
TREMTIS - THE EXILE

Lithuanian Weekly

Nr. 67, 7. November 1951

Publisher & Editor: Simas Miglinas, 
Membership Association of the Free 
Press, (13 b) Memmingen, Postfach 2, 
Tel. 2677 / Sponsor: International 
Refugee Organization / Printer: 
Memminger Zeitung, Schrannenpl. 6

Nr,67 LIETUVIŲ TREMTINIŲ SAVAITRAŠTIS VAKARŲ EUROPOJE 1951. XL 7.

Akimirkos informacija
★ Rytų Vokietijos Maskvai paklusęs 

prezidentas Picckas pakvietė apsilankyti 
Vakarų Vokietijos prezidentą prof. Heuss, 
kad aptartų bendrų rinkimų klausimą. 
Rytų Vokietija atmeta JT komisijos daly
vavimą tokių rinkimų pravedime.

* Korėjoje komunistai nori išsiderėti 
ginklų paliaubas be formalių nutarimų, 
kad tuo būdu laimėtų laiko naujiems ka
riniams pasiruošimams. Kovos aktyvėja, 
ypač ore.

★ Į Vokietiją atvyko čia esamų karinių 
pajėgų sustiprinimui trečioji šiais metais 
amerikiečių divizija.

* Amerikoje baigti naujų atominių 
ginklų bandymai. Šių bandymų metu iš 
Maskvos agentams nenutraukiamai per 
radiją buvo duotos slaptos instrukcijos 
gauti žinių apie amerikiečių turimus nau
jus ginklus.

Stovykla, globojusi^ 300 
tremtiniu našlaičiu

H 3
IRO pateikia informacijų apie tremtinių 

vaikų našlaičių namų Bad Aiblinge užda
rymą. Bad Aiblinge buvo viena iš didžiau
sių našlaičių tremtinių stovyklų, kurioje 
globą buvo gavę įvairių tautybių 2 300 naš
laičių iki 18 metų amžiaus. Ši stovykla 
nuo spalio pabaigos uždaryta šiais moty
vais: 1) patalpos reikalingos amerikiečių 
kariuomenės reikalams, 2) stovyklos išlai
kymas pareikalavo didelių išlaidų, kurių 
stokoja IRO ir 3) iškilus reikalui prieš 
baigiant IRO veiklą sudaryti tolimenės glo
bos sąlygas kalbamoje stovykloje paliksiu 
80 našlaičių.

Iš Bad Aiblingo tremtinių našlaičių liku
čiai, viso 80, kartu su atrinktu personalu, 
perkelti į Feldafingą prie Mūncheno ir to
limesnė globa atiduota vokiečiams, tačiau 
kontrolė ir toliau paliksianti „Amerikiečių 
Draugų Komiteto“ žinioje,, kuris daugiausia 
rūpinosi tremtinių našlaičių namais Bad 
Aiblinge. IRO vyr. direktoriaus M. Kings
ley pareiškimu minėtoji organizacija, ben- 
drsriaxfciaudama su., alitiyįfąnjomis. vokie
čių organizacijomis, dės pastangų, kad 
tremtinių našlaičių įkurdinimas ir globoji
mas Feldafinge nenutoltų nuo to, koks iki 
šjol buvo. Gi Bad Aiblingo tremtinių naš
laičių namuose buvo stengiamasi sudaryti 
benamiams našlaičiams tokias sąlygas, kad 
jie nesijaustų vieniši, kad jaustų, jog jais 
rūpinamasi. Buvo rūpinamasi kiekvienu 
našlaičiu individualiai. Veikė vaikų darže
lis, našlaičiams kursai, vesti dvylikoje kal
bų, stengantis vyresnio amžiaus/ našlai
čiams sudaryti sąlygas išmokti amato. Ke- 

' tūrių metų būvyje per Bad Aiblingo vai
kų namus perėjo 2 300 įvairių tautybių ir 
įvairių konfesijų našlaičių. Dalis jų išemi
gravo į įvairias šalis, dalis susirado savo 
artimuosius ir pas juos nukilo, 165 našlai
čiai buvo repatrijuoti į jų ar jų tėvų kilmės 
kraštus. Išemigravusių į užjūrio šalis mi
nimas 895 skaičius. Tad, turint galvoje mi
nėtą 2 300 skaičių, tenka daryti išvadą, jog 
žymi dalis našlaičių savo artimuosius bus 
susiradę Vokietijoje.

Palikusių 80 tremtinių našlaičių, iki šiol 
turėjusių globą Bad Aiblingo IRO vaikų 
namuose, juos perkėlus į Feldafingą, toli
mesnis likimas perduodamas į vokiečių 
rankas, tačiau dalis buvusio personalo 
atrinkta ir jis paliktas ir toliau globoti li
kusius našlaičius bei rūpintis jų tolimes
niu likimu, ieškant galimybių emigruoti 
bei repatrijuoti, — sakoma IRO pateiktoje 
informacijoje.

Pažymėtina, kad Bad Aiblingo tremtinių 
vaikų namuose dirbo keletas mūsų tautie
čių. Šiuo metu neturima žinių, ar mūsų 
tautiečiai, rūpinęsi tremtinių našlaičių glo
ba, yra atkelti su našlaičiais į Feldafingą, 
ar ne, kadangi informacijoje sakoma, jog 
tik dalis personalo buvusi atkelta.

Nepriima keturių 
čekę pabėgėli;’

Rugsėjo 11 dieną su traukiniu pro gele
žinę uždangą prasiveržusieji čekai pabėgė
liai, kaip jau buvo spaudoje rašyta, deda 
pastangų emigruoti Kanadon. Visi norin
tieji emigruoti Kanadon praėjo reikiamus 
skryningus, apklausinėti saugumo pareigū
nų. 4 pabėgėlių galiausiai užkliuvo. Tai 
patį pabėgimą organizavęs gydytojas ir 3 
studentai, kurie iš universiteto buvo paša
linti už nestojima į čekų komjaunimo ei
les. Keturi atmestieji praėjo pro JAV sau
gumo organų patikrinimą, tik Kanados 
saugumo pareigūnas, kurio būstinė Lud- 
wigsburge, atsisakė duoti leidmą čekų gy
dytojui ir trims pabėgusiems studentams 
Kanadon emigruoti. Neįsileidimas, esą, 
grindžiamas šitokiais motyvais: gydytojas 
buvęs didelis vokiečių bendradarbis buvu
sio karo metais, gi studentų neįsileidimo 
motyvai nesą žinomi, juoba, kad jiems ne
galimas būti taikomas įtarimas dėl bendra
darbiavimo buvusio karo metais.

Naktiniai Lietuvos gyventoju tikrinimai
(5) PASAKOJA PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ LAISVAN VAKARŲ PASAULIN PRASIVERŽĘ LIETUVIAI

Praėjusiame TREMTIES numeryje su
glaustai buvo minėta, jog nūdienėje Lie
tuvoje, nors faktiškai yra judėjimo laisvė, 
tačiau gyventojai taip yra suvaržyti, kad 
jie ta judėjimo laisve kaip ir negali pasi
naudoti. Svarbiausias judėjimo laisvę 
trukdąs faktorius yra darbas, nuo kurio 
niekas be atskiro leidimo, kuris nėra leng
vai gaunamas, negali pasitraukti.

— Beveik neįmanoma pajudėti kolcho- 
zininkui, — pasakoja vyrai. — Tačiau ma
ža ką geriau ir miesto darbininkui.

Šiandien Lietuvoje nenueisi į įmone ar 
kurią kitą įstaigą ir nepaprašysi darbo. 
Prieš darydamas tokį žygį pirmiausia turi 
visa eile dokumentų įrodyti, kur lig šiol 
gyveno, ką veikė, ar yra ankstesnės dar
bovietės iš darbo atleistas ir kodėl atleis
tas. Išvykdamas iš vienos gyvenvietės turi 
išsiregistruoti ir naujoje vietoje nė dienos 
nedelsdamas užsiregistruoti. Registracija 
vietinėje milicijoje nepakankama. Reikia 
dar užsiregistruoti ir kariniame komisa
riate, t. y. grynai rusiškoje įstaigoje, ku
rių įstaigos yra kiekviename valsčiaus 
mieste. Kol nesi milicijoje ir kariniame 
komisariate užsiregistravęs, tol neturės 
teisės gauti butą ar kambarį. Gi milicija 
bei karinis komisariatas tik tuo atveju re
gistruoja, jei šioms įstaigoms patiekiami 
visi reikalaujami dokumentai (iš kur atsi
kėlei, ką buvusioje gyvenvietėje veikei, ar 
iš darbovietės pasitraukti turi leidimą). Iš 
vienos vietos kiton persikelti šiandien Lie
tuvos gyventojui reikalinga turėti įvairūs 
dokumentai, kurių parašai siekia iki 20.

Šitoks gyventojų apsunkinimas norint 
naujoje vietoje įsikurti yra daromas dėl 
dviejų motyvų. Pirmiausia griežta gyven
tojų kontrole siekiama užkirsti kelią par
tizanų veiklai. Antrasis tikslas — išlaiky
ti darbo discipliną. Dabartiniai Lietuvos 
valdovai čia minėtas savo užmačias norin
čiam darbovietę pakeisti darbininkui ši
taip aiškina: — kilodamąsis jš įmonės įmo- 
nėn niekuomet neįsigysi specialybės. Gi 
vieną darbą dirbdamas ilgesnį laiką tapsi 
geru specialistu...

— Iš darbo neatleidžia taip lengvai, 
kaip kad iš tolo gali atrodyti, — susimąs
tęs sako vienas iš laisvę pasiekusiųjų. — 
Pažinojau darbininkų, kurie tris iš eilės 
metus prašėsi atleidžiami iš darbo ir ne
buvo atleisti. Jiems buvo pradėjus šlu
buoti sveikata — vienam silpnėjo regėji
mas, kitą kamavo reumatizmas, — tačiau 
niekas nekreipė dėmesio į jų prašymus bū
ti atleidžiamais. Kartais darbovietės vado
vas atleidžia nueiti pas gydytoją, o kar
tais ir to nedaro. Tačiau apie atleidima iš 
darbo negalvoja.

Pavėlavimas į darbą nūdienėje Lietu

Vakarų sąjungininkai is Prancūzijos 
pradės taikos ofenzyvų?

Lapkričio 6 dieną Paryžiuje atidaryta 
šeštoji Jungtinių Tautų pilnaties sesija, 
kurioje dalyvauja 60 valstybių atstovai. 
Atidarymas Jungtinių Tautų plenumo po
sėdžius Prancūzijos prezidentas pareiškė, 
jog nereikią nustoti vilties, kad karas, ne
atsižvelgiant į esamą didelę įtampą pasau
lyje, negalįs būti išvengtas. Reikią dėti vi
sas galimas priemones užkirsti kelią taikos 
siekti ginklų ugnyje. Norint užbėgti įvy
kiams už akių, pirmiausia tenką apsvars
tyti priemones sulaikyti agresijai. Kolekty
vinio saugumo stiprinimas, — Prancūzijos 
prezidento žodžiais, — būtų patikimiausia 
priemonė agresijai sulaikyti. Tektų svars
tyti klausimą dėl sudarymo tarptautinės 
kariuomenės, kuri būtų paruošta ginti ne 
kurį vieną kraštą, bet kiekvieną tautą, ku
rios laisvei pavojus iškiltų.

Maskva atvyko su savais reikalavimais
Sovietų Sąjungą šios sesijos Jungtinių 

Tautų posėdžiuose atstovauja Vyšinskis, 
kuris atvyko su 85 asmenų delegacija, ko
kios, atrodo, neatsivežė nė vienas kraštas. 
Sovietų Sąjunga savo atstovus atsiuntė 
kartu su savais reikalavimais, būtent: 1) 
kad Kinija būtų priimta Jungtinių Tautų 
nariu, 2) kad atominių ginklų vartojimas 
būtų uždraustas, 3) kad visame pasaulyje 
būtų einama prie karinių pajėgų mažinimo, 
pradedant sausumos kariuomene, karo avia
cija ir baigiant karo laivynu.

Pirmuoju pažymėtas sovietų reikalavimas 
Kiniją priimti Jungtinių Tautų nariu pa
teikiamas nebe pirmą kartą. Jau 86 kartus 
Maskva JT forumuose siūlė Kiniją priimti 
Jungtinių Tautų nariu ir visais tais atve
jais didžiuma JT narių pasisakė prieš.

Pakankamai nepajėgiančių permatyti so
vietų tikslus politikų bandomi daryti spė
liojimai, jog Kiniją priėmus JT nariu esą 
lauktina greitesnio priėjimo prie Korėjos 
konflikto atomazgos. Tačiau tokia nuomonė 

voje jau skaitomas dideliu nusikaltimu. 
Pavėlavusiems kad ir pora minučių taiko
mos griežtos bausmės. Kovoti su pavėla
vimais į darbą galioja šitokios bausmės. 
Jei eilinis įmonės darbininkas pirmą kar
tą pavėluos ateiti į darbą, jis nubaudžia
mas pinigine bauda: 3—4 mėnusius jam iš 
atlyginimo už darbą atskaitoma po 25 pro
centus uždarbio. Už pasivėlavimą darban 
antru kart nubaudžiamas pavėluotojas jam 
iš uždarbio 6 mėnesius atskaitant po 25 
procentus. Jei ir po šių baudų pasitaikys 
darbininkusi dėl kurių nors priežasčių tre- 
trečią kartą pavėluoti į darbą — tada jis 
jau baudžiamas 6 mėnesius darbo stovyk
la.

Tokios baudos taikomos eiliniams dar
bininkams. Visai kitokios baudos yra sky
rių vedėjams ar kurias kitas svarbesnes 
pareigas turinčiam darbininkui. Štai vie
nas lietuvis darbininkas Klaipėdoje praė
jusiais metais už pusvalandžio į darbą pa
vėlavimą buvo nuteistas trimis metais ka
lėjimo. Jis vadovavo įmonės skyriui. Buvo 
rūpestingas darbininkas. Keturis metus 
dirbęs įmonėje nė kartą pavėluotai neatė
jo į darbą. Tačiau vieną kartą, pusvalan
dį pavėlavo. Tuojau pačioje įmonėje, suk
vietus darbininkus, įvyko teismas. Teisia
masis, pareiškė, kad jis per keturis metus 
nuožirdžiai dirbęs, nebodamas savo svei
katos, ir tepavėlavęs motinai sunkiai su
sirgus. Bet teismas į tai nekreipė dėmesio. 
Nuteisė 3 metais kalėjimo.

