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Savomis temomis

Mindaugo minėjimas 
Amerikoje

Čikagą. Spalio 28 dieną Čikagos Kate
droje įvyko Lietuvos (4ldiaus Mindaugo 
700 metų krikšto sukakties minėjimas. Pa
maldų metų giedojo čikagiečių lietuvių 
jungtinis choras, vadovaujamas Pociaus. 
Iškilmėms pritaikytą pamokslą pasakė J. 
E. Vysk. Brizgys.

Milė vysk. Būčys
Roma. Spalio 25 dieną Romoje mirė 

J. E. vyskupas Pr. Būčys, buvęs marijonų 
generolu. Romoje vysk. Būčys atstovavo 
graikų unitus. Velionis yra parašęs visą 
eilę religinio turinio veikalų.

Konferencija emigracijos 
reikalu

Vašingtonas. Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybės atstovas pareiškė, jog 
Amerika esanti pasiruošusi sušaukti kon
ferenciją imigracijos reikalams aptarti. 
Šioje konferencijoje, be visų valstybių 
Amerikos žemyno, dalyvausianti Vokietija, 
Australija, Naujoji Zelandija, Olandija ir 
Rali ja.

Konferenciją numatoma sušaukti Brūse- 
lyje. Joje numatomi aptarti europinių gy
ventojais pertekusių valstybių dalies žmo
nių perkėlimas į užjūrio šalis. Sitam rei
kalui JAV-kongresas paskyrė 10 milijonų 
dolerių. Numatomoje konferencijoje būtų 
aptartas ir minėtos pinigų sumos panau
dojimas europiečių emigracijai remti.

Pats laikas užsisakyti Trem
ties išleidžiamus naujus veika
lus: Igno Šeiniaus Kupreli ir 
Vytauto Alanto Pragaro Poš
vaistes. Abu veikalai užsisa- 
kusiems pradedami išsiuntinė

ti 15 lapkričio.

Bendruomenės 
Informacijos

Steigiami lietuvių tremtinių vaikų na
mai. PLB Vokietijos Krašto Valdyba savo 
informaciniame biuletenyje informuoja, 
kad VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOS 
bendrabutis paverčiamas „Lietuvių tremti
nių vaikų namais“, kuriuose gyvens ne tik 
gimnazijos moksleiviai,* bet ir pradinių mo
kyklų amžiaus vaikai, atvykę iš tų vieto
vių, kur neveikia lietuvių mokyklos. Lie
tuvių šeimoms išsiuntinėti pranešimai, ku
riuose raginama pasinaudoti sudarytomis 
sąlygomis leisti savo vaikus į lietuvišką 
mokyklą. Šiuo metu jau 10 lietuviukų iš 
kitų Vokietijos vietovių atsiųsti į Diephol- 
zą mokytis lietuvių pradinėje mokykloje. 
Laukiama daugiau atvykstančių.

Nauji mokytojai Vasario 16 gimnazijoje. 
Eilei mokytojų, dirbusių Vasario 16-šios 
gimnazijoje, išemigravus, pakviesta naujų 
pajėgų. Vasario 16 gimnazijoje pradėjo 
dirbti Dr. J. Sakalauskas, K. Motgabis, 
J. Jurkaitis, P. Knopfmueleraitė ir P. Pet
kevičius.

Be to, gimnazijos vadovybės nutarimu 
Įvedama praktinių dalykų dėstymai. Pir
moje vietoje mergaitės pradedamos moky
ti kulinarijos. Moko Petkevičienė. Netru
kus numatomas įvedimas audimo, siuvimo 
bei mezgimo dėstymas.

Stambiausi Vasario 16 gimnazijos rėmė
jai. PLB Vokietijos Krašto Valdybos biu
letenyje pateikiamas sąrašas Vasario 16- 
šios gimnazijos ir Vargo Mokyklų Vokie
tijoje rėmėjų. Stambiausių rėmėjų susi
laukta iš JAV: „Dainavos“ ansamblis Či
kagoje atsiuntęs 500 dol, Lawrence lietu
viai 407 dol, tremtinių draugija Brooklyne 
150 dol, J. Cėsna 148 dol, Pr. Pauliukonis 
140 dol, Br. Siliūnas 107 dol., Maž. Liet. 
Bičiulių Dr-ja Montrealy 200 dol. Visa 
eilė asmenų aukoję mažesnėmis sumomis. 
Nemaža aukų gauta per BALFą.

Tremtinių globa naujose rankose. Lenkų 
tremtinių spauda pateikia informacijų, kad 
spalio 8 dieną Aukštasis Komisaras trem
tiniams (ITO) perėmė iš IRO tremtinių 
politinę ir teisinę globą (tokių informacijų 
oficialiai IRO spaudai dar nedavė. Red.). 
Komisaru tremtinių reikalams esąs paskir
tas Roehrhold.

TREMTIES Išleistas trijų 
dalių V. Mykolaičio — Putino 
žymusis romanas „Altorių Še
šėly“ viename didžiuliame gra
žiai (rištame tome yra vertin
giausias šių metų leidinys. 
Knyga užsisakoma tiesioginiai 
leidykloje, arba pas TREM
TIES atstovus, 't

Apie antrą kartą iš Lietuvos 
ištremtuosius

(4) PASAKOJA PRO GELEŽINĘ UŽDAN GĄ LAISVAN VAKARU PASAULIN PRASIVERŽĘ LIETUVIAI
Toliau išsikalbam su laisvę pasiekusiais 

vyrais apie pirmojo sovietų trėmimo kai 
kuriuos lietuvius, grįžusius Lietuvon. Čia, 
Vakaruose, apie tuos „grąžintuosius“ savo 
laiku būta įvairių spėliojimų. Vieni teigė, 
kad „grąžintieji“ grąžinti su tam tikromis 
sąlygomis, kiti pasakojo, jog grąžinimas 
įvykdytas propagandiniais sumetimais.

Pasirodo, jog tokių grįžimų iš tiesų būta. 
Vienas kitas, atrodo, greičiausiai grąžin
tas reklaminiais motyvais. Šios rūšies grį
žusieji, kurių yra labai nežymus skaičius, 
dažniausiai turi atitinkamus darbus. Ta
čiau yra buvusi dar kita sugrįžėlių kate
gorija. Tai tokie „sugrįžėliai“, kurie me
keno neatsiklausę ir niekeno neleisti slap
tomis grįžo į Lietuvą.

Slaptomis į Lietuvą grįžusieji
— Tokių sugrįžėlių pasitaikė daugiausia 

tuojau po karo, bolševikams antrą kartą 
Lietuvą okupavus, — pasakoja pažįstantie- 
ji nūdienio Lietuvos gyvenimo tikrovę.

— Kadangi ištremtieji, turimomis žinio
mis, buvo nublokšti į gana tolimąs Rusijos 
sritis, net anapus Uralo, kaip jie galėjo 
nugalėti tokius didžiulius nuotolius?

— Sunkios gyvenimo sąlygos žmogui, 
gelbstinčiam savo gyvybę, pasirodo sutei
kia tokių jėgų, kad jis pats kartais nu
stemba tiek jų turėjęs, — atsako ture j u šie-
ji progos susitikti ir išsikalbėti su „slap
taisiais sugrįžėliais“. — Kaip kad masės 
rusų, pokariniais metais plūste užplūdo 
Lietuvą, jon atvykę gelbėti savo gyvybės 
paskutinius likučius, taip ir slaptai pabė
gusieji ištremtieji lietuviai surado būdų ir 
priemonių pasiekti savo kraštą. Jie ėjo 
pėsti, vietomis slaptomis pavažiavo prisi
kabinę prie prekinių traukinių ir taip var
gais negalais pasiekė Lietuvą.

Pasirodo, kad dažniausiai pasitaikė tokių 
sugrįžėlių, kurių artimųjų paliko Lietu-*, 
voje, kurie pirmojo trėmimo metu buvo 
atplėšti nuo savo šeimų. Vienur vyras grį
žo pas žmoną, kitur pervargusi žmona po
kariniais metais susirado pas savo vyrą, ku
riam pavyko pasislėpti nuo pirmojo trėmi
mo.

Pirmomis dienomis tokie sugrįžėliai ga
vo atsikvėpti pasiekę savo namus. Tada 
sovietai dar tik buvo pradėję įvesti „savo 
tvarką“, dar nebuvo jų spėta suregistruoti 
kiekvieną Lietuvos gyventoją. Tačiau ta
tai neilgai truko. Greit pradėjo aiškėti 
slaptieji sugrįžėliai. Tokius, tik paaiškėjus 
apie jų slaptą sugrįžimą, tuojau pat suėmė

(hurdiillhii perėmus 
Anglijos vyriausybę

Spalio 25 dieną Anglijoje įvykusieji že
mųjų rūmų atstovų rinkimai baigėsi kon
servatorių partijos laimėjimu, buvusį karo 
meto ministerį pirmininką ir karo minis- 
terį Winstoną Churchillį vėl pastatant Di
džiosios Britanijos vyriausybės priešakyje. 
Darbo partija po šių rinkimų turėjo pasi
traukti iš valdžios posto, nors ji rinkimų 
metu arti 200 000 balsų daugiau surinko, 
kurie tačiau neatnešė laimėjimo dėl dviejų 
priežasčių: 1) dėl pačios rinkimų sistemos 
ir 2) dėl neišstatymo kandidatų visoje ei
lėje rinkimo apylinkių, kuriose dar- 
biečiai savo balsus atidavė konservato
riams. Pastarųjų rinkimų pasėkoje konser
vatoriai žemuosiuose rūmuose turės 320 
atstovų, gi Darbo partija 294. Tad vyriau
sybę sudariusieji konservatoriai turės stip
rią opoziciją darbiečiuose, kuri vis dėlto 
bus kiek silpnesnė, negu kad darbiečiams 
buvo konsc ’atoriai. Darbiečiai kraštą val
dė teturėdami 6 atstovų persvarą, gi da
bar konservatoriai turės 21 atstovų pers
varą, kuri nežymiai gali kryptelti vienon 
ar kiton pusėn gavus galutinius balsavimo 
duomenis.

Kodėl darbiečiai pralaimėjo? Dar prieš 
rinkimus nemaža buvo spėliojimų, jog visa 
eilė duomenų kalba už Churchillio parti
jos laimėjimą. Nors darbiečiai nemaža rū
pinosi ypač dirbančiaisiais, tačiau dėl Ang
liją ištikusių didžiulių vidaus sunkumų 
vyriausybė visos eilės pasižadėjimų tuos 
sunkumus įgalėti negalėjo įvykdyti. Su 
nežymia persvara praėjusius rinkimus ji- 
laimėjusi britų Darbo Partija vis dėlto iš
drįso daryti, ypač konservatyvių britų aki
mis žiūrint, revoliucinio pobūdžio reformų 
krašto viduje, kaip nacionallizacija. Su- 
valstybinimo stambiųjų įmonių akcija bri
tuose neturėjo populiarumo. Gi kai Darbo 
Partijos pavyzdžiu pradėjo sekti kiti kraš

ir vėl išgabeno į neaprėpiamus Sovietų 
Rusijos plotus.

— Kiti dar buvo teismo sprendimais nu
bausti už sauvališką grįžimą, — pasakoja 
laisvę pasiekusieji. — Buvo ir tokių atsi
tikimų, kad už vieno grįžimą buvo suimta 
ir išvežta visa šeima, kuri turėjo laimės 
būti nepaliesta pirmojo trėmimo.

Aiškėja ištremtųjų gyvenimo sąlygos
Iš grįžusių pasakojimų daug paaiškėjo 

apie sąlygas Sibiro taigose bei kitose Ru
sijos vietovėse. Pasirodo, kad yra sunkiau
sia tiems tremtiniams, kurie turi mažų 
vaikų bei kurių vyresnis amžius jau netei
kia jėgų atlikti tremtiniams skiriamus dar
bus. Vieniems tenka dirbti miškuose, ki
tiems prie uostų, tretiems kolchozuose ir 
t. t. Kas turi jėgų, kas įstengia atlikti ski
riamas gana dideles normas, tas dar gali 
šiaip taip verstis. Tačiau kuriam stinga jė
gų atlikti nustatytas darbo normas, tas ne
gauna pilno nustatyto gana kuklaus prasto 
maisto davinio ir tokio jėgos greit išsenka.

— Didžiausias sunkumas ištremtiesiems 
yra stoka drabužių, — pastebi vienas vy
ras, turėjęs progų išsikalbėti su slaptai grį
žusiais. — Kažin ar bepasitaiko tokių, ku
rie iš gaunamų už darbą atlyginimų 
įstengtų įsigyti kokį aprangalą. Pirmoje 

VĖLINIŲ VAKARĄ PRIE NEŽINOMOJO KAREIVIO KAPO LAISVĖS METAIS

tai, kaip Persija, kuri pasiryžo suvalsty
binti naftos šaltinius, ilgalaike sutartimi 
atiduotus eksploatuoti britų bendrovėms, 
tada patys darbiečiai gavo įsitikinti, kad 
jų naudojamų priemonių namie perkėlimas 
kitur pačiai Britanijai tampa nemaloniu 
kąsniu. Kilusieji braškėjimai britų koloni
jose bei bandymas su Britanija nutraukti 
turėtus ryšius artimuosiuose Rytuose, atro
do, taip pat turėjo būti viena iš priežasčių, 
dalį britų nuteikusių šį kartą balsuoti už 
konservatorių partiją. Iš kitos pusės, kaip 
visame pasaulyje, taip ir brituose vis aiš
kiau jaučiama artėjant metui, kada pir
mumas teks atiduoti krašto gynybos reika
lams. O šiuose reikaluose Winstonas Chur- 
chilis, žymios britų didžiumos akimis žiū
rint, yra tapęs specialistu, kukliai išsita
riant, ar net iš viso nepakeičiamu žmogu
mi. Tat ir ši aplinkybė buvo vienu iš pas
katų balsuotojų tam tikrai daliai pasisa
kyti už konservatorių partiją, kuriai va
dovauja Churchillis.

Churchillio vyriausybė ir didžioji politika.
Winstono Churchillio atsistojimas Angli

jos vyriausybės priešakyje, be tam tikrų 
posūkių vidaus gyvenime, turės turėti ati
tinkamo atgarsio ir nūdienos didžiojoje po
litikoje. Pirmiausia Churchillis yra šalinin
kas sustiprinimo krašto gynybos pajėgų. Jo 
ypatingas dėmesio kreipimas kariniam 
sektoriui parodo Churchillio, greta minis- 
terio pirmininko, pasiėmimą vadovauti 
krašto gynybai. Ir, nebus apsirikta pasa
kius, kad Churchillis, kreipdamas didesnį 
dėmesį į karinių pajėgų stiprinimą pas sa
ve, negu kad darė jo pirmatakai darbiečiai, 
pagrečiui rems ir kitų šalių įsijungimą į 
Vakarų Europos gynybą. Lauktina, jog 
Churchillio vadovaujama britų dabartinė 
vyriausybė parodys didesnį dėmesį Vokie
tijai, kad jos asmenyje būtų laimėtas busi
masis partneris. 

vietoje kiekvienas stengiasi prisipirkti 
maisto, kad ilgiau galėtų palaikyti savo gy
vybę. O maistas sunkiai gaunamas ir gana 
brangus. Ištremtųjų yra įkurdintų tokiose 
vietovėse, kur net gėlo vandens nėra ir 
darbe pavargusiems reikia eiti jo ieškoti 
kelioliką kilometrų.

