
sididžiavimą savo kraštu ir Jam meilę. 
Mokyklos auklėjimo pasėkoje amerikietis 
didžiuojasi amerikiečių esąs. Tokiu tauti
niu auklėjimu nereikia stebėtis, nes kiek
vienos valstybės pareiga stiprinti savo 
tautą.

Dėl to nenuostabu, kad senųjų lietuvių 
ateivių vaikai, baigę amerikines mokyklas, 
gi iš savo tėvų negavę tautinio auklėjimo 
pradų, turėjo nutolti nuo savo tautos. Dau
gelis senųjų lietuvių vaikų, paveikti mo
kyklos ir aplinkos, keitė savo lietuviškas 
pavardes, kūrė mišrias šeimas ir Jungėsi 
Amerikos tautinin gyvenimam

Yra tiesa, kad Amerika, saugodama di
džiąsias laisves, nenaikina atskirų tauty
bių. Kiekvienai duodama visiška laisvė. 
Naudodamiesi tokiomis laisvėmis kai ku
riose vietose senieji Amerikos lietuviai 
steigė parapines mokyklas. Bet tos lietuviš
kos parapinės mokyklos, dėl kai kurių dva
siškių nepakankamo vertinimo lietuvybės, 
nepateisino senųjų lietuvių lūkesčių. Kai 
kur tų parapinių mokyklų vaikų auklėji
mas ir mokymas po kurio laiko nesiskyrė 
nuo valdinių Amerikos mokyklų.

Kai šiandien tremtiniai reiškia pageida
vimų, kad jų vaikams lietuvių įkurtose 
mokyklose būtų dėstoma lietuvių kalba ir 
kiti lituanistikos dalykai, kai kur turi nuo
lankiai prašyti lietuvių klebonų, kitur ten
ka ir atitinkamus raštus rašyti... Kartu 
reikia pripažinti, jog yra ir senųjų ateivių 
dvasiškių, lietuviškai galvojančių ir lietu
viškam reikalui visa siela atsidavusių.
Ar iš tiesų negalima sulaikyti nutautėjimo?

Toliau K. S. Karpius pažymi, jog jauno
sios kartos suamerikonėjimą (aš pasaky
čiau nutautėjimą) negalima sulaikyti. 
Stebint Amerikos lietuvių gyvenimą gali
ma rasti pavyzdžių, kad kai kurie senųjų 
lietuvių ateivių vaikai yra susipratę lietu
viai, aktyviai dalyvaują lietuviškame gy
venime. Kodėl Jie nenutauto, kaip kad ki
ti? Išsikalbėjus su jais, gauni tikrą atsaky
mą: — jų tėvai buvo sąmoningi lietuviai, 
apie Lietuvą jiems kalbėdavo šviesiomis 
spalvomis, kitų motinos su rykšte rankoje 
mokė skaityti „Lietuvinikų Vienybę“ ir sa
vo pasakojimais supažindindavo su Lietu
vos praeitimi. Galima sutikti dar gražesnių 
pavyzdžių. Štai netoli Hartfordo gyveną 
lietuviai savo vaiką iš mažens temokė kal
bėti angliškai, nieku neprimindami Ji esant 
lietuviu. Baigęs mokyklą ir pradėjęs sa- 
vystoviai gyventi tasai suamerikonėjęs lie
tuvis susidūrė su savo giminėmis, lietuviš
kai kalbančiais ir dirbančiais dėl lietuvy
bės. Jis tuojau išsimokė lietuvių kalbos, 
tapo kovojančiu lietuviu. Šiandien jis di
džiuojasi esąs lietuvis. Ne tik domisi lietu

šūktelėjimas prieš tragiškai nusiteikusius 
žiūrovus.

Ponia Viketė davė jam mažą, bet labai 
patogų ir saulėtą kambarį. Patys namai bu
vo biaurūs ir pasinešę į didingumą; bet tai 
nesvarbu; jie buvo patogūs, ir tai pagrin
dinis dalykas. Juk jis mėgdavo, jei oras 
būdavo pakankamai švelnus, popiečiu pe
reiti žaidimų aikštes ir pasižiūrėti žaidi
mo. Jis mėgdavo nusišypsoti ir keliais žo
džiais pasikeisti su berniukais, kai šie nu
keldavo prieš jį kepures, kai prasidėdavo 
pirmasis trimestras, ypač buvo pasiryžęs 
sueiti į pažines su visais naujais berniu
kais ir pagerti su jais arbatos. Pas Redvį 
kaime visada užsakydavo su valakiniais 
riešutais keptą pyragą, apdėtą ružavų val
gomųjų ledų putele, o žiemos trimestro 
metu ten būdavo taip pat ir tešlainių — 
nedidelė krūvelė prieš ugnelę, sumerktų 
svieste taip, kad apatinieji būdavo nusken
dę negiliame klanelyje. Jo svečiams būda
vo juoko žiūrėti, kaip jis ruošia arbatą — 
rūpestingai maišo, paėmęs po šaukštą su 
kaupu iš įvairių arbatos dėžučių. Ir jis, 
būdavo, naujuosius berniukus klausinėja, 
kur jie gyveno ir ar turi Brukfilde giminių. 
Nenustodavo žiūrėjęs, kad lėkštės nebūtų 
tuščios, o lygiai penktą, valandą posėdžia
vus, jis, būdavo, žvilgterės | laikrodį ir 
pratars:

— Taigi — hm — buvo labai malonu — 
hm — šiaip susitikti jus. Man gaila, bet 
jūs — hm — negalite ilgiau užtrukti.

Ir jis, būdavo, šypsosi ir paduoda jiems 
ranką atsisveikindamas prieangyje, paleis
damas juos lenktyniauti per gatvę į mo
kyklą ir pasidalyti pastabomis.

— Padorus senas vaikinas, tas Gipsas. 
Duoda tau sočiai užvalgyti, ir tu nežinai, 
kada išmes tave...

O Gipsas, būdavo, taip pat neišsivers be 

višku gyvenimu, skaito lietuviškus laikraš
čius bei knygas, bet vietos spaudoje parašo 
Lietuvos klausimais.

šie pavyzdžiai pakankamai akivaizdūs, 
kad svetur tautybės išlaikymo tarnyboje 
svarbiausią vaidmenį gali atlikti tėvai.

Tektų prisiminti ir politinių partijų 
vaidmenį

Kalbant apie Amerikos lietuvių politines 
partijas ir jų vartojamus metodus, tektų gi
liai susimąstyti, ar jos daug gali prisidėti 
prie lietuvybės išlaikymo. Ypač toks poli
tikavimas, koks dabar yra pasireiškęs vie
tos lietuviškų partijų veikloje ir Jų spau
doje, mano įsitikinimu, tegali neigiamai 
paveikti į tautinį jaunuomenės auklėjimą.