Lietuvoje laisvės metais: Panemunės miške rudenį.

pasireiškia žymioje mažumoje ir kaip tik 
tuose atstovuose, kurie, kaip minėta, dėl 
nepakankamo įsigilinimo į komunizmo es
mę bando tikėti Kremliaus gera valia.

Jei laisvasis pasaulis tikėtų sovietų 
pažadais...

Sovietų siūlymai eiti prie karinių pajė
gų mažinimo pasaulyje taip pat nėra nau
ji. Buvo metas, kada ir amerikiečių poli
tikuose radosi susidominčių panašiais so
vietų siūlymais. Tačiau kai pokalbiuose 
buvo einama maskvinį siūlymą svarstyti, 
tuojau suklupta. Makva nesutinka pas sa
ve įsileisti tarptautinių komisijų patikrini
mui savo karinių pajėgų, bet ji kiekvienu 
atveju pasiryžusi didžiules komisijas siųsti 
į kitas šalis patikrinti, ar jos siūlymai įgy
vendinti. Jei šiame JT plenume bus svars
tomas Kremliaus siūlymas mažinti karines 
pajėgas, netektų abejoti, kad vėl būtų 
įstrigta į sovietų paruoštus spąstus.

Tas pat pasakytina dėl atominių ginklų 
uždraudimo. Daug kartų buvo siūlyta tiek 
Maskvos, tiek kitų šalių atstovų, bet nė 
vienu atveju nesusikalbėta Sovietų Sąjun
gai nesutinkant su tarptautine kontrole.

Vakarų sąjungininkų siūlymai
Vakarų sąjungininkai į Jungtinių Tautų 

plenumą atvyko taip pat su eile siūlymų, 
kurių paminėtini: 1) genocido, t. y. tautų ir 
žmonių naikinimo uždraudimas, 2) kolek
tyvinio saugumo sustiprinimo klausimas, 
3) Italijos priėmimas Jungtinių Tautų na
riu, 4) aiškinimas klausimo dėl galimumo 
Vokietijoje pravesti bendrus rinkimus 
ir kt.

Laukiamas vakarų sąjungininkų aiškus 
kalbėjimasis su Maskvos atstovais

Politiniuose sluoksniuose vyrauja įsitiki
nimas, kad Paryžiuje prasidėjęs šeštasis 
Jungtinių Tautų visumos plenumas galįs 
praeiti vakariečių ofenzyvos ženkle, t. y. 
atviriau, negu kad lig šiol buvusiuose JT

Taikomą ir daugiau baudų į darbą pasi
vėlavusiems. Jei kuris darbininkas nors 
kartą kad ir kelias minutes bus į darbą 
pavėlavęs, tuo pavėlavimu jis jau užsiker
ta kelią kada nors būti atleistas iš darbo 
ir priimtas naujoje įmonėje.
Ir svečiai reikalingi milicijoja registruoti

Tačiau grįžkim prie registracijos. Mili
cijoje registracija reikalinga ne tik naujai 
persikėlusiam gyventi naujoje vietovėje. 
Pakanka, jei žmogus nuvyksta kitoje vie
toje gyvenantį draugą ar pažįstamą ap
lankyti ir. pas jį nakvoja — jau yra būti
na milicijoje registracia. Šitą svečio regis
traciją milicijoje turi atlikti pats šeimi
ninkas, kitais žodžiais betariant svečio 
priėmėjas. Jei jis to nepadarys — rizikuo
ja gauti tris metus kalėjimo.

Nūdienos Lietuvos gyventojas nuolat 
tikrinamas. Tokie tikrinimai dažniausiai 
vykdomi naktį. Jeigu dieną jie bus vykdo
mi ir ras pas tave apsilankiusį pažįstamą 
ir jo dokumentai tvarkoje — negali prisi
kabinti. Visada galima pasiaiškinti, kad 
teesi užėjęs ir tuojau išeisi. Gi naktinio 
tikrinimo metu kai randamas milicijoje 
šeimininko neįregistruotas svetys — tada 
jokių pasiaiškinimų nėra. Jei svečio visi 
dokumentai bus tvarkoje, jis nėra bau
džiamas. Tačiau pats šeimininkas už nere- 
gistravimą pirmiausia nubaudžiamas 100 
rublių pinigine bauda, o paskiau laukia 
teismo. Teismas už nesilaikymą nustatytos 
tvarkos paprastai nubaudžia iki 3 metų 
kalėjimo. (Nukelta į 3 pusi.) 

plenumuose, vakariečiams pasisakant dėl 
Maskvos užmačių, dėl sovietų agresijos ir 
jų vengimo bendradarbiausti su laisvuoju 
pasauliu.

Įteikti memorandumai dėl Baltijos 
gyventojų naikinimo

Siam Jungtinių Tautų plenumui įteikti 
memorandumai dėl Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje vykdomo gyventojų naikinimo, de
portacijų ir kalinimų. Nesenai anglų kalba 
išleistas VLIKo, latvių ir estų įvairiomis 
progomis Jungtinėms Tautoms teiktų me
morandumų rinkinys. Tie memorandumai, 
kurių pats pirmasis buvo įteiktas 1946 me
tais, lig šiol Jungtinių Tautų forume nesu
silaukė dėmesio. Ar šiame JT visumos su
sirinkime bus išgirstas pavergtų šauksmas 
— tektų stipriai suabejoti, nors ir pra
našaujamas šiame plenume vakariečių su
aktyvėjimas prieš sovietų kėslus. Buvo, 
prieš plenumui susirenkant, dedama pas
tangų surasti, kas Baltijos tautų klausimą, 
įneštų JT plenumo darbotvarkėn. Neteko 
patirti, ar toks Baltijos bičiulis buvo su
rastas ir tektų suabejoti tokio suradimu, 
atsižvelgiant į nūdienės politikos linkmes, 
pirmumą teikti didiesiems. Jei įvyktų 
priešingai, t. y. jei mūsų spėjimas pasiro
dytų klaidingas, tuo tektų nuoširdžiai ap
sidžiaugti. Tuo pačiu tatai išreikštų vaka
riečių aiškų ir nedviprasmišką išstojimą 
prieš sovietus visais frontais, neaplenkiant 
nė mažųjų skausmo, kuris yra ne kas kita, 
kaip didžiųjų varžybų buvusio karo metais 
liūdnas palikimas.

Siūlo Stalinui a
Prancūzijos prezidentas Vincent Auriol, 

atidarydamas šeštąjį Jungtinių Tautų vi
sumos susirinkimą Paryžiuje, savo kalboje 
pareiškė, jog „jei vadovaujantieji vyrai, į 
kuriuos šiandien pasaulio dėmesys nu
kreiptas, atvyktų čia ir dalyvautų šiame 
susirinkime, bendromis jėgomis bandydami 
pašalinti nesusipratimus, paraduojančius 
pasaulį, — jų pastangą tektų pasveikinti“.

Nors Prancūzijos prezidentas savo kal
boje nepaminėjo, kuriuos vadovaujančius

Svarstymai
Verta susimąstyti

Šio TREMTIES numerio antrame pusla
pyje pateikiamas ilgėlesnis straipsnis pa. 
vaizduoti kai kurioje spaudoje kilusioms 
diskusijoms dėl suartėjimo santykių tarp 
VLIKo ir Lietuvos Diplomatijos Šefo nau
dingumo bei tikslingumo. Redakcija tų lai
kraščių pasisakymij santrauką pateikia ga
vusi iš skaitytojų pageidavimų, kad būtų 
pasisakyta, kodėl iki šiol VLIKui nepavyko 
patvirtinti arti prieš du mėnesius pasiektą 
susitarimą su LDŠ min. Lozoraičiu ir kas 
yra šitokio uždelsimo kaltininkas. Vaizdu
mo dėliai pateikiama kopija laiško lietuvio 
partizano, reiškiančio apsivylimą vakarus 
pasiekus dėl čia mūsų veiksniuose esamo 
susiskaldymo, stokos apjungto darbo Lie
tuvos laisvinimo bare. Ta laiško ištrauka 
dedama dar ir dėl, kad kai kuriuose lai
kraščiuose JAV ypač buvo bandyta su
daryti įspūdį, jog VLIKui esą rašomi žy
mių asmenų laiškai ir duodamos tele
gramos, kad tiktai tasai susitarimas nebūtų 
patvirtintas. TREMTIS daro didelį skirtu
mą tarp aktyvių kovotojų eilėse buvusio 
tautiečio nuomonės ir tarp politiko, ypač 
tokio, kuris, vietoje dirbęs Lietuvos laisvi
nimo darbą, iš akių neišleidžia partinės 
programos, kurią užsikišęs užantin tyko 
grįžti Lietuvon ir sėstis ministerio kėdėn, 
dėl kurios jau dabar, einant užuolankomis, 
kai keno atsidėjus kovojama, nesiskaitant 
su priemonėmis.

TREMTIS įvairiomis progomis, vengda
ma leistis į diskusijas, yra užakcentavusi, 
jog darbai Lietuvos laisvinimo bare žymiai 
suspartėtų ir darytųsi našesni, jei būtų 
dirbama neturint kitų užmačių, o tiktai 
Lietuvos laisvinimo reikalą. Paskutinio 
meto sukeltų diskusijų pasėkoje ypač iš
ryškėjo, jog dėl grupinių išrokavimų Lie
tuvos laisvimo reikalas kai keno yra ban
domas nustumti į šalį, kad tik šituo būdu 
apsidraudus poziciją tūnint sustingus gru
piniame užkietėjime neatlaidžiai laukti, gal 
gi kada priartės proga atsisėsti kėdėn, dėl 
kurios grumiamasi.

Norint išlaikyti pozicijas prieinama prie 
mažaverčių įtikinėjimų, Jog didesnis jėgų 
apjungimas būtų žalingas Lietuvos laisvi
nimui, gi suderintas darbas su Lietuvos 
diplomatais reikštų Lietuvos laisvinimo 
darbų išdavimą. Mūsų kaimynai latviai1 
didžiuojasi turį įvairiose šalyse pripažįsta
mus savo diplomatus, kaipo Latvijos su
verenumo tęsėjus, jų politiniai veiksniai 
glaudžiai su savo diplomatais bendradar
biauja, gi pas mus radosi pradėjusių akci
ją prieš tokį bendradarbiavimą.

Šituo keliu einant, aišku, kalbų apie Lie
tuvos laisvinimą negali būti. Laisvinimo 
darbas iškeičiamas į kovą dėl sutvirtinimo 
savų pozicijų. Visuomenė savo aukomis re
mia laisvinimo veiksnius, kad jie galėtų
dirbti pozityvų‘darbą. Tačiau kai vietoje 
laukiamo darbo pasigirsta grumtynės dėl 
pozicijų, eikvojant laiką, skaldant jėgas ir 
siauromis užmačiomis kiršinant visuomenę, 
tada laisvinimo darbo rėmėjas gali susi
mąstyti dėl jo teikiamos paramos tikslingo 
sunaudojimo.

Verta giliai susimąstyti kiekvienam 
lietuviui, kuris sielojasi dėl savo krašto 
laisvės, ar iš tiesų šitas tarpusavio diskusi
jas būtų galima pavadinti Liętuvos laisvi
nimo darbu.

Nauja Tremties atstovybė
TREMTIES Bičiulių žiniai pranešama, 

jog Amerikoje, be esamų atstovybių, steigia
ma dar viena nauja atstovybė, kurios ma
loniai sutiko imtis Mr. Jonas C ė s n a. Pa
žymima, jog Mr. J. Cėsna platinimui skirtą 
TREMTIES ir kitų jos leidinių procentą 
perveda Mažosios Lietuvos Tarybos spau
dos reikalams. Naujoji atstovybė pasiekia
ma šiuo adresu:

Mr. Jonas Cėsna
212 —E. Illinois Avė, 
St. Charles, Iii.

P. S.: Tuo pačiu adresu Amerikoje gy
veną lietuviškosios spaudos Bičiuliai užsi
sako Mažosios Lietuvos Tarybos leidžiamą 
„Keleivį“ ir „Unscrc Stimme“.
Pats laikas užsisakyti Trem
ties išleidžiamus naujus veika
lus: Igno Šei niaus Kuprelį ir 
Vytauto Alanto Pragaro Poš
vaistes. Abu veikalai užsisu
kusiems pradedami išsiuntinė- 

til51apkričio.

tvykti i Paryžiii
vyrus jis turi galvoje, tačiau iš prezidento 
kanceliarijos buvo pareikšta, jog buvęs 
išreikštas pageidavimas susitikti preziden
tui Trumanui, Anglijos ministeriui pirmi
ninkui Churchilliui, Stalinui ir Prancūzijos 
ministeriui pirmininkui Pleven.

Esant gerai valiai, aišku, ir patys didieji 
nūdieniam pasauly esą sunkumai galėtų 
būti pašalinti sutelktinėmis jėgomis. Bet 
pirmiausia reikalinga gera valia, kurios 
stinga Maskvai.

1
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Ir Lietuvos laisvinimas nėra iškeičiamas į žalingas diskusijas?
TREMTIS yra gavusi eilę laiškų, ku

liuose klausiama, kodėl VLIKas taip ilgai 
atidėlioja susitarimo su Lietuvos Diploma
tijos Šefu min. Lozoraičiu tvirtinimą. Kiti 
klausėjai prašo paaiškinimų, kas per prie
žastys trukdančios tąjį susitarimą tvirtinti. 
Treti pagaliau pageidauja šiuo reikalu pasi
sakyti iš esmės, nevengiant nurodyti susita
rimą trukdančius veiksnius. Tų pasiteira
vimų pailiustravimui pateikiama 1948 me
tais vakarus pasiekusio lietuvio partizano 
laiško dalies kopija, iš kurios skaitytojas 
pamatys aktyvaus kovotojo dėl Lietuvos 
laisvės apsivylimą pasiekus laisvuosius 
vakarus, kai gavo įsitikinti, kad čia mūsų 
politiniai veiksniai, vietoje apjungę jėgas 
kovos suaktyvinimui dėl krašto laisvės, 
leidžiasi į žalingas diskusijas, skaldančias 
ir šiaip jau negausias mūsų pajėgas.

Bandant atsakyti j pateiktus klausimus 
pirmiausia žvilgtertina į VLIKo su LŲS 
Lozoraičiu pasikalbėjimų eilę metų trun
kančią eigą, tapusią tarsi neatmezgamuoju 
legendariniu Gordijaus mazgu.

Kas siekė tarimosi?
Plačiau neanalizuojant VLIKO su min. 