Nauji trėmimai
Apie antrosios okupacijos metais vyk

dytus lietuvių gyventojų trėmimus TREM
TYJE jau anksčiau buvo rašyta ir, pasi
rodo, tos žinios, kitais keliais gautos, buvo 
gana tikslios. Nuo paskutinio masinio po
būdžio lietuvių trėmimo, įvykdyto 1949 me
tais, ligi šių metų vasaros tebuvo vykdomi 
ne masinio pobūdžio išvežimai, kurie, rei
kia pasakyti, vis dėlto yra gana dažni.

Pažymėtina, kad laiškų iš ištremtųjų gau
nama. Kas ištengia, bando jiems pasiųsti 
maisto siuntinėlį.

Iš gaunamų laiškų aiškėja, jog bene 
daugiausia paskutiniais metais ištremtųjų 
lietuvių bus patekę į Jesnojarsko ir Irkuts
ko sritis. Be visos eilės iš Jesnojarsko Lietu
vą pasiekusių ištremtųjų laiškų, šion sritin, 
pasirodo, esą ištremti ir kėdainiškiai Ty- 
senhausenai.

(Nukelta į 2 pusi.)

Santykiuose su sovietais iš Churchillio 
vyriausybės lauktina aiškesnės ir griežtes
nės laikysenos, negu kad darbiečių, ku
riuose itin nestigo svyravimų.

Žingsnis arčiau karo? Randasi manančių, 
jog Churchillio atfistojimas Anglijos vy
riausybės priešakyje sietinas su spartesniu 
artėjimu prie karo. Yra teigiančių, jog jau 
jei britai pasisakė už Churchillį, tatai reiš
kia, kad pripažįstama atėjus rimta metui. 
Iš kitos gi pusės Churchillis laikomas dide
liu realistu, bene mažiausiai mėgstančiu kal
bėti paslėptomis diplomatinėmis frazėmis. 
Laukiama griežtesnė laikysena sovietų po
žiūriu ir didesnis dėmesio kreipimas kari
nta sektorium, esą, gali būti paskatų sovie
tams liautis „lošti laiku“.

Situose spėliojimuose bene patikimiausia 
tiesa, tai kad pačių britų esamasis metas 
laikomas pakankamai rimtu ir dėl to ir pa
tikėtas krašto likimo vairavimas Churchil- 
liui, kuris jau buvusio karo metais, nors 
faktiškai būdamas „bėdos“ bičiulystėje su 
sovietais, „didžiųjų“ konferencijose aiškiai 
ir nedviprasmiškai pasisakė už vakariečių 
invaziją Europon per Balkanus, kad tuo 
būdu būtų atitolintas pavojus naujai grės
mei priatėti prie Anglijos vartų. Tačiau 
šiam realiam Churchillio planui anuomet 
nepritarė Stalinas, kurį rėmė JAV prezi
dentas Roozeveltas. Jei buvusio karo me
tais amerikiečių ir britų žygis būtų įvyk
dytas ne Prancūzijoje, bet per Balkanus, 
Lenkiją ir linkui Tallino, šiandien ir Bal
tijos, o kartu ir Lietuvos, būtų kita padėtis.

Lauktinas sumažėjimas svyravimo. Pa
skutinio meto tarptautinės politikos plo
tuose pastebimas mažėjąs tikėjimas apie 
„gera valia“ susipratimą su sovietais. Pa
kaks atsiminti Churchillio didelę audrą po
litinėse aukštumose sukėlusią kalbą JAV 
prieš kelis metus, kada dar visi balsiai bu
vo kalbama ir tikima susipratimu su sovie
tais. Jau tuomet Churchillis visai nedvi
prasmiškai, pats pirmasis iš politikų, prieš 
sovietus pasisakė. Tad iš jo šiandien sovie
tų požiūriu bene mažiausiai lauktina po
linkio nuolaidumui.

O visa tai prisidės prie politinių svyra
vimų mažinimo, kurių dar vis pasitaiko.

Egipte karinė mobilizacija?
Kairas. Spalio 28 dieną Egipto taryba 

priėmė visuotinės mobilizacijos įstatymą. 
Pagal šį įstatymą numatomas vyrų kari
nėn tarnybon pašaukimas nuo 18 ligi 50 
metų amžiaus. Belieka įstatymą patvirtinti 
ministerių kabinetui ir jis įsigalios.

Britai nemano iš Sueso pasitraukti. Ne
žiūrint Egipto reikalavimų, britai iš Sueso 
kanalo zonos nemano atitraukti karines 
pajėgas. Priešingai, jos dar stiprinamos 
naujai pasiunčiamais daliniais. Egipto ka
rinės pajėgos, ypač jų paruošimas ir ap
ginklavimas toks silpnas, kad netikima, jog 
egiptiečiai be paramos iš šalies pajėgtų 
britų dalinius priversti pasitraukti iš Sueso. 
Persija darys nuolaidų?

♦ Britų karinių pajėgų Sueso kanale 
vadas gen. Sir George Erskine išleistame 
kariams įsakyme pažymi, jog kiekvienas 
karys turįs pasiruošti būti padėties 
viešpačiu, kol egiptiečiai susipras. Britai 
turį būti pasiruošę Suesą išlaikyti savo 
rankose.

♦ JAV užsienio reikalų ministerijos at
stovas pareiškė, jog, nežiūrint Egipto atsi
sakymo jungtis į Artimųjų Rytų gynybą, 
šis klausimas ir toliau esąs svarstomas, sie
kiant Artimiesiems Rytams sudaryti vy
riausią gynybos komandą, jon įtraukiant 
Ubanoną, Iraką, Izraelį. Transjordaniją.

Peisija darys nuolaidi’?
Persijos finansų ministerijos sekretorius, 

atvykęs į Jungtines Amerikos Valstybes, 
spaudos atstovams davė suprasti, jog Persi
ja esanti pajėgi be užsieninės paramos 
vykdyti naftos apdirbimą, tačiau tegali iš
valyti tik apie 30 procentų ankstesnės pro
dukcijos.

Daroma išvada, jog persai greičiausiai 
apsispręs už ieškojimą kompromiso su ang
lais, kadangi praktiškai gavę įsitikinti, kad 
ncsusitarimas pačiai Persijai nešąs didelius 
nuostolius.

JAV vyriausybės esąs rošiamas planas 
pašalinti konfliktui tarp persų ir britų.

♦ Perėjoje suimta 30 vadovaujančių ko
munistų, vadovavusių Tudhe komunistų 
partijai. Ši partija šiuo metu veikia slap
tai. Ji buvo uždaryta 1949 metais po pasi
kėsinimo prieš Persijos Šachą. Persijos ku- 
munistai per slaptą siųstuvą ragina persus 
jungtinis kartu.

Korėjoje derasi ir kovoja
Korėjoje prasidėjo pokalbiai dėl ginklų pa
liaubų. Šį kartą kalbamasi Panmunjone. 
Pirmieji delegacijų susitikimai baigėsi be 
konkrečių sutarimų. Dar vis nesutariama 
dėl galutino nustatymo neitralios zonos.

Tuo tarpu kovos, vis kietėjančios, Korė
jos fronte vyksta toliau. Pastebimas žymus 
aktyvėjimas komunistų oro karinių pajė
gų. Vis daugiau rusų gamybos ir rusų la
kūnų vairuojamų lėktuvų pasirodo virš 
Korėjos. Nuolat įvyksta oro kovos, kurių 
metu priešas patiria nemažų nuostolių, ta
čiau jis vis didėjančiomis pajėgomis pasi
rodo virš Korėjos.

Amerikiečiai pateikia padidėjusias karo 
reikalams išlaidas ryšium su Korėjos kon
fliktu. Nuo šio konflikto pradžios JAV iš
laidos kariniams reikalams penkgubai pa
didėjusios, iš 13,2 pakilusios ligi 62,9 mi- 
liardų dolerių.

TRUMPAI
♦ Anglijoj per rinkimus į žemuosius rū

mus komunistai nepravedė nė vieno atsto
vo. Per ankstesnius rinkimus už komunis
tus Anglijoje buvo paduota 91 746 balsai, 
gi per šiuos rinkimus tebalsavo 21 640.

♦ Ispanija, pareiškė Ispanijos atstovas 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms, esanti 
pasiruošusi kovai prieš bolševizmą.

♦ Vakarų Vokietijos vyriausybės pasi
tarimai su JAV, Prancūcijos ir Anglijos 
Aukštaisiais Komisarais dėl pasirašymo abi
pusės sutarties eina prie galo. Tikima, kad 
vokiečių atstovai jau dalyvaus JT sesijoje 
Paryžiuje, kur galį būti pasisakyta ir Vo
kietijos padėties klausimu.

♦ Spalio 28 dieną Zagrebe, Jugoslavijoje, 
baigėsi Jugoslavijos iniciatyva sušaukta 
tarptautinė taikos konferencija, kurioje 
dalyvavo 159 atstovai iš 17 valstybių. Kon
ferencija buvo baigta priėmimu rezoliuci
jos, kuria kreipamasi į didžiąsias valstybes 
išnaudoti visas galimybes tarptautinius ne
susipratimus išrišti diplomatiniu keliu. To
liau gana aštriai pasisakoma rezoliucijoje 
prieš didžiųjų valstybių pastangas tarptau
tinio pobūdžio klausimus spręsti be mažų
jų valstybių. Galiausiai priimta rezoliucija, 
kurioje reikalaujama koloniams kraštams 
suteikti nepriklausomybes ir juos ūkiškai 
remti.

♦ New Yorke iškilmingai 200 000 minios 
sutikti 49 Korėjos kovotojai, atstovaują 19 
valstybių. Kariai veteranai buvo priimti ir 
Jungtinių Tautų sekretoriato.
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Svarstymai

Vėlinių mintys
Visas žmogaus gyvenimas — kelionė prie 

savo kapo. Kiek kuris yra gyvenęs, tiek jis 
jau yra priartėjęs prie savo kapo. Tačiau 
žmogaus gyvenimas nėra matuojamas mir
timi. Mirtis — išgyvento gyvenimo išraiš
ka, gyvenimas — kovos dėl gėrio išrašką. 
Filosofai sako, kiekvienas žmogus gyvena 
buvusių kartų palikimu ir savo gyvenimu 
krauna palikimą būsimoms kartoms. Pali
kimas gali būti įvairiopas, teigiamas ir 
neigiamas. Bet kiekvienu atveju jis bus 
palikimas ir busimieji juo naudosis. Tei
giamieji palikimo pavyzdžiai būsimas kar
tas skatins siekti gražesnio, tobulesnio gy
venimo, gi neigiamieji palikimo pavyzdžiai 
būsimuosius veiks neigiamai. Lietuvių tau
tos nūdienės kovos dėl laisvės nėra dabar
tinės kartos išradimas. Kova dėl savo tau
tos laisvės yra lietuvių tautos paveldėta 
iš tolimų amžių glūdumos.

Buvusiųjų kartų palikimas yra ne kas 
kita, kaip gyvųjų ryšys su mirusiais arba, 
atvirkščiai, per palikimą mirusiųjų ben
dravimas su gyvaisiais Pagarba įnirusiems 
kartu yra išraiška padėkos už jų palikimą 
ir susimąstymas apie savo gyvenimo neiš
vengiamą pabaigą kukliu antkapiu. Tačiau 
šiandien ne visų gyvenimo išbaigimas at
žymimas kad ir kukliu antkapiu. Pakaks 
čia prisiminti dėl Lietuvos laisvės kovo
jančius partizanus. Niekas nepuošia jų ka. 
pų ir nelanko Vėlinių vakarą. Jie, nukan
kinti, priešo užkasami kur nors slaptomis, 
kad artimieji negalėtų aplankyti savo tau
tos pilkųjų didvyrių kapo ir persiimti jų 
siekimų dvasią. Tačiau palikimas yra pa
tvaresnis už atspariausios medžiagos antka
pius. Galima sunaikinti paminklus, antka
pius, suarti kapines, kuriose palaidotos iš
tisos kartos, tačiau jų palikimo jokia jėga 
negali sunaikinti tol, kol juo gyvena tauta.

Dėl to Vėlinių vakarą — gyvųjų bendra
vimo su mirusiais dieną — ypač išblašky
tai ir didžiausius bandymus išgyvenančiai 
lietuvių tautai, negalinčiai susitelkti prie 
buvusiųjų kartų antkapio, belieka gilus su. 
simąstymas ir jėgų sėmimasis iš buvusių 
kartų didvyrių, nelygioje kovoje dėl savo 
tautos laisvės žuvusių; iš kųygnešių, slapta 
tautai nešusių šviesą iš svetur priešo pa- 
vergtan kraštan ir paskiau kely į Sibiro 
taigas mirusių kankinių mirtimi; iš visų 
šviesių asmenybių, kurios savo darbais ir 
po mirties spindi patraukliais pavyzdžiais 
kovoje dėl laisvės, tiesos ir gėrio. Gyvieji 
gyvena jų palikimu. Jie, gyvieji, einą gru
bų kelią, įpareigoti anų kovotojų dėl Lie
tuvos šviesesnės ateities palikimą perduoti 
ateinančioms kartoms, prie jo pridėdami ir 
savo įnašą. Kaip ši pareiga bus atlikta, to
kia bus busimoji Lietuva, toks bus busi
masis lietuvis.

♦ Spalio 20 dieną Jungtines Amerikos 
Valstybes pasiekė VLIKo narys ir Tautos 
Fondo valdytojas prof. J. Kaminskas. New 
Yorke prof. Kaminskui buvo suruoštas su
tikimas, kuriame dalyvavo įvairių lietu
viškųjų organizacijų atstovai, gen. konsu
las Budrys, Mažosios Lietuvos žymus vei
kėjas Tolyšius ir kt. Prof. Kaminskas pa
sidalino mintimis Lietuvos laisvinimo 
klausimais. Apsilankęs Amerikoje, maž
daug po 3 mėnesių, prof. J. Kaminskas 
vėl grįš Europon.

Apie antrą kartą iš Lietuvos ištremtuosius
(4) PASAKOJA PRO GELEŽINĘ UZDAN GĄ LAISVAM VAKARŲ PASAULIN PRASIVERŽĘ LIETUVIAI
(Atkelta iš 1 pusi.) 