Amerikinės lietuviškosios partijos, vietoje 
kelti svarstymus, kuo ir kaip galėtų prisi
dėti prie būsimos Lietuvos, jos dažniausiai 
leidžiasi į diskusines žemumas, panelgda- 
mos visą, kas nepriklausomybės metais Lie
tuvoje buvo didelių pastangų pasėkoje pa
siekta. O kai prasideda savo krašto žemi
nimas, tada jau nėra ko laukti, kad tuo 
kraštų domėtis jaunimas. Kai partinėse 
grumtynėse prarandamas objektyvumas, 
tada vargu jau pasitarnaujama savam 
kraštui, ypač turint galvoje nutautėjimo 
pavojus. x

Pradžia yra padaryta
Bandyti užbėgti už akių nutautėjimui 

Amerikoje pradžia jau padaryta, imantis 
atgaivinti Vokietijoje veikusius dainos, me
no ansamblius, teatrus, išleidžiant vis dau
giau knygų, steigiant šeštadienines moky
klas. Tremtinių ėmimasis įkurti Amerikos 
Lietuvių Bendruomenę, kuri randa įverti
nimo ir vyresniosios ateivių kartos atsto
vuose, padaryta graži pradžia kelin ap
jungti visus lietuvius. Tenka apgailestauti 
per lėtu organizavimus!. Jei Amerikos lie
tuvių bendruomenė nuoširdžiai dirbtų lie
tuvybės išlaikymo srityje — būtų daug 
padaryta. St. š.

Redakcijos prierašas: „Draugo“ 211 šeš
tadieninėje laidoje keliamos sugestijos, kad 
pasisakytų savo vaikų auklėjimo temomis 
lietuvės tremtinės, suspėjusios per trejatą 
bei porą metų savo vaikus suamerikoninti, 
kadangi dėl darbo fabrike, abiem tėvam 
dirbant, dažnai vaikai visiškai nustoja ry
šio su tėvais. Reikia manyti, kad ir tokių 
faktų pasitaiko, ypač tose šeimose, kur pir
menybė atiduodama doleriui... Red.

50 metu lietuviu skautų įkūrėjui
Šiais metais rugsėjo 30 d. atžymėjo 50 me

tų sukaktį Lietuvos skautų įkūrėjas P. Jur- 
gėla, kuris 1901 metais rugsėjo 30 d. gimė 
lietuviškoje šeimoje JAV. P. Jurgėlos tė
vai kilimo dzūkai. Jaunas būdamas P. Jur- 
gėla parvyksta dar caro pavergton Lietu
von. Jau 1915 metais jis persiima skauty- 
bės idėja. Paskelbus Lietuvos Nepriklauso
mybę, dar tebūdamas vos 17 metų, Petras 
Jurgėla 1918 metais Vilniuje įkuria pirmą
sias lietuvių skautų ir skaučių draugoves 
Lietuvoje ir joms vadovauja.

Stingant literatūros lietuvių kalba apie 
skautybę, P. Jurgėla paruošia 9 knygas. Jis 
pirmas užmezgė ryšius su kitų šalių skau
tais.

1931 metais P. Jurgėla grįžo į JAV, ta
čiau ryšio su lietuviais skautais niekada 
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pastabų — poniai Viketei, kai ši įeidavo 
nuvalyti arbatėlės likučių.

— Įdomiausias — hm — laikas, ponia 
Viketė. Jaunasis Branksomas pasakoja 
man, kad — hm — jo dėdė buvo majoras 
Kolingvudas, tas Kolingvudas, kurį mes — 
hm — čia turėjome ir, man rodos, už nieką 
laikėme. Branguti tu mano, labai gerai at
simenu Kolingvudą. Kartą prilupiau. j| už 
karstymąsi ant sporto salės stogo nusiimti 
už vandenlaidės užkritusio sviedinio. Ga
lėjo — hm — nusisukti sprandą — tas jau
nas kvailys. Ar tamsta atsimeni jį, ponia 
Vikete? Jis turėjo būti tamstos laikais.

Poniai Viketei, kol Ji susitaupė pinigų, 
buvo pavesta mokykloje prižiūrėti skal
byklą.

— Taip, pone, pažinojau jį. Apskritai 
paėmus, jis buvo išdykėlis. Bet niekad ne
teko pasakyti jam blogo žodžio. Tik Jau 
panašus į išdykėli. Niekad nieko bloga ne
galvojo. Tokių dalykų niekad nepadarė. Ar 
ne jis tik gavo medalį, pone?

— Taip, ordeną už pasižymėjimą tarny
boje.

— Gal dar ko nors norėtumei, pone?
— Šiuo metu daugiau nieko, hm, iki 

skambins pamaldų. Man rodos, jis žuvo 
Egipte... Taip — hm — apie tą laiką ga
lite atnešti vakarienę.

— Labai gerai, pone.
Patogus ir malonus gyvenimas pas ponią 

Viketę. Rūpesčių jis neturėjo: pensija buvo 
pakankama, be to, dar turėjo truputį pasi
taupęs pinigo; galėjo pasitiekti viską, ko 
tik norėjo. Kambarys apstatytas paprastai 
ir kaip pritinka mokytojui; keletas lenty
nų su knygomis ir sportinių pasižymėjimų 
ženklais; židinio briauna apkrauta paveiks
luotais atvirukais ir berniukų ar vyrų pa
sirašytomis fotografijomis; sudėvėtas tur
kiškas kilimas; didelės su atlošais kėdės; 
Akropolio ir Forumo paveikslai sienoje. 
Beveik viskas čia pateko iš senojo jo mo
kytoje kambario mokyklos rūmuose. Kny
gos daugiausia klasikinės srities, nes tai 
buvo Jo dėstomasis dalykas; tačiau pries
koniui buvo ir istorinių ir grožinės lite
ratūros. Apatinė lentyna buvo užversta pi
gių laidų kriminaliniais romanais, šitomis 
Gipsas smaguriaudavo. Kartais jis pasiim-

Sunkiai atsidususi prikrautų sunkveži
mių vora sustojo netoli prie Maino esan
čiame miškelyje. Vyrai po įtemptos kelio
nės valėsi nuo veidų dulkes ir, ruošdamie
si nakties poilsiui, pamažu tarp savęs kal- 
bėjosi-turbūt šioje vietoje statysime, čia 
gal ir neblogai būtų?

Pagal ankstyvesnį vadovybės įsakymą, 
mūsų kuopa turi pastatyti tiltą ant Maino 
manevruose, kariuomenės perkėlimui iš 
vienos į kitą pusę. Mūsų vyrai šitą darbą 
jau yra ne pirmą kartą dirbę ir turi nema
žą patyrimą, todėl tik trina rankas ir lau
kia smulknesnių nurodymų ir galutinio 
įsakymo. Visų veiduose matosi rimtas su
sikaupimas ir pasitikėjimas savimi, šių 
metų rudens manevruose šios kuopos vy
rams jau teko dalyvauti tiltų statymuose, 
tačiau daugiau buvo bendradarbiaujama 
su amerikiečių kariais Ir savo iniciatyvos 
nebuvo galima parodyti. Tačiau šį kartą 
savo darbą teks atlikti vieniems ir paro
dyti vakarų pasaulio kariams, kad ir lie
tuviai šį tą gali padaryti, šis darbas mū
sų kuopai ir mūsų Tautai yra didelė re
prezentacija, parodant kaip mūsų maža 
saujelė, įvairaus amžiaus vyrų, tiltus stato 
lietuvių kuopas vardu ir šj darbą be prie
kaištų, dargi rekordiniai, atlieka.