Lozoraičiu turėtų pasitarimų Berne, Baden- 
Badene ir Paryžiuje, kuriais VLIKas sa
kosi siekęs bendradarbiavimo (apie tai su
žinome iš Amerikoje išeinančio lietuvių so
cialistų laikraščio NAUJIENOS šių metų 
spalio 29 dienos laidos), tektų sustoti prie 
pastarojo tarimosi su LDŠ min. Lo
zoraičiu. VLIKo pirmininkas M. Kru
pavičius per Lietuvos įgaliotą minis- 
terį Balutį Londone kreipėsi, kad šis 
imtųsi iniciatyvos vėl užsimegzti dery
boms Lietuvos Diplomatijos Šefo min. Lo
zoraičio ir VLIKo. Šitą kreipimąsi, galimas 
daiktas, paskatino pernai metais VLIKo 
pirmininko Krupavičiaus, narių Brazaičio 
ir Sidzikausko nesėkmingas apsilankymas 
Romoje pas min. Lozoraitį, kur buvo ban
dyta kalbėtis, tačiau nesusikalbėta. Tad, 
galiausiai, VLIKo pirmininkas ėmėsi ini
ciatyvos per Lietuvos įgaliotą ministerį 
Londone Balutį dar kartą tokiems pokal
biams tarp Vliko ir min. Lozoraičio užsi- 
megsti. Ir iš tiesų, kaip skaitytojams jau 
žinoma iš spaudos, tokie pokalbiai šią va
sarą prasidėjo. Pirmiausia su min. Lozorai
čiu Prancūzijoje susitiko VLIKo nariai J. 
Norkaitis ir Dr. P. Karvelis. To susitikimo 
pasėkoje buvo susitarta susitikti VLIKo 
būstinėje ir kalbėtis dėl artimesnio ben
dradarbiavimo. VLIKas iš savo pusės įga
liojo delegaciją vesti pokalbiams su LDS 
min. Lozoraičiu. Tie pasikalbėjimai, trukę 
12 dienų, šių metų rugsėjo 12 dieną baigė
si delegacijos su LDS min. Lozoraičiu su
sitarimu. Susitarimo tekstas buvo paskelb
tas VLIKo leidžiamame biuletynyje ELTA 
ir po to pasirodė įvairioje lietuviškoje 
spaudoje. Beliko susitarimą VLIK ui pa
tvirtinti, tačiau iki šiol tatai nepadaryta.

Spaudos diskusijų ugnyje
Paminėjus eigą, kol buvo prieita prie 

susitarimo, būtina taip pat paminėti ir kai 
kurios lietuviškosios spaudos šitų pasitari
mų eigoje, ir dar prieš jiems prasidedant, 
bandytą atlikti savo rūšies misiją. Taip 
pat, vaizdumo dėliai, paminėtina, kad įvai
riose laisvojo pasaulio šalyse šiuo metu 
išeina per 50 lietuviškų laikraščių, kurių 
žymi - didžiuma sveikino pastangas susi

prasti VLIKui ir Lietuvos Diplomatams, 
kad to susipratimo pasėkoje būtų našesnis 
Lietuvos laisvinimo darbas. Tik du lietu
viški laikraščiai ypač išstojo prieš. Būtent 
Čikagoje išeinąs katalikų DRAUGAS ir so
cialistų NAUJIENOS. Buvo dar vienas 
kitas, bandąs minėtiesiems paakompo- 
nuoti, tačiau svarbiausiu smuiku šiame 
reikale grojo ir tebegroja minėtieji. Prin
cipe ir šie neprieštarautų susitarimui, ta
čiau tik tuo atveju, kad min. Lozoraitis 
tesivadintų Lozoraičių, bet ne Lietuvos 
Diplomatijos Šefu, kad nesivadovautų jam 
suteiktais paskutinio Lietuvos užsienio rei
kalų ministerio įgaliojimais. Šitie įgalioji
mai minėtiems laikraščiams yra tarsi ko
kia rakštis.

Apeliacija į VLIKą
Dar tik prasidėjus pokalbiams dėl būsi

mų derybų tie laikraščiai išsijuosę įrodinė
jo min. Lozoraičio turimų įgaliojimų nie
kingumą. Kai jau buvo manoma, kad pa
kaks ta tema rašyti, kad bene viskas bus 
pasakyta, tada, kažkokiu būdu ELTOJE 
pasirodė lietuv. spaudą įspėjanti žinutė, jog 
artėjančių derybų su Lozoraičiu sėkmingu
mui, prašoma spauda vengti diskusijų...

Galiausiai, minėtiems laikraščiams kiek 
aptilus, įvyko pokalbiai tarp Lietuvos Dip
lomatijos Šefo min. Lozoraičio ir VLIKo 
delegacijos, pasibaigę jau minėtu susitari
mu, kurį beliko VLIKo visumai patvirtin
ti. Toje pačioje spaudoje vėl pasirodė eilė 
straipsnių, kuriais bandyta (rodinėti, jog 
šituo susitarimu VLIKas maždaug sau ant 
kaklo užsineria kilpą. . Gi DRAUGAS 
spalio 6 dienos laidoje paklausęs ko verti 
Reutlingeno susitarimai, atsako, kad tai 
būtų lygu atsisakymui Baden-Badeno susi
tarimų, kuriais VLIKas prieš kovojančio 
krašto atstovus įsipareigojo vadovauti ko
vai dėl Lietuvos laisvės. Toliau skaityto
jas soflstiškai įtaigojamas, jog, susitarimo 
tvirtinimas būtų lygus išdavimui kovojan
čios Lietuvos pasitikėjimo ir suteiktų įga
liojimų.-.. Kitais žodžiais betariant visų 
lietuviškųjų pajėgų apjungimą Lietuvos 
laisvinimui DRAUGAS linkęs pavadinti 
kovojančios Lietuvos pasitikėjimo išdavi
mu ... Bent iki šiol šitokia dialektika Šia
pus geležinės uždangos, rodos, dar niekas 
kitas rimtai nesiėmė argumentuoti...

TREMTIS šitokių įtaigojimų akystatoje 
ryžosi pateikti DRAUGO tvirtinimams 
priešingai skambančio laiško, rašyto vie
no iš lietuvių partizanų, kopiją, kur kal
bama apie kitokius lūkesčius. Kovojantis 
kraštas laukia vieningo susipratimo šitoje 
kovoje dėl laisvės, o ne vaidų, grįstų gru
piniais išrokavimais.

Laiškai, kurie akmenis gali prajuokinti
Ne tik minėti laikraščiai išstojo atviron 

kovon, kad susitarimas, koks yra pasiektas, 
nebūtų patvirtintas. Tuojau pat po susita
rimo pasirašymo pasigirdo kalbos apie iš 
Amerikos atėjusias telegramas, kuriose 
VLIKas prašomas susitarimo netvirtinti. 
Po telegrama pasirašę Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas ir sekreto
rius: L. Simutis ir Grigaitis. Toje telegra
moje, buvo įtikinėjančių, netgi primygti
nai pasakoma, kad susitarimą tvirtinus 
VLIKas galįs iš ALT nustoti ligšiol gautos 
paramos. Taigi, — buvo argumentuojan
čių, — telegramoje kalbama ALT vardu. 

Bet netrukus Amerikos spaudoje pasirodė 
kalbamos telegramos tekstas. Tada jau bu
vo nutilta, jog telegramoje kalbama ALT 
vardu. Tai, — buvo aiškinamasi, — privati 
pasirašiusių nuomonė. Ir vis dėlto pasira
šiusieji, reikšdami savo nuomonę, telegra
moje užsiiminėjo grasinimais...

Po telegramos pasklido kalbos apie „žy
maus Amerikos lietuvio politiko laišką“. 
DIRVA atkreipia dėmesį į tai, kas 
yra tasai politikas, kad, esą, nebūtų 
skaitytojų manoma, jog „tasai žymus poli
tikas“ esąs senas Amerikos lietuvis. Pasi
rodo, kad tų DRAUGO garsintų laiškų au
torius esąs V. Sidzikauskas. Jis parašęs ne 
vieną, bet du laiškus. Delegacijos dery
boms su min. Lozoraičiu pirmininkui J. 
Norkaičiui V. Sidzikauskas rašęs: susita
rimą reikia tvirtinti, nes jau kitaip nebe
galima, kadangi toli nueita.

Tas pats Sidzikauskas Vliko pirmininkui 
M. Krupavičiui,—DIRVA perduoda DRAU

Lietuvio partizano laiško, rašyto TREMČIAI, kopija, kurioje išreiškiami kovo
tojų dėl Lietuvos laisvės lūkesčiai, kad pasireiškią tarpusavio barniai būtų pakeisti 

vieningu darbu.

GO informacija, — parašęs tokio turinio 
laišką:

— pasirašytoji sutartis dėtina į stalčių, 
tegu daugiau dulkių ant jos nugula...

Taikiniai apšaudant „priešą"...
Svarbiausiais taikiniais minėtoje spau

doje pasisakant prieš susitarimo tvirtinimą 
tektų laikyti bandymą skaitytoją įtikinti, 
jog patvirtinus susitarimą VLIKas nustotų 
savarankiškumo, gi Lietuvos Diplomatijos 
Šefas min. Lozoraitis galįs parodyti tota- 
listinių tendencijų ir ne tik kad nesiskai
tyti su VLIKu, bet dargi sauvališkai galįs 
daryti pakeitinėjimus Lietuvos diplomatų. 
Vieno buvo ir atviriau išsireikšta: esą 
VLIKas pagal 1944 metų deklaraciją turįs 
įgaliojimų, atėjus momentui, sudaryti vy
riausybę. Gi turint bendro darbo partneriu 
Lozoraitį, vyriausybės sudarymo atveju 
tektų su juo tartis. Šis pareiškimas gana 
būdingas ir jis nusako kai keno bugštavi- 

mo pagrindą. Ryškėja, kad čia turimas 
tikslas ne apjungti jėgas Lietuvos laisvini
mo darbui, bet po patraukliai skambančiu 
susitarimo ir susipratimo ieškojimu „prie
šą“, anot NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS, 
sumušti, kad jis pasitrauktų iš kovos lauko 
ir jau daugiau niekad neitų į panašius 
pokalbius jėgų apjungimo motyvais siekti 
bendradarbiavimo. Svarbiausia, daryti to
kius ėjimus, kad partneris pats atsimestų 
nuo susitarimo, kad nebūtų galima pakal
tinti ką kitą, tik jį...

Kiek tiesos šituose teigimuose galėtų 
būti, paliekama pasvarstyti skaitytojui. 
Tačiau dėl metodo minėtu keliu išeiti į 
diskusijas, prieš tai pakartotinai ieškojus 
būdų tartis, gi prasidėjus pasitarimams 
atidarius „rašalinių ugnį“, tektų iš tiesų 
susvyruoti, jei dar neužmirštas lietuviš
kasis taurumas, kad negalima ir negražu 
pasikviesti kaimyną vaišėms ir jį paskiau 
iškolioti...

Ne taip yra, kaip rašoma...
NAUJIENOS spalio 29 dienos laidoje 

paskelbė, jog VLIKas jau „patvirtinęs“ 
susitarimą, prie jo prijungdamas atitinka
mą pareiškimą, kurį, DIRVOS pasisakymu, 
parašęs Dr. P. Karvelis. Iš NAUJIENOSE 
skelbiamo pareiškimo matyti, jog juo bene 
bus bandoma duoti naujo „kuro“ spaudai, 
bandant patiems šito triukšmo kėlėjams 
nusiplauti rankas ir pasitarimų partnerį 
dar kartą apmėtyti nenoro bendradarbiau
ti užmačiomis.

Iš tiesų VLIKas susitarimo, kiek yra Ži
noma, nebuvo pajėgus patvirtinti, lygiai 
kaip kad norėjusieji prie susitarimo teksto 
prijungti NAUJIENŲ skelbiamą pareiški
mą nebuvo pajėgūs šitą savo užmanymą 
realizuoti. DIRVA skelbia, jog klausimas 
buvo atidėtas vėlesniam laikui, tik NAU
JIENOS, VLIKo vardu „patvirtindamos“ 
susitarimą, matomai bus išreiškusios savo 
lūkestį...

Tačiau spaudoje pasitaiką įtaigojimai, 
kad VLIKas kalbamo susitarimo požiūriu 
esąs šiokios ar tokios nuomonės nė vienu 
atveju neatitiko tiesą, kadangi iš tiesų 
VLIKas, kiek jau galima matyti iš priešta
raujančių pareiškimų spaudoje, šituo klau
simu niekumet vieningos nuomonės netu
rėjo.

Siūlomos VLIKo reformos
J. Kardelis, rašydamas dėl sukelto triukš

mo mirėtų darybų, eigoje, atkrei
pia sugalvotų diskusijų autorių dėmesį 
į tai, kad bene tikslingiau būtų, vie
toje ieškojus kur kitur kaltės, jei jos būtų 
paieškota pačiame VLIKe ir tektų pasitai
kančias negeroves neatidedant šalinti.

Tai bus bene vienas iš konkretesnių 
siūlymų. Jį papildant ir vadovaujantis kai 
.kurių lėtų laikraščių pomėgiu .kalbėti apie 
įgaliojimų niekingumus, tektų iš- tiesų 
žvilgterti į patį VLIKą ir kai kurių jo 1946 
metais Wiirzburge padarytų papildymų 
vertę. Kai iš 4 vieno bloko, esančio VLIKo 
pirmininko dešinėje, buvo padaryti 5, nuo 
tada, rodos, ir bus pačiame VLIKe prasi
dėjęs nesusikalbėjimas. Ypač atsimenant 
NAUJIENŲ ir jų kaimyno DRAUGO pasi- 
baiminimus dėl diktatūros pasikartojimo, 
iš tiesų tektų didžiai susirūpinti, kad šito
kių užmačių būtų išvengta pačiame VLIKe, 
ir ypač iš tos pusės, kuri mėgsta pareikšti 
baiminimosi.

L18J1C-"A?ŽE^ A UP/Ž ELI S
VIENOb PAVASARIO DIENOS PASAKA

Man čia patiko.
Pamažu supratau, ką malūno girnos dainuoja: 

Gyvenau, gyvenau, daug girdėjau ir mačiau. 
Karalius karaliukas karalaitę pamylėjo.
Pamylėjo, pamylėjo.
Ji už kito ištekėjo, ištekėjo.

Tariau tai dainai daugiau linksmas, mažiau suinte
resuotas.

Dar būdamas pas Schoenfeldt mėgau klausytis ma
lūno bildesio, ratų ratelių teleskavimo ir pikliaus dū
savimo, sunkiai girnų slegiamo. Man atrodė, kad aš 
girdžiu žodžius, matau patį malūną pavidale balto, 
daug žinančio ir daugybę girdėjusio senuko.

— Jis žino viską. Jis klausos ir klausos ir paskum 
apsakinėja.