„Netalkinantieji0 trėmimams suimami ir 
tardomi

Vykdant masinius 1948 ir 1949 metais 
suėmimus ir trėmimus, okupantų direkty
vomis buvo įpareigotų trėmimams talkinti 
ir vietos gyventojų, ypač turinčių vienas 
ar kitas pareigas. Paskirtieji talkinti trėmi
mams negalėjo atsikalbinėti. Kas tatai bū
tų bandęs atvirai padaryti, tas tuojau būtų 
patekęs prieš teismą. Tačiau buvo tokių, 
kurie vis dėlto vengė šiose akcijose daly
vauti, bandydami, kaip kas sugebėjo, išsi
sukinėti. Buvo tokių, kurie save „susirg- 
din6“. Tačiau jokių išsisukinėjimų nebuvo 
bota ir bandžiusieji išsisukti nuo dalyva
vimo tremiamųjų suėmimuose patys buvo

Slapta sovietu instrukcija tremtiniams sekti
Budapešte turi savo būstinę Sovietų Ru

sijos MGB užsienio žvalgybos skyrius, ku
ris tvarko žvalgybos agentų veiklą V. Eu
ropoje, D. Britanijoje ir kitur.

Šių metų gegužės mėnesį skyriaus va
dovybė išleido slaptą instrukciją savo agen
tams, kurie veda šnipinėjimo darbą tose 
tremtinių ir pabėgėlių grupėse, kurių kraš
tai yra patekę už geležinės uždangos. Tie 
agentai turi sužinoti, ką veikia pabėgėlių 
politinės, visuomeninės ir kultūrinės orga
nizacijos, ką rašo jų spauda, kokius ryšius 
ir su kuo turi jų vadai ir t. t.

Tremtinių šnipinėjimo skyrių Budapešte 
veda sovietų generolas Talensky, jam tal
kininkauja Tarptautinė Žurnalistų Sąjun
ga, komunistų įkurta po karo ir esanti ko
munistų visiškoje įtakoje, kurios centras 
dabar yra Budapešte ir kurią „globoja" ki
tas sovietų generolas Ermilov.

Komunistų žurnalistų skyriams Vokieti
joje, Danijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, 
Šveicarijoje, Italijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Švedijoje, Norvegijoje ir kitur yra pavesti 
svarbūs žinių rinkimo uždaviniai. Jie visi 
yra įpareigoti:

1. kas menėsį į Budapešto centrą siųsti są
rašus laikraščių, straipsnių ir kitokių spaus- 
dinių, rašančių prieš So v. Rusiją ir „liau
dies demokratines respublikas";

2. kas mėnesį pranešti pavardes ar sla
pyvardžius tu autorių, kurie yra ką nors 
tą mėnesį parašę prieš komunistų valdo
mus kraštus;

3. pranešti pavardes ar slapyvardžius vi
sų jų krašte gyvenančių ir veikiančių trem
tinių žurnalistų, rašytojų visuomenininkų 
ir politikų, paduoti jų šeimų ir giminių 
adresus, jų ryšius su kilmės kraštais, kur 
talpina savo straipsnius, ką rašo, iš kokių 
šaltinių gyvena, kokius ryšius turi su vie
tine spauda, visuomenės organizacijomis, 
valdžios įstaigomis, vyriausybės ir visuo
menės asmenimis; tas žinias papildyti kas 
mėnesį;

4. susekti ir patikrinti, kokiais Šaltiniais 
naudojasi tremtiniai žurnalistai ir politikai 
savo spaudos darbe ir politinėje veikloje;

5. susekti, kokius ryšius turi tremtiniai 
žurnalistai ir politikai su kitų kraštų prieš- 
sovietine spauda, priešsovietinėmis organi
zacijomis ir asmenimis;

6. atskirai paduoti, sąrašus tų žurnalistų, 
kurie pastoviai teikia žinias Vatikano pro
pagandai arba turi ryšių su Vatikano at
stovais jų gyvenamame krašte;

7. per „taikos komitetus" kompromituoti 

suimti ir laikomi daboklėse per visą suė
mimų ir trėmimų ėkciją ir nuolat tardomi, 
stengiantis nustatyti, ar kartais nebūta są
moningo vengimo trėmimams talkinti.
Pasislėpusieji trėmimo metu negali gyve- 

niman įsijungti
Pasitaiko, kad žmogus, pajutęs, jog jam 

gręsia ištrėmimas, bando pasislėpti. Tačiau 
tokiam jau vėliau gyvenimam įsijungti 
sunku. Jis yra trėmimų sąrašuose. Jo atvy
kus suimti ir nesuėmus, visą laiką ieško
mas. Belieka slapstymasis miškuose, nes 
net ir asmens dokumento turėjimas dabar
tinėje Lietuvoje neteikia sąlygų kur pa- 
norsti persikelti ir naujoje vietoje įsikurti. 
Be darbo žmonių sovietinėje sistemoje nė- 

žurnallstus tremtinius ir kitus veikėjus, ap
šaukiant juos karo nusikaltėliais ir karo 
kurstytojais; tam tikslui išnaudoti ryšius 
su savo krašto neutralia spauda kurioje 
turi būti įrodinėjama, jog tremtiniai pro
paguoja karą ir jų veiksmai kenkia krašto 
saugumui.

Štai kokie uždaviniai yra pastatyti žur
nalistams komunistams, kurie yra ne kas 
kita, kaip garbingu žurnalisto vardu pri
dengti Sovietų Rusijos špionažo agentai.

LAIKAS.

Mokslas + išradimai

Baltaodžiai atominės bombos karšt) lengviau pakelia?
Šių dienų mokslininkams daugiausia ke

lia klausimų išaiškinimas ir suradimas 
priemonių žmogui apsisaugoti nuo atomi
nės bombos sprogimo padarinių. Ypač 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse visa eilė 
mokslininkų atsidėję ieško priemonių, ku
rios įgalintų žmonės apsaugoti savo gyvy
bę įvykus atominės bombos sprogimui. AP 
korespondentas Howard W. Blakeslee šiuo 
klausimu pateikia bandymais patvirtintų 
tyrimų priėjęs sensacingų išvadų.

Pirmiausia pora žodžių apie patį moks
lininką. Prof. K. BUttner buvusio karo 
metais, gyvendamas Berlyne, pergyveno 
vieną iš stipriaurių orinių puolimų. To 
puolimo pasėkoje tik stebuklu jis išliko 
gyvas. Po to prof. Konrad BUttner pasiry
žo išaiškinti žmogaus kūno pasipriešinimo 
išoriniam karščiui pajėgumą. Pokariniais 
metais BUttner išvyko Amerikon ir šiuo 
metu dirba amerikiečių karinių pajėgų 
institute St. Antonio.
Prie 200 laipsnių karščio žmogui belieka 

gyventi 3,5 minutės.
Pradėjęs aiškinti žmogaus kūno atspa

rumą išoriniam karščiui, BUttner nustatė, 
jog iki 200 Celsijaus laipsnių karštį, nors 
ir išorinį, žmogus negali ilgai pakelti. To
kį karštį žmogus gali pakelti 2 bei tris mi
nutes ir jo organizmui nebus padaryta 
ypatingos žalos. Taigi atominių puolimų 
atveju, BUttnerio nuomone, nemaža žmo
nių, patekę karščio bangon, dar turėtų iki 
trijų minučių laiko bandyti iš to karščio 
pasprukti ir jų organizmas nuo karščio per 
tokį laiką nenukentėtų, žinoma, tuo atve
ju, jei tasai karštis būtų 200 laipsnių, bei 
keliais virš 200. 

ra ir negali būti. Kiekvienas kuo nors 
užimtas, pririštas prie vienokio ar kitokio 
darbo ir turi savo tiesioginius viršininkus. 
Darbą negalima laisvai mesti bei iš jo pa
sitraukti. Kas iš darbovietės vadovybės 
gauna leidimą persikelti kitur arba būva 
perkeliamas, kiekvienu atveju turi turėti 
atitinkamą pažymėjimą. Tokio pažymėji
mo neturėdamas naujoje vietoje niekas 
neįsikurs. Be to, net traukiniu važiuoda
mas, nors — oficialiai susisiekimas nevar
žomas, — kokio nors patikrinimo atveju 
neturįs iš darbo atleidimo pažymėjimo jau 
gali būti įtartas ir suimtas. Gi pažymėjimą 
išgauti nėra jau taip lengva, nes visur įvai
rių pareigūnų vietose yra tik patikimi ko
munistai.

Dar sunkiau pajudėti kolchozininkui. 
Kolchozininkui pasitraukti iš darbo ir vyk
ti, sakysim į miestą, fabrike ieškoti darbo, 
negalima. Jis turi dirbti kolchoze. Jei kol- 
chozininkas, pajutęs suėmimą, pabandys 
pasislėpti — po to jis jau neturi kelio grįž
ti viešan gyvenimam nes kolchozo vadovy
bės jis nebus nutylėtas, gi kur nors kitur 
įsikurti tokiam neįmanoma. Jei pirmai
siais antrosios okupacijos metais, pačioje 
pradžioje gyvenviečių pakeitimai dar ir 
buvo įmanomi, dabar apie tai sunku ir pa
galvoti, nes gyvenimas kaustyte sukausty
tas griežtų ir nenuolaidžių komunistų par
tijos patvarkymų.

Atominės bombos sukeltas karštis yra 20 
e kartų didesnis.

Toliau BUttner pažymi, jog atominės 
bombos sprogimo sukeltas karštis esąs ar
ti dvidešimt kartų stipresnis, kokį žmo
gaus organizmas gali be žalos pakelti tris 
minutes, nes pirmoji po atominės bombos 
sprogimo karščio banga siekianti arti 4 000 
laipsnių. Tačiau ji tetrunka tik dalį sekun
dės. Prie tokio karščio nebūtų ir laiko 
žmogui pagalvoti apie ieškojimą apsaugos 
priemonių. Tačiau jei žmogus bus apsau
gotas nuo pirmosios didžiojo karščio aki
mirką trunkančios karščio bangos ir jis ne
bus patekę atominės bombos sprogimo 
centran — kiekvienu atveju yra galimybė 
bandyti išnaudoti per trijų minučių laiką 
ir bandyti pabėgti iš sukelto karščio zonos.

Kodėl juodaodžiai mažiau pakelia didelį 
karštį?

Tolimesnį BUttnerio tyrimai parodė, jog 
baltaodžiai lengviau pakelia didelį išorinį 
karštį, negu tamsiaodžiai. Pirmiausia šiuos 
bandymus profesorius atlikęs su juodomis 
ir baltomis kiaulėmis. Bandymai parodė, 
jog baltos kiaulės žymiai lengviau perneša 
apie 200 laipsnių išorinį karštį, negu juo
dos. Pasirodo, kad tamsi spalva yra gera 
apsaugos priemonė prieš ultravioletinius 
spindulius, bet blogas saugas prieš kad 
ir trumpą išorinį didelį karštį.

Paslaptis, pasirodo, glūdi baltos spalvos 
savybėje. Balta spalva reflektuoja, skaldo 
karščio spindulius, gi tamsi spalva kaip 
tik turi savybę savin sugerti išorinį karš
tį. Dėl šitų priežasčių balta oda savo bal
tumu nuo savęs sklaido karštį, gi tamsi 
oda tą karštį savin dar traukia. Būttnerio

Rusų kareivis 
pasakoja

Nesenai iš raudonosios armijos 119 pul
ko, stovinčio Rytų Vokietijoje, pabėgo ru
sų kareivis Makarov. Pirmiausia jis pasie
kė Vakarinius Berlyno sektorius, o vėliau 
Vakarų Vokietiją.

Makarov spaudos atstovams pareiškė:
Kai mano tėvas buvo badu numarintas, 

o valstietė motina priversta jungtis į kol
chozą, man buvo penkeri metai. Pradžioje 
motinai buvo paliktas 1 ha daržams. Vėliau 
tik ketvirtadalis hektaro. Sunkias bado 
dienas man teko pergyventi vaikystės me
tais. 1948 metais aš buvau mobilizuotas ir 
patekau į nugalėtą Vokietiją. Čia aš ga
vau įsitikinti, kad nugalėtoji Vokietija ge
riau gyvena, negu mes, karą laimėjusieji.

Karo metais mums pasakojo: — Kai lai
mėsime karą, kolchozai bus panaikinti. Ta
čiau karą laimėjus pažadai nebuvo ištesėti. 
Skurdas ir toliau slėgė Rusijos gyventojus.

Būdamas Vokietijoje slaptai aš pradėjau 
klausytis Amerikos Balso siūstuvo trans
liacijų. Patyręs, kad perbėgusieji pas ame
rikiečius neišduodami sovietams, aš pasi
ryžau siekti laisvės. Berlyne man tiek davė 
maisto, kiek aš niekad gyvenime neturėjau. 
Pasiekęs Vakarų Vokietiją įsitikinau, kad 
čia žmonės daug geriau gyvena, negu Rytų 
Vokietijoje, o Rytų Vokietijoje daug ge
riau, negu Rusijoje.

bandymai su baltomis ir juodomis kiaulė
mis parodė, kad 40 procentų baltųjų kiau
lių atominį karštį (apie 200 laipsnių) trum
palaikiai pakėlė, gi juodų kiaulių tik 10 
procentų tą patį karštį galėjo pakelti.

Tamsi odos spalva, turėdama savybę sa
vin sugerti karštį, yra pasėka staigaus 
kūno mirtino nudegimo. Balta oda, prie
šingai, bandymai parodė, maždaug du treč
dalius išorinio karščio nuo savęs „atstu
mia", reflektuoja. Tačiau jei jau išorinio 
karščio, jam ilgiau trukus, padėkoje bal
taodžio organizmas apdega — tuo atveju 
jo gydymas yra žymiai sunkesnis, negu 
kad apdegusio tamsiaodžio kūno.

Karštis ir radio aktyvieji spinduliai 
sudaro rimtą pavojų.

Toliau prof. BUttner pažymįs, jog atomi
nės bombos sprogimo žmogui, patekusiam 

į sukelto karščio ir radioaktyvių spindu
lių lauką, maža bepalieką vilčių išsigel
bėti. Tačiau turint galvoje tai, kad radio
aktyvieji spinduliai neapima tokio ploto, 
kaip karštis, ir ne taip greit išplinta, tad 
galima prieiti išvados, jog po atmominio 
sprogimo nemaža žmonių galėtų išsaugoti 
savo gyvybę, jei jie, pasinaudodami tuo 
trumpu trijų minučių laiku, spruktų slėp
tis nuo karščio.

Net balta paklodė gali kiek prisidėti
BUttner mano, kad nuo atomarinio karš

čio gera apsauga, bent laikinė, gali būti ir 
baltos paklodės bei baltos spalvos medžia
ga. Tačiau aliumininis drabužis, ypač švar
kas ir kepurė, beveik kiekvieną įgalintų 
pabėgti iš gyvybei pavojingo atominio lau
ko.

