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Savomis temomis
100 metų

Lapkričio 23 d. sukanka 100 metų, kai 
gimė didysis Aušrininkas Dr. Jonas Basa
navičius. 2iūr. „Sukaktuvinės mintys“ an
trame pusi.

Mirė kalbininkas 
Kamantauskas

♦ Jungtinėse Amerikos Valstybėse mirė 
kalbininkas Viktoras Kamantauskas, kuris 
prieš pora metų imigravo Amerikon. Velio
nis buvo paruošęs eilę vadovėlių mokyk
loms, daug rašęs kalbiniais klausimais.

ELTOS ŽINIOS
Visiems reikalams, susijusioms su Jung

tinių Tautų sesija Paryžiuje, vadovauti 
Vykįp^apiį-,Taryba paprašė Lietuvos atsto
vą Paryžiuje. Dr. S. Bačkį? jam pavesdama 
sutelkti visas diplomatines jėgas, kurios 
tik bus reikalingos šiai akcijai. Jau dabar 
į šį darbą aktyviai įsijungė prof. Biltrušai- 
tis, pulk. Lanskoronskis. E. Turauskas. Nu
matyta, kad šiam metui pagal reikalą bus 
patelkta ir daugiau jėgų.

Savo ruožtu Amerikoj paruošiamuosius 
darbus atliko Lietuvių Patariamoji Grupė 
prie Laisvosios Europos, bendradarbiauda
ma su Lietuvos ministeriu Žadeikių Va
šingtone. Min. P. Zadeikis drauge su lat
vių ir estų diplomaitais ir čekų, lenkų, ru
munų ir vengrų tautiniais komitetų atsto
vais JAV Jungtinėms Tautoms įteikė ben
drą memorandumą dėl genocido.

* Mažosios Lietuvos Tarybos spaudos 
komisija buvo susirinkusi posėdžio ir 
svarstė klausimą, kaip patobulinti Mažo
sios Lietuvos spaudą ir suintensyvinti jos 
organizaciją, ypač juridiškai legalizuoti jos 
leidybinį darbą, Taip pat ruošiamas „Liet. 
Keleivio“ kalendorius. Numatomas greitai 
sušaukti Mažosios Lietuvos Tarybos prezi
diumo posėdis.

PRASIMANYMAI
APIE LIETUVIU REZISTENCINĘ 

SANTARVĘ
Iš informuotų Lietuvių Rezistencinės 

Santarvės sluogsnių mums pranešama:
NAUJIENŲ 239—240 nr., 1951 m. spalio 

10—11 d. buvo paskelbti straipsniai „Lie
tuvių Rezistencinė Santarvė D. Britanijoje 
nuogų faktų šviesoje“ ir „Lietuvos laisvi
nimas ir avantiūristai“. Pagal ten paduo
damus „faktus“, tuodu straipsniai turėjo 
būti pavadinti — LRS nuogų melų ir pra
simanymų šviesoje. Nesant galimumo ir 
prasmės atitaisinėti slapyvardžiais prisi
dengusių asmenų skleidžiamą melą ir ne- 
kvalifikuotiną demagogiją, lietuvių visuo
menės žiniai tenka pabrėžti šiuos atvejus:

1. Lietuvių Rezistencinė Santarvė yra 
įsteigta formaliai 1950 metų rugsėjo 8 die
ną. Jos pagrindinis tikslas — suburti re
zistencinės lietuvių tremties pajėgas tin
kamai talkininkauti laisvės kovotojams 
Tėvynėje ir tarnauti Lietuvos reikalui už
sieniuose.

2. LRS įsteigta ne ministerio S. Lozorai
čio noru ar paskatinimu, bet pastangomis 
daugelio lietuvių rezistentų, dalyvavusių 
pogrindžio veikloje prieš abu Lietuvos oku
pantus nuo pat pirmųjų Lietuvos pavergi
mo dienų.