Vėjinį malūną labiau mėgau, neg vandeninį.
— Jis aukštai ant kalno stovi. Aplinkui dairos, toli 

mato, kiekvieną vėjo žodį, kiekvieną jo garsą nugau
na. Vėjas jam eibę pasakų iš tolimų mėlynų kraštų 
atneša. Tenai ne tokios, kaip čia, mūsų žaliuose lau
kuose lėtų žmonių išaustos. Tenai kraujas karštesnis 
ir žygiai drąsesni.

Gundės meilė liko mano sieloj ir širdyje kaip gili 
žaizda. Ji vis labiau gijo. Kartais aštriai sugeldavo, 
kartais atrodė, kad ji mane sunaikins. Bet aš ją gy
džiau kaip koks gydytojas.

Geriausias vaistas buvo knygos. Pradėjau ilgėtis jų 
kaip gero, ištikimo draugo. Jis manęs dar mažo nie
kuomet vieno nepalikdavo. Rūpestingai augino ir ve
džioji gerai žinomais, išmindytais takais.

Paprašiau Sargauto, kad duotų ką paskaityti. Ką tu
rėjau pirmai, ne ilgam išteko.

— Ką tau duoti?
Ėmė Sargautas vartyti tarp senų iliustruotų savai

traščių, pasakų rinkinių ir romanų. Niekas man nepa
tiko.

— Gal Kanto „Gryno proto kritiką“? — juokais iš
traukė.

— Paskolink ją, Tamsta! — beveik, sušukau.
— Ar suprasi, kas čia parašyta?

Štai pasislepia saulė, savo spindulius sugaubus. Visa 
gamta suvirpa. Dievas iš jos atsitraukia, poilsiui palai
minęs. Žvaigždės danguje sužiba. Mėnulis, visas nu
raudęs, iškyla iš tarp krūmų. Aukščiau risdamas už
tiesia žemę žalsvai sidabriniu šydu ir migdo ramiam 
miegui, žvaigždėms rytojaus pasaką sakant

Kai gamta miega, jos alsavimo ritme galima pa
slaptį išgirsti. Jos toli ieškoti nereikia, o tik naktį įsi
klausyti. Tuomet ausis geriau girdi ir mūsų siela aiš
kiau nujaučia.

Dievas Amžinas, Kūrėjas nenuilstamas kasdien nau
jus pasaulius kuria. Paima savo sielos mažutę dalį, 
pūsterėja ją beribėn erdvėn, liepia sustoti ir augti 
tarp milijonų senesnių, seniau jau išskridusių. Ir auga 
nauja gyvybė, naujas pasaulis, keičiasi, vystosi, savo 
Tėvą atsiekt stengias. O Dievas daboja ir gėrisi, kaip 
jo vaikas per kančias, per vargus, per dideles kliūtis 
į jį kopia ir stiprėja jose. •

Mes, mūsų žemė, tai didžiam pasaulyje Dievo kū
rybos vienetas, kuris jau yra pusiaukelio atsiekęs. 
Žmonės jau yra pajautę savyje laisvę. Laisvė, tai kū
rybos pradas, tai ieškojimas. Pravėrimas akių ir pa
kėlimas galvos.

Bet mes dar tik pusiaukelyje. Blaškomės ir mėtomės, 
lyg per greit nubudę. Vieni vartodami laisvę tik patys 
save ir aplinkinius sužaloja. Kiti vartoja ją visiems 
kitiems, pakrikusiems, sugaudyti ir supančioti. Laisvė 
yra tik tobulinimo įrankis. Ir savęs ir kitų. Bet tai ne 
daug dar kas žino.

— Laisvė, tai kaip sprogstamoji medžiaga, — galvo
ju Kuprelio lakią mintį sekdamas. — Jos pagelba ga
lima sunkiausias kliūtis nuversti ir dailiausius šimt
mečių kultūros kūrinius sunaikinti. Laisvę reikia mo
kėti vartoti.

— Dar ir dabar nueinu aš kaikuomet į tą raudoną 
akmen(. Kai saulė sėda ir žemė tyli. — Žiūri Kuprelis 
pro langelį akmens pusėn. — Sėdžiu ten vienas ir apie 
daug ką galvoju. Seku kiekvieną gamtos reiškinį, gy
venu su juo ir galvoju. Tai padeda man galvoti, jau
čiu, kad nesu vienas. Jaučiu ryšį ir su tuo, kas nema
tyti. Tuomet lengva galvoti apie Dievą, sielą ir kitas 
kasdienines ir amžinas problemas.

Siela? Tai mūsų pačių, mūsų laisvės ir valios su- 
kūrtas daiktas. Mūsų tobūlybės ir amžinybės ilgesys.

Sielą turi ne kiekvienas. Tik tas, kas ją pats kuria 
ir jai tiki.

Sielą galima nužudyti kaip paukštį, ar sudėvėti kaip 
rūbą.

— Gal ne, bet pasistengsiu.
Skaičiau „Gryno proto kritiką“ lyg kokį sunkų, bet 

įdomų darbą dirbdamas. Naktimis nemigau. Kai ku
rias vietas valandomis skaičiau. Ir tai buvo sunku su
prasti. Ir ne viską supratęs, bet knygą perskaitęs jau
čiaus paturtėjęs.

Parnešiau „Gryną protą“ Sargautu! atgal.
— O ką. patiko?
— Labai!
— Nejaugi? — labai nustebo Sargautas.
— Dabar ką iš filosofijos.. — paprašiau.
Jis pažiūrėjo, pažiūrėjo į mane, paskum ištraukė ke

letą knygų ir sako:
— Rinkis.
Permečiau visų antraštes ir skubiai paėmiau Feuer- 

bacho „Das Wesen der Religion“, tarytum bijodamas, 
kad Sargautas atgal jos neatimtų.

Paskum perskaičiau to pat filosofo „Gedanken ūber 
Tod und Unsterblichkeit“, „Das Wesen des Christen- 
tums“ ir „GrundsStze der Philosophic der Zukunft.“ 
Pagaliau išgavau ir Wundto keletą veikalų. Skaičiau 
ir kitus filosofus, bet Wundt ir Feuerbach man la
biausiai patiko.

Toliau aiškiau pradėjau suprasti. Ėmiau ir savy sto
viai galvoti. Kai kuomet ir Sargautas su manim pa
sišnekėdavo, savo nuomonę ištardavo, aš jam savo pa
sakydavau. Mačiau, kad ėmė į mane kitaip žiūrėti. 
Kartais ir labai ilgai įsišnekėdavom. Po truputį ėmiau 
mažiau skaityti, o daugiau vienas sau galvoti.

Vakarais, kai leidos saulė, išeidavau sustabdęs ma
lūną ant kalnelio, atsisėsdavau ant didelio raudono ak
ines, jis dar ir dabar tenai guli, ir įsižiūrėdavau į va
karus. Tyliai, paskendęs saulėleidžio šventėje, savo 
sielą su gamtos dvasia suliejęs, meldžiaus saulei, dan
gui, anapus kurio aukščiausia pajėga, žvaigždėmis 
trykšdama rėdo. Jaučiau tuomet Dievą mažiausioj gė
lėje, kuri saulės pusėn sukas ir drugelyje, kuris su
glaudęs sparnus ant jos nutupia. Jaučiau Dievą ber
žyne, kuris saulėleidyj ir vėjui nutilus ošia, ir bandoje, 
kuri sutemai artėjant pati namon traukia. Dievas tuo
met buvo visur. Ore, vandenyje ir dirvoje.

Siela tik norima, auginama ir tobulinama gyvena 
ilgiau, neg kūnas ir patveria daugiau, neg akmuo.

Dievas, tai visaties kuriamoji pajėga, kuri nuolat 
budi ir kovoja su medžiagos pailsimu ir jos palinkimu 
mirti.

Dievas nėr vienodas šiandien ir rytoj. Jis kuria, taigi 
jis keičia ir''save. Jis pats auga ir turtėja.

Dievas nėr išmatuojamas ar kokion fizikos formulėn 
įspraudžiamas. Jis gali būti tik jaučiamas, kaip jau
čiama meilė, kaip jaučiamas džiaugsmas. Jis gali būti 
matomas, kaip matomas proto spindėjims gabaus žmo
gaus akyse, kaip matoma mintis jo veide.

Dievui tiki, kas turi sielą, kas jaučia ryšį su Juo.
Dievui tikėti ar Jį pajausti nereikia eiti tik bažny

čion, ar važiuoti Jeruzalėn ar Romon. Jis yra tiek pat 
čia ir šitam malūne. Ir dar daugiau jaučiamas laisvoj 
gamtoje, akyvaizdoj saulės ar žvaigždžių.

Kažin, ar senovinės tikybos nebuvo artimesnės Die
vui, neg visos dabartinės, dogmatizuotos? Dievas tapo 
paslėptas storose knygose, Jis nepramatomas pro tirš
tas eiles tikybos amatninkų, kunigų, pastorių ir rabinų. 
Visi jie reikalauja sau pirmos vietos, visi jie skelbias, 
kad jiems viskas priklauso. Ne vien Dievo supratimas 
ir aiškinimas, bet ir žmogaus rūbas ir jo kasdieninis 
valgis.

Ar ne daugiau paprasta ir betarpė buvo ir mūsų se
novės tikyba? Ar ne stiprūs buvo lietuviai, kai jų kelias 
į Dievą buvo trumpesnis ir kai jie Dievą daugiau, 
dažniau jautė, o mažiau galvojo? Jų tikybos simboliai, 
tikybos kalba, rišo juos su Dievu kiekvienam žingsnyje, 
kiekvienu laiko ir dienos metu. Lietuvis jautė Dievą 
per saulę, mėnulį, vėją ir audrą — ar tai blogas kelias?

Visos tikybos genda, kai jos pradeda daugiau virsti 
amatu ir kai ima maišyti grynai tikybinius jausmo rei
kalus su įvairiais pašaliniais, piniginiais ar politiniais. i 
Tuomet dažnai nežinia, kaip vieną daiktą atskirti nuo 
kito. O krinta vieno vertė, krinta ir kito.

Kristui aš tikiu, kaip žmogui, kuris, pajautęs gyvą 
ryšį su Dievu ir matydamas klaidingai tikinčius žmo
nes, pakreipė juos į tiesesnį kelią. Dievo sūnūs, tai vi
si žmonės ir visa žemė. Gal ne kiekvienam skyrium Į 
tas vardas pritinka, bet Kristus pats geidė, kad visi 
būtų lygūs Dievo sūnūs.

Ir Jo atnaujinta tikyba šimtais mėtų negalėjo išsi
saugoti visų pražūtingų nukrypimų, kurie aptemdė ir 
visas kitas tikybas. Ir jei Jis dabar grįžtų, Jį vėl tuoj 
nukryžiuotų. Ne žydai, o šių laikų krikščioniški tiky- ■ 
bos „žinovai“.
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Ispanų rašytojo Bartolome Soler roma
ne „Marcos Vllliarl“ vienas pasaulio matęs 
bastūnas-katalonas garsėja tuo, jog jis mo
kėjęs plūstis „svetimomis kalbomis“, bū
tent prancūziškai ir kastiliškai. Katalonui 
Kastilija yra svetimas kraštas kaip ir Pran
cūzija. Nūn esame pakelyje iš Barcelonos į 
Madridą, iš Katalonijos j Kastiliją. Madri
das yra ne tik Ispanijos sostinė, bet taip 
pat ir Kastilijos provincijos centras. Pati 
sostinė yra geografiškai maždaug pačiame 
Iberų pusiasalio viduryje. Kol ją pasiekė
me, teko išbūti traukinyje su viršum 20 
valandų.

Iš pradžių važiuojame Viduržemio pa
jūriu. Pakrantės dažniausia uolėtos, beveik 
visiškai nematyti paplūdinių. Kilometrų ki
lometrais nusitiesę vynuogynai. Nuo Tar- 
ragonos pasukame j vakarus, į Ispanijos 
širdj, t Madridą. Netrukus pajuntame, kad 
traukinys ima rioglintis vis aukštyn ir 
aukštyn. Tunelis seka tuneli. Prasideda 
Ispanijos plokštakalnio sritis, kuri savaime 
užima kone */« visos teritorijos. Gamtovaiz
dis darosi monotoniškas, nuogos uolos, kau- 
burai. Nederlinga žemė, žmonės tiktai per 
dideli vargą, sunešę žemių, ši tą užsiaugi
na. Pievų, ganyklų, gyvulių niekur nematy
ti, taip pat nėra miškų. Per dideli atstumą 
vieną nuo kito užtinkame kaimą, riogsan
ti kur ant kalnelio, susigūžusi aplink baž
nyčią. Trobesiai statyti iš medžiagos, ku
rią teikia aplinkinė gamta, iš akmenų ir 
molio, tad viskas susilieja į sunkiai atski
riamą pilkai rusvą masę. Kaimo atsiradimą 
nulemia vandens srovė, kuri kažkokiu ste
buklingu būdu sunkiasi iš uolos. Aplink 
trobesius nematyti žalumynų, taip pat retai 
užtiksi daržus, nes vandens per maža to
kiai prabangai. Saulės čia neieškoma, nuo 
saulės čia nusigręžiama. Langai nusisukę 
nuo gatvės, kiemą užs'toja aukšta mūrinė 
tvora. Du žingsniai nuo gyvenamo namo 
vėl viešpatauja dykuma, išdžiūvusi, suaižė
jusi žemė. Vasaros metu čia gamta teikia 
tikros dykumos vaizdą. Vietomis vėl, kur 
daugiau drėgmės, važiuojame derlinga 
aukštuma, su siunuojančials kviečių lau
kais. Kaip kokia fata morgana staiga dy
kumoje pasimato didžiulis baltas Zaragozos 
miestas, maždaug pusiaukelėje tarp Barce
lonos ir Madrido. Čia noksta javai, čia vie
tovės vėl gana tirštai žmonių gyvenamos. 
Paskum vėl stepių vaizdas.

Turbūt nebus perdėta, jeigu teigsime, 
kad šiame plokštakalnyje kiekvienas kai
mas, o ypač kiekvienas miestas sudaro 
tikrą oazę. Tokia oazė yra ir Madridas, iš
sidriekęs Manzanaras upiokšnio pakrantė
mis, 650 metrų aukštumoje. Galime įsivaiz
duoti, kad niekam kitam nebūtų atėję | 
galvą šioje dykumoje steigti miestą, kaip 
tiktai dykumų vaikams — arabams. Madri
das yra arabų įkurtas ir Madridas yra oazė 
dykumoje! Būdamas Iberų pusiasalio vidu
ryje, Madridas augo savo geografinės padė
ties dėka. Čia iš seno susikryžiuodavo ke
liai. Iš čia vėliau būrėsi pulkai kovai prieš 
Islamą. Madridas tapo pirmaeilis karinis 
centras. O kai karaliai čia keliais atve
jais surinko seimus (cortes), Madridas da

irėsi ir politinių valstybės centru. Nuo 1560 
metų'MadKciSš" jau oficiališkai pavirto Is
panijos sostine.