į ^=KUpRELIS j
VIENOS PAVASARIO DIENOS PASAKA '

Jau ir neina nuo manęs. Nuo tos dienos pasilieka. 
Klebonas mus sutuokia Ir tėvai džiaugias, palaimina.

— Tikrai taip bus! Tikrai! — džiaugiaus, ausdamas 
vaidentuvėje gražius svajonių vaizdus.

Bet tai ne vaizdai atrodė, o tai, kas ištiesų įvyks.
Ir visas tas regėjimas, tikras, pranašingas, iš akių 

nesitraukia. Vien juo ir gyvenu.
Tą pat dieną palikau savo įprastą drevę. Negaila buvo 

atsiskirti.
Nesidairydamas išėjau iš miško.
Daug turėjau vargo, begalę rūpesnių, kol pagaliau 

įsėdau vagonan traukinio, kuris vežė maldininkus į 
Austrijos pasienį. Ne mažai tuomet jų važiavo drauge 
su manim. Buvo trys lietuvės: dvi aiškios senmergės,

žodžiai, Graikijos salomis. Jų nemačiau nei vienos. Žiū
rėjau tik, akių neatitraukdamas, tan laikan. kai Gun
dę pamatysiu, kai ji, Dievo pasiųsta, į mane ateis. Tai 
šnekėjaus su ja, laimės apsiaustas, tai gyvai su jos tė
vais Lietuvos reikalais tariaus. Tai, regis, tamsią lytingą 
naktį nešiau knygas per sieną, dalinau, skleidžiau jas 
po visus sodžius, po plačią Lietuvą. Ir raudonsiūliai, 
regis, manęs nemato, nežino, nepatrinka. Niekas man 
nekliudo. Neįgali kliudyti Auga, kyla mano vardas, 
visi J mane eina, lekia, prašo patys nušviesti jų apy
linkę. Ir šviesu jau visur paliko, raudonsiūliams nuo 
aiškios šviesos ir akys apraipo; visi apakę savo kraštuos- 
na išsigrūdo. O Gundė myli, gerbia mane todėl. Pati 
darbą padeda dirbti ir mano pajėgas papildo.

galingasis Viešpatie, žemės ir dangaus Karaliau, ir 
Gundės nuodėmes ir jos visus nusikaltimus. Tenerūs
tina jos darbai Tavo skaisčiojo sosto, tenerūstina jie 
visų Tavo Šventųjų — teatleidžia jai visas dangus. Ji 
sugrįš į Tave, sugrįš, kaip paklydusi avis, Tavo vienon 
avinyčion. Neduok jai, Viešpatie, pražūti, išgelbėk jos 
sielą. — Meldžiu Tavęs, čia ant kelių akyvaizdoj Tavo 
Švento Karsto nulinkęs: priimk, Jėzau Kristau, tą kry
žių, kurį buvai dėl mano blogų darbų ant mano 
pečių uždėjęs. Nuvargau, negaliu toliau jo panešti; 
nepakelia daugiau mano pečiai. Silpnas, menkas, Vieš
patie, esu, — priimk jį, pagailėk manęs. Aš noriu 
dar, kaip sveikas ir stiprus vyras, gyvą gyvenimą 
pagyventi. Aš nenoriu sunkyti Aukščiausio Dievo kū
rybos didžiausiu džiaugsmu nepagyvenęs. Man jau 
per daug vargo, aš noriu garbinti Tave laimėje. Laimę 
ir prasmę mano žemės gyvenime gali duoti tik sugrįžus 
Gundė. Sujunk mus, Viešpatie, atleidęs mums -visas 
mūsų nuodėmes. Mes savo neišpasakytoj laimėje Tavo 
neribotą, gerą kuriančią galybę garbinsim... Tu ateisi. 
Viešpatie, ir išklausysi mano maldos. Tu suteiksi man

— O gal ji šitan traukinta pataikys? Gal ir ji, Dievo 
pasiųsta, ieško manęs?

Norėjau važiuoti pro Varšuvą ir eiti tiesiai į daili
ninką Joną Staševskį.

— Bet gal Gundė Skardžiuose? Gal laukia manęs 
ten? Gal Staševskis ją jau pametė, kokios kitos, mies
tietės dėliai? Ne, Dievo balsas į ją prabilo, man Je
ruzalėje esant Gundė dabar Skardžiuose. Dievo Įkvė
pimu, savo valia.

Nesukiąu Varšuvon.
Atvažiavau Skardžiuosna. Gundės dar ten nebuvo.
Mano pareigas ėjo kitas vargoninkas. Klebonas pa

aiškino, kad laikinai, ir kvietė grįžti. Aš negalėjau. 
Negalėjau įeiti bažnyčion ir paliesti vargonų, kol ne
pažiūrės į mane Gundės žvilgsnis.

Užsidariau nuo žmonių. Maldą, karštos, nuvargusios 
širdies Jeruzalėje pasakytą, vėl kartojau. Bet malda 
blyško vis labiau, manęs nekėlė ir tur būt Dievo ne
siekė. Lyg didelis širmas paukštis, savo stiprius spar
nus iškėtęs, jai kelią pastojo. Piktu žvilgsniu kreipė ją

trečia kokio kunigo sesuo, taip pat ne mažo metų skal- Laivas, tarytum tardamas mano svajonėms, palengva, bent trupinėlį savo gausios malonės... Juk tu girdi į žemę, į siaurus tarpkataius.
čiaus. Lietuvis vienas, neskaitant manęs. Buvo tai die
vobaimingas, apyturtis ūkininkas, kuris važiavo pasi
melsti Kristaus Karstui jau ne pirmą kartą. Visą kelionę 
jis tiktai ir šnekėjo su tomis trimis, gal būt, anksčiau 
buvusiomis Magdalenomis. Aš su jais nesusipažinau. 
Nenorėjau. Sėdėjau vienas, kokian kampelin įsisprau
dęs ir nieką nei žodžiu neprakalbinau. Nei karto nepa
žiūrėjau nei pro vagono langą, man nerūpėjo svetimų 
kraštų gamta pasigrožėti. Jokian miestan taip pat ne
buvau išėjęs. Kai visi maldininkai išeidavo pažiūrėti 
kokio miesto, aplankyti jo bažnyčių, permesti jose po 
vienus, kitus poterius, aš atsilikdavau geležinkelio 
stotyje. Vien tiktai laukiau, kad jie greičiau sugrįžtų, 
kad vėl galima būtų važiuoti, artintis į tą stebuklingą 
šalį, į jos Šventą miestą, kur aš tikėjaus rasti pagelbą.

—Dievas man padės.
— Pasimelsiu tenai, visą savo maldą išdėsiu. Toje pat 

vietoje, kur Dievo Sūnus, Dievas tikras, tris dienas 
uoloje ilsėjosi. Nuo vargų ir kančių, kurių jam numylė
toji žemė tikrai nepagailėjo. Paskum, nuvertęs sunkų 
akmenį, visam pasauliui meilės ir išganymo negęstantį 
Žiburį įžiebė. Tas žiburys sužiebs ten ir man.

Ir jūra plaukiau, lyg neplaukiau. Nemačiau, negirdė
jau, ar kas sirgo, ar kas ką kitą darė. Nesigėrėjau nei 
nuostabiomis, kaip nesuinteresuotai mano ausis pasiekė

ritmingai supė. Matyt ore buvo kiek vėjinga vėlyvo 
rudens giedra. Su Viduržemio jūros giliai žydriuoju 
dangum. Tai nemačiau, tai tik jaučiau savo ir laivo 
nuotaikoj. Jei sėdėdavau laive ir atvirame ore. atgulęs 
patogioj kėdėj, ne daug ką mačiau. Pamatysiu Jau, re
gis, kas man domę sujudina, pažiūriu valandėlę. Atsi
grįšiu, vėl užmirštu, lyg ir nieko nebūčiau matęs. Žiūrė
jau vis savin, savo atitvertan, laukiaman pasaulin. Ne
galėjau iš jo kitur išeiti, tik jį plėčiau ir ugdžiau.

Ne labai įdomios man buvo ir procesijos, ir sutiki
mai Šventam Mieste. Ėjau, vaikščiojau su kitais, lyg tą 
miestą ir jo žmones seniai jau būčiau pažinęs.

Tiktai lyg atsiminiau prie Kristaus Karsto. Staiga 
mane apėmė neapsakytas gailėsis ir visiškas susijaudi
nimas. Puoliau ant kelių ir ėmiau melstis visa savo 
širdimi, visa siela. Visą save buvau toje maldoje ati
davęs.

— Dieve, Dievuli geras, Jėzau Kristau, savo gyvybę 
žmonių labui ir išganymui paaukavęs, pagailėk manęs, 
bent menką truputėlį savo gausios malonės man suteik. 
Meldžiu Tavęs, tavo tarnas silpnas, nuženk į mane savo 
dangiškoje galybėje, dovanok man mano viso gyvenimo 
mažas ir dideles nuodėmes, kurias gal per savo nesu
pratimą ir silpnybę įvykinau. Nebausk manęs tiek 
smarkiai. Dovanok man visą mano praeitį. Dovanok,

mane, Viešpatie, ten aukštai būdamas?
Tu žinai ir girdi viską, Tu esi teisingas. Aš tikiu Tau 

Tavo dangiškoje galybėje.
Meldžiaus ilgai. Mano malda lengvino ir kėlė mane. 

Slūgo apačion visi debesys ir visi šešėliai.
Priėjus išpažintin ir priėmus švenčiausi, jaučiaus vi

siškai pakitėjęs. Tarytum didžiausį kalną būčiau galu
tinai nuo savęs nuvertęs.

Savo būrio maldininkų ir nelaukiau. Išvykau su tais, 
kurie pirmiausiai aplankė Šventąsias vietas. Aš dau
giau niekur ir nebuvau, tiktai vienoj Jeruzalėje.

Kai Jafoje dėl' laivo suvėlavimo teko sugaišti keletas 
dienų, nežinojau iš veržimosi pirmyn kur dėtis. Regis 
būčiau ėjęs pėsčias per Konstantinopolį.

Laivu plaukdamas ir paskum važiodamas traukiniu 
vis laukiau stebuklo. Tikėjaus, kad štai, štai Dievas 
parodys savo malonę, patenkins mano maldą.

Kokią, kiek į Gundę panašesnę mergiotę pamačius, 
man sustodavo širdis:

— Ar tik ne ji? Gal ir ji buvo Jeruzalėje? Gal ten 
dabar vyksta?

Traukiniui sustojus kur kiek ilgesnį laiką, išeida
vau miestam. Visur vaikščiojau, klajojau — tikėjaus 
Gundę sustikti. Nieko nematęs skubinau atgal, bijo
damas pavėluoti.

Mane kaustė širmo, nematomo paukščio aklas 
žvilgsnis.

Atėjo Kalėdos, Kūčios. Kai visi šeimynos nariai į 
šienu apklotą ir baltai švintantį stalą renkas. Kai lie
tuviai kareiviai net iš gilios Rusijos Kūčioms namon 
bėga. Gundė negrįžo ir tuomet. Tik išgirdau gandus, 
kad Ji Varšuvoj gerai su Jonu Staševskiu gyvena; net 
seserį Julytę į save kviečia.

Skardžiai man staiga visai svetimi pasidarė. Tuojau 
po Kalėdų išvažiavau iš ten net neatsigrįždamas. Po ro
gėmis girgždėdamas sniegas reiškė mano nuotaiką.

XXXVIII
O^ISĄ žiemą sklankiojau po Lietuvą. Be prasmės, be 

tikslo. Ne daug 'ką matydamas, nieko negalvodamas.
Į pavasarį pradėjau ieškoti darbo. Nubodo rankoms 

būti palaidoms. Didėjo noras valgyti, o mažėjo sutau
pyti pinigai.

Gyvenęs anksčiau svetimas ir vienas tarp žmonių, 
galėjau gyventi ir dabar.

Bet vargoninku būti niekuomet daugiau nenorėjau.
Gavau malūninko vietą štai šitame Sargautų ma

lūne.
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Lietuviai visame pasaulyje
Lietuviška

Spalio 20—21 dienomis Londone jvyko 
penktasis metinis Didž. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos visuotinis suvažiavimas, j kur| 
didžiausios šiame krašte lietuvių organiza- 

x cijos reikalų spręsti buvo susirinkę per 40 
atstovų nuo 4 apygardų ir 51 skyriaus (Są
junga šiuo metu turi 1943 narius).

Žodžiu suvažiavimą sveikino PLB. D. 
Brit. Laikinosios Krašto Valdybos vardu 
kun. J. Sakevičius ir P. B. Varkala.

Ypač vaizdžiai suvažiavimą apibudino 
Pasiuntinybės Patarėjas P. Balickas, svei
kinęs suvažiavimą ministęrio B. K. Balučio 
ir savo vardu. Jo pasakymu, šis suvažiavi
mas būtų lyg stabtelėjimas ties kilometri
niu stulpu žvilgterėti, kiek kelio nueita, ir 
nusibraukti nuo kaktos prakaitui. Kelionė 

• sunkėja, nes mažėja lietuvių gretos šiame 
krašte, o darbo nemažėja, bet viskas bus 
įveikiama, sukaupus daugiau energijos. 
Jei nebus nė krislelio apatijos, jei težiūrė
sime tėvynės reikalų, pajėgsime kantriai 
dirbtL

Kaip š| suvažiavimą vertino lietuviškąjį 
ir Lietuvos laisvinimo darbą dirbantieji 
sluogsniai, rodo iš visur atsiųstieji sveiki
nimai. Suvažiavimą raštais ir telegramo
mis sveikino Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretorius Dr. P. Grigaitis, VLIKoir Vykd. 
Tarybos vardu prel. M. Krupavičius ir 
prof. J. Brazaitis, diplomatijos šefas min. 
S. Lozoraitis, PLB Vokietijos Krašto Val
dyba, Dr. S. Bačkis, Mažosios. Lietuvos 
Taryba (E. Simonaitis), Lietuvių Šalpos 
Dr-ja Prancūzijoje, Švedijos Lietuvių Ben
druomenė, iš Kanados Juškevičienė ir J. 
Kardelis, latvių ir ukrainiečių sąjungos 
Didž. Britanijoje ir kt.

Suvažiavimui pirmininkavo P. B. Varka
la, sekretoriavo P. Klezas ir L. Svalkus.

Iš Liet. Sąjungos pirmininko M. Bajorino 
pranešimo paaiškėjo, kad praeitųjų metų 
būta žymiai sunkių. Pasunkino juos lietuvių 
emigracija iš salos, o rūpesčius padidino 
Lietuvių Namų įsigijimas Londone.