3. Stasys Kuzminskas šiuo metu yra iš
rinktas LRS pirmininku, turi pilną teisę 
kalbėti jos vardu ir daryti atitinksmus 
pareiškimus. Jo pastovūs demokratiniai įsi
tikinimai ir ilgametė, be priekaišto, dar
buotė Lietuvos Respublikos labui nereika
linga paneigimo šmeižtų, kuriuos slapyvar- 
dėmis prisidengę asmenys bando spaudoje 
skleisti apie jo „diktatūrines ambicijas“.

4. LRS neturėjo ir neturi tikslo užsieny
je „vesti kovą“ prieš VEIKą ar Tautos 
Fondą, užimti jų vietą ar naudotis jų lėšo
mis, ir taip S. Kuzminskas niekada nėra 
kalbėjęs. Priešingai, LRS siekia darnaus

Lietuvoje ir mirusieji nemėgsta 
sovietinės propagandos...

(6) PAKAKOJA PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ LAISVAN VAKARŲ PASAULIN PRASIVERŽĘ LIETUVIAI
Sekantį kartą su laisvą pasiekusiais lie

tuviais vyrais tenka susitikti Vėlinių die
ną. Pokalbio metu mūsų mintys pakrypsta 
paskutinės žmogaus kelionės temosna. 
Prisimename, kaip taikos metais su dideliu 
susitelkimu buvo Vėlinių vakarą lankomos 
kapinės, puošiami artimųjų kapai. Nūdie
nėje Lietuvoje neatlaidžiai einama ne tik 
prie viso buvusio gyvenimo sugriovimo, 
bet ir prie papročių panaikinimo.

— Kol kas kapinių dar nearia, — pasa
koja bolševikinę tikrovę pažinusieji vyrai, 
— bet joms ir nereiškiama jokia pagarba.

Yra kapinių nepaprastai apleistų, kur 
nudaužyti kapų antkapiai, nuimti kapinių 
aptvėrimai. Antai Klaipėdoje abejos kapi
nės (Smeltėje ir prie stadiono) nepaprastai 
apleistos. Vokiečių kapų antkapiai nu
daužyti. Vienose kapinėse rusai buvo iš
sikasę apkasus. Čia jie ganėsi arklius, o 
vėliau tos kapinės tapo savotiška kai kurių 
miestiečių karvių ganykla.

Ypatinga okupanto neapykanta rodyta 
vokiečių karių, ir aplamai vokiečių, kapi
nėms.
Naikinami Lietuvos pakelių rūpintojėliai
Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai 

sovietų kariai ir kiti pareigūnai rodė savo
tišką malonumą šaudyti į pakelėse esan
čius kryžius bei koplytėles. Tokių koplytė
lių su rūpintojėliais ypač gausu buvo Že
maitijoje. Čia ir turėjo daugiausia progos 
rusų kariai pasišaudyti. Važiuoja kuriuo 
nors keliu ar eina jų būrelis. Kai tik pa
mato pakelėje rymantį rūpintojėlį, tuojau 
sustoję nusiima šautuvus ir pradeda šau
dyti. Vargu šiandien Lietuvoje būtų galima 
kur nors pakelėje aptikti kryžių bei kop
lytėlę, nesužalotą Šitų šaudymų pasėkoje.

Buvo koplytėlių išniekinimų ir mieste
liuose. Antai Plungės Lordai. Pirmiausia 
nakties metu buvo apipiltas smala. Vėliau 
kažkas nuvertė. Galiausiai skulptūra buvo 
apdaužyta. Kunigas išdrįso nueiti pas vie
tos valdovus pasiskųsti dėl šitokių poelgių.

— Nurodyk kaltininką, mes jį nubau
sim, — buvo atsakyta besišypsančio parei
gūno.

Gi kiti vietos pareigūnai šitaip kalbėda
vo: tegu nusiima tą griozdą. Bažnyčią už
darysim, nes Čia bus gera šokių salė.