Šiandien Madridas yra visais atžvilgiais 
modemus ir gražus miestas, turįs 1 250 000 
gyventojų. Štai stovime Puerta del Sol 
aikštėje, kurioje susikerta visos svarbiosios 
Ispanijos sostinės gatvės. Si senoviška 
aikštė yra ne tik Madrido, bet ir visos Is
panijos centras. Čia stovi centrinis trian
guliacijos punkto akmuo, nuo kurio ap
skaičiuojami atstumai Ispanijoje. Nuo čia 
I vieną šoną eina Madrido senamiestis su 
būdingomis siauromis, vingiuotomis gatve
lėmis, kurios visos baigiasi svajinga aikš
tele su čiurlenančiu fontanų. Į kitą pusę 
nuo Puerta del Sol išsilieja modernioji

Ispanijos sostinėje Madride pasižvalgius
miesto dalis su plačiomis alėjomis, aukštais 
impozantiškais pastatais, puošniomis krau
tuvėmis. Madridas daro nepaprastu spar
tumu augančio miesto įspūdį, su pasidi
džiavimu rodančiu savo pietietišką ele
ganciją, kuri betgi kai kada nužymėta 
kažkokia karštligiška prabanga.

Kai atsisėdame šaligatvyje vienoj iš 
daugelio kavinių, pirmas prisitato ne pa
tarnautojas, bet batų valytojas (limpiabo- 
tas). Tai typinga ispanų specialybė, būdin
ga kiekvienam ispanų miestui, bet labiau
sia pritinkanti sostinei, nes čia vyrai dar 
labiau žiūri savo išvaizdos, nekaip kitur. 
Gražu pasižiūrėti, su kokiu vikrumu ir 
meniškumu „limpiabotas“ valo batus! Is
panas rūpestingai daboja, kad jo batai vi
suomet blizgėtų. Didesnėse gatvėse paste
bėjome net tikrus batų valymo saliomis. 
Ispanų miestų negalima įsivaizduoti be ša
ligatviuose įsitaisiusių kavinių, o šių be 
limpiabotų. Jeigu koks žioplas Svetimšalis 
nesugebės nusikratyti įkyriais pasisiūly
mais, jam tokie limplabotal per dieną nu
valys batus penkis kartus, o ko gero dar 
nuplėš seną kulnį ir prikals naują...

Vasaros metu Madride darosi taip krašta, 
jog visos įstaigos bei verslovietės užsidaro 
1 vai. popiet. Iki 5 vai. viskas uždaroma. 
Tuomet miestas lyg išmiršta. Gyvenimas 
vėl užverda vėlų popietį, kuomet Žmonės 
ima lysti iš namų, lyg šeškai iš urvų. Tuo
met gatvėse atsiranda gerokai pablyškę 
vaikai, tuomet vėl pamatysi geresnės mar
kės madridietę, iš kurios veido išvaizdos 
be jokių abejojimų tuojau nustatysi, Jog ji 
nuosekliai vengia saulės, kaip tai dary
davo mūsų senelės. Madridas turi pasigėrė
jimo vertą „Retiro“ parką su rūpestingai 
prižiūrimais egzotiniais medžiais. Siame 
parke pirmieji gyvybės ženklai pasireiškia 
apie 6 vai. vakaro, kada motinos bei auklės 
su vaikais išeina pasivaikščioti. Apie 9—10 
vai. vakaro vyras su žmona sėdi šaligatvy
je kavinėje, o vaikų krūva žaidžia tarp 
kėdžių.

Naktiniai Lietuvos gyventojų tikrinimai
(5) PASAKOJA PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ LAISVAN VAKARŲ PASAULIN PRASIVERŽĘ LIETUVIAI

Kas vykdo tikrinimus?
Tokie gyventojų patikrinimai vykdomi 

visos svietos, kurios priešakyje eina sar
gas, nešąs gyventojų registracijos knygą. 
Su juo eina milicininkas ir karinio komi
sariato atstovas — rusų karininkas.

Griežtos registracijos, apsunkinimai dar
bininką atleisti iš darbovietės, jei jis nori 
kiton persikelti, visą gyvenimą Lietuvoje 
sukaustę. Tik įsigilinęs į esamą tikrovę ga
li suprasti, kad tariamai laisvas judėjimas 
tėra popieriuje. Faktiškai kiekvienas Lie
tuvos gyventojas griežtomis taisyklėmis 
yra pririštas prie darbu ir jis negali nuo 
jo pasitraukti tol, kol negaus leidimo. Gi 
iš darbo atleidžiami darbininkai labai re
tais atvejais.
Vienintelis išsigelbėjimas, kuriuo ne visi 

gali pasinaudoti
Vienintelis Lietuvos darbininkui išslgel- 

bimas, norint pakeisti darbovietę, yra lan
kymas kokių nors kursų. Įvairių kursų ir 
įvairiose Lietuvos vietovėse nuolat ruošia
ma. Darbininkas, nerasdamas kito kelio 
pakeisti darbovietei, gali nuo darbo atsi
palaiduoti tik stodamas į kursus. Tačiau 
žinotina, jog į kursus taip pat kiekvienas 

Malagoje turėjome tokį patyrimą: kai 
viešbučio durininkas mums aprodė kelis 
kambarius, pasirinkome su langais į gatvę, 
o ne į jūrą, nes apačioje buvo terašė mu
zikai su šokiais. Iš patyrimo žinojome, kad 
čia šokama atsidėjus, iki 3 vai. ryto, tad 
teisingai sumetėm, jog ramiau bus, Jeigu 
kambario langai išeis ne i šoklų muzikos 
puse. Buvom gerokai kelionės nukamuoti, 
tad nuėjome anksti miegoti. Nubudom nuo 
kažkokio spiegiančio triukšmo. Iškišom 
galvą pro langą ir pastebėjom gatvėje žai
džiančius bei pietietišku temperamentu 
krykštaujančius valkus. Pasižiūrėjom į lai
krodį. Buvo ketvirtis prieš vidurnaktį. Ar 
galėjome kaip šiaurietis net pamanyti, kad 
apsigynę nuo šokių muzikos būsime vidur
naktį pabudinti gatvėje žaidžiančių vaikų?

Juo tolyn į pietus, tuo naktis Ispanijoje 
atstoja dienos dalį. Joks save gerbiąs is
panas neis į restoraną vakarieniauti prieš 
9 vai. vakaro. Bet net per nepakeliamą 
karštį ispanas nenusivilks švarko ir nesė
dės vienmarškinis, nes tam priešinasi eti
ketas. Ispanijoje protokolo klausimai vai
dina nepalyginamai didesnį vaidmenį, ne
kaip šiaurėje. Ispanijoje paplūdimiuose mo
terys nešioja maudymosi kostiumus, kokius 
Lietuvoje tekdavo matyti tuojau po pirmo
jo pasaulinio karo, su sijonukais! Retai kur 
tenka pamatyti tiek mažai tikrai elegan
tiškai apsirengusių moterų, kaip Ispanijoje. 
Neabejojam, kad tokių moterų esama, bet 
jų viešai nepamatysi. Ispanijoje moterys 
dar žymia dalimis yra išjungtos iš viešu
mos, iš viešojo gyvenimo. Čia reiškiasi baž
nyčios įtaka, bet dar labiau slypi įspaudai, 
likę iš arabų viešpatavimo laikų. Kaip 
mums atvejų atvejais pasakojo ispanai, 
moterų likimas Ispanijoje nėra pavydėti
nas. Vienintelis jaunos merginos rūpestis — 
susirasti vyrą, nes šiaip ji savarankiškam 
gyvenimui nėra pasiruošusi, bet ir iš viso 
toks savarankiškas gyvenimas neįsivaiz
duojamas. Be abejojimo, vietoje nestovi 
gyvenimas net ir Ispanijoje, ir čia per pas
kutiniuosius metus daug kas keičiasi. Bet 

negali patekti. Patenka vadinamieji pa
vyzdingieji darbininkai. Jei Jau kas su
klupo, t y. pavėlavo į darba, ar kuris rei
kalaujamos normos neatliko — tam kaip 
ir nėra vilčių ir į kursus patekti.

— Kolchozininkas ir kursais nuo kol
chozo negali išsigelbėti, — pareiškia lais
vę pasiekusieji.

Kolchozininkas negali eiti į kursus, ko
kius jis susigalvos lankyti. Jis tegali lan
kyti tokius kursus, kad galėtų juos baigęs 
grįžti kolchozan. Šiuo metu Lietuvoje vei
kia eilė dvimečių kolchozų mokyklų. Ver
kiuose prie Vilniaus ir Dotnuvoj veikla 
dvimetės mokyklos kolchozų vadovams — 
pirmininkams. Landūnuose, Slapaberžiuo- 
se (Kėdainių apskrity) ir Kaune veikia 
dvimetės mokyklos kolchozų brigadinin
kams ir mechanikams. Šiuos kursus bai
gusieji turi grįžti kolchozan. Pradžioje to
kie kursai buvo ruošiami trumpalaikiai, 
kurie trukdavo 3—6 mėnesius. Lankytojai 
kolchozų mokykloms parenkami vietos 
vykdomojo komiteto nurodymais. Dabar 
kolchozų pirmininkai jau neberenkaml, 
kaip kad buvo daroma pradžioje, kolcho
zus organizuojant. Paskutiniu metu kol
chozų pirmininkais skiriami baigusieji mi- 

būdlnga, kad tokioje pažangioje provincijo
je, kaip Katalonija, moterų nedažnai užtik
si krautuvėse kaip pardavėjas, bet ir Bar- 
celonoje niekur nematėm moters, patar
naujančios restorane. Madride didesnėse 
krautuvėse pardavėjai yra tik vyrai o la
biau pietuose moterys dirba tiktai tabako 
bei tekstilės fabrikuose, kur jos beje ne
gailestingai išnaudojamos Mums dar nie
kur neteko matyti tokių prabangia Įrengtų 
krautuvių, kaip Madride, bet daugumas jų 
skirta vyrų, o ne moterų elegancijai. Vy
rai yra apsirengę gerai, o neretai ir elegan
tiškai. Ispanijoje toną duoda vyras, ne mo
teris.

Madridas turi grynai žemvnn klimatą, su 
žiauriais speigais ir slegiančiu karščiu. Va
sarą, kai lankėmės Madride, karštis vidu
dienį darydavosi tikrai nepakenčiamas. Gal 
niekada vvvenime nesama išgėrę tiek skys
čių. kaip Madride. Siurbėm į save skys
čius visokiausiais pavidalais, gal kokius 
penkis litrus į parą, ir vis dėlto nuolat jau
tėme troškulį. Liežuvis buvo tarsi prilipęs 
prie gomurio. Pastebėjome, kad ir patys 
madridiečiai yra kankinami troškulio. Va
saros metu čia klesti savotiška prekybos 
šaka — tai vandens pardavinėjimas. Kur 
pasisuksi, žiūrėk jau stovi moterėlė su van
dens ąsočiu. Ąsotis turi pailgą kaklelį. Pa
tys ispanai taip mikliai moka pilti per kak
lelį vandenį, jog srovė teka stačiai J bumą, 
nepalietus lūpomis indo. Tos vandeni par
davinėjančios moterėlės ir tas archainis in
das vasaros metu priklauso prie neatski
riamo Ispanijos sostinės vaizdo. Ir iš viso 
ko tik gatvėje nepardavinėjama! Visa ši 
viską siūlanti marga, apskurusi minia tei
kia gatvei mums šiauriečiams neįprastą 
gyvumą. Bet ji taip pat nuolat primena tą 
didelį skurdą, kuris viešpatauja pietuose.

Nuolatinis mūsų palydovas Madride buvo 
neapsakomo žydrumo dangaus skliautas ir 
vaiskus bei sausas oras. Pavakarį vis pad
velkdavo gaivinantis vėjelis, gražių Madri
do aliejų medelių lapai imdavo šlamėti ir 

nėtas mokyklas Verkuose arba Dotnuvoje.
— Taip jau visa sutvarkyta, — pareiš

kia vyrai, — kad kolchozininkul išsigelbė
jimo nuo kolchozo nėra. Tik jo vaikas, bai
gęs kokią nors specialia mokyklą, gali pa
bėgti nuo kolchozinio gyvenimo.

„Reikia kalbėti tarybiškai..
— Vilniaus radiofonas nuolat praneši

nėja apie nepaprastą pažangą kolchozuose. 
Kartais ir kolchozininkai per radio pakal
ba, didžiuodamiesi pagerėjusiu gyvenimu, 
o iš Tamstų tenka išgirsti visai kitką?

Į šį klausimą vienas iš laisvę pasieku
sių, kiek nusišypsojęs, atsako klausimu:

— Ar dar nepranešė, kad kurio nors 
kolchozininkai bus gavę po toną medaus?

Paskiau, kiek patylėjęs, papasakoja apie 
vieną kolchozą, kuris pradžioje turėjo 10 
šeimų bičių. Tačiau kadangi nebuvo su- 
pratančio i bitininko, bitės išnyko.

— O paskiau klausomės, kad kalba, jog 
to kolchozo kiekvienas kolchozininkas ga
vęs po 40 kilogramų medaus. Tarybinėje 
sistemoje reikia kalbėti tarybiškai. Nekal
bėsi tarybiškai ar tarybinėms kalboms ne
pritarsi — tuojau būsi užskaitytas į liau
dies priešus. Kai žmogelį pastato prie mi
krofono, jis kalba, kas jam liepta kalbėti. 
Nekalbėti jis negali.

damasi šalia jo iš kažkokio „šūktelėjimo“, kai jis mė- rodydavo labai kietas ir nesileisdavo įtikinamas. Maž- 
gina pasakyti pastabą dėl jos dalyvavimo mokyklos daug dėl pusės tokių išimtinų atsitikimų jis po laiko 
koncerte, kuriame ji turėjo išpildyti smuiko partiją gailėdavosi, kad nepriėmė jos patarimo. O po kiek me- 
Mocarto trejete — baltutėlė jos ranka lankstosi ties tų, kai tik jis turėdavo bėdų su berniukais, atsiminimų 
rudu žibančiu instrumentu. Ji buvo gera griežėja ir bangos švelninamas, visada būdavo už pasigailėjimą; 
puiki muzikantė. Kotryna gaišo ir terliojos! su gruo- berniukas, būdavo, stovi, laukdamas, kol jam bus pra- 
džio mėn. namų varžybomis, Kotryna sodo pobūvyje, nešta bausmė, ir, jei jis pastabus, būdavo, pamatys 
kuris buvo suruoštas Prakalbti Dienos laimėtojams pa- rudąsias akis žibant tokia šviesa, kuri sako jam, kad 
gerbti, Kotryna siūlo savo patarimus dėl kiekvieno viskas baigiasi geruoju. Bet jis nenuspėdavo, kad tokiu 
mažiausio klausimo, kuris tik iškyla. Geri patarimai akimirksniu Gipsas kažką prisimena, kas yra buvę 
kuriuos jis ne visada priimdavo, bet kurie visada da gerai dar prieš jo gimimą, kad Gipsas galvodavo: jau- 
rydavo jam įtakos. nasis barbare, pasikarčiau, jei tegalvočiau tik apie rei-

— Gipse, brangusis, Jei tamstos vietoje būčiau, at- kalą atleisti tau, bet esu tikras, kad ji šitaip būtų pa
leisčiau jiems. Apskritai paėmus, čia juk nieko per- dariusi!
daug rimta. • Bet ji ne visada maldavo švelnumo. Daug retesniais

— Žinau. Atleisčidu jiems, bet jei taip padarysiu, atvejais ji reikalavo griežtumo, kur Gipsas buvo pa-
bijau, kad jie vėl nepakartotų. linkęs į atleidimą.