Centro Valdybos didžiausias rūpestis pas
taraisiais mėnesiais buvęs „Britanijos Lie
tuvio“ išlaikymas, nors prie jo visada tekę 
primokėti, o prenumeratorių skaičiui su
mažėjus laikraščio ekonominė padėtis dar 
pablogėjo. Todėl valdyba ėmėsi savo nu
žiūrėtų priemonių ir laikrašti pradėjo 
spausdinti lietuviškoje „Nidos“ spaustu
vėlėje. Šitą valdybos sumanymą pradėjus 
Vykdyti, atsistatydino laikraščio redakto
rius K. Obolėnas ir laikraštyje išdėstė savo 
nepasitenkinimą reformomis. Valdybos pir
mininkas M. Bajorinas jam atsakė, ir ši
tas ginčas sukėlė dalies skaitytojų ir Są-

- jungos narių tarpe nepasitenkinimo. Tad 
’suvažiavimo atstovai ypač daug laiko pas
kyrė šitam reikalui aiškintis; čia ypač pri
sidėjo dar viena aplinkybė, būtent, ta, kad 
prieš pat suvažiavimą vis dėl to paaiškėjo, 
jog laikraštis priverstas naudotis svetima, 
linotipą turinčia spaustuve, taigi ginčą su- 
kėlusios reformos neįvyko taip, kaip buvo 
projektuotos. Žmoniškai ir laiku padaryti 
laikraščiui reikia linotipo, todėl Sąjungos 
pirmininkas ir pasiūlė suvažiavimui iš
spręsti šį reikalą — surasti bent tūkstanti 
svarų pinigų. Pasibaręs, pripažinęs, kad 
Valdyba reformų reikalą galėjo kitaip su
tvarkyti, suvažiavimas priėjo išvados, kad 
vis dėlto kitos išeities nėra, kaip kreiptis 
l Sąjungos narius ir prašyti juos sudėti ši-

gyvybė Didz. Britanijoje
tokią linotipui pirkti reikalingą sumą. 
Pradžią padarė patys suvažiavimo dalyviai, 
sumetę pirmąją krūvelę svarų. Šiaip ar 
taip, aišku, įsigijus savo spaustuvę laikraš
čio klausimas būtų visiškai sutvarkytas. 
Spaustuvės reikalas jau buvo keliamas 
prieš porą metų, bet tuomet jis buvo ati
dėtas geresniems laikams, nes buvo nusis
tatyta pirmiausia įsigyti namus.

Šiuo metu laikrašti tvarko iš M. Bajori- 
no, J. Senkaus ir Br. Daunoro sudarytoji 
redakcinė kolegija.

Laikraščio klausimas suvažiavime buvo 
ne eilinis, ir ties juo ilgiau sustota. O šiaip 
visas Sąjungos gyvenimas ėjo normaliomis 
vėžėmis, ir tiek buvo dirbta, kiek leido 
jėgos.

Dar kiek ilgesnių diskusijų susilaukia 
švietimo ir mokyklų klausimas. Jis gana 
opus, o sudarytoji komisija nepajėgė paro
dyti didesnės gyvybės, svarbiausia gal dėl 
to, kad jos nariai pasiskirstę po visą kraštą 
ir sunkiai surenkami krūvon.

Suvažiavimas turėjo progos pripažinti, 
kad Didž. Britanijoje gyvyną studentai 
neišnaudoja progų tęsti studijas. Univer
sitetai telkia įvairių lengvatų, net stipen
dijas duoda, todėl nusistatyta dar kartą 
registruoti norinčiuosius tęsti studijas ir 
padėti jiems pasinaudoti lengvatomis.

Anksčiau jau prie Liet Sąjungos susior
ganizavo lietuviai sportininkai į Sporto

Kultūrinio gyvenimo temomis
AMSTERDAMO IR HAMBURGO MUZIE
JAI ĮSIGIJO V. K. JONYNO GRAVIŪRŲ

Amsterdamo Valstybinis Muziejus ne
seniai |sigyjo prof. V. K. Jonyno 7 graviū
ras, iš jų 2 medžio raižinius ir 5 litografi
jas. Maždaug tuo pačiu laiku ir garsusis 
Hamburgo muziejus „Hamburger Kunst- 
halle“ jsigijo prof. V. K. Jonyno 9 graviū
ras, iš jų 3 medžio raižinius ir 6 litogra
fijas. Mūsų žymus grafikas, kuris šiuo me
tu profesoriauja vokiečių meno aka
demijoje Mainze ir greitu laiku vyksta į 
JAV, litografijos technika pradėjo dirbti 
praeitais metais. Si technika atitinka jo 
dabartini, labai laisvą ir pusiau abstrakti
ni stilių. Tarp paskutiniu prof. V. K. Jo
nyno sukurtų litografijų ypatingą dėmes) 
kreipia | save jo „Tremtiniu Kristus“. Si 
ekspresyvi ir formaliai puikiai apvaldyta 
graviūra {eina j olandų ir vokiečių įsigytas 
kolekcijas.

KNYGA, KURIOS NEGALIMA GAUTI
Mūsų žymusis rašytojas Ignas Šeinius, 

kurio klasikini kūrini KUPRELIS išleid
žia TREMTIES Leidykla, 1940 metais pa
rašė veikalą „Raudonasis Tvanas", kuria
me vaizduojamas Baltijos valstybių paver
gimas. Sis veikalas 1940-1942 metų būvyje 
susilaukė penkių laidu (trimis laidomis išė
jo švedų kalba, dviem laidomis suomių kai. 
ba ir viena laida danų kalba), kurių ben
dras tiražas 22 500 egz. Šiandien šių kny
gų nė vienos negalima gauti nei Švedijoje, 
nei Suomijoje, nei Danijoje.

Pastaruoju metu Ignas Šeinius „Raudo
nąjį Tvaną“ verčia lietuvių kalbon ir, pa- 

Sąją. Sis suvažiavimas priėjo vėl naujo 
sprendimo: padėti Sąjungos ribose susior
ganizuoti jaunimui ir tokias jo pastangas 
visokeriopai remti.

Priėmęs ateities veiklos planą, eilę rezo
liucijų ir sveikinimų, išsikalbėjęs kasdie
niniais veiklos klausimais, suvažiavimas 
išrinko kitiems metams valdomuosius or
ganus. Sąjungos pirmininku jau tretiems 
metams išrinktas M. Bajorinas, valdybon 
kun. A. Kazlauskas, prof. Žymantas, inž. 
Vilčinskas ir inž. Šalkauskas (kandidatais 
Bulaitis ir Prapuolenytė). Sąjungos Tary- 
bon išrinkti Varkala, J. Senkus, inž. Kriau- 
člonis, Duoba ir Ignaitis (kandidatais Ne- 
veravičius ir Dr. Kuzminskas). Išrinkta 
taip pat revizijos komisija ir garbės teis
mas. ' K. Baronas.

Lietuviu bendruomenės 
/steigimo iškilmės

New Y o r k a s. Lapkričio 18 dieną 
New Yorke įvyksta Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės įsteigimo iškilmės, kuriose 
dalyvaus visa eilė žymių asmenų, tiek iš 
senųjų Amerikon lietuvių ateivių, tiek 
naujųjų. Po Amerikos lietuvių bendruome. 
nės įsteigimo iškilmių jvyks koncertas, ku
rio programą atliks lietuvių meno pajėgos.

gallau, Šis dideli populiarumą Skandinavi
jos šalyse turėjęs lietuvio veikalas pasiro
dys gimtąja kalba Amerikoje.

NEATSIIMA 600 KNYGŲ?
PLB Vokietijos Krašto Valdyba infor

muoja, kad iki šiol per 600 asmenų, savu 
laiku užsiprenumeravusių LIETUVIU KAL
BOS VADOVĄ ir (mokėjusių dalį prenu
meratos, dar nėra atsiėmę knygos, kuri 
prieš metus laiko išėjo iš spaudos. Kadan
gi, dėl emigracijos | (vairias šalis išskli- 
dus .mūsų tautiečiams, visos eilės prenu
meratorių neturima adresų, tad ir negali
ma jiems pasiųsti knygą. Toliau sakoma, 
kas iki 1952 metų sausio 1 dienos nepra
neš savo adreso, tie Lietuvių Kalbos Va
dovo prenumeratoriai nustosią teisių dėl 
knygos negavimo bet kokių pretenzijų.

LITERATŪROS ŽURNALAS „GABIJA“
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Brook- 

lyne, pasirodė pirmasis literatūros žurnalo 
„Gabija*" numeris. Žurnalą redaguoja ra
šytojas Stp. Zobarskas. žurnalas leidyklos 
„Gabija** numatomas kas ketvirtis metų. 
Pirmojo šio žurnalo išleidimas buvo nu
matytas praėjus) pavasarį, tačiau dėl (vai
rių priežasčių tekę atidėti rudeniui.

„DIRVA“ DUOS DU PRIEDUS

Lietuvių savaitraštis JAV DIRVA iki šiol 
kas mėnuo vieną kartą jaunimui skyrė 
vieną puslapi. Nuo šiol numotomas jau
nimui 16 pusi, mėnenis priedas „Tėviškėlė“, 
gi nuo ateinančių metų pradžios DIRVA 
duos mėnesini priedą, skirtą kultūriniam 
gyvenimui pavaizduoti.

Spaudos skiltyse
Karys nepilietis

Tokiu (vardinimu DIRVOS 43 numeryje 
pateikiamas straipsnis, kuriama kalbama 
apie kari nepilieti, mobilizuotą amerikie
čių kariuomenėn. Jo, kario nepiliečio, esan
ti skirtinga padėtis, negu kario piliečio. 
Štai, sakysime, karys pilietis patenka ne
laisvėn Korėjoje ir karys nepilietis. Kario 
nepiliečio padėtis daug blogesnė. Sovietai, 
kurių ranka siekia ir Korėjos pirmąsias 
linijas, skirtingai traktuos nelaisvėn pate
kusį karį amerikieti ir karį nepilietj. Pa
starajam primes savo krašto išdavimą, de
zertyravimą ir tt.

Šiuo metu tokių karių nepiliečių, toliau 
pažymima DIRVOJE, amerikiečių kariuo
menės eilėse vis daugiau atsiranda. Ne
maža yra ir lietuvių. Vieni kovoja Korė
joje, kiti grjžo Europon, iš kurios nesenai 
buvo išvykę.

Pareigos kario nepiliečio nieku ne
siskiria nuo kario amerikiečio pareigų. Ta
čiau nepiliečio kario tėvas dažnai skirtin
gai traktuojamas, negu amerikietis, kurio 
sūnus fronte. Štai pagal bendrus patvar
kymus užsieniečiams vengiama duoti darbo 
karo pramonės įmonėse. Nepiliečio kario 
tėvui, ieškančiam darbo, neleidžiama ga
minti kokią nors džypo dalį, kuriuo Korė
jos fronte važinėja jo sūnus karys.

Laikraštis daro sugestijų, kad šie klausi-

KANADOJE PASIRODYS NAUJAS 
LAIKRAŠTIS?

Šiuo metu Kanadoje išeina trys lietuviš
ki savaitraščiai. Be to, ten dar komunistų 
lietuvių kalba leidžiamas laikraštukas. In
formuojama, kad yra kilęs sumanymas Ka
nadoje išleisti dar vieną laikrašti.

PAKITĖJĘS BRITANIJOS LIETUVIS
Paskutiniu metu „Britanijos Lietuvyje“ 

padaryta atitinkamų reformų. Kaip jau 
buvo informuota, dėl prenumeratorių su
mažėjimo DBLS jsigijo nuosavą spaustu
vėlę, kurioje pradėtas spausdinti laikraštis. 
Pirmieji savoje spaustuvėje spausdinti nu
meriai savo apimtimi buvo gana kuklūs, 
talpindami maždaug tiek medžiagos, kiek 
telpa TREMTIES dviejuose puslapiuose. 
41 Nr. jau išėjo didesnio formato, maž 
daug lygaus TREMČIAI. Keliamas klausi
mas steigti fondą spaustuvei (sigyti dau
giau reikiamų priemonių. Reformuotame 
„Britanijos Lietuvyje" informacinė dalis 
kiek susiaurėjusi.

Atsiusta paminėti
Vincas Jonikas. SIELVARTO RAUDOS. 

Eilėraščiai. Iliustravo dail. J. Dobkevičiū- 
tė-Paukštienė, išleido VENTA 1951 m. Ti
ražas 500 egz. 58 pusi.

Vincas Jonikas. BRANGMENS. Lyrika. 
Viršelis M. Pupiūtės. Tiražas 500 egz. Iš? 
leido ALKA Brooklyne 1951 m. 60 pusi.

TECHNIKOS ŽODIS. Leidžia Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų S-ga Chi- 
cagoje, Technikinės Spaudos Sekcija. Re
daguoja Redakcinė Kolegija. Nr. 6. Rašo
ma lietuvių inžinierių architektų veiklos 
klausimais, svarstomi Lietuvos atstatymo 
pasiruošimai, pateikiamos technikos nau
jienos. 

mai atitinkamose įstaigose išaiškintini ir 
kad tatai bene geriausiai derėtų padaryti 
mūsų pasiuntiniai, kurie Amerikoje trak
tuojami kaip oficialūs asmenys.

Lietuvis mokytojas apie 
mokytojo darbu Kolumbijoj

Belgijos lietuvių leidžiamas rotatorinis 
dvisavaitraštis „Gimtoji Šalis“ 21 numery
je pateikia ištrauką laiško iš Kolumbijos, 
kurj rašo praėjusiais metais baigęs garsų
jį Liuveno universitetą lietuvis J. Z., kuris 
su diplomu išemigravo Kolumbijon ir pra
dėjo mokytojauti vienoje Bogotos gimna
zijoje. Savo laiške J. Z. rašo:
’ „... Aname laiške rašiau, kad nuo vasa
rio pradžios mokytojauju dviejose kolegi
jose (gimnazijos tipo mokyklos), dėstau 
porą kalbų: lotynų ir prancūzų. Gavau 
apie 420 pezų j mėnesi (1 doleris lygus 2,5 
pezos). Nuo birželio mėnesio pasitraukiau 
iš vienos kolegijos, nes numušė algas ir 
mokėdavo su didžiausiu pavėlavimu. Da
bar dėstau vienoj kolegijoj, gaunu apie 280 
pezų. Pragyventi galiu, bet šiaip labai ma
žai palieka.