Plungės Lurdas vietiniams valdovams 
buvo tarsi rakštis akyje. Moksleiviai ei
dami į mokyklą sustodavo pasimelsti prie 
Lurdo, kiti žvakutę uždegdavo. Tatai ne
patiko komunistiniam elementui. Prasidė
jo Lurdo niekinimas, žalojimas. Kunigas,

Du nusiginklavimo planai...
Jungtinių Tautų šeštoji pilnaties sesija 

Paryžiuje buvo pradėta nusiginklavimo 
ženkle... Tatai skamba gana paradoksališ- 
kai: — ir Rytai ir Vakarai ginkluojasi pas
partintu tempu, o susitikę jų atstovai išsi
traukia iš kišenių nusiginklavimo projek
tus ir sako: — reikia nusiginkluoti, tada 
tik pasaulyje tebus galima įgyvendinti tai
ką... Tačiau ir vieno ir antro paruošti 
nusiginklavimo planai yra skirtingi. Tiks
las tas pats, tik prie jo priėjimo kelias 
skirtingas. Prasideda ilgai nutystančios 
diskusijos, niekingais paverčiančios paruoš
tus planus.

Šitaip reikėtų apibudinti ir nusiginklavi
mo planus, iškeltus Jungtinių Tautų Šių
metiniame visumos susirinkime. Dar prieš 
konferenciją per visus Maskvos garsiakal
bius buvo šaukte šaukiama apie reikalą 
nusiginkluoti, apie apribojimą karinių pa
jėgų skaičiaus; pakartotinai per tuos pa
čius garsiakalbius kreiptasi į „taikos sie
kiančius“, kad jie savo reikalavimais pa- 

visų lietuviškų pajėgų bendradarbiavimo 
tremtyje, įskaitant ir Lietuvos Respublikos 
diplomatinę tarnybą užsienyje. Vertindama 
tų visų lietuviškų pajėgų veiklą pagal 
vienintėlį mastą: kiek tai Lietuvių rezis
tencijai Tėvynėje ir užsienyje yra naudin
ga, — LRS, savaime suprantama, nesijau
čia, kad kas Šiuo atveju jai galėtų atimti 
teisę, — reikalui esant, pareikšti esamosios 
padėties konstruktyvią kritiką.

5. Priešingai melagingiems tvirtinimams, 
LRS turi savo bendrąjį statutą, atskirų 
darbo sričių taisykles ir bendrąsias veiki
mo gaires, išdėstomas Santarvės biulete
nyje, ir jų rūpestingai laikosi.

6. Priešingai melagingiems tvirtinimams 
apie „Aktyvumą“, LRS niekad nėra skel
busi, jog jai jau pasisekė apjungti visas 
galimas lietuvių rezistencines pajėgas už
sienyje, nors to tikslo ji siekia ir sieks. Ta
čiau ji gerai žino, kad LRS jau esamas or
ganizacinis tinklas kiekvienu atveju yra 
mažiau „Aktyvus“ už ne Vieną partiją ar 
grupę, kuri atstovaujama įvairiuose „veiks
niuose“ ir drįsta kalbėti lietuvių tautos 
vardu. 

nerasdamas kitos išeities, visa perkėlė pa
rapijos bažnyčion, gi Lurdo koplytėlė buvo 
uždaryta.
Kryžius bei koplytėles pakelėse draudžia 

statyti.
Dabartinių Lietuvos valdovų ne tik ne

buvo reaguojami į lietuviškų kryžių bei 
koplytėlių žalojimus, bet dargi uždraudė 
statyti naujus kryžius bei koplytėles. Prie 
viešųjų kelių statymas uždraustas. Jei kas 
pabandytų neboti draudimo ir pastatytų, 
pirmas praeinąs bolševikas kryžių bei 
koplytėlę pasidarytų savo apšaudymo tai
kiniu, o kitas praeinantis nuverstų. Dėl to 
gyventojai dabar vengia Lietuvos pakelėse 
statyti koplytėles. Jei kas ir stato, tai kur 
nors savo laukuose, toliau nuo kelio.