šiai kuopai jau seniai vadovauja ir ge
rai ją pažįsta amerikietis kapitonas. Jis 
mėgsta su mūsų vyrais ir pajuokauti ir 
rimtesni žodį pasakyti, šio tilto pastatymui 
jis taip pat vadovauja. Jo žodis mūsų vy
rams pareiga, atliekama visu pajėgumu. 
Vyrai iškrauna mašinas, tiesia ir pučia 
pontonus, juos apkrauna ir taip palengva 
siekiamas antrasis upės krantas.

Pagaliau Maino srovė nugalėta. Tilto in
karai, įsikabinę į upės dugną, laiko paki
lusias valtis, o tilto grindiniu jau rieda 
baltomis žvaigždėmis pasipuošę tankai. 
Čia jų krypties ir uždavinių nesuprasi, čia 
vyksta didžiųjų Vakarų galybių manevrai. 
Pravažiuoja įvairūs aukšti kariuomenės 
pareigūnai, jų tarpe daug generolų, kurie 
nuolatos dairosi ir stebi manevruose atlik
tus darbus.

Tyliai privažiuoja dar viena mašinėlė, iš 
kurios išlipa visada maloniai besišypsąs 
generolas Eisenhoveris, vyriausias Jungti
nių Tautų Europos pajėgų viršininkas. Ne- 
šantleji ant tilto tarnybą nustoja alsavę, 
bet Šis garbingas ir drąsus generolas šypso
damas paspaudžia ranką šios kuopos va
dovaujančiam amerikiečių kapitonui, ku
ris pristato ir ten pat esantį vieną lietuvį 

nenutraukė. Be to, Jis aktyviai rėmė Da
riaus-Girėno pasiruošimus skristi į Lietu
vą, o po lietuvių transatlantinių lakūnų 
tragiškos mirties parašė stambų veikalą 
„Sparnuoti lietuviai“.

P. Jurgėla daug prisidėjo prie lietuvių 
skautų organizavimosi Amerikoje ir Kana
doje.

Be skautybės idėjos skleidimo lietuviš
koje jaunuomenėje, P. Jurgėla yra ir pir
mųjų lietuvių savanorių eilėse. 1919 metais 
dalyvavęs kovose su lenkais, vėliau, baigęs 
Lietuvos Karo Mokyklos pirmąją laidą, 
1923 metais jis aktyviai remia Klaipėdos 
išsilaisvinimą. P. Jurgėla nuolatinis ben
dradarbis karinėje ir visuomeninėje spau
doje. K. D. 
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davo Vergilijų ar Ksenofontą ir keletą va
landėlių skaitydavo, bet greit vėl atsidur
davo su daktaru Tomdaiku ar inspekto
rium Frenčių rankose. Nevertinant jo il
gameti ir stropų mokytojo darbą, pasaky
tina, kad jis nebuvo labai gilus klasikos 
mokslininkas; iš tiesų apie lotynų ir grai
kų kalbas jis galvojo daugiau kaip apie 
mirusias kalbas, iš kurių kilnus anglas tu
rėtų žinoti keletą ištraukų, kadangi gyvo
siomis kalbomis gyvi žmonės visada kalba. 
Jis mėgdavo tuos Times trumpus veda
muosius, į kuriuos būdavo įterpiama po 
keletą jo žinomų posakių: būti iš to ne
žymaus skaičiaus žmonių, kurie supranta 
tokius dalykus, jam buvo savos rūšies pas
laptis ir vertingas masoniškumas; jis juto, 
kad tai yra viena pagrindinių vertybių, ku
rias teikia klasikinis auklėjimas.

Šitaip jis gyveno pas ponią Viketę, ra
miai gėrėdamasis skaitymu, kalbėjimu ir 
prisiminimais; baltagalvis senis, tik trupu
ti tepraplikęs, pagal savo metus dar smar
kiai judrus, geriąs arbatą, priimąs lanky
tojus, užimtas „Brukfildo Direktorijos“ tai
symu naujai laidai ir atsitiktinai parašąs 
laiškų savo plonu, voratinklio siūlelių sto
rio, bet puikiai išskaitomu rankraščiu. 
Kaip ir berniukų, susilaukdavo arbatai ir 
naujų mokytojų. Tą rudens trimestrą du 
Jie buvo, ir kai paviešėję išėjo, vienas Jų 
pasakė tokią pastabą:

—Tikras charakteris tas senasis vaiki
nas, ar ne? Visas tas triukšmas, kai jis 
maišo arbatą — tai tipiškas viengungis, jei 
iš viso toks kur pasitaikytų.

šita pastaba buvo perdėm netiksli; Gip
sas nebuvo joks viengungis. Jis buvo ve
dęs, nors tai buvo prieš daugeli metų, ir 
Brukflldo mokytojai niekas nebegalėtų pri
siminti jo žmonos.

4.
Susirinko tūkstantis painių prisiminimų 

apie senuosius laikus, kai jį sujaudino ug
nelės šiluma ir malonus arbatos aromatas. 
Pavasaris — 1896 m. pavasaris. Jis buvo 
keturiasdešimt aštuonerių — tokio am
žiaus, kada padėties pakeitimas būna lyg 
nulemtas. Jį ką tik paskyrė vedėju; šituo 
ir klasikinių dalykų pamokomis jis susi
darė sau jaukų, užimtą gyvenimo kampelį.

leitenantą. Generolas žino, kur yra šios 
kuopos vyrų tėvynė, jis žino ir keno ran
komis šis tiltas pastatytas. Generolas per
žvelgia pastatytą tiltą ir savo žvilgsniu 
įvertina kuopos vyrų darbą. Atsisveikinant 
jis pabrėžia, kad tiltas pastatytas visa va
landa anksčiau, kaip buvo numtyta ir daug 
greičiau, kaip netoliese tiltą statė ameri
kiečiai.