Gyvenu pas vieną Vokietijos žydų šeimą 
viename iš gražiausių Bogotos kvartalų. 
Prancūziškų knygų čia galima gauti, bet 
čia už jas knygininkai beveik dvigubai 
plėšia. Nesu labai patenkintas Kolumbijoj. 
Kolegijose darbas tėra komedija. Mokiniai 
nieko nesimoko (pas mus per vieną mėne
si galima daugiau buvo išmokti nei čia pef 
metus), o paspausti nėra primonių, nes ko
legijų savininkai nori turėti kuo daugiau 
mokinių — klijentų. Koks čia drausmingu
mas! ... Europoj neįsivaizduojamas. Griež
tesni mokytojai labai lengvai pašalinami 
streiku. Štai vakar vienoje didžiulėje kole
gijoje pasibaigė panašus streikas mokinių 
laimėjimu — mergaičių direktorės pašali
nimu. Laikraščiai įsidėjo fotografijas: „Pa
sirašoma taikos sutartis“. Dalyviai: savi
ninkė, kolegijos advokatas, tėvų atstovas, 
mokytojų atstovas ir viena mokinė — strei
kininkų vadė! Čia, brolyti, yra tokių ko
medijų, apie ką Europoje nė nesapnuo
jama!

Aš viso to kalte laikiau, kad nėra pa
kankamai valdiškų kolegijų (Bogotoje iŠ 
100 su ^irš kolegijų nė 10 nėra valdiškų), 
o privačios yra gryna prekybos ir biznio 
sritis. Mano kolegijos direktorė, atrodo, tu
rinti kas mėnesį gryno pelno apie 3 000 — 
4000 pezų. Tačiau, pasirodo, kad valdiškose 
kolegijose streikai dar dažnesni ir minis
terija, paprastai, sprendžia mokinių nau
dai, kurių tėvai, gal būt partijoj lošia sva
rią rolę arba yra milijonieriai, — tad ką 
čia „ubagas“ mokytojas reiškia.

Iš viso Kolumbijoje viską daro pinigas. 
Iš 10 milijonų gyventojų, tikriausiai 9 mi
lijonai neturi pragyvenimo minimumo, kiti 
— vargais negalais verčiasi; kokia dešim
tinė tūkstančių viską turi savo rankose ir 
kišeniuje. Už tat tamsumas (apie 60 pro
centų beraščių), vogimas ir žmogžudystės 
yra įprastas dalykas. Nieko negelbsti nė 
religingumas, kuris, kaip ir kituose pietų 
kraštuose, yra daugiau teatralinis, nei vi
dujinis ...**

James Hllton @

SUDIE, PONE GIPSE
Išvertė K. Bąrėnas

Ji vadinosi Kotryna Bridžis; jai buvo 
dvidešimt penkeri — pakankamai jauna, 
kad galėtų būti Cipso dukterim. Ji buvo 
mėlynų žibančių akių, šlakuoto veido ir 
švelnių, šiaudų spalvos plaukų. Ji taip pat 
buvo apsistojusi ūkyje, atostogaudama su 
savo drauge, o kadangi ji laikė save atsa
kingą už Cipso nelaimę, ežero pakrante 
važiuodavo dviračiu j namus, kur ilsėda
masis gulėjo ramus, vidutinio amžiaus 
rimtos išvaizdos vyras. Tai šitaip ji iš 
pradžių galvojo apie j|. Kadangi ji važinė
jo dviračiu ir nebijojo aplankyti vyriškio, 
koris vienas buvojo ūkininko gyvenama
jame kambaryje, jį nežymiai stebino, kad 
ateina pasaulis. Susižeidimas sukėlė jos 
užuojautą jam, ir jam greit paaiškėjo, kaip 
labai reikėjo tos užuojautos. Ji buvo iš 
darbo pasitraukusi auklė, susitaupiusi tru
puti pinigų; ji skaitė ir gerbė Ibseną; ji 
tikėjo, kad moterims turėtų būti leidžia
ma stoti j universitetą; ji galvojo net, kad 
jos turėtų gauti balsą. Politiškai ji buvo 
radikalė, palinkusi j pažiūras tokių žmo
nių, kaip Bernardas Shaw’as ir Viliamas 
Motis. Visas savo idėjas ir nuomones ji iš
liejo Gipsui tais vasaros popiečiais Veis- 
deilės Viršūnėje; o jis, nelabai pajėgus aiš
kiai kalbėti, iš pradžių nė nepagalvojo, kad 
būtų verta paprieštarauti joms. Pasirem
damas lazdomis, jis mėgdavo nustriksėti 
taku, vedančiu | mažą bažnytėlę; ten prie 
sienos buvo akmens atlauža, patogi sėdėti, 
turint prieš save saulės šviesą ir žalsvai 
rusvo Pašelmens didingumą, ir klausyti la
bai gražios — taip, Cipsas jau buvo pripa
žinęs tai — mergaitės čiauškėjimo.

Niekad nebuvo sutikęs tokios, kaip šita. 
Visad buvo galvojęs, kad tas modernusis 
tipas, šita užsiėmusi „naujoji moteris“ at
stumiančiai veiks j|; o štai ji, verčianti 
atidžiai žvilgsniu sekti, kaip ji, prilaikyda
ma stabdi, važiuoja paežerės keliu. O ji 
taip pat niekada nebuvo sutikusi tokio, 
*'®ip jis. Ji visad galvojo, kad vidutinio 

amžiaus vyrai, kurie skaito Times ir ne
pritaria naujovėms, besą baisiai nuobodūs; 
dabar štai jis, patraukiąs jos dėmesį ir 
akylumą žymiai labiau, negu jos pačios 
amžiaus jaunuoliai. Patiko jis iš pat pra
džių jai, nes taip sunku buvo pažinti jį, 
nes tokie malonūs ir ramūs buvo judesiai, 
nes jo nuomonės siekė tūps visiškai nepa
kenčiamus septyniasdešimtuosius ir aštuo
niasdešimtuosius ar net ankstyvesniuosius 
metus, — tačiau visa tai buvo taip perdėm 
garbinga; ir kadangi — kadangi jo akys 
buvo rudos ir atrodė tokios patraukiaučios, 
kai jis šypsojosi.

— Žinoma, aš tamstą taip pat vadinsiu 
Čipsų, — pasakė ji, kai patyrė, kad šitokia 
mokykloje buvo jo pravardė.

Per savaitę jie nuo galvos iki kulnų įsi
mylėjo; pakol Cipsas pajėgė vaikščioti be 
lazdos, jie jau laikė save susižadėjusiais; 
vedė jie Londone per savaitę prieš prasi
dedant rudens trimestrui.

5.

Kai Cipsas, ištisas valandas prasvajoda
mas p. Viketės namuose, prisimindavo anas 
dienas, būdavo papratęs pasižiūrėti į savo 
kojas ir susidomėti, kuri iš jų bus atlikusi 
tokią pažymėtiną paslaugą. Štai, ta men
koji daugelio reikšmingų {vykių priežastis 
buvo vienintelis dalykas, kurio smulkme
nos jam išdilo iš atminties. Bet jis atga
mindavo garsiąją Pašelmens keterą (nuo 
to laiko jis niekad nesilankė Ežerų Srityje) 
ir pelės pilkumo Dykvandenio gilumas že
miau Skryso; jis, būdavo, gali užuosti iš
praustą orą po smarkaus lietaus ir atsekti 
tako vingius per Kiaulidės Viršūnę. Taip 
aiškiai prisistatydavo šitas svaiginančios 
palaimos laikas, šitie vakariniai pasivaikš
čiojimai pakrantėmis, šitas vėsus jos balsas 
ir linksmas juokas. Ji visada buvo didžiai 
laimingas žmogus. Jie abu buvo tokie 
uolūs, drauge planuodami ateit); bet jis 

daugiau rūpinosi tuo, net truputi būgštau
damas. Neturėtų, žinoma, būti jokios bėdos, 
kad ji ateis | Brukfildą; kiti vedėjai buvo 
vedę. O ji mėgo berniukus, taip ji pasakojo 
jam, ji džiaugtųsi tarp jų gyvendama.

— Ak, Cipse, kaip man malonu, kad 
tamsta esi, kas esi. Bijojau, kad tamsta ne
būtum advokatas, biržos makleris, dantų 
gydytojas ar žmogus, turjs Manchesteryje 
didžiuli medvilnės biznį. Kai pirmą kartą 
sutikau tamstą, taip galvojau. Mokytoja
vimas toks skirtingas, toks reikšmingas, ar 
nemanai, kad' taip? Daryti įtakos tiems, 
kurie auga ir turės reikšmės pasauliui...

Cipsas pasakė, kad apie tai jis negalvo
jęs šitaip — ar, pagaliau, ne dažnai. Daręs, 
ką geriausiai galėjęs; tai buvo viskas, ką 
bet kas galėtų daryti bet kuriose pareigose.

— Taip, žinoma, Cipse. Aš myliu tamstą, 
kad tamsta pasakai tokius paprastus daly
kus, kaip šitas.

O vieną rytą — kitas išryškėjęs atmin
ties perliukas — dėl tūlos priežasties jį 
kankino smarkus troškimas pažeminti sa
ve ir savo pasisekimus. Papasakojo jai 
apie savo tik vidutinišką mokslo laipsni, 
apie retkarčiais niekad negausiąs pakėlimo, 
ir apie savo visišką netinkamumą vesti 
jauną ir taurią merginą. O viso to pabai
gai ji, lyg atsakydama, juokėsi.

Ji neturėjo tėvų ir ištekėjo, apsigyvenu
si tetos namuose Ealinge. Tą priešvestuvi- 
nl vakarą, kai Cipsas išėjo tų namų, grįž
damas j viešbuti, ji pašaipiu rimtumu pra
tarė: •

— Žinote, štai proga — tas paskutinis 
mūsų atsisveikinimas. Jaučiuos greičiau 
lyg naujas berniukas, pradedąs su tamsta 
pirmąjį savo trimestrą. Ne išgąsdinta, ne 
susirūpinusi, bet tik, tiesiai sakant, kupi
na pagarbios nuotaikos. Ar man vadinti 
tamstą „ponu“, ar pats tikrasis vardas bus 
„ponas Cipsas“? Man rodos, „ponas Cip
sas“. Tai sudie, pone Cipsas“. Tai sudie, 
pone Cipse...

(Keliu nukauši vienkinkis vežimas; blyš
kiai žalsvos dujinės lempos žybčioja drėg
name šaligatvyje; laikraščius pardavinė- 
jantieji vaikai šūkauja kažką apie Pietų 
Afriką; Bakerio gatvėje Šerlokas Holmsas.)

— Sudie, pone Cipse...

6.

Paskui užėjo toks palaimos laikas, kad 
Cipsas, po ilgo prisimindamas jį, pats sun
kiai patikėjo, jog iš viso prieš tai ar vėliau 
toks dalykas būtų galėjęs atsitikti pasau
lyje. Juk jo vedybos buvo džiaugsmingas 
pasisekimas. Kotryna užkariavo Brukfildą, 
kaip ji buvo užkariavusi Cipsą; ji buvo be 
galo mėgiama tiek berniukų, tiek moky
tojų. Net mokytojų žmonos, susigundžiusios 
iš pradžių būti pavydžios kažkam jaunam 
ir patraukliam, neilgai tepajėgė spirtis jos 
žavumams.

Bet visų labiausiai pažymėtinas tas paki
timas, kurį ji padarė Gipsui. Iki vedybų jis 
buvo nuobodus ir neutralus žmogus; apla
mai Brukfildo mėgiamas ir geru žodžiu 
minimas, bet nebuvo iš tokios medžiagos, 
kuri nupelno dideli prielankumą ar ska
tina didelį atsidavimą. Brukfilde jis jau 
buvo išgyvenęs daugiau kaip ketvirtį am
žiaus, taigi gana ilgas laikas įsikurti kaip 
padoriam bendradarbiui ir atsidėjusiam 
darbininkui; bet kaip tik per ilgas laikas, 
kad kas nors bepatikėtų, jog jis dar kada 
nors būtų daugiau kam betinkamas. Iš ti
kro jis jau buvo pradėjęs skęsti šitoje pū
vančio kiūtojimo pedagogikoje, kuri yra 
blogiausia ir galutinė profesijos vilkduobė; 
metai iš metų dėstydamas tas pačias pa
mokas, susidarė rutiną, prie kurios su vy
lingu ramumu prisiderindavo visi kiti jo 
gyvenimo reikalai. Dirbo jis gerai; buvo 
sąžiningas, buvo sutvėrimas, kuris atliki
nėjo tarnybą, buvo patenkinamas, viskas, 
išskyrus įkvėpimą.

O tada pasirodė toji nuostabi moteriškė, 
kurios niekas nelaukė, pagaliau visų ma
žiausiai pats Cipsas. Iš visų reiškinių 
sprendžiant, iš jo padarė naują žmogų; ta
čiau didžioji dalis tų naujumų iš tiesų te
buvo atšildymas gyventi tų dalykų, kurie 
buvo seni, tik įkalinti ir neatspėti. Pradėjo 
žėrėti jo akys; jo protas, pakankamai, jei 
ne puikiai, ginkluotas, pradėjo ieškoti dau
giau nuotykių. Vienas dalykas, kurio jam 
niekad nestigo, jumoro jausmas staiga pra
žydo visais žiedais, kuriais jis buvo žino
mas brendimo amžiuje. Jis pradėjo justi 
didesnę jėgą; sugebėjimas palaikyti draus
mę pagerėjo ta prasme, kad jis pasidarė 

populiaresnis. Kai pradžioje atėjo į Bruk
fildą, jis stengėsi būti mėgstamas, gerbia
mas ir reikalauti klusnumo, bent kiekvienu 
atveju klusnumo. Paklusnumą išsaugojo, 
pagarba taip pat naudojosi; bet tik dabar 
atėjo meilė, ta netikėta berniukų meilė 
žmogui, kuris, kad ir nebūdamas minkštas, 
buvo malonus jiems, kuris gana gerai su
prato juos, nors ir ne perdaug, ir kurio as
meninė laimė siejo jį su jais. Jis po tru
puti pradėjo sugalvoti tokios rūšies juokų, 
kokius mėgsta mokiniai, atminties lavini
mo pavyzdžiais ir žodžių žaidimo posakiais, 
kurie sukeldavo juoko ir tuo pačiu šį tą 
įkaldavo galvon. Vienas buvo toks, dėl ku
rio niekad nepritrūkdavo juoko, nors jis tė
ra pavyzdys iš daugelio kitų. Kai romėnų 
istoriją dėstydamas prieidavo prieKanule- 
jaus įstatymo, to {statymo, kuris patrici
jams leido vesti plebėjas, Cipsas būdavo 
įpratęs pridėti:

— Taigi štai, matote, jei panelė Plebėją 
norėdavo, kad ją vestų ponas Patricijus, o 
šis sakydavo, kad jis negalįs, tai reikia ti
kėti, jog ji atsakydavo: „O, taip, melagi, 
tu gali!“

Nugriausdavo juokas.
O Katrytė plėtė jo pažiūras ir nuomones, 

duodama jam žymiai platesnį akirati, negu 
Brukfildo stogai ir bokšteliai, taigi jis pra
dėjo matyti savo kraštą kažkaip gilesnį ir 
didingesnį, prieš kurį Brukfildas tebuvo tik 
vienas iš daugelio upelių. Ji turėjo judres
nius smegenis, negu jis, ir jis nebūtų pajė
gęs pasipriešinti jos idėjoms, Jei kada ir 
nebūtų sutikęs su jomis; pavyzdžiui, poli
tiškai jis ir liko konservatorius, niekinda
mas visas jos radikališkai socialistines kal
bas. Bet ir ten, kur nepriimdavo, jis su
siurbdavo; jaunasis jos idealizmas veikė 
jo subrendusi amžių, labai švelniai ir iš
mintingai gamindamas sultis.