Mirštą komunistai atsiverčia
Dabar Lietuvoje ypač madingos vadina

mosios valdinės laidotuvės. Šitaip, valdžios 
lėšomis, stengiamasi laidoti mirusius žy
mesnius komunistus pareigūnus. Užtiesia
ma raudona pala ant karsto, pasirodo vie
tinis orkestrėlis, ir su didžiausiu triukšmu 
mirusis lydimas į kapines, visai be kunigo 
ir karsto neužnešant bažnyčion.

Tačiau vadinamų valdinių laidotuvių su
silaukia tik tie komunistiniai pareigūnai, 
kurie prieš mirtį pas save nepriima ku- 
rtigo.

Ir vis dėlto žmonės nerodo domėjimosi 
laidojimu valdžios lėšomis. Dažnas atsitiki
mas, kad buvęs aršus komunistas, ėjęs at
sakingas pareigas, prieš mirdamas prašo 
pakviesti kunigą, atlieka išpažintį ir pra
šosi paląįdojamas taip, kaip buvo laidojami 
jo tėvai bei seneliai. Vieni toki priešmir
tiniai atsivertimai gal būt būva mirštan
čiojo nusigręžimas nuo komunizmo, ku
riam jis sveikas būdamas ištikimai tarna
vo, kiti gal nenori skaudinti artimųjų. 
Tenka skaitytis su faktu, jog nūdienėje 
Lietuvoje šitokių atsivertimų mirštant bu
vusiems aršiems komunistams gana dažna.

Susidaro įspūdis kad žmonės nenori būti 
laidojami su orkestrų palydomis ir su bol
ševikine propaganda. Nežiūrint pasireiš
kiančio Lietuvoje vis didesnio skurdo, 
žmonių nevilioja laidojimas valdinėmis 
lėšomis. Jie ištikimai saugoja senąsias lai
dojimo tradicijas.

Kunigo į namus negalima kviesti
Mirusį laidoti pagal bažnytines apeigas 

tuo tarpu nėra draudžiamas, tačiau juo 
toliau, tuo daugiau susiduriama su įvai

remtų Maskvos paruoštą karinių pajėgų 
sumažinimo planą. Vyšinskis į Paryžių at
vyko su paruoštu nusiginklavimo planu.

Vakarų Sąjungininkai taip pat atvyko ne 
tuščiomis. Jie taip pat atsivežė nusiginkla
vimo planus, kuriuos priėmus pasaulyje 
būtų pašalinta dabar vyraujanti įtampa. 
Pirmasis kalba Jungtinių Amerikos Valsty
bių užsienio reikalų ministeris Achesonas. 
Apžvelgęs esamą tarptautinę padėtį, kuri 
vis aštrėja dėl sovietų provokuojamo agre- 
singumo ir jų nenoro bendradarbiauti su 
laisvuoju pasauliu, Achesonas siūlo, jog 
esąs tik vienintelis kelias pasirinkti taikų 
kelią siekti taikos: ėjimas visame pasaulyje 
prie ginklavimosi apribojimo. Siūloma to
kia procedūra: pirmiausia reikia surašyti 
ginklus, karių skaičių, nustatyti karo pro
dukcijos apimtį kiekvienam kraštui, kad 
tuo būdu būtų išvengta besaikio lenkty
niavimo ginklavimosi srityje. Tuo atveju, 
laikantis šių nuostatų, nė viena šalis nega
lės pirmauti apsiginklavime, o kai nebus 
pranšumo, nebus ir pavojaus agresijai. Kad 
tatai būtų tiksliai visuose kraštuose įvyk
dyta, steigtina Tarptautinė Inspekcija, 
kuri vykdytų ginkluotų pajėgų surašymą. 
Tai inspekcijai turėtų būti atviros durys į 
kiekvieną kraštą, kad ji galėtų netrukdoma 
dirbti ir nustatyti tiek turimas kerines 
pajėgas, jų apginklavimą ir karo gamybos 
apimtį.