Kuopa atlikusi savo uždavinį nusiima 
tiltą ir vėl nesvetingos Vokietijos keliais 
traukia savo nuolatinės stovėjimo vietos 
kryptimi. Vėl tylus Mainas neša savo van
deni, kaip ir mūsų pilkos tremties gyveni
mo dienas vis tolyn 1 nežinią, o kuopos 
vyrų istorijoje įrašytas vėl vienas garbin
gas puslapis. M. M,

Susidomėjimas Tremtimi
Pradėjus TREMTYJE spausdinti pasikal

bėjimus su laisvę pasiekusiais lietuviais 
vyrais, ypač TREMTIMI padidėjo susido
mėjimas Australijoje. Adelaidėje po vienų 
pamaldų per atstovą P. Lukošiūną TREM
TĮ užsisakė 42 nauji prenumeratoriai, jų 
tarpe pirmuoju Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų savanoris G. Lionginas, kuris ir toli
majame žemyne gyvendamas visą laiką 
dėvi savanorio-kurėjo ženklą.

Taip pat skaitytojuose yra didelis susi
domėjimas TREMTYJE pradėtais spaus
dinti Vilniaus radiofono pranešimais, tam 
tikra dalimi atskleidžiančiais Lietuvoje 
vykstančio gyvenimo tikrovę.

j Savi pranašai...
PO PENKIŲ METŲ GALESITE GRĮŽTI 

Į LIETUVĄ...
„Manau, kad už penketos metų galėsite 

grįžti į Lietuvą. Tokį įspūdi gaunu iš tų, 
kurie daugiausiai galėtų žinoti.“

St. Pieža „Drauge“.
DIVIZIJA AMERIKAI UŽIMTI

.Amerikai gręsia kitas pavojus. Nuo 
1946 metų Kremlius suorganizavo specialių 
parašiutistų diviziją, kuri įjungta | polia
rinę aviaciją.

Kada normali sovietų divizija susideda 
iš 7500 kareivių, ši susideda fš 20 000. Vi
sas apginklavimas yra amerikietiškas to 
kiekvienas kareivis mokomas angliškai 
kalbėti... Apsimesdami kanadiečiais ar 
amerikiečiais, net jei ši apgavystė ilgai 
nesitęs, visvien galės užimti svarbius 
punktus ir įnešti sąmyši j gynymosi siste
mą." „Vienybė“.

APSAUGA NUO GRĮŽTAMOJO ' 
ANALFABETIZMO

...Išaiškino, kad nepakankamas sme
genų maitinimas, pav., dėl arterijų sukal- 
kėjimo, pagreitina smegenų susenėjimą. 
Praktiškos išvados yra tokios: išėjus į pen
siją ar intelektualui patekus į fizinį darbą, 
reikia ir toliau aktyviai interesuotis dvasi
niais klausimais ir tuo duoti darbo savo 
smegenims. Jei intelektualas, virtęs fizi
niu darbininku, ar pensininkas nutraukia 
dvasini darbą ir savo galvojimą užima tik 
tuo, ką jis mato bute, kieme ir gatvėje, jei 
senas žmogus nustoja intensyviau savo 
smegenimis dirbti ir tuo migdo savo dva
sinius interesus, tad jis ima staigiai senti, 
psichiškai vaikėti. Nenutraukiamas inte
lektualinis darbas yra dvasinės jaunystės 
prailginimas.“ J. Gobis „Drauge“.
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Vasaros atostogų metu su savo kolega, 
Rovdenu, nukeliavo j Ežerų Sritį; savaitę 
pravaikščiojo ir pralaipiojo, kol Rovdenas 
kažkokiais šeimyniais reikalais staiga tu
rėjo išvažiuoti. Gipsas liko vienas Veisdei- 
lės Viršūnėje, kur jis buvo apsigyvenęs 
mažame ūkyje. Vieną dieną, kopdamas | 
Didįjį Pašelmenį, pastebėjo susijaudinusią 
merginą, bemojuojančią nuo pavojingai at
rodančios atbrailos. Galvodamas, kad ji bus 
patekusi į sunkumus, jis skubėjo jos pu
sėn, bet beskubėdamas pats paslydo ir iš
sinėrė sau “kojos riešą. Kaip paaiškėjo, iŠ 
viso ji nebuvo susidūrusi su jokiais sun
kumais, tik rodė ženklus draugei, buvusiai 
toliau kalnuose; ji buvo patyrusi laipioto
ja, geresnė net už Cipsą, kuris taip pat 
buvo gana geras. Tuo būdu jis atsidūrė 
gelbstimojo vaidmenyje, užuot buvęs gel
bėtoju; ir nė vienas vaidmuo nebuvo iš to
kių, kuriuos jis mėgtų. Juk jis, kaip pats 
pasakytų, nemėgo domėtis moterimis; nie
kad nesijautė su jomis jaukiai ar kaip-na
muose; ir vos tik pradėjus kalbėti apie tą 
baisųjį sutvėrimą, šitą devyniasdešimtųjų 
metų Naująją Moterį, jį apimdavo siaubas. 
Jis buvo ramus, ribotas žmogus, ir pasau
lis, žvelgiant į jį iš Brukfildo dangaus, jam 
atrodė kupinas neskanių naujovių; ten bu
vo vaikinas, pavarde Bernardas Shaw'as 
pilnas keisčiausių ir didžiai peiktinų nuo
monių; ten taip pat buvo Ibsenas su ramy
bės neduodančiomis savo dramomis; ten 
buvo šitas naujasis pamišimas važinėt 
dviračiais, kuriuo vienodai naudojasi tiek 
moterys, tiek vyrai. Gipsas nepersiėmė vi
sais tais moderniaisiais naujoviškumais ir 
laisvėmis. Gipsas turėjo neaiškų suprati
mą, jei iš viso buvo jį kada nors aptaręs, 
kad puikių moterų esama sflpnų, nedrąsią 
to švelnių ir kad puikių vyrų elgsena su 
jomis paremta mandagiu, bet daugiau ato
kiu riteriškumu. Dėl to jis nesitikėjo Di
džiajame Pašehnenyje užtikti moters; nu
sitikęs tokią, kuri atrodė reikalinga vyriš
kos pagalbos, dar labiau buvo nugąsdintu 
pasikeitusios padėties, kai ji atėjo 
jam. Ji atėjo. Ji, o taip pat jos drat ** .*> 
vos tik pajėgė etti, ir būta sunka««4l(-*< 
stačiu taku nuvesti ii i Veasdefla.
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Tremties prenumeravimosi sąlygos: 
Vokietijoje 1 mėnesiui 3 DM, gi prenumeruojant dviem mėnesiam ir iš anksto 
sumokant prenumeratą — 5 DM ♦ Anglijoje mėnesiui 7 tarptautiniai kuponai; 
atsiskaitoma tiesioginiai su redakcija: Tremtis, (13b) Memmingen, Postfach 2, Ger
many. ♦ Australijoje 1 mėn. 5 šil. ♦ Amerikoje ir kitose pietų Amerikos 
šalyse: 1 mėn. 0,5 dol. ♦ S k e 1 b i m a i: iki 15 žodžių 2,5 DM. Sveikinimai ir užuo
jautos 5 DM. Neapmokėti skelbimai nespausdinami. * Rankraščiai taisomi Re

dakcijos nuožiūra, nesunaudoti nesaugomi.