— Pabandyk, aišku, pasakyk jiems tai. duok jiems — Šitokio tipo nemėgstu, Gipse. Jis perdaug pučiasi
progos. — Pasistengsiu. kaip gaidys. Jei jis ieško bėdos, aš leisčiau jam su-

O atsitiktinai būdavo ir kitokių dalyki), rimtų. rasti ją.
— Tamsta, Gipse, žinai, kad, turint čia ištisus šimtus Kokia daugybė smulkių įvykių, kurie visi palaidoti

šitų, lyg narve uždarytų berniukų, sprendimai iš tiesų giliai praeityje: klausimai, kurie kadaise buvo aštrūs, 
atrodo dirbtiniai, kai pradedi apie juos galvoti Taigi, įrodymai, kurie kadaise buvo gyvi, anekdotai, kurie 
jei kas nors atsitinka, kas neturėtų atsitikti, ar negal- buvo juokingi tik dėl to, kad buvo atsimenamas juokas, 
vojl, kad truputį neteisinga prie viso reikalo prieiti Ar iš tikro bet koks jausmas beturi reikšmės, kai pas- 
taip, lyg čia nebūtų nė kiek tavo kaltės, kad taip at- kutinoji jo žymė išnyksta iš žmogiškosios atminties; o 
sitiko? jei taip, kokia virtinė atsiminimų laikėsi jame, kol pra-

—Nenusimanai, Katryte, o aš žinau, kad ki 'kvieno dingo! Jis turėtų būti malonus jiems, sukrauti Juos 
gerovei dėl tokios rūšies dalykų turime būti gana galvoje, kol Jie neužmigo ilgu miegu. Šitas, pavyzdžiui, 
griežti. Viena juoda avis gali užkrėsti kitas. Arcerlo atsistatydinimas — keistas reikalas, štai kas.

— Pradėkite, kai ji tik užsikrėtusi. Pagaliau, ar ši- O tas reikalas dėl žiurkės, kurią Dunsteris užmetė ant
taip neatsitinką? viškų. kai senis Ogilvis mokė chorą. Ogllvis jau miręs,

— Gal būt. Mes nieko negalime padėti. Kaip ten o Dunsteris prigėrė Jutlandijoje: daugelis kitų, kurie 
bebūtų, man rodos, kad Brukflldas geresnis už daugelį matė ar girdėjo įvykį, greičiausia bus užmiršę jį. O ši- 
kitų mokyklų. Visa rodo, kad Jį tokį reikia ir Išlaikyt! taip buvo ir su visais kitais įvykiais per amžius. Jis

— Bet berniukas. Gipse... ar tamsta nusistatęs staiga įsivaizduodavo tūkstančius ir tūkstančius ber- 
pašalinti Jį? niūkų, nuo pat Elzbietos ’laikų; kartų kartos moky-

— Kai pasakysiu, vedėjas greičiausia šitaip ir pa- tojų; ilgi Brukfildo istorijos periodai, kurie išliko ne
darys. tik kaip šmėkliškas aktas. Kas bežinojo, kodėl senas

— O tamsta pasiruošęs pasakyti vedėjui? penktosios klasės kambarys buvo vadinamas „urvu'*?
— Man rodos, kad tai mano pareiga. Matyt, šitaip pravadinti būta priežasties; bet ilgainiui
— Ar negalėtum truputį pagalvoti.. dar pasikal ta priežastis dingo — taip dingo, kaip Livijaus kny-

bėti su berniuku... išsiaiškinti, kaip tai prasidėjo. gos. O kas atsitiko Brukfilde, kai Kromvelis kovojo 
tarp kita ko, jei neskaityti šito reikalo, ar gi jis ne Nasebyje, arti jo? Kaip Brukflldas atsiliepė į keturias 
puikus berniukas? dešimt penktųjų metų didįjį išgąštį? Ar tuomet buvo

— Ak, Jis neblogas. e didž’nsios atostogos, kai atėjo žinios iš Vaterlo? Ir taip
— Taigi, brangusis Gipse, ar negalvoji kad galė'- toliau, iki pat ankstyvųjų laikų, kuriuos Jis pats pajė-

būti kita išeitis... gia atsiminti — 1870 metus ir Veterbį sakant, tarp kita
Ir taip toliau. Maždaug kartą iš dešimties Jis pasi- ko. no to jų mažo ir vienintelio pasikalbėjimo:

susidarydavo jauki, vėsi atmosferą. Bet už
tat dieną žmogus kaip sustingęs, valia pa
kertama, tegalvoja apie gėrimą ir poilsį. 
Mums darydavosi suprantamesnė ispanų 
galvosena, kai tokiam karštyje į bet kokią 
pastangą reikalaujantį klausimą atsakoma 
iš patogumo: „Manana“ (rytoj). Ispanijoje 
..manana" vaidina didelį vaidmenį.

• •
Madride daugiau nekaip kitur teko ma

tyti pilietinio karo pėdsakų. Ištisos miesto 
dalys sugriautos. Ypač žiauriai karo fūri- 
ja siautėjo vad. universitetiniam kvartale, 
kur nepasiliko akmens ant akmens. Šian
dien, kai pragarišką triukšmą keliančiu 
tramvajum (visoje Ispanijoje tramvajai ir 
autobusai kažkodėl kelia baisų bildesį) pa
siekėme universitetinį miestą, buvome ma
loniai nustebinti didžiulių atstatymo darbų. 
Jei Ispanijoje kas statoma, tai statoma 
skoningai, impozantiškai, gal kartais mūsų 
aklai per daug pompastiškai. Univeresiteti- 
niame mieste pastatyta visa eilė didingų ir 
puošnių atskirų fakultetų bei institutų pas
tatų. Yra ko pasižiūrėti. Ispanai turi gerų 
architektų, o valstybė viešųjų pastatų staty
bai pinigo — matyti — nešykšti. Puošnių, 
akį veriančių pastatų Madride suskaitysi 
šimtais. Madrido karališkoji pilis savo iš
taiga — gal ne visada stiliaus grynumu — 
gali prilygti Versailles piliai, o kai kurios 
gatvės savo užsimojimu ir perspektyva ne
abejojamai pralenkia gražiausius. Paryžiaus 
bulvarus.

• •
Kas betgi Madridą pastato į pirmųjų pa

saulio sostinių eiles, tai Tautinis Ispanijos 
Dailės Muziejus, esąs Prado rūmuose, tad 
trumpai vadinamas „Prado muziejum“. 
Rašančiam šiais eilutes yra tekę lankyti 
garsiausias Europoje meno galerijas, pra
dedant Ermitažu Petrapilyje, baigiant Flo
rencijos bei Vatikano rinkiniais Italijoje, 
nuo Drezdeno galerijų iki Louvre Paryžiu
je. Be didelių svyravimų pirmenybę tenka 
atiduoti Madrido muziejui. Kai Ispanija 
stovėjo savo didybės aukštumoje, jos ka
raliai ir didikai vežė iš įvairių kraštų 
neapsakomus meno lobius. Nuo pereito 
šimtmečio pradžios tie paskiri rinkiniai su
telkti vienoje vietoje, Prado muziejuje. 
Apie 3600 pirmaeilių tapybos paveikių puo
šia Prado sienas. Taip per kelias valandas 
pro mūsų akis prabėgo sutelktinė didžiųjų 
Europos tautų meno istorija, dar kartą pri
mindama. kad europiečiai turi pagrindą 
didžiuotis savo dvasine kultūra. Mokėkime 
tiktai Europą ir jos kultūrą apginti nuo jai 
grasančio naujo barbarizmo iš Volgos ste
pių ir Kremliaus labirintų!

Prado muziejuje turtingai atstovaujamos 
flamandų, niderlandų bei italų mokyklos. 
Vokiečių bei prancūzų tapybos kūrinių yra 
Žymiai mažiau. Bet kas Prado daro vienin
tele galerija pasaulyje, tai pačių ispanų 
tapyba. Salia teatro ispanai gal stambiausią 
įnašą į pasaulio kultūrą įdėjo per tapybą. 
Ispanai turi dešimtis pirmaeilių dailininkų: 
Ribalta. Ribera, Zurbaran, Cano. Murillo, 
Coella. Tačiau kaipo šviesiausios žvaigždės 
meno padangėje šviečia trys vardai: Greco. 
Velasquez-ir Goya. Kaip sykis jų kūryba 
Prado muziejuje labai išsamiai atstovau
jama. Viator.

TREMTIES Išleistas trijų 
dalių V. Mykolaičio — P n t i n e 
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. '
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SUDIE, PONE GIPSE
Išvertė K.

Tas sumanymas buvo toks revoliucinis, kad visi, iš
skyrus Kotryną, tegalėjo sutikti jį ko šalčiausiai. Su
vesti būrį pavargėlių berniukų su giedriais aukštesnės 
klasės lepūnėliais iš pradžių atrodė pasileidimas, kurs
tąs visus šitokios rūšies dalykus, ir geriau būtų palikti 
ir neliesti tat Visa pedagogų taryba buvo priešinga, ir, 
jei būtų kas nors paklausęs, galimas dalykas, kad visa 
mokykla būtų buvusi šitokios pat nuomones. Visi buvo 
įsitikinę, kad East Endo berniūkščiai būsią chuliganai 
ar kad jie nepatogiai jaustųsi; be to, čia būsią „nema
lonumų“, ir visiems nemalonumų ir nusivylimo, Kotry
na pagaliau pasipriešino.

— Gipse, — kalbėjo ji, — tu žinai, kad jie klysta, 
o aš teisinga! Aš žiūriu į ateitį, o tu ir Jie žiūrite į 
praeitį. Anglija nesiruošia visada būti skirstoma į ka
rininkus ir „kitokius laipsnius“. O tie Poplaro berniu
kai Anglijai lygiai tide pat svarbūs, kap ir brukflldiš- 
kiai. Tu, Gipse, turi pasirūpinti atgabenti juos čia. Tu 
negali nuraminti savo sąžinės, išrašydamas kelių ginių 
čekį ir laiydamas juos atokiai. Be to, jie didžiuojasi 
Brukfildu lygiai kaip ir tu. Po kiek metų, gal būt, šito
kios rūšies berniukai ateis šičia — visokiu atveju bent 
keletas jų. Kodėl ne? Kodėl pagaliau ne? Gipse, bran
gusis, atsimink, kad dabar tūkstantis aštuoni šimtai 
devyniasdešimt septintieji, ne šešiasdešimt septintieji, 
kai tu buvai Keimbridže. Tu gavai idėjų, kuriomis 
anuomet didžiavais, ir tos idėjos buvo geros, bent dau
gelis jų. Bet dalies, — tik dalies, Gipse, nereikia įsiki
bus laikytis...

Kiek nustebindamas ją, jis pradėjo rūpintis ir netru
kus pasidarė uolas jos pasiūlymo* gynėjas, ir smūgis 
buvo toks sėkmingas, jog autoritetai pasijuto netikėtai 
užklupti ir pritarė šitam pavojingam bandymui. Popla
ro berniukai vieną šeštadienio popietę atvyko į Bruk- 
fildą, Soceryje sužaidė su mokyklos antrąja komanda, 
garbingai buvo nugalėti septyniais įvarčiais prieš pen
kis ir vėliau valgomojoje salėje kartu su mokyklos 
komanda dalyvavo arbatėlėje su užkandžiais. Paskui 
jie matė mokyklos vedėją, ir jiems buvo aprodyta mo
kykla, o vakare Gipsas matė juos geležinkelių stotyje

BE

Barėnas

išvažiuojančius. Viskas praėjo be kokių nors, kad ir 
mažiausių, kliūčių ir buvo aišku, kad lankytojai išsi
vežė puikų įspūdį, koks tik jiems galėjo likti.

•
Jie taip pat išsivežė atsiminimus apie šaunią mo

terį, kuri sutiko juos ir kalbėjo su jais; kartą, po kiek 
laiko, karo metu karys, stovėjęs didžiulėje karinėje 
stovykloje netoli Brukfildo, aplankė Gipsą ir pasakė, 
kad jis esąs iš to būrio, kuris tada pirmą kartą lan
kėsi. Gipsas suruošė jam arbatėlę ir šnekučiavosi su 
Juo, kol galų gale atsisveikindamas vyras pasakė:

— O kaip ponia? Labai puikiai atsimenu ją.
—- Ar iš tikro? — atsakė Gipsas susidomėjęs. — Ar 

atsimeni ją?
— Puikiai. Man rodos, kiekvienas atsimintų.

O Gipsas atsakė:
— Žinote, jie neatsimena. Pagaliau bent ne čionykš

čiai. Berniukai ateina ir išeina, vis nauji veidai, išdy
la iš atminties. Net ir mokytojai ne visada pastoviai 
būna. Nuo praeitų metų, kai į pensiją išėjo senis Ori- 
blė, — jis buvo mokyklos vyr. tarnas, — mokykloje — 
hm — nebeliko nė vieno, kuris net būtų matęs mano 
žmoną. Žinote, ji mirė nepraėjus nė metams, kai jūs 
lankėtės. Devyniasdešimt aštuntaisiais.

— Man labai gaila Išgirsti tai, pone. Mūsų tarpe yra 
du ar trys bičiuliai, kurie dar atsimena ją taip aiškiai, 
kaip kažką, nors mes tik tą kartą tematėme ją. Taip 
puikiai atsimename ją.