Sovietai sako: „Ne“.
Po Jungtinių Amerikos Valstybių užsie

nio reikalų ministerio Achesono kalbos, 
seka sovietų užsienio reikalų ministerio 
Vyšinskio kalba. Siš taip pat išsitraukia 
Kremliuje paruoštą nusiginklavimo planą. 
Pirmiausia, sovietams įprastu būdu, prie
kaištaujame amerikiečiams ir laisvajam 
pasauliui apskritai dėl ruošimos! agresijai. 
Gi amerikiečių planą Vyšinskis išvadina, 
„bereikšmiu ir juokingu“. Sovietų Sąjunga 
niekuomet su šiuo planu nesutiks! — šau
kia Vyšinskis. Jeijau eiti prie nusiginkla
vimo, tai eiti kitu keliu. Sovietai siūlo, jog 
pats tinkamiausias kelias eiti prie nusi

riais trukdymais. Pavyzdžiui mirusiojo arti
mieji neturi teisės kviestis kunigą į namus 
lydėti mirusį. Tokios laidotuvės būtų pas
kaitytos demonstracija. Kunigas teturi tei
sę mirusį sutikti prie bažnyčios. Gali jis jį 
nuo bažnyčios palydėti ligi kapinių.

Yra ir daugiau laidojimo apsunkinimų. 
Lietuvoje, kaip ir visoje Sovietų Sąjungoje, 
nėra gyventojo, kuris nebūtų prirakintas 
prie darbo. Tad mirties atveju artimieji 
pirmiausia turi iš darbovietės gauti leidi
mą mirusiam palaidoti. Tas pats ir kolcho
zuose. Kai miršta kuris nors kolchozinin- 
kas, artimieji turi kreiptis į kolchozo va
dovybę dėl leidimo dalyvauti laidotuvėse. 
Buvusiųjų laidojimo tradicijų, kada visi 
kaimo bei apylinkės gyventojai aplanky
davo mirusį ir jį palydavo į kapines šian
dien Lietuvoje jau lįėra. Kolchozo vadovy
bė savo nuožiūra atleidžia nuo darbb kele
tą asmenų, kuriems leidžiama mirusį pa
laidoti. Kiti turi dirbti.

Kovose dėl Lietuvos laisvės 1949 metais 
žuvęs lietuvis partizanas N. ap

skrityje.

ginklavimo bei ginklavimosi apribojimo: 
— tai nusiginklavimo konferencija. Tokia 
konferencija turėtų būti sušaukta ne vė
liau ateinančių metų birželio mėnesio. Po 
konferencijos, bendrai apsprendus karinių 
pajėgų klausimą, turėtų būti einama prie 
Penkių Taikos Pakto sudarymo. Tai esąs 
vienintelis kelias pasaulyje įgyvendinti tai
ką ir užkirsti kelią amerikietiškai agresi
jai...

Kodėl Maskva nesutinka su Amerikos 
planu?

. Šis klausimas lengvai darysis supranta
mas žvilgterėjus į Jungtinių Tautų forumą. 
Čia sovietai neturi jokios įtakos. Įvairūs 
klausimai sprendžiami balsų didžiuma, gi 
sovietų užmačioms pritariančių nėra, iš
skyrus jų į įvairias konferencijas pasiima- 
mus satelitus. Taigi Maskva, JT neturėda
ma pritarėjų, nesitiki, kad koks nors jos 
sugalvotas planas galėtų praeiti Jungtinių 
Tautų forume. Štai kad ir Kinijos priėmi
mo į JT klausimas ir šį kartą buvo atmes
tas. Vyšinskis protestavo, motyvuodamas, 
kad bendrųjų rinkimų Vokietijoje reikalu 
pakankamas paruoštas planas Rytų vokie
čių vyriausybės ir kad JT nekompetenginos 
šį klausimą svarstyti, o vis dėlto didžiuma 
atstovų pasisakė už svarstymą klausimo 
dėl galimumo Vokietijoje-pravesti bendrus 
rinkimus. Jei ginklavimosi klausimas atsi
durs Jungtinėse Tautose, tuo atveju Mas
kva arba turės paklusti didžiumos pasisa
kymui arba didžiumos nutarimo nevykdyti. 
Dėl to Vyšinskiui įsakyta nesutikti su 
amerikiečių siūlymais. Geriau nusiginkla
vimo konferencija, numatyta Kremliaus 
paruoštame plane. Tokiai konferencijai 
tektų sudaryti darbotvarkę, Maskva steng
tųsi pravesti jai priimtinus punktus. Šitaip 
surežisuota konferencija gal ir būtų Mas
kvai naudinga. Gal jai pavyktų diktuoti. 
Kur ji negali diktuoti — nesutinka su jo
kiais planais. Gi Vakarų Sąjungininkai, 
Maskvai nesutinkant su jų numatomais 
nusiginklavimo planais, neturi kito pasi
rinkimo, kaip toliau ginkluotis, kad ne tik 
išlaikytų lygsvarą su sovietų ginklavimusi, 
bet juos dargi pralenktų, tuo būdu tikė
damiesi Maskvą sulaikyti nuo agresijos už
mačių arba tas užmačias jėgos persvara 
palaužti.