Lietuvos kolchozininkai aplankė Stalino 
gimtinę

Vilnius. Vilniaus radiofono pranešimu 
spalio 21 dieną iš Gruzijos grįžo Lietuvos 
žemės ūkio darbuotojų ekskursija, aplankiu
si Stalino gimtinę, pekeliui užsukusi 
Maskvon ir susipažinusi su Gruzijos žemės 
ūkio pasiekimais. Ekskursijoje dalyvavo 50 
asmenų iš įvairių Lietuvos vietovių: iš 
Prienų rajono Žemaitės vardo kolchozo Si
mas Leonavičius, iš Pabradės medelynų 
tvarkytojas agr. VI. Rupinskas, iš Sedos 
rajono Kazys Rimdžius, iš Lazdijų rajono 
kolchozininkas Aleksas Dambrauskas, J. 
InŪrašius ir kt. Grįžusių vardu įspūdžius 
papasakojo K. Rimdžius.

„Garbingi užsakymai iŠ Leningrado ir 
Turkmėnijos“...

Vilnius. Vilniaus metalo dirbtuvės gavu
sios „garbingą užsakymą“ iš Stalingrado ir 
Turkmėnijos pagaminti universalinių agre- 
gatorių, kurie gaminami prižiūrint rusui 
Kuprijanovui. Dirbama lenktyniaujant ir 
dirbantieji pasižada „revoliucijos šventės 
proga pagaminti pirmą agregatorių“, kad 
prisidėtų prie komunistinės statybos...

Už 1600 rublių Stalino raštų ...
Vilkaviškis. Vietinės vidurinės mokyklos 

mokytojai ypač daug perką Stalino raštų, 
kurių platinimą vykdąs mok. Ulevičius ir 
kt. Mokytojai Stalino raštų nupirkę už 
1600 rublių.
Atidaroma 10 parduotuvių kolchozininkams

Vilnius. Spalio revoliucijos sukakties 
proga, informuoja Vilniaus radiofonas, į 
"Lietuvos sodžius būsią pasiųsta tekstilės ir 
kitų prekių už 50 000 rublių. Numatoma 
atidaryti 10 kolchozų parduotuvių bei 
kioskų.

TREMTIES INFORMACIJA
Lietuvių uniformose atvyko Europon. 

■Paskutinių savaičių būvyje keli lietuviai 
tremtiniai, kurie prieš pora metų emigravo 
Amerikon, atvyko Vokietijon su amerikie
čių kariuomenės daliniais. Kai kurie at
vykusieji užsisakė TREMTĮ.

Rūpinamasi įsteigti organizaciją, kuri 
rūpintųsi emigracija po IRO. Prieš kiek 
laiko New Yorke įvyko pasitarimas pagal
binių organizacijų atstovų tremtinių emi
gracijos reikalais, kuriame buvo keltas 
klausimas dėl reikalo sudaryti specialią 
tarpvyriausybinę organizaciją, kuri rūpin
tųsi tremtinių emigracija pasibaigus IRO 
veiklai. Tuo reikalu įteiktas pareiškimas 
JAV valstybės departamto sekretoriaus 
Jungtinių Tautų reikalams pavaduotojui ir 
sueita į kontaktą su valstybės departa
mentu.

Parūpino 150 sutarčių. BALFas paskuti
niu metu parūpino 150 sutarčių jų neturė
jusiems tautiečiams. Be to, sudarė visų at
mestųjų sąrašus ir juos pasiuntė BALFo 
centrui. Sueita į kontaktą su iŠ Vašingtono 
atvykusiu užkliuvusių byloms peržiūrėti 
atstovu.

10 000 atmestųjų. Praėjusią vasarą spe
cialiai komisijai tikrinant dėl sveikatos už
kliuvusių emigracijos kandidatų bylas, jų 
apie 70—80 procentų atmetė. Tokiu būdu 
atmestųjų skaičius su jų šeimų nariais pa
siekė 10 000. Dabar pagalbinės organizaci
jos deda pastangų, kad dar kartą būtų per
žiūrėtos atmestųjų bylos tarptautinių spe
cialistų gydytojų, ne amerikiečių komisijų, 
ir kad būtų sušvelnintos sąlygos išemigruo
ti bent tiems silpnesnės sveikatos emi
grantams, kurių kiti šeimos nariai jau įsi
kūrę Amerikoje. Ryšium su šiuo pagalbi
nių organizacijų kreipimusi Vokietijon jau 
atvyko vyr. kons. Mc Tigue.

95 metų lietuvis lėktuvu Amerikon. Ne
senai spaudoje buvo pateikta nemaža in
formacijų apie 105 metų lenkės kelionę

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai
Ieško

Mr. Petras Šikšnius paieško Marijos 
Sikšnienės, gim. Vanagių km., Ž. Naumies
čio v., Tauragės apskr.

žinantieji apie paieškomąją prašomi pa
rašyti betarpiai Mr. Petrui Šikšniui, 74 
Alderst. Waterbury 8, Conn., USA.

NE VIEN DUONA ŽMOGUS GYVENA
Šiomis dienomis Bostone, Amerikoj, išė

jo iš spaudos nauja knyga apie Fatimą 
„Marija kalba pasauliui“. Knyga didelio 
formato, 264 pusi., su 18 paveikslų, kaina 
2 doleriai. Knygoj smulkiai aprašyta ką 
pasakė Marija, pasirodžiusi Portugalijoj 
1917 metais, ko jinai reikalavo iš žmonių, 
ką matę tada į pasirodymo vietą susirinkę 
70 000 asmenų, kodėl dabar kasmet gegu
žės ir spalio mėn. 13 dieną suplaukia į

Joniškio rajono kolchozai
Joniškis. Joniškio rajono veikia kolcho

zai šiais vardais: Stalino, Lėnino, Kapsuko, 
Kirovo, Cvirkos ir kt. rusiškais vardais. 
Rajono agronomu yra Stp. Stripeikis. Jo 
pareiškimu, padarytu per Vilniaus radio
foną spalio 19 d., Joniškio rajono kolcho
zai yra pasižadėję iki 1954 metų pereiti 
prie socialistinės sėjomainos, tada, įvyk
džius šią sėjomainą, kolchozininkai už dar
badienį gausią po 9 kg grūdų, bet tik 1954 
metais, jei ligi to laiko bus įvykdyta nau
joji sėjomaina...

2.00 inteligentų ir 100 politinių 
pranešimų... *

Žiežmariai. Vilniaus radiofono teigimu 
kapitalistiniais laikais Žiežmarių kaime te
buvusios dvi karčiamos ir mokykla, kuri 
vokiškų banditų buvusi sudeginta. Dabar 
Žiežmariai tapę rajono centru su 100 inte- 
legintų, kurie darę pranešimų politinėmis 
bei mokslinėmis temomis tai pat 100. Ypač 
esąs didelis tarybinis vietos gyvenimo 
ramstis zootechnikas Daunoras ir kt.