— Man labai malonu... Didinga buvo ta diena, kai 
susitikome, o žaidimas taip pat puikus.

— Viena geriausių dienų, kokias iš viso esu turėjęs 
savo gyvenime. Tiesiog tuomet buvo laukiama diena, 
bet ne dabar.’ Rytoj išvažiuoju į Prancūziją.

Po mėnesio ar vėliau Gipsas išgirdo, kad jis žuvo 
prie Pasendelės.

7.
Štai sustoja jis, tas šiltas ir malonus jo gyvenimo 

sklypelis, liejąs spindulius, kurie žioravo tūkstančiais 
prisiminimų. P. Viketės bute temsta, kai mokykloje 
paskambina pamokų pabaigai, lyg pro debesis lekia 
jie — Kotryna bėga su juo akmens koridoriais, juok
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Ką kalba Vilnius?
Darbas prasideda 4 valandą ryto, 10 nak

ties baigiasi
Dūkštas. Jau praėjusiame TREMTIES 

numeryje buvo pateikta informacija apie 
pirmosios rajoninės žemės ūkio parodos 
Kaune suruošimą pavaizduoti kolchozinio 
gyvenimo pasiekimų. Parodai pasibaigus 
eilė kolchozų apdovanoti piniginėmis pre
mijomis. 5000 rublių sumoje pirmąsias 
premijas gavo tik trys kolchozai. Kovarsko 
rajono „Nugalėtojo“ kolchozo, premijuoto 
pirmąja premija, pirmininkas Baliutavičius 
per Vilniaus radiofoną pasakytoje „padė
kos“ kalboje pasižadėjo dar „daugiau 
{tempti jėgas“, kad būtų-prisidedama prie 
„komunizmo statybos“.

Būdinga buvo kalba, perduota po premi
jų pranešimo, melžėjos Teresės Toločkai- 
tės, Dūkšto rajono kolchozo geriausios 
melžėjos, kuri iš kiekvienos karvės metų 
pradžioje pasižadėjusi primelžti 4000 kg 
pieno metinę normą, gi dabar, pasirodo, 
pažadą toli pralenkusi, iš kai kurių kar
vių primelždama arti 6000 kg pieno... 
Melžėja papasakojo, kokiu būdu pasisekę 
jai ištesėti iš anksto duotą pažadą ir tiek 
pieno primelžti. Pasirodo, kad kolchoze 
karvių melžėja kartu yra ir jų šėrikė. Tad 
Toločkaitė rūpestingai karves šerusi po 
keturis kartus per dieną ir jas melžusi 
griežtai nustatytu laiku keturis kartus per 
dieną. Pirmą kartą karves melžianti 4 va
landą ryto, antrą kartą — 10 valandą, tre
čią kartą — 4 valandą po pietų ir paskuti
ni kartą — 9 valandą nakt|. Turint galvoje 
atsikėlus apsirengimą, tad melžėja kolcho- 
zininkė, jei jau 4 valandą ryto karves mel
žia, turi keltis vėliausiai 3,5 valandą ryto. 
Jei ji paskutinį kartą karves melžia 9 va
landą nakties, tad anksčiau 10 valandos 
jokiu atveju negali atsigulti. Tad kolcho- 
zininkei poilsiui geriausiu atveju į parą 
tedka 5,5 valandos, gi dirbti tenka po 18,5 
yglandų.

TREMTIES INFORMACIJA
Bendra atstovyė?

Vokietijoje išeinąs latvių laikraštis LAT
VIJA skelbia, jog latvių tremtinių centri
niai organai šiuo metu svarstą klausimą 
dėl bendros pabaltiečių atstovybės Vokieti
joje sudarymo, kuri įvairiose vokiečių bei 
sąjungininkų įstaigose atstovautų pabaltie- 
člus. Tokios atstovybės sudarymo klausimą,
— toliau pažymima minėtoje informacijoje,
— pasiūliusi lietuvių tremtinių bendruome
nės vadovybė. Latvių pabėgėlių Vokietijoje 
centrinių organų nuomone tokios bendros 
atstovybės sudarymas būtų sveikintinas. 
Latviai iš savo pusės jau dabar ragina savo 
tautiečius rinkti vokiečių spaudoje pasiro
dančią medžiagą, inkriminuojančią pabal. 
tiečfus, kad, ją turint, būtų galima daryti 
žygių atitinkamose įstaigose, siekiant už
kirsti kelią netikslių ir tendencingų žinių 
pasikartojimui.

Sudarius bendrą pabaltiečių atstovybę, 
kuriai tereikia paruošti statutą, svarstyti
nas klausimas dėti pastangų vienoje vie
tose įkurti visų pabaltiečių centrines {štai, 
gas, kaip kad siūlą lietuvių atstovai.

Pastaba: Nors informacijų kažkodėl iš 
šio sumanymo autoriaus — mūsų bendruo
menės vadovybės — TREMTIS iki šiol dar 
negavo, tačiau dėl jų netikslumo netektų 
abejoti, kadangi latviuose apie bendros pa
baltiečių atstovybės sudarymo klausimą 
kalbama kaip apie neatidedant vykdytiną 
sumanymą. Red.

Aptars Vokietijoje paliekančių tremtinių 
užsieniečių reikalus. Patiriama, kad lap
kričio mėnesio eigoje Bonnoje numatomas 
tarpžinybinis pasitarimas Vokietijoje pasi
liekančių užsieniečių tremtinių reikalu. 
Siame pasitarime dalyvaus visų ministe
rijų atstovai.

Uždarė dvi IRO įstaigas. Nuo lapkričio 
I dienos prancūzų zonoje uždarytos IRO 
įstaigos, veikusios Niederlahnstein ir Ebin- 
gen. Tremtiniai užsieniečiai, gyveną pran
cūzų zonoje, ateity įvairiais reikalais krei
piasi į IRO centrą prancūzų zonai Neuen- 
burg/Calw.

L-____ Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
Ieško giminių ir pažįstamų

Vytautas Karpavičius, gimęs 1924. 
X 4. Marijampolės mieste, 1943 metais iš
vykęs Vokietijon, ieško savo artimųjų, gi
minių ir pažįstamų.

Rašyti šiuo adresu:
Leg. Sapiega William. Mle 54 379

Maison du Soldat
Sale Maroc
L'afrique du Nord.

P. S. Nurodytu adresu siųsti laiškai {ga
ting užmegzti ryšį.

Lietuviai šachmatininkai sovietų šachma
tininkų varžybose.

Vilnius. Lapkričio 27 dieną prasideda so
vietų šachmatininkų varžybos šachmatų 
meisterio vardui įgyti. Šiose varžybose Lie
tuvos šachmatininkus atstovaus Mikėnas, 
Vistaneckis ir dar du jauni šachmatininkai.

400 paskaitininkų viename rajone
Skaudvilė. Vilniaus radiofonas informuo

ja, kad Skaudvilės rajone plačiai išvystas 
„politinis švietimas“, nes esą susiorganiza
vę 400 paskaitininkų, kurie rajono kolcho- 
zininkams skaitą paskaitas. Turint dėmesy 
tik pateiktą Dūkšto melžėjos pranešimą 
apie jos darbo eigą, ir atsimenant, kad pas
kaitų nesiklausą kolchozininkai įtraukiami 
į pavojingus „politiniu gyvenimu" nesido
minčių sąrašus, tad dar tenka iš turimo 
trumpo poilsiui laiko atimti paskaitų klau
symui ir galutinėje išvadoje kolchozininkui 
iš tiesų kaip ir nelieka laiko poilsiui.

Rekordistai
Užvenčio „Tiesos“ kolchoze cukrinių run

kelių nuėmime pirmaujanti IlI-ji Analeja- 
vo vadovaujama brigada.

Sakių rajone daugiausiai suarę žemės 
mašinų stoties traktorininkai Vincas Ben- 
doraitis, Jurgis Žukauskas.

Šiauliai. Vietos rajono kolchoze „Liau
dies Kovotojas“ suorganizuotoj bibliotekoj 
geriausiu skaitytoju esąs 80 metų kolcho- 
zininkas Jusevičius.

Pandėlio rajone geriausiu arėju esąs bri
gadininkas Petkevičius.

Visagalinčiai „valdovai“
Nemakščiai. Nemakščių rajono komunis

tų partijai vadovauja sekretorius Semiono- 
vas.

Ukmergė. Ukmergės rajono komjaunimu! 
vadovauja Sinėvičius.

Kaunas. Kauno rajbQQ VĮj-fil-
njRkas-yrg Brorsjęis.

Graži auka Vasario 16 gimnazijoje besi
mokančiai mažalietuvei. Čikagoje veikianti 
Kauno Valstybės Teatro baletininko Simo 
Velbasio vadovaujama baleto studija su
aukojo bei surinko aukų 53 dol. Vasario 
16-sios gimnazijoje besimokančiai mažalie
tuvei kaipo paramą jai sudaryti sąlygas 
gerai išmokti lietuvių kalbą. Minėtos stu
dijos mokinės, Nijolė Sapalaitė ir Nijolė 
Lipčiūtė, aukų surinko 37 dol., be to visos 
studijos mokinės aukojo po 1 dol.: Vitkaus
kaitė, Karosailė, Zubavičiutė, Graužinytė, 
Brenciutė, Cėsnaitė, Tamošiūnaitė, žėruo
ly tė, Sapalaitė, Lipčiūtė, Dovydaitytė, Elvi- 
kytė, Deksnytė, Mašiotaitė, Budrytė ir 
Barodicąitė.

Išemigravo Vasario 16 gimnazijos direk 
torius. Spalio 28 dieną Vasaro 16 gimnazi
jos direktorius Dr. Palaitis, šiai gimnazijai 
vadovavęs 8 mėnesius, išvykdamas į JAV, 
atsisveikina su gimnazijos mokytojais ir 
mokiniais, besimokančiam jaunimui pa
linkėdamas ir toliau mokytis su tuo pačiu 
atsidėjimu, kad pasiruoštų darbams lais
voje tėvynėje. PLB Vokietijos Krašto Val
dybos vardu kalbėjo pirm. Pr. Zundė.

60 000 markių bendruomenės reikalams. 
4204 Vytautos Didžiojo Lietuvių Sargybų 
kuopa paskutiniu metu įkurta Bad Kreuz- 
nach. Si kuopa suorganizuota 1946 metais 
gruodžio 15 dieną. Nors ji daug kartų bu
vo kilnota po įvairias Vokietijos vietoves, 
taip pat eilę kartų keitėsi Jos vadovybė, 
bet kuopoje vyraujanti lietuviška dvasia 
nekito. Si kuopa visą laiką paliko repre
zentacine lietuvių vyrų kuopa. Šiandien Vy
tauto Didžiojo Kuopai vadovauja kapt. 
Neimanas. Ypač Vytauto Didžiojo Sargybų 
Kuopa visą laiką buvo dosni lietuviškam 
reikalui. Be solidarumo mokesčių, kuopos 
vyrai visą laiką nuoširdžiai aukojo labda
ros reikalams, džiovininkams, senelių prie
glaudoms, lietuviškoms mokykloms, Vasa
rio 16-šios gimnazijai ir pavieniams as
menims. Įskaitant šios kuopos įnašus bu
vusiomis markėmis ir dabartiniais pini
gais, jos įnašas bendruomenės reikalams, 
švietimui bei labdarai siekia 60 000 markių.

Reikalinga 

patyrusi mašininkė 

Pageidajamas anglų kalbos žinojimas, 
bent versti iš anglų kalbos į lietuvių Ir 
mažesnių raštelių parašymas.

Prašoma nurodyti, kur ligi šiol buvo 
dirbama ir kas gali rekomenduoti.

Rašyti į Redakciją.

„Kai buvo sukurtos keturios laisvės - tada 
pasirodė reikalingos stovyklos..

Muenchene išeinąs informacinis vo
kiečių laikraštis „Die Abendzeitung“ 
atspausdino vokiečio žurnalisto įspū
džius pabėgėlių benamių stovykloje ap
silankius, kuriuose iškeliamas tragiškas 
benamių likimas. Aprašyme pasakyta 
daug karčios tiesos. Red.

Kai žmonija išrado dvigubą valstybės 
slaptąją policiją, teisybės injekcijas ir su
kūrė keturias didžiąsias laisves, tada pa
sirodė reikalingos pabėgėlių stovyklos. 
Apsilankome stovyklą, kuriai duotas pe
reinamosios vardas, tačiau kurios bara
kuose jų įnamiams tenka išgyventi po eilę 
metų. Apie stovyklą driekiasi spygliuotų 
vielų tvora. Tos spygliuotos vielos ten dėl 
to ištemptos, kad skurdas iš stovyklos 
neišplistų ir kad išplitęs kartais nepasiek
tų tų, kurie dėl tų stovyklų buvimo kalti...

To skurdo kaimelio pakrašty yra vaikų 
žaidynių vietą. Čia žaidžia per anksti su
brendę mažieji mūsų civilizacijos atmato
mis. Nušiurusiais plaukais mergaitė, arti 
kaklo įkišta į nudėvėtas raitelio kelnes, 
bando pūsti griovy surastos dujokaukės 
filtrą. Berniukas briketo juodumo kojomis 
ant šniūro pasirišęs prakiurusį naktinį 
puoduką bando ant jo joti, imituodamas 
arklio žvengimą.

Prie stovyklos išvietės laukia dvi mote
rys, kol joms ateis eilė. Iš pabėgėlio gali
ma reikalauti, kad jis visus savo reikalus 
pagal eilę atliktų. Pabėgėlis, jei jis nori 
ko pasiekti, turi priversti pajclusti ir savo 
vidinius organus, baigiant inkstais.

Štai patenkame faneros landynėm Patal
poje erdvės pusiau tiek, kiek labdaros re
ferento prieškambaryje, o lindi keturios 
šeimos, bendrai skaitančios 12 asmenų. 
Ne .visiškai senas vyras, suaižėjusiu veidu 
kaip šešiolikto kilometro akmuo, ant ka-

Stovyklose

Trejis metus lydėjęs emigruojančius, pats 
ruošiasi emigruoti

EMIGRACINES STOVYKLOS KRONIKA
Dr. Juozas Sidagis, per trejis metus IRO 

laivais lydėjęs išemigruojančius į vairius 
kraštus tremtinius, paskutiniu metu pats 
pradėjo Bremeno stovykloje eiti išemigruo
jančio kelius. Naujuoju IRO laivo gydyto
ju paskirtas Dr. Narvydas.

Dr. A. Bielkevičius, dirbęs gydytojo 
darbą Bremen-Grohn pereinamoje stovyk
loje, Wentorfe baigia eiti komisijas emi
gracijai į JAV.