Latvijai!
LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBES PAS
KELBIMO SUKAKTIES PROGA BENDRO 
LIKIMO IŠTIKTAI LATVIŲ TAUTAI 
NUOŠIRDŪS SVAIKINIMAI SU LINKĖ
JIMAIS, KAD KELIAS LAISVOM LAT

VIJON BŪTŲ KUO TRUMPESNIS.
LIETUVIAI TREMTYJE.

Numato išleisti IRO istoriją
Iš netiesioginių šaltinių TREMTIS gavo 

patirti, kad IRO vyr. būstinėje Ženevoje 
yra kilęs sumanymas išleisti IRO veiklos 
istoriją. Veikalas IRO plačiai išsišakojusiai 
veiklai pavaizduoti apimtų apie 1200 pus
lapių, — pareiškė IRO istorinio skyriaus 
vedėjas Ženevoje Mr. Hacking apsilankiu
siems lietuvių ir latvių atstovams. Kons. 
Garbačiauskui pasiteiravus, ar IRO veiklą 
vaizduojančiame veikale numatoma duoti 
atskiroms tautinėms grupėms, turėjusioms 
IRO globą, buvo atsakyta, jog tokia me
džiaga, gauta iš tautinių grupių, galėtų bū
ti panaudota.
Latviai šiuo reikalu, kad būtų deramai 
kalbamame leidiny reprezentuojami, jau 
pradėjo ruošti medžiagą. Kas iš lietuvių 
pusės šiuo reikalu rūpinsis,,— TREMTIS 
neturėjo progos patirti.

Akimirkos informacija
♦ Sueso kanalo zonoje egiptiečių de

monstracijos prieš britus ir toliau tęsiasi. 
Egiptiečiai boikotuoja britus ir reikalauja 
išsikraustyti iš Sueso. Nuolat įvyksta su
sirėmimų su britų kariais. Nesibaigia uos-

• tų darbininkų streikai. Vien Alexandrijos 
uoste sustreikdavo 1500 darbininkų, kurie 
atsisako pakrauti ar iškrauti britų laisvus. 
Mohamedo .pasekėjai paskelbė „šveritą ka
rą" prieš Angliją.

♦ .Didžiulės. faųdroš pasėkoje Italijoje 
įvyko potvyniai, apsemdami eilę miestų, 
jų tarpe ir Genują. Apytikriais apskaičia
vimais nuostoliai siekia apie 200 milijonų 
markių ir Italija -be Amerikos paramos 
vargu galėsianti šią gamtos katastrofą pa
kelti.