Pradės dirbti 8-ju greičiu...
Vilnius. „Lelijos“ siuvimo kolektyvas, 

dirbąs automatinėmis mašinomis, sakosi 5 
dienų būvyje pagaminęs 1000 gatavų dra
bužių. Komjaunuolė Černiauskaitė sakosi 
prie mašinos dirbanti 6 greičiu, bet numato 
pradėti dirbti 8-ju greičiu.

Visagalintieji „valdovai“
Utenos rajono komunistų partijos sekre

toriumi yra Kutka, kurio pastangų pasė
koje kolchozininkai pieno prievoles įvykdė 
115,05 procentais.

Salantų rajono komunistų partijos sekre
torius ir vyriausias „valdovas“ yra Nar
butas.

Amerikon lėktuvu. Netrukus po t©, šių me* 
tų vasarai baigiantis, iš Europos Ameri
kon lėktuvu pas savo sūnų nuvyko lietu
vis 95 metų senelis Stirbys, kuris, pamatęs 
Ameriką pro automobilio langą, pavadino 
„dangaus kraštu“. Kai kurie amerikiečių 
lietuvių laikraščiai pažymi, jog, gal būtį 
šiam seneliui iš tiesų Amerika ir paliks 
„dangaus kraštu“, tačiau susiduriantiems 
su darbų fabrikuose kartais Amerikai su
teikiamas kitas vardas.

TREMTIES ATSAKYMAI
BALFo atstovybei (atsakant į Br-nės 

laišką): turbūt nepavyks TREMČIAI išaiš
kinti, kas turėtų mokėti už besigydžiusį 
tautietį A.R. prenumeratą, nors užsakant 
raštelis rašytas Tamstos buvusio pavaldi
nio. Prieš pora mėnesių buvo kreiptasi į 
LRK, kuris atsakė, kad reikia kreiptis į 
BALFo atstovybę. Kai TREMTIS kreipėsi 
į Balio atstovybę, Tamsta maloniame laiš
ke patari kreiptis į LRK... Biurokratiz
mas, pasirodo, iš tiesų gali būti didžiausias 
laiko gaišintojas jo stokojantiems ir savos 
rūšies užsiėmimas laiko turintiems. Kitais 
Tamstos maloniais patarimais, nors jie iš 
tiesų praktikoje ne visada pritaikomi, 
TREMTIS bandys tam tikrais atvejais pa
sinaudoti ...

Mr. Krausui, Australijoje: Tamstos už
sakymai „Altorių Šešėly“ gauti. Abi kny
gos nurodytais adresais išsiųstos spalio 
15 d.

B. Banevičiui: Tamstos prenumeratos pa
dengimas baigiant šių metų lapkričio mė
nesiu yra gautas. Ačiū.

J. Agurkiul: Tamstos adresas pakeistas. 
Prenumerata padengta baigiant šių metų 
rugpjūčio 31 d.

Fatimą po 5—700 000 įvairių luomų bei 
profesijų žmonių.

Italų kalba šią knygą parašė prof. dr. L. 
Gonzaga da Fonseca, bet ji greit buvo iš
versta į portugalų (du vertimai), prancūzų, 
anglų, vokiečių ir lenkų kalbas. Itališkai 
jos jau išleista 10 laidų, vokiečių 9 laidos 
ir išparduota šimtai tūkstančių egzemplio
rių. Lietuvių kalbon išvertė ir išleido kun. 
M. Vembrė, kalbą taisė rašytojas St. Sant
varas.

Kas tik šią knygą lietuviškai perskaitė, 
tie gėrėjosi jos turiniu ir kalba. Leidėjas 
per BALFą paaukavo 10 egz. lietuviams, 
tebesantiems Vakarų Europpoj.

Prašykite savo giminių ir pažįstamų, gy
venančių Amerikoj, užsakyti šią knygą. 
Knyga gaunama pas leidėją, šiuo adresu: 
Fatimos knyga, 122* Canton St., Stoughton, 
Mass., USA.

Lietuvis architektas, Vokietijoje pasta
tęs visą eile žymią pastatu

Inž. architekto O. Tyliaus pavardė bene 
geriausiai derinasi su jos savininko būdu. 
Šiandien tremtiniškame gyvenime vis 
daugiau pasireiškiant negeistinam susmul
kėjimui, nepagrįstam daugelio asmenų sa
vęs kėlimui prisisegtais bet neužtarnautais 
ir nepasiektais titulais, kada ne pozityviu 
darbu, bet išgalvotu titulu kai keno ban
doma save „iškelti“, inž. architekto O. Ty- 
liaus atlikti darbai tremtyje dideliu kon
trastu skamba su kai keno mėgstamais ne
pagrįstais saviaukštinimais.

Senelių prieglaudų projektai
Sį rudenį Domstadte, prie Ulmo, įvyko 

senelių prieglaudos, kurios statyba atsiėjo 
2 milionus DM., iškilmingas atidarymas, 
kurio metu ypač buvo užakcentuotas archi
tekto Tyliaus darnus problemos išsprendi
mas dviejų konfesijų bažnyčias įrengiant 
po vienu stogu. Amerikietis generolas, kal
bėjęs senelių prieglaudos atidarymo iškil
mėse Domstadte, architektui Tylui palin
kėjo kitu atveju šitokiu gražiu būdu iš
spręsti problemą po vienu stogu sujungiant 
ir daugiau konfesijų bažnyčių.

Domstadte senelių tremtinių prieglaudai 
pastatai nėra pirmas architekto Tyliaus 
darbas Vokietijoje. Kai 1949 metais IRO 
vadovybėje kilo sumanymas statyti prie-

Amerika numato suteikti pagalbą 115000 
tremtiniu ir pabėgėlių

Jungtinių Amerikos Valstybių Užsienio 
Reikalų Ministerijos spaudos referentas 
Lincoln White spalio 21 dieną pareiškė, 
jog JAV vyriausybės sluogsniuose kelia
mas klausimas sueiti į kontaktą su atitin
kamų europinių valstybių atstovais ap
svarstyti gyventojų pertekliaus problemai. 
Amerika iš savo pusės numatanti paruošti 
atitinkamą planą, pagal kurį, su Europos 
valstybėmis sudarant provizorines sutartis, 
numatoma pirmųjų metų eigoje 115 000 as
menų sudaryti įsikūrimo galimybes. Siam 
reikalui pirmaisiais metais numatoma skir
ti, 34 milijonai dolerių.

Toliau informatoriaus buvo pareikšta, 
jog šitokio plano paruošimas siejasi su 
Olandijos karalienės Julianos kreipimusi į 
prezidentą Trumaną dėl JAV prisidėjimo 
prie tremtinių bei pabėgėlių problemos 
greitesnio išsprendimo.