Kartais ji perdėm įtikinėdavo. Pavyz
džiui, Brukfildas turėdavo rytų Londone 
prieglaudą, prie kurios išlaikymo berniukai 
ir tėvai prisidėdavo daugiausia pinigais, 
o retkarčiais asmeniniais ryšiais. Kaip tik 
Kotryna pasiūlė, kad iš tos prieglaudos at
važiuotų futbolo komanda l Brukfildą ir 
sužaistų Soceryje su brukfildiškiais-

3



Nr.66 1951. X. 31.

Tremties prenumeravimosi sąlygos:
Vokietijoje 1 mėnesiui 3 DM, gi prenumeruojant dviem mėnesiam ir iš anksto 
sumokant prenumeratą — 5 DM ♦ A n g 1 i j o j e 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.

Ką kalba
Sovietų „taikos“ siekimai buvusio karo 

metais...
Vilnius. Vilniuje tris dienas truko stu

dentų ir mokomojo personalo konferenci
ja, kurioje buvo skaityti referatai apie 
sovietų siekimus taikos... Ypatingai ver
tinamas stud. Pauliukonio referatas apie 
sovietų taikos siekimus buvusio karo me
tai (pavergiant Lietuvą, kitas Baltijos val
stybes, nuo laisvės išlaisvinant Lenkiją, 
Čekiją.. .Red.). Taip pat užgirti referatai 
Matusevičiaus, Griganavičiaus, Joffės ir kt.

Lietuviai tenisininkai nugalėjo sovietų 
tenisininkus

Talinas. Spalio 25 dieną Taline baigėsi 
Visos Sovietų Sąjungos stalo teniso varžy
bos, kurias laimėjo Lietuvos spartakiečiai, 
nugalėdami stipriausią sovietų tenisininkų 
armėnų komandą. Lietuvių komandoje žai
dė Variakojis, Nikolskis, vilnietė Valaišie- 
nė, Kvecinskas, Vitulskytė ir kt. Lietuviai 
tenisininkai jau trečius metus iš eilės nu
gali sovietų stalo tenisininkus.

Du vagonai gaminių į Stalingradą
Vilnius. Vilniaus metalistų cecho dirbtu

vių gaminių du vagonai išsiųsti į Stalin
gradą „prisidėti“ (kažin ar savanoriškai?) 
prie ten vykdomų statybų.

Žemės ūkio paroda apie klestinčius 
kolchozus...

Kaunas. Spalio 22 d. Kaune atidaryta 
pirmoji rajoninė žemės ūkio paroda, ku
rioje — Vilniaus radiofono pranešimais — 
su savo eksponatais dalyvavo Kauno, Ma
rijampolės ir jų apylinkių kolchozai. Apie 
šią parodą paprašytas pasisakyti Ruokis 
pareiškė, jog ji jam padariusi gerą įspūdį, 
ypač bulvėms kasti kombainas, galįs atlik
ti 70 kasėjų darbą. Marijampolės Šešupės 
vardo kolchozininkės parodos dalyviams 
aiškino, kokiu būdu joms pasisekė per 9 
mėnesius iš kiekvienos karvės primelžti 
po 3000 su viršum kg pieno. Sakių trakto
rių stoties arikas Petkūnas papasakojo kaip 
jam pasisekė metų būvyje atlikti trijų me
tų arimo normą. Kėdainių „Pakeltos velė
nos“ kolchozo vadovas aiškino, kaip jiems 
pasisekė veislines kiaules priversti per me
tus turėti po 31 paršelį... Simno rajono 
kolchozo vadovas Miciukevičius parodos 
lankytojus supažindino, kaip jam pasisekė 
iš sovietinių vasarinių kviečių ha sėjos 
išauginti 24 centnerius. (Iš pranešimų su
sidaro įspūdis, kad daug kur kolchozuose 
jau vykdoma vadinamųjų „visuomeninių 
pastatų statyba“, t. y. einama į buvusių 
dvarų kumetynų sistemą ... Antra, kas iš

TREMTIES INFORMACIJA
Skirtingai traktuoja tremtinius

Vokiečių Darbo Įstaigos dažnai tremti
nius užsieniečius, neturinčius darbo ir gau
nančius bedarbio pašalpą, skiria tokiems 
darbams, kurie neatitinka jų profesiją ir

TREMTIES ATSAKYMAI
Klausiantiems naujųjų TREMTIES leidi

nių kainos. Gauta eilė laiškų iš Anglijos 
kuriuose klausiama dėl kainos naujųjų 
TREMTIES leidinių, Šeiniaus KUPRELIO 
ir Alanto PRAGARO POŠVAISČIŲ. Šiuo 
pranešama, jog užsisakant tiesiog per lei
dyklą iš Anglijos bei kitų šalių, iš kur at
siskaitymas patogiausias tarptautiniais ku
ponais, už KUPRELĮ reikalinga atsiųsti 28 
kuponus, gi už PRAGARO POŠVAISTES 
50 kuponų.Abi knygas užsakiusieji siunčia 
75 kuponus. Iš Amerikos bei Kanados ku
ponai nesiunčiami, taip pat iš Austrijos.

Mr. R. Pauliukoniui Britanijoje: Tamstos 
prenumerata yra pandengta iki 1952 metų 
sausio 1 d. Tamstos keliama sugestija da
ryti įmokėjimus s-gai tarpininkaujant 
TREMTIS mielai pasinaudotų, jei nebūtų 
susidurta su pinigų pervedimo sunkumais. 
TREMTIS neturi jokių išteklių ir me
keno nėra remiama. Ji turi išsilaikyti iš 
gana kuklios prenumeratos. Tad „įšalimas“ 
pinigų vienur ar kitur ypač sunkintų lai
kraščio leidimą.

A. Mamaičių!: Iškaičius paskutinį iš Tam
stos gautą prenumeratos įmokėjimą, TREM
TIES prenumerata padengta iki 1952 metų 
sausio 1 d.

Mr. Ad. B. Anglijoje: Tamstos prenume
rata padengta iki šių metų pabaigos. Adre
se buvusi klaida ištaisyta. Tikimės, kad 
laikraštį gausit reguliariai.

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai,
Darbo kuopon priimami vyrai

Lietuvių darbo kuopai prie Heidelbergo 
reikalingi žmonės. Pageidautini pirmoj ei
lėj šoferiai, nevedę iki 35 metų amžiaus. 
Tokių nesant, priimami vyresnio amžiaus 
ir vedę. Taip pat priimami Klaipėdos kraš
to lietuviai.

Sąlygos: pilnas aprūpinimas ir pradinis

Vilnius?
parodos aiškėja, tai kad Lietuvos ūkinin
kas nemokėjęs ūkininkauti, gi kolchozuose 
daromi stebuklai, tik... nieko niekas ne
turi. Red.).

Kiekviename rajone pristatyti ūkiniai 
čekistai

Kai vienos ar kurios kitos Lietuvos gy
venvietės kolchozininkai atlieka jiems 
Maskvos užkrautus prievolių įpareigoji
mus, tai tuojau pat mušama telegrama Lie
tuvos „ministrų tarybai“ ir komunistų par
tijos centrui. Po tokiomis telegramomis pa
sirašo vietos komunistų partijos sekreto
rius, valstiečių atstovas ir Sovietų Sąjun
gos įgaliotinis paruošų surinkimui. Iš tokių 
pranešimų aiškėja, kad kiekviename Lietu
vos rajone, kaip kad ji dabar yra adminis
traciniai suskirstyta, sėdi iš Maskvos at
siųstas rusas prižiūrėti laiku prievolių 
įvykdymą. Oficialiai maksviškiai vadinasi 
paruošoms surinkti įgaliotiniais.

Per maža knygų jaunimui apie Stalino 
gyvenimą...

Vilnius. Visasąjunginis komunistų parti
jos centro komiteto Maskvoje plenumas 
ypač plačiai pasisakė dėl komjaunuolių 
pionierių darbo mokyklose. Plenumo pri
imti nutarimai plačiai paskleisti ir Lietu
vos komunistiniam jaunimui. Plenumas 
priėjęs įsakmios išvados, kad nereikia 
moksleivius pionierius perkrauti visuome
niniais ir kitais už mokyklos sienų dar
bais ir tokiems perkrovimams reikią pa
daryti galą (matomai pagaliau įsitikinta, 
kad vadinamiems pionieriams tiek buvę lig 
šiol kalta į galvas komunistinės direktyvos, 
kad jaunimas negalėjęs mokytis. Red.). 
Tačiau ir toliau pionieriai laikomi svar
biausiais mokyklinio gyvenimo ramsčiais ir 
su jais turi mokytojai aptarti visus moky
mą ir auklėjimą liečiančius klausimus. Pio
nierių būrelio mokykloje darbų planą tu
rinti aptarti pedagogų taryba ir raštu tvir
tinti mokyklos direktorius. Kad į pionie
rius neįsibrautų nepatikimas elementas, 
įstojantieji turį gauti klasės auklėtojo su
tikimą (tatai akivaizdžiai parodo, jog Lie
tuvoje mokyklų direktoriai ir klasių auklė
tojai yra parinkti tik iš patikimųjų komu
nistų, jei jiems suteikiamos teisės tarti žo
dį stojančių į pionierius klausimu. Red.).

Galiausiai komunistų partijos plenumas 
Maskvoje nusiskundęs stoka jaunimui vei
kalų iš Lenino ir Stalino gyvenimo, kurių 
moksleiviai ypač pasiilgę... Taip pat rei
kią griežčiau budėti, kad nesirodytų jau
nimui skirti apolitiško turinio veikalai.

jėgas. Pagal vokiečių veikiančius įstatymus 
bedarbiai, skiriami prię jų jėgas ar pasi
ruošimą neatitinkančių darbų, gali nuo jų 
atsisakyti. Tuo reikalu lietuvių bendruo
menės, latvių, estų ir lenkų atstovai dėl jų 
piliečių skirtingo traktavimo įteikė ben
drą memorandumą Hamburgo IRO apy
gardai ir Aukštajai Komisijai.

2506 reikalingi specialios globos. IRO in
formuoja, kad rugsėjo pabaigoje Europoje 
tebuvo palikęs 91 procentas užsieniečių 
tremtinių, kas sudaro 115 975 asmenis tu
rinčius IRO globą. Didžiuma jų turėsianti 
galimybės išemigruoti, tačiau 2506 asmens, 
vadinamieji kietabranduolininkai, reikalin
gi specialios globos ir jų įkurdinimo klau
simas kitose šalyse sunkiau spręsis.

Milijoninis emigrantas. Lapkričio 2 dieną 
iš Bremeno uosto į Jungtines Amerikos 
Valstybes išvyko 47 metų amžiaus čekas 
pabėgėlis su šeima, kuris yra milijonis 
tremtinys, pasinaudojęs IRO patarnavimais 
išvykti į užjūrio šalis.

Lietuvis amerikiečių aviacijoj Vokietijo
je. Praėjusiame TREMTIES numeryje bu
vo pateikta informacija, jog paskutiniu 
metu amerikiečių karių uniformose eilė 
lietuvių iš JAV atvyko Vokietijon su ame
rikiečių kariniais daliniais. Šiomis dieno
mis TREMTĮ užsisakė lietuvis, Vokietijoje 
esąs amerikiečių karo aviacijos daliny.

TREMTIES BIČIULIUI: MALO
NĖKIT PASITIKRINTI, AR SĄSKAITOS 
SU TREMTIMI YRA TVARKOJE. LAIKU 
NEATSISKAITYMAS SUNKINA LAI

KRAŠČIO LEIDIMĄ.

atlyginimas 186 DM. Gerus šoferius gali
ma priimti ir su didesniu atlyginimu. Pa
reiškimus rašyti, nurodant gyvenamą vie
tą, gimimo datą ir užsiėmimą:

Adresas:
Algirdas JESMANTAS

8591 Labor Serv Company
(17a) Schwetzingen/Baden 

Tompkins Barracks

Is laišku redakcijai
„Pasiteiraukit, redaktoriau, mums taip 

rupimu pasų klausimu ..
TREMTIS yra gavusi tokio turinio laišką: 
„Šių metų spalio 23 dieną lietuvis Jonas 

Dagilis gavo iš Bambergo miesto pasų sky
riaus pranešimą, kad jo turima vokiška 
Kennkarte, kurioje įrašyta Lietuvos pilie
tybė, nustoja galiojusi. Dagiliui pareiškus, 
kad vokiečių įstaiga išduotų kitą asmens 
dokumentą, buvo atsakyta ir nurodyta, 
tuo reikalu reikia kreiptis į savo atsto
vybę Romoj ir duotas jos adresas. Pasų 
skyriaus vedėjas pareiškė, jog tai atstovy
bei reikia pasiųsti lietuvišką pasą ir dvi 
nuotraukas ir Lietuvos konsulas išduos lie
tuvišką kelionių pasą. Kai Dagilis pasakė, 
kad jis niekur negalįs keliauti, vietoje at
sakymo, jam pakartotinai buvo pasakyta 
kreiptis į Lietuvos atstovybę. Jis taip ir 
padarė. Gerai, kad Dagilis turėjo lietuviš
ką pasą, bet kaip su tais, kurie lietuviškų 
pasų neturi, kurie jauni iš Lietuvos išvyko 
arba karo metais juos pametė?

Pone redaktoriau, būk malonus pasitei
rauti kompetentingoj įstaigoj mums taip 
rūpimu pasų klausimu. Ar nebūtų be truk
dymo konsulo galima čia, Vokietijoje, su
sitvarkyti, žinoma, nenustojant Lietuvos 
pilietybės.“ J. B.

Šituo klausimu TREMTYJE buvo plačiau 
rašyta 60 numeryje, kur buvo užakcentuo
ta, jog „lietuvio pilietybės klausimais tu
rėtų pasisakyti mūsų institucijos, bet ne 
svetimieji“. Redakcijos buvo manyta, jog 
šiuo aktualiu klausimu spaudoje tars žodį 
mūsų veiksniai. Deja, iki šiol kažkodėl ty
lima. Vienas net bandė TREMTĮ įtikinti, 
kad nesą ko sielotis Lietuvos pilietybės 
klausimais, bet svarbiau esą dūšioje lietu
vybę išlaikyti... TREMTIES kiek kitaip 
į šį klausimą žiūrima: — tikras lietu
vis neišsižada ir Lietuvos pi
lietybės.