♦ Jungtinių Tautų Posėdžiuose Paryžiu
je sovietų užsienio reikalų ministeris Vy
šinskis savo kalboje pareiškė, jog Ameriko
je spalvotųjų žmonių gyvenimas esąs ne
pakeliamas, kai tuo tarpu Sovietų Sąjun
goje esanti lygybė. JT posėdžiuose ameri
kiečių delegacijoj esąs negras Channing 
Tobias, atsakydamas į Vyšinskio padary
tus priekaištus, sovietų užsienio reikalų 
ministeriui patarė geriau nekalbėti apie gy
venimo sąlygas kituose kraštuose, kol ne
bus sovietuose panaikintos darbo stovyklos, 
trėmiai ir mirties bausmės kitaip manan
tiems.

♦ Sovietų užsienio reikalų ministerio 
pavaduotojas Gromyko Norvegijos atsto
vui įteikė naują sovietų vyriausybės notą, 
kurioje atmetamas Norvegijos atsakymas 
į sovietų pirmąją notą, įteiktą spalio 15 
dieną, kaltinama Norvegija dėl nepasirašy- 
mo su sovietais nepuolimo sutarties ir dėl įsi
jungimo į agresijos tikslais organizuojamą 
Atlanto Paktą. Dėl savo laikysenos Nor
vegija pati turinį! prisiimti atsakomybę už 
pasėkas.
Nuomonės

Sielojasi dėl nuskendusio 
laivo ...

Didelio rūko apsuptą lapkričio mėnesio 
rytmetį amerikiečių kariuomenės laivas 
susidūrė su Argentinos keleiviniu laivu 
Baltijos jūroje, prie Weserio intako. Ar
gentinos laivas tuojau pat pradėjo skęsti, 
tačiau Juo plaukusieji 158 keleiviai, kartu 
su laivo įgula, spėjo išsigelbėti. Tik ka
dangi buvo ankstus rytas, didžiuma kelei
vių argentiniškame laive dar miegojo, tad 
įvykus susidūrimui dalis jų neturėjo kada 
apsirengti bei pasiimti daiktus. Tokiu bū
du nuskendo žymios dalies keleivių doku
mentai, pinigai ir visas turėtas bagažas. 
Vienas vokietis skundžiasi, kad jo foto 
nuotraukos, Argentinoje darytos mokslo 
reikalui, nuskendusios, o tuo pačiu žuvusi ir 
egzistencijosgalimybė. Dėl džiunglėse pa
darytų nuotraukų nuskendimo sielojasi ir 
amerikiečių okupacinių pajėgų Vokietijoje 
leidžiamas laikraštis, visai nepagalyu^-Jmas 
apie milijonų benamių Sunaikintą egzisten
ciją didiesiems besiekiant pasaulyje sukur
ti „amžiną taiką“.
Pats laikas užsisakyti Trem
ties išleidžiamus naujus veika
lus: Igno Šeiniaus Kuprelį ir 
Vytauto Alanto Pragaro Poš
vaistes. Abu veikalai užsisa- 
kusiems pradedami išsiuntinė

ti lapkritį.
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Svarstymai

Sukaktmdnės 
mintys

Yra sakoma, jog kiekviena tauta tiek yra 
gaji ateičiai, kokiu pajėgumu yra susijusi 
su savo praeitimi. Praeities laimėjimai bū
simoms kartoms tampa paskatų siekti 
naujų laimėjimų, gi pralaimėjimai tam
pa (spėjimo ženklais nekartoti tų klai
dų, kurios vienokiu ar kitokiu būdu 
trukdė tautos pažangą. Dėl to visose tau
tose įvairiomis progomis su giliu susitelki
mu pažvelgiama savo praeitin, pagerbia
mas tiek nežinomuoju didvyriu tapęs ko
vose dėl tautos laisvės žuvęs karys, tiek 
Švietėjas, būsimoms kartoms (davęs švie
sos žibintą; tiek mokslininkas, savo dar
bais prisidėjęs prie šalies gerbūvio pakėli
mo bei savo kraštą garsinęs svečiose šaly
se; tiek, pagaliau, kiekvienas tautietis, sa- 
vo darbais prisidėjęs prie savo tautos ki
limo.