♦ Kalbama, kad Bremeno pereinamoji 
stovykla veiks tik ligi šių metų pabaigos. 
Pasibaigus IRO veiklai tolimesnis šios sto
vyklos likimas nežinomas.

Išvyko 207 lietuviai. Spalio 27 dieną lai
vu „General 'faylor“ iš Bremeno išplaukė 
37 lietuviai, Jų tarpe buv. Vilko narys J. 
Makąuskls su šelme-

Lapkričio 1d. iš Bremeno į JAV išvyko 
90 lietuvių. Jų tarpe Vasario 16 gimnazijos 
buv. direktorius Dr. Palaitis ir matemati
kos mokytojas A. Stauskas.

Lapkričio 2 dieną į JAV per Bremeną 
išvyko 47 lietuviai. Jų tarpe buv. Lietuvių 
Sargybų Kuopos vadas Itn. V. Senkus ir 
jaunas inž. Vytautas Ananjevas.

Spalio 28 dieną per Bremeno nuostą į 
JAV išvyko 30 lietuvių.

Tad keturių dienų būvyje į JAV per Bre
meną išvyko 204 lietuviai.

Vokiečių skautų vadovybė aplankė lietu
vius skautus

Diepholz. Lietuvių skautų „Aušros“ tun
tas Diepholze spalio pabaigoje susilaukė 
retų svečių: — jį aplankė vokiečių skautų 
Bremeno rajono vadovybė. Svečiams pri
imti įvyko tunto sueiga. Pirmiausia žodį

Lietuviams siūlo žemę. Venecueloje įsi
kūrę lietuviai, ypač Lietuvoje vertęsi že
mės ūkiu, gauna iš vietos valdinių įstaigų 
siūlymų verstis žemdirbyste. Sutinką vers
tis žemės ūkiu gauna iš Venecuelos vy
riausybės žemės ir atitinkamą pašalpą pi
nigais įsikūrimui. Piniginė pašalpa siekia 
iki 18 000 bolivarų bei 6000 dolerių.

Lietuvis pakviestas Venecuelos operon. 
Ciurlinio ansamblio Vokietijoje dalyvis 
Antanas Pavasaris, kuris prieš trejus me
tus įsikūrė Venecueloje; pernai pradėjo 
studijas Caracaso konservatorijoje. Dabar 
A. Pavasaris pakviestas Caracaso teatran 
atlikti vaidmenis Traviatos ir Lucia ope
rose.

Visi lietuviai — Mažosios Lietuvos Bičiu
liai. Venecuelos lietuvių bendruomenės va
dovybės nutarimu nutarta visą Venecuelos 
lietuvių visuomenę įregistruoti į Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugiją. Tokio nutarimo 
prieita vadovaujantis mintimi, jog Mažo
sios Lietuvos reikalai rūpi kiekvienam lie
tuviui ir kiekvienas tautietis pagal savo iš
gales juos rems.

Australijos lietuvių bendruomenės atsto. 
vų suvažiavimas. Gruodžio pabaigoje Mel
bourne įvyksta Australijos lietuvių ben
druomenės atstovų — tarybos narių — su- 
važiamas, kuriame bus aptarti tolimesnės 
veiklos klausimai.

Suruošė lietuvių kalbos kursus. Argen
tinoje, Buenos Airėse Temperley apylin
kės bendruomenės skyriaus jaunimo sekci
jos pastangomis suruošti lietuvių kalbos 
kursai. Greta lietuvių kalbos kursų, suruo
šti rankdarbių kursai, sudarant sąlygas 
Argentinoje gimusioms lietuvaitėms iš
mokti austi tautines juostas, kakląryšius 
ir kitų su liaudies menu turinčių ryšio 

reiviškos metalinės krosnelės verdasi sriu
bą. Virš krosnelės džiovinimui pakabintps 
apatinės kelnės, nuo kurių protarpiais nu
laši lašai verdančion pilkon sriubom Vyras 
vilki nuostabų drabužį, primenantį kavos 
apdangalą. Siuvimą to drabužio jis buvo 
priverstas perleisti šalpos įstaigai, tik vie
toje kalnieriaus pats užsidėjo puošmeną, 
į kurią įsižiūrėjus aiškėja esąs šuns bul
dogo kailis.

Toje pat patalpoje septyniolikametė 
plaunasi kojas, o jos draugė raudonu po
pierėliu bando dažytis veidus, gi sėdinti 
nėščia moteris balsiai giria savo vyrą. Ki
ti patalpos įnamiai ir vaikai pareis vaka
re. Šioje patalpoje gimė du bambinai. Ba
ladė apie gandrą jiems nežinoma.

Su kartėliu žvilgterim dienos davinin, 
kurį nustatė šalpos referentas, dienai gau
nąs 12 markių. Nustatyta, kad pabėgėlis 
gali per dieną išsiversti su 1 marke ir 10 
pfenigių. Stovyklos gyventojai dėl to turi 
labai ramiai laikytis, nedaug judėti, kad 
valstybinės kalorijos nebūtų betiksliai eik
vojamos. Toks davinys praktiškas ir tuo, 
kad juo misdami benamiai stinga jėgų 
varstyti įstaigų duris. Gautų daugiau, tai 
įstaigos jų ir neapsigintų. Misdamas su 
1 marke ir 10 pfenigių didesnių nuotolių 
nuo stovyklos nedaro. Jam nekyla daug 
minčių jis linksta į miegą.

Nenorėčiau išdidiems valstybininkams 
daugiau pasakoti apie šių žmogiškų atma
tų iškrovimo vietą. Tenorėčiau tik pami
nėti nežinomo benamio tinko gabalu ant 
barakėlio sienos įbrėžtą eilėraštį. Jis iš
reiškia benamio likimą su paguodos lū
kesčių:

„Barakai šalti, 
Lauk ir lauk, 
Tuoj bėgsi ir tu...”

tarė tuntininkas O. Gešventas. Po to da
bartinis Vasarios 16-sios gimnazijos direk
torius gimnazijos vardu įteikė dovarją --r- 
žurnalą KRIVULĘ. Atsidėkodamas vokie
čių skautų rajono vadas tuntininkui įteikė 
vokiečių skautų vėliavėlę.

Iškilmingą dalį sekė abiejų pusiu pasi
rodymai.

Skautai papuošė mirusių kapus
Diepholzas; „Aušros“ tunto skautai vė

linių dieną gražiai žvakutėmis papuošė 
Diepholzo kapinėse palaidotų lietuvių ka
pus. Vėlinių proga kapelionas kapinėse pa
sakė pamokslą ir pasimeldė už mirusius 
tautiečius.
Atsiųsta paminėti:.

A. Giedrius. TĖVŲ PASAKOS- Iliustraci
jos dail. J. Kaminsko. 150 pusi. Knygos 
kaina Vokietijoje 5,50 DM, JAV 1,90 dol. 
Knyga užsisakoma šiuo adresu: Litauisches 
Zentralkomitee, Hannover-Kleefeld, Hegel- 
strasse 7,
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TREMTIES ATSAKYMAI

Mr. A. Šidlauskui Šveicarijoje: Tamstos 
prenumerata, įskaitant paskutinį įmokė'ji- 
mą, yra apmokėta baigiant 1952 metų sau
sio mėnesiu.

Mr. Al. Paccvičiul Kolumbijoje: Tamstos 
atsiskaitymo būdas su TREMTIMI yra pri
imtinas. Šiuo metu prenumerata padengta 
iki 1952 metų vasario pabaigos. TREMTIS 
Tamstai linki sėkmės kuriantis naujoje 
šalyje.

B. Račkauskui: Tamstos siūstoji prenu
merata gauta. Ačiū.

darbelių.
Laimingas lietuvis. Brazilijoje gyvenąs 

lietuvis J. Dulskis jau ketvirtą kartą lai
mi stambesnes sumas Valstybinė! Loteri
joj. Paskutiniu metu laimėjo 100 000 kru- 
zeirų. Iš viso Dulskis jau laimėjęs arti mi
lijono kruzeirų.

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. Biliūnas
5125 So La Grosse Ave, 
Chicago 38, Bl.

4. Mr. VL Pauža 
' 9124 Quincy,

Detroit 4, Mich.
Mr. Jonas Cėsna 

212 —E. Illinois Ave, 
St Charles, DI.

Australijoje:
1) Mr. P. Lukošiūnas

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

2) Mr. J. Glušauskas
35 Cator Str., 
West Hindmarsh, 
Adelaide, 8.A.

Argentinoje:

dienomis.
Kiti talikininkai: TREMTIS tu- 

ri dar visą eilę malonių talkininkų JAV: 
Mr. J. Jalinskas So Bostone, Mr. J. Cėsna 
Čikagoje, Mr. Pr. Pravilionis Rockforde, 

„ „ Mr. VL Petrauskas Wankegau, kurie tal-
Sr. L. Kancauskas kina ypag knygų paskleidime. Per juos

Calle Paso de Burgos 1783, vietoje TREMTIES Bičiuliai gali įsigyti bei 
Avellaneda, Buenos Aires, užsisakyti naujadsius TREMTIES leidiniu*

Keliais 
sakiniais

Sovietai nepripažįsta draugiškumo. Jung
tinių Amerikos Valstybių demokratų at
stovas kongrese, P. F. Mack, išsiruošė nuo
savu lėktuvu draugiškumo kelionei aplink 
pasaulį. Šios kelionės metu Mack numatė 
aplankyti visą eilę valstybių ir joms pa
reikšti amerikiečių tautos draugiškumą. 
Sovietai atsisakė duoti leidimą amerikie
čiui senatoriui nusileisti Sovietų Sąjungo
je ir išreikšti amerikiečių draugiškumą.

Pasikėsinimas prieš Anglijos princesę? 
Anglijos princesė Elžbieta su savo vyru 
princu Pilypu spalio pabaigoje lankėsi Ka
nadoje. Iš Kanados porai dienų buvo nu
vykusi į Vašingtoną, kur karališkoji pora bu
vo JAV prezidento Trumano svečiais. Dar 
prieš vykstant į JAV princesė Elžbieta lai
mingu būdu išvengė nelaimės. Princesei 
lankantis Montrealy „Karalienės Marijos 
Veteranų" ligoninėje, susirinkus didžiuliai 
miniai, princesė išėjo pasirodyti. Kai tik 
princesė pasitraukė iš ligoninės įėjimo, po 
kelių akimirkų ant laiptų krito centnerio 
sunkumo betono blokas kaip tik ton pa- 
čion vieton, kur buvo pasirodžiusi Angli
jos sosto įpėdinė.

Kinija iškrausto žydus. Pilietinio karo 
pasėkoje kinų komunistams užėmus Kini
jos žemyną, Kinijoje paliko nemaža žydų 
tautybės gyventojų. Vien tik Šanchajuje 
paliko per 15 000 žydų. Sunkėjant gyveni
mo sąlygoms iš lengvo dalis žydų kilmės 
gyventojų iš Kinijos pasitraukė, dalis bu
vo valdančiųjų įsakymais priversti išvyk
ti. Iki šiol Šanchajuje tepaliko 2000 žydų, 
kurie paskutiniu metu pareikalauti Kiniją 
apleisti.

Japonija numatanti užmegsti prekybos 
ryšius su Kinija. Japonijos ministeris pir
mininkas pareiškė, jog numatomi užmegsti 
prekybos ryšiai su komunistine Kinija, Ki
nijos miestuose įsteigiant japonų prekybos 
atstovybes ir sudarant sąlygas tokias pat 
atstovybes steigti Kinijai Japonijoje. Ta
čiau tokios atstovybės neturėsiančios nie
ko bendra su diplomatinio pobūdžio san
tykių užmezgimu. Taip pat bus bojama, 
kad kinų prekybos atstovybės nepradėtų 
plėsti špionažo.

Amerikiečiai paštininkai protesto ženklan 
augino barzdas... Mičigano steite, Pontiac 
miestelio paštininkai JAV nutarė auginti 
barzdas, tuo išreikšdami protestą dėl vy
riausybės vilkinimo pakelti atlyginimus. 
Kai pagaliau prezidentas Trumanas pasi
rašė atlyginimų pakėlimo įstatymą, pašti
ninkai padarė eiseną per miestelį kirpyk- 
lon ir nuskuto barzdas, kurios 9 savaites 
nebuvo skustos.

Prieštaringi pareiškimai dėl gyventojų 
prieauglio. Paskutiniu metu Popiežius ofi
cialiai pasmerkė bet kokias pastangas 
apriboti gimimų skaičių. Gi amerikietis 
Mokslininkas William Vogt pareiškė, jog 
Gk įvedus gyventojų prieauglio kontrolę 
esą įmanu pasiekti pasaulinės taikos. Šian
dien pasaulyje esąs per didelis gyventojų 
prieauglis, daugelį kraštų vedąs prie 
skurdo, kuris yra nesusipratimų ir nerimų 
pagrindis šaltinis.

Sudarė vokiečių belaisvių sąrašus. Vokie
čių Raudonojo Kryžiaus pastangomis su
darytas sąrašas sovietuose esančių vokie
čių karo belaisvių. Toks sąrašas buvo su
darytas vadovaujantis grįžusių belaisvių 
parodymais, iš kurių aiškėja priverčiamų
jų darbų stovyklos Sovietų Sąjungoje, ku
riose dirba vokiečiai belaisviai. Nežiūrint 
sovietų teigimo, kad pas juos jau nėra vo
kiečių belaisvių, sudarytasis sąrašas kaip 
tik rodo, kad daug vokiečių buvusių ka
rių tebelaikomi vergų stovyklose.

Kas bus išrinktas Amerikos prezidentu? 
Ateinančiais metais įvyksta JAV preziden
to rinkimai. Būsimų rinkimų proga radio 
siųstuvas NBC ėmėsi iniciatyvos apklausi
nėti demokratų partijos senatorius kon
grese, už kurį kandidatą jie balsuotų. Iš 
558 klaustųjų 316 pasisakė balsuotų už da
bartinį prezidentą Trumaną ir tik 10 pro
centas pasisakė balsuotų už gen. Eisen- 
hoverį.

75 metai miegamiesiems vagonams trau
kiniuose. Šiais metais gruodžio mėnesį su
kanka 75 metai, kai pasirodė pirmasis 
miegamasis vagonas traukiny. Miegamųjų 
vagonų traukiniuose išradėjas yra belgų 
inžinierius, 1876 metais gruodžio 4 dieną 
baigęs gaminti pirmąjį miegamąjį vagoną.

atstovybės
Belgijoje:

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

Brazilijoje:
Sr. St. Jascliūnas,

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 
knygos yra {rištos drobėje.

Pastaba: leidiniai Nr. 2 Ir 3 atsto
vams Išsiuntinėjami spalio paskutinėmis
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