Pagal numatomąjį planą pirmoje vietoje 
parama paliestų tremtinius ir pabėgėlius, 
ieškant būdų sudaryti sąlygas jiems įeiti į 
normalaus gyvenimo vėžes, kas, amerikie
čių manymu, tegalima atsiekti emigracijos 
būdu. '

Sitam klausimui apsvarstyti numatoma 
sušaukti konferencija, kurioje, be ameri
kiečių atstovų, dalyvautų ir europinių val
stybių atstovai, ypač tų valstybių, kurioms 
aktuali tremtinių ir pabėgėlių problema.

Siūlo steigti organizaciją 
nerusams iš sovietą laisvinti

Philadelphia. JAV, Philadelphijoje įvy
kusiame didžiuliame ukrainiečių susirinki
me kalbėjęs O’Connor iškėlė mintį dėl 
reikalo steigti organizaciją laisvinti iš suo- 
vietų kitų tautų pavargtiems žmonėms, ku
rie nėra rusų kilmės. Kalbėtojas pareiškė, 
jog 54 procentus sovietų gyventojų sudaro 
ne rusų kilmės žmonės. Lietuviai, latviai, 
estai, ukrainiečiai ir visa eilė kitų, — kal
bėtojo pareiškimu, — nieko bendra neturi

Lietuviai Madagaskare. Madagaskaro di
džiulė sala prie pietryčių Afrikos, supama 
Indijos vandenyno, pasižymi iš pirmo po
žiūrio nuostabiai gražia gamta, tačiau čia 
gyvenimo sąlygos gana sunkios dėl klima
to nepakeliamumo. Dėl šių priežasčių Ma
dagaskarą kai kas mėgsta vadinti baltųjų 
kapinėmis. Čia, Madagaskare, gyvena prof. 
E. Galvanauskas. Be to šioje saloje esan
čiame prancūzų svetimšalių legione yra 
keletas lietuvių.

Belgijos lietuviai ruošiasi lapkričio 23-jai. 
„Gimtoji Šalis“ informuoja apie lietuvių 
pasiruošimus Lieže minėti Lietuvos kariuo
menės šventę, po kurios įvyks atsisveiki
nimas su tautiečiais viengungiais, išvyks
tančiais į Kanadą.

Tas pat laikraštis ragina savo tautie
čius Vėlinių dienos proga papuošti miru
sių lietuvių kapus.

Iš Brazilijos emigruoja Kanadon. Kele
tas lietuvių tremtinių, anksčiau emigravu
sių Brazilijon, dabar ruošiasi iš Brazilijos 
emigruoti Kanadon. Kanadon pasiruošę 
persikelt^ A. Sikšta, J. Jasilionis, A. Stri
maitis ir Gauliai. Gi A. Ignotavičius su šei
ma, kiek pagyvenęs Brazilijoje, nutarė 
persikelti Pietų Afrikon, — vis arčiau Eu
ropos žemyno.

Lietuva per Kolumbijos radiofoną. Tau
tos Šventės proga per Bogotos nacionalinį 
radiofoną buvo transliuojama kun. Saldu- 
ko paskaita, kuria apibudinta Lietuvos so
vietizacija, ir keletas lietuvių liaudies 
dainų.

Sekmadienio mokykla Australijoje. Pe
dagogo A. Krauso iniciayva Australijoje, 
Melbourne, suorganizuota lituanistika mo
kykla, veikianti sekmadieniais, šios mo
kyklos mokytojais sutiko būti P. Vaselis, 
V. Kazlauskienė, M. Bulakienė, K. Mielda- 
žys, vadovaujant A. Krausui. Mokyklai 
baldus parūpino Melbourne Lietuvių Kul
tūros Fondo skyrių©

glaudas seneliams tremtiniams, tada buvo 
paskelbtas konkursas paruošti projektams. 
Konkurse dalyvavo eilė vokiečių architek
tų ir lietuvis architektas Tylius. IRO va
dovybė lietuvio architekto Tyliaus projek
tams pripažino pirmenybę ir nuo to laiko 
pagal jo projektus Vokietijoje pastatyta 
visa eilė pastatų. Praėjusiais metais prie 
Berchtesgadeno buvo atidaryti tremtiniams 
seneliams modernios prieglaudos rūmai In- 
sula-Strup, kurių statyba įvykdyta pagal 
arch. Tyliaus projektą.

Projektai naujoms senelių statyboms
Šiuo metu arch. Tylius turi paruošęs se

nelių prieglaudų numatytoms statyboms 
Traunsteine, Schwabisch-Gmiinde, Yra su
projektavęs eilę pastatų Gautingo sanatori
jai, paruošęs projektą vaikų ligoninės sta
tybai Goggelau.

Pagal arch. Tyliaus projektus Vokieti
joje yra pastatyta visa eilė darbininkams 
kolonijų ir fabrikų. Arch. Tylius turi už
patentavęs kelis išradimus susisiekimo ir 
aviacijos srity.

Kilimo inž. arch. O. Tylius yra Lietuvos 
pajūrio. ' it' Studijas baigė Tylius lietu- 
voje, Vytauto Didžiojo universitete. Jau 
studijų metais pagal jo projektus buvo pas
tatyta visa eilė viešų ir privačių pastatų.

P. R.

su rusais, dėl to reikalinga JAV kurti or
ganizaciją remti iš sovietų išsilaisvinti ne 
rusų kilmės žmonėms.

Knygą Leidyklos 
„VENTA" Pranešimas

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

5. AI. 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.

Svetimšaliams gydytojams neleis prakti
kuoti. Australijoje įsikūrę lietuviai gydyto
jai, lygiai kaip ir kitų tautų, per vietos 
gydytojų draugiją kreipėsi į Australijos 
valdines įstaigas, kad svetimšaliams gydy
tojams būtų leista verstis praktika. A. L. 
informuoja, kad europiečiams gydytojams 
pietų Australijos vyriausybė atsisakė su
teikti teisę praktikuoti. Pirmiausia jie turį 
tris metus studijuoti, atlikti praktiką, ir 
išlaikyti egzaminus, tik po to galėsią vers
tis praktika.

Tremties
JAV:

1) Mr. Stp. Nasvytis
4579 W. 157 Str., 
Cleveland 11, Ohio

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

3) Mr. A. Siliūnas
5125 So La Grosse Ave, 
Chicago 38, Ill.

4. Mr. VI. Pauža 
9124 Quincy, 
Detroit 4, Mich.

5) Mr. Ed. Vilutis 
3736 Puloski Str., 
E. Chicago, Ind.

Australijoje:
1) Mr. P. Lukošiūnas

Box 1669 M., G. P. O. 
Adelaide, S.A.

2) Mr. J. Glušauskas
35 Cator Str., 
West Hindmarsh, 
Adelaide, S.A.