V LIK e klausimas svarstomas.

Stovyklose

Karo griuvėsiuose studentai tremtiniai 
kietu darbu kuriasi

Hangelar. Hangelaras yra prie Bonnos. 
Tai didžiulių buvusio karo padarytų griu
vėsių laukas. Smarkiai nuo bombardavimų 
apgriauti pastatai studentų tremtinių krikš
čionių išnuomoti 10 metų ir šiuose griuvė
siuose savo kietu darbu kuriamasi. Jau yra 
įrengtas bendrabutis, apimąs 17 kambarių 
su valgomąja sale;. įrengta koplyčia. Šiuo 
metu vykdomi įrengimo darbai dar 24 
kambarių. Visus darbus studentai patys 
atlieka. Faktiškai yra stalių dirbtuvėlė, bet 
neturi staliaus. Turimas 7 jėgų motoras ir 
kitų reikalingiausių įrankių, kuriais stu
dentai patys pasigamina įrengiamų kam
barių langams rėmus, duris, sudeda grindis.

Kad palengvinus pragyvenimo klausimo 
sprendimą, šių studentų namų, įrengiamų 
buvusiuose griuvėsiuose, yra vedamas ūke
lis. Laikoma paukščių, aginamos daržo
vės, kiaulės. Tai vis priedėlis prie gauna
mos šalpos, kuri ne visada yra pakanka
ma. Ūkio klausimai taip pat tvarkomi pa
čių studentų.

Numatoma įrengti stalių dirbtuvę, siu
vyklą ir užvesti daržininkystę.

Iki šiol šiuos studentus pasiryžėlius rė
mė tarptautinės bažnyčios organizacijos, 
tačiau paskutiniu metu šalpa nutrūko. 
Gaunama iš vokiečių parama neefektyvi 
ir bendrabutis atsiduria sunkumuose.

Be kitų tautybių, Hangelare įsikūrę 5 
lietuviai studentai. Nesenai čia gauta ga
na efektyvi BALFO siunta, ir svarbiausia, 
kaip tik tokiu laiku, kada bendrabučiui 

, itin buvo reikalinga parama. Čia nuošir
džiai studentų reikalais rūpinasi kun .Ur- 
dzė.

Lietuvės dainininkės Amerikoje
Jungtinėse Amerikos Valstybėse nemaža 

lietuvių liaudies dainų bei pasakų iš se
nųjų lietuvių ateivių surinko prof. J. Ba
lys. Lietuviškos tautosakos rinkimo darbas 
tęsiamas ir toliau. Paskutiniu metu Bos
tone J. Būga užrašė 90 lietuviškų liaudies 
dainų. Viena senoji lietuvė ateivė padaina
vo 25 liaudies dainas, viena 30 ir viena mo
kėjo 35 liaudies dainas.

Lietuvis Amerikoje laimėjo premiją už 
žemės ūkio trobesių projektą. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Illinois universitete, 
studijuojąs architetūrą lietuvis Eduardas 
Vitkus laimėjo trečią premiją už žemės 
ūkio trobesių projektą. Visų JAV univer
sitetų technikų studentų paruoštų žemės 
ūkio trobesių projektų į metus premijuo
jami tik 5.

Audra užmušė lietuvį lakūną. Čikagoje 
gyvenusį lietuvį lakūną A. Kielą didžiulė 
audra užmušė jo gyvenamame name. Kie- 
la nepriklausomybės metais lankėsi Lietu
voje ir 2 metus dirbo aviacijos dirbtuvėse. 
Gyvendamas Amerikoje jis visą laiką do
mėjosi technika. Buvo padaręs ir užpaten
tavęs technikinių patobulinimų. Amerikoje 
buvo pats pasistatęs tris lėktuvus, bet vė
liau juos pardavė ir kurį laiką vadovavo 
Čikagoje jo paties suorganizuotam lietuvių 
lakūnų klubui.

Fondas lietuviškam skautų sąjūdžiui rem
ti. Lietuvių skautų vadovų ir akademikų 
rotatoriniame laikrašyty „Mūsų Vytis“ ra
šoma apie patvirtinimą įstatų Lietuvių 
Skautybės Sąjūdžiui remti Fondui steigti. 
Tokio fondo steigimo mintis jau buvusi 
kilusi Vokietijoje, tačiau vis atidėliota. Ga
liausiai JAV paruošti tokio fondo įstatai ir 
šiais metais birželio mėnesį patvirtinti.

Turima žinių, jog VLIKo vadovybė bene 
su viršum prieš mėnesį laiko pavedė tei
sių komisijai pasisakyti Lietuvos pilietybės 
pasilaikymo klausimu. Komisijos pažiūra 
viešumai iki šiol nežinoma. O gal teisių 
komisija teturėjo uždavinį savo pažiūrą 
pareikšti Vykdomajai Tarybai...

Kai kur į n a u j u s d o k u m e n t u s 
nesvyruojant įrašoma Lietu
vos pilietybė. Nieko konkretaus iki 
šiol TREMTIS nepatyrusi iš vadovaujan
čiųjų, buvo teirautasi, kaip vokiečių įstai
gų elgiamasi kituose miestuose. Pasirodo, 
kad pavyzdžiui Miinchene išduodant nau
jus asmens dokumentus visai neabejojant 
lietuviui įrašoma Lietuvos pilietybė. Tu
rima nepatikrintų žinių, jog Bonnos vy
riausybės esąs numatomas aplinkraštis pa. 
sų įstaigoms, kad pabaltiečiams naujuose 
dokumentuose būtų įrašoma jų krašto pi
lietybė.

PATARTINA: — kol ši.uo klausimu ofi
cialiai kada pasisakys mūsų institucijos, 
naujuosius dokumentus išduodančias vo
kiečių įstaigas prašyti įrašyti Lietuvos pi
lietybę, nurodant į tai, kad Lietuvos pa
siuntiniai ir įgalioti ministerial pripažįsta
mi Amerikoje, Anglijoje ir kitose šalyse. 
Jei ir tuo atveju nebūtų sutikta įrašyti 
Lietuvos pilietybę, tada individualiai, iš
siėmus vietos lietuvių komiteto pažymėji
mą, kuriame būtų įrašytas amžius, gimi
mo vieta, vardas ir pavardė, kreiptis į PLB 
Vokietijos Krašto Valdybą (adresas šis: 
Bad Salzuflen, Baumstr. 17), kad ji 
darytų žygių šį reikalą sutvarkyti.

Jei TREMTIS šiuo klausimu patirs ką 
nauja, tuojau apie tai tautiečiai bus in
formuojami. Iki šiol tokių informacijų ne
buvo, kadangi, kaip jau minėta, tuo klau
simu nepatirtas nusistatymas mūsų veiks
nių. Tremtis.

Hangelaro bendrabutis retas pavyzdys, 
rodąs, kad turint tikslą yra nugalimos ir 
sunkiausios kliūtys.

NEI VIENO LIETUVIO 
BE LIETUVIŠKOS KNYGOS!

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, IŠBLOKŠTASIS 
ŽMOGUS, skaudžiai mus kiekvieną išti
kusios benamybės problemos, 280 psl., kai
na DM 6,

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

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

7. V. Jonikas, SIELVARTO RAUDOS, 
poema, 60 psl., kaina DM 3,-,

8. V. Jonikas, BRANGMENS, lyrika, 60 
psl., kaina DM 3,-,

9. A. Vaičiulaitis, VALENTINA, roma
nas, antroji papildyta ir pataisyta laida, 
144 psl., kaina DM 4,50,

10. A. Sabaliauskas, NUO IMSRĖS IKI 
ORINOKO (PER FAKIRŲ ŽEMĘ), lietuvio 
misijonieriaus atsiminimai, įspūdžiai, per
gyvenimai Europoje, paslaptingojoje Indi
joje ir Pietų Amerikoje, 225 psl., kaina 
DM 7,-.

Leidiniai gaunami šiuo adresu:
Jonas Rimeikis
(13b) MURNAU, Postfach 74.

VENTA.

Fondo vienas iš pirmųjų uždavinių — rem
ti skautiškų knygų ir laikraščių leidimą ir 
sudaryti lėšų specialiems uždaviniams. 
Fondo lėšas sudarys pasižadėjusių asmenų 
reguliarūs įnašai, aukos, dovanos ir kitos 
pajamos.

T remties
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 Puloskl 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

knygos yra įrištos drobėje.
Pastaba: leidiniai Nr. 2 ir 3 atsto

vams išsiuntinėjami spalio paskutinėmis 
dienomis.

Kiti talikininkai: TREMTIS ta
ri dar visą eilę malonių talkininkų JAV: 
Mr. J. JaŠlnskas So Bostone, Mr. J. Cėsna 
Čikagoje, Mr. Pr. Pravilionis Rockforde, 
Mr. VI. Petrauskas Wankegau, kurie tal
kina ypač knygų paskleidime. Per juos 

Calle Paso de Burgos 1783, vietoje TREMTIES Bičiuliai gali įsigyti bei 
Avellaneda, Buenos Aires, užsisakyti naujausius TREMTIES leidinius

Keliais 
sakiniais

Paslaptingi atradimai Berlyne. Berlyne, . 
Žvėryno (Tiergarten) rajone paskutiniu 
metu požemiuose atrasti iki šiol paslapty 
buvę požeminiai kanalai, kuriuose rasta 
nemaža ginklų, ypač prieštankinių sviedi
nių, vadinamųjų panzerfaustų. Spėjama, 
kad tie požemiai buvo įrengti nacional
socialistų Jaikais ir galėjo turėti dvejopą 
tikslą: iš požeminių perėjų ginti šį Berlyno 
rajoną, kur buvo sutelktos svarbiausios vy
riausybės įstaigos, arba tos perėjos buvo 
įrengtos apsisaugoti nuo perversmų gali
mumo.

„Žvirbliai — liaudies priešai“... Rytų 
Vokietijoje liaudies milicijai vietos komu
nistų partija pavedė naujas pareigas — 
šaudyti žvirblius, kurie priskaitomi prie 
„liaudies priešų“, kadangi kiekvienas žvirb
lis per metus sulesąs nuo 3 iki 4 kilogra
mų grūdų. Dėl to milicininkai įpareigoti 
žvirblius šaudyti be pasigailėjimo, kad 
kiekvieno ha plote metų bėgyje būtų nu
šauta bent to po 10 žvirblių...

Amerikoje susisiekimo nelaimėse tiek 
žuvo žmonių, kiek frontuose aštuoniuose 
karuose. Amerikiečių statistikai teigia, kad 
šių metų gruodžio mėnesį greičiausiai jau 
bus pasiektas milijoninis skaičius susisie
kimo nelaimėse Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse žuvusių žmonių. Paskutiniu metu 
Amerikoje mirtys susisiekimo nelaimėse 
patrigubėję. Ta pačia proga pažymima, jog 
Amerika, per 175 metus dalyvavusi aštuo
niuose karuose, beveik tiek pat nustojo žu
vusiais vyrais žmonių, kaip kad žuvo susi
siekimo nelaimėse.

Vengrijoje uždrausta butus ■ apšildyti. 
Nors Vengrijoje, kaip ir Lietuvoje, kasdien 
šaukiama apie įvairiose gyvenimo srityse 
pasiektus didžiulius laimėjimus ir darbi
ninkų rekordinius išdirbius, tačiau pasku
tiniu metu uždraudimas apšildyti butus, 
mokyklas, įstaigas kaip tik atskleidžia ne
paprastą anglies stoką. Iki lapkričio i šr 
nos specialiu patvarkymu Vengrijoj uą- 
drausti apšildyti tiek gyvenamieji pastatei, 
tiek įstaigos, išskyrus kai kurias ligonines.. 
Spėjama, kad šis draudimas galįs būti dar 
prailgintas. * pr

9 metų vaikas vadovavo vagių bandaLVo- 
kietijoje, Kemptene, vietos policija'pa 
go sekimo galiausiai išaiškino nepilname
čių vagių gaują, jai vadovavo vyriausias 
amžiumti — 9 metų. Kiti bandos nariai 
turėjo nuo 7 iki 8 metų. Jie įvykdė 84 va
gystes, pavogdami dviračių, laikrodžių, fo
to apratų, ištraukdami praeiviams pinigi
nes, apiplėšdami mašinas.

„Velnio miltai“ Indijoje. Praėjusią vasa
rą viename Prancūzijos miestely visa eilė 
gyventojų protiniai pakriko, kaip vėliau 
paaiškėjo, apsinduodiję duona. Dabar spau
da pateikia informacijų, jog Indijos Bihar 
kaimo 50 gyventojų nuo duoninių miltų iš
protėję ir vieni jų pradėję laipioti po me
džius, kaip beždžionės, kiti, vyrai su mote
rimis, pradėję gatvėse nuogi šokti, treti 
puolę praeivius žudyti. Vietos malūnai lai
kinai sulaikyti. Manoma, kad tai esanti 
pasėka nuodingų augalų sėklų įsimaišimo į 
grūdus.

Ruošiantis karams visada nedarbas ma
žėja... Tarptautinė darbo organizacija 
(ILO) pateikia informacijų, jog paskuti
niais metais visose pasaulio šalyse žymiai 
sumažėjęs bedarbių skaičius. Amerikoje 
metų būvyje bedarbių skaičius sumažėjas 
42 procentais, Anglijoje 31 procentu Aus
tralijoje 51 procentu. Tik Indijoje bedar
bių skaičius nežymiai sumažėjęs — 2 pro
centais.

7 milijonai įstaigose ir įmonėse dirban
čių moterų. Šiuo metu Anglijoje įvairiose 
įstaigose bei įmonėse dirbančių moterų 
skaičius siekia 7 195 000. Tai esąs aukščiau
sias dirbančių moterų skaičius Anglijos 
saloje. s’. -

Pabėgo 300 čekų. Paskutinių keturių sa
vaičių būvyje iš Čekoslovakijos, kur vis 
sunkėja gyvenimo sąlygos, į laisvuosius 
Vakarus pabėgo 300 čekų.

Komunistai apmoka streikuojantiems. 
Paskutiniu metu Hamburgo uoste vykęs 
darbininkų streikas, pasirodo, buvo finan
suojamas komunistų partijos iš Rytų Vo
kietijos gautais pinigais. „Pradžiai“ ham- 
burgiškiai streikininkai gavo 100 000 Ost- 
Markių.

atstovybės
Belgijoje:

Mr. Stp. Paulauskas 
81/186 Pairę du Horloz, 
Till eur-Liege

Brazilijoje:
Sr. St. Jaseliūnas,

Av. Churchill 94-11° S/1.110
Rio de Janeiro, Brasil. 

Kanadoje:
Mr. F. Valys

302 Euclid Ave, 
Toronto, Ont.

Per šiuos 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
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