Argentinoje:
Sr. L. Kančauskas

Calle Paso de Burgos 17 
Avellaneda, Buenos Air

Keliais 
sakiniais

Vėl du britų mokslininkai pabėgo Rusi, 
jon? Spauda praneša apie dviejų britų 
mokslininkų dingimą, kurie, spėjama, gėlį 
būti pabėgę Sovietų Sąjungon. Abu moks
lininkai D. O'Connor ir William Camp
bell — dirbo britų nacionaliniame institu
te medicinos tyrimų srity. Be to abu turė
davę progos lankytis britų atominių tyri
mų centre Harwellyje. Abu dingusieji yra 
radioaktyviųjų medžiagų specialistai. Mi
nėti mokslininkai buvo gavę atostogų ir iš 
jų laiku negrįžo, sukeldami įtarimo, kad 
galį būti pabėgę pas sovietus. Praėjusiais 
metais maždaug šiuo pat laiku, pasinaudo
damas atostogomis, paspruko Harwellyje 
dirbęs Pontocervo, kuris sovietams pristatė 
vandenilo bombos brėžinius.

Vokietis užvedė bylą dėl pavardės. Didi
kų kilmės vokietis Dr. Robert De Lavalla- 
de iškėlė bylą kaliforniškei filmų artistei, 
save pasivadinusiai Angelle De Lavallade. 
R. De Lavallade teigia, kad pasauly tebuvę 
trys De Lavallade; vienas iš jų 1813 metais 

sausio 2 dieną žuvęs Vilniuje, Napoleono 
armijoms po nesėkmingo žygio besitrau
kiant iš Rusijos. Dr. Robert De Lavallade 
reikalauja 10 000 dolerių iš šios filmų artis
tės, pasivadinusios jo pavarde.

Bėga ir iš Jugoslavijos. Ne tik iš Sovie
tų kontroliuojamų sričių pasitaiko vis daž- 
nėją pabėgimai. Paskutiniu metu jugoslavų 
keleivinis lėktuvas nusileido Šveicarijoje. 
Lėktuvo lakūnui pasiryžus pasprukti iš 
Jugoslavijos, vietoje leidęsis Belgrade jis 
pasuko linkui Šveicarijos. Tatai patyręs 
radistas pradėjo prieštarauti. Įvyko riaušės 
tarp lėktuvą vairavusio lakūno, radisto ir 
kitų sąmokslininkų. Riaušių metu lėktuvai 
apie minutę laiko skrido be vairuotojo. 
Galiausiai radistas buvo surištas, o suma
nęs pabėgti lakūnas ėmėsi vairuoti lėktuvą.

Amerikiečių nuostoliai Korėjoje. Vašing
tone pateiktomis informacijomis iki spalio 
15 dienos Korėjos fronte amerikiečiai ne
teko 90 935 vyrų, iš kurių 13 731 žuvusiais, 
64 777 sužeistais ir 12 427 dingusiais be 
žinios.

Bedarbiai Berlyne iškasė „jūrą“. Vidury
je Berlyno, vadinamajame Tirgartene, 
miesto bedarbių jėgomis iškastas prūdas, 
apimąs 1700 kvadratinių metrų. Šiame prū
de numatoma užveisti auksinių žuvų; eilė 
anglų sodininkysčių pasižadėjo teikti įvai
rių gėlių atmainų papuošti „dirbtinės“ jft- 
ros Berlyno viduryje pakrantes.

Sovietų amnestija Vokietijoje, nepalietu
si politinių kalinių. Rytų Vokietijoje vietos 
teisingumo žinybų buvo paskelbta amnes
tija, kurie turėjo paliesti 20 000 imtinių. 
Spaudoje skelbiama, jog vadinamoji am
nestija tepalietusi smulkius ūkinius nusi
žengėlius, kriminalinius nusikaltėlius, ta
čiau politinių imtinių amnestija nepalie
tusi.

Argentinos prezidentą Peroną iškvietė 
duelln. Urugvajuje gyvenas Dr. E. San 
Martino, buvęs Argentinos parlamento 
narys, iškvietė prezidentą Peroną duelln.-..

Vokietijoje galimas elektros vartojimo 
suvaržymas. Vokiečių ūkinės įstaigos šiuo 
metu svarsto klausimą elektros vartojimo 
suvaržymo, kuris greičiausiai negalės būti 
išvengtas dėl stokos anglies.

* New Yorko steito gubernatorius T. De
wey, buvusis kandidatas į JAV preziden
tus, per radiją pasakytoje kalboje davė su
prasti, jog jis pritartų atominėmis bombo
mis Mandžiūrijos bombardavimui.

* Vakarų Vokietijos Bonnos vyriausybė 
numato stambias sumas skirti bunkerių 
įrengimams, kad karo atveju gyventojai 
turėtų kur slėptis nuo orinių puolimų.

♦ Graikijos pilietinio karo metu nemaža 
graikų vaikų komunistinis elementas pa
grobė ir išgabeno į sovietų satelitinius 
kraštus. Ypač nemaža graikų vaikų iki 
šiol randasi Čekoslovakijoje. Graikijai per 
Jungtines Tautas kreipusis dėl vaikų grą
žinimo iš Čekoslovakijos, šios vyriausybė 
gautą memorandumą atmetė, pareikšdama, 
jog graikų vaikai tik tuo atveju galės bū
ti grąžinti, kai Graikijoje bus įvestas „nor
malus demokratinis gyvenimas“...

♦ JAV prezidentas Trumanas spalių 15 
dieną pasakytoje kalboje pareiškė, jog 
Amerikos karinio svorio pakėlimas turįs 
privesti prie susikalbėjimo su sovietais.

atstovybės
Belgijoje:

Mr. Stp. Paulauskas
81/186 Pairę du Horloz, 
Tilleur-Li ege 

Brazilijoje:
Sr. St. Jaseliūnas,

Av. Churchill 94-11® 8/1.110
Riode Janeiro, Brasil. 

Kanadoje:
Mr. F. Valys

302 Euclid Ave, 
Toronto, Ont.

Per šluos atstovus galima užsiprenume
ruoti TREMTĮ ir užsakyti kitus TREM
TIES Leidyklos leidinius:

1) Putino Mykolaičio žymųjį romaną 
„Altorių Šešėly“,

2) Igno Šeiniaus „Kuprelį“,
3) Vytauto Alanto romaną „Pragaro 

Pošvaistės“. Visos TREMTIES išleistos 
knygos yra įrištos drobėje.

Pastaba: leidiniai Nr. 2 ir 3 atsto
vams išsiuntinėjami spalio paskutinėmis 
dienomis.

Kiti talikininkai: TREMTIS tu. 
ri dar visą eilę malonių talkininkų JAV: 
Mr. J. Jašinskas So Bostone, Mr. J. Cėsna 
Čikagoje, Mr. Pr. Pravilionis Rockforde, 
Mr. VI. Petrauskas Wankegau, kurie tal
kina ypač knygų paskleidime, per juos 
vietoje TREMTIES Bičiuliai gali įsigyti bei 

s. užsisakyti naujausius TREMTIES leidinius.
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