Savo praeities pažinimo reikalą bene 
ryškiausiai iškėlė mūsų aušrininkai, jau 
pirmame AUŠROS numeryje užakcentuo
dami savo istorijos, taigi praeities, pažini
mo būtinumą. Šiais metais lapkričio 23 die
ną sueina 100 metų nuo žymiojo aušrinin
ko ir Lietuvos prisikėlimo pranašo Dr. Jo
no Basanavičiaus gimimo. Basanavičius, 
AUŠROJE ragindamas kitus pažinti Lie- 
vos praeitį, ta praeitimi domėjimąsi (rodė 
pats savo darbais, rinkdamas tautosaką, 
etnologinius senosios Lietuvos duomenis, 
pagrečiui skatindamas gerbti gimtąją kal
bą, kuri yra pati svarbiausia tautos sielos 
išraiška. Jonui Basanavičiui ilgus metus te
ko tremtinio sunkia dalia misti gyvenant 
svetimose šalyse. Gyvendamas svetur, Lie
tuvai- esant pavergtai caristinės priespau
dos, jis ne tik (tikėjo ( Lietuvos prisikėli
mą nepriklausoman gyvenimui, bet tais 
sunkiais tremtiniško gyvenimo metais ry
žosi svetur įsteigti lietuvišką laikraštį 
AUŠRĄ, kuri iš tiesų tapo Lietuvos prisi
kėlimo aušra. Nūdienos tremtiniuose ma
dinga pasiskųsti sunkia tremtinlška dalia, 
sunkumais atsidėti darbui ir pn. Basana
vičiui nebuvo anais laikais lengvesnis gy
venimas svetur, tačiau savo neatlaidžiu 
darbu jis atliko sunkiai įkainojamą (našą ( 
Lietuvos prisikėlimą.

Taip pat š| mėnesį, lapkričio 19 dieną, 
sueina 52 metai nuo Lietuvos Himno auto
riaus Dr. Vinco Kudirkos mirties. Kudirka 
jo paties įsteigtame ir redaguotame VAR
PE sunkios caristinės okupacijos tamsu- 
mose drąsiu žodžiu šaukė jungtis tėvynės 
laisvinimo darban, ragino mesti tarpusavio 
ginčus bendrųjų tautos reikalų labui. Ku
dirka yra tautinio solidarumo ir tautinės 
vienybės idėjos tėvas, raginęs tautos praei
tyje semtis tvirtybės, šiandien esajne 52 
metų nuotolyje nuo Dr. Kudirkos mirties. 
Jo mesti tautinės vienybės šūkiai ir dabar 
mėgstami įvairiomis progomis prisiminti. 
Tačiau daugiausia tatai teparelškiama žo
džiais. Kudirkos tautinės vienybės idėja, 
ypač mūsų politinių partijų praktikoje, yra, 
galima sakyti, mirus|. Dažnais atvejais 
lietuviškų jėgų apjungimo reikalą į šalį 
nustumia siauri grupiniai išrokavimai. Dėl 
to mūsų vadinamuose Lietuvos laisvinimo 
baruose jaučiamas tam tikras šaltumas, 
sausas aritmetinis išskaičiavimas, grįstas 
partiniu siaurumu. Grupinio siaurumo ne
stigta ir Kudirkos laikais. Dėl to jis ir metė 
tautinės vienybės šūkj, kuris turėtų ben
dram darbui apjungti visus. Toliau Kudir
ka apatiškume sustingusius ragino jungtis 
darban su širdimi, su užsidegimu. To už
sidegimo, širdies dažnai ir labai dažnai 
pasigendama nūdienos mūsų gyvenime, 
ypač pasišovusiuose vadovauti, kur užsi
degimą ir širdį šaldo šalti grupiniai išroka
vimai, nustelbtą bendro darbo būtinumą 
siekiant savo tautai laisvės.

Simas Miglinas.

Kaip prasidės ir kaip baigsis busimasis karas?
SOVIETŲ SĄJUNGA NUGALIMA, ATOMINĖMIS BOMBOMIS SUNAIKINUS KARINIUS CENTRUS. VISAS KRAŠTAS

Nors paskutiniu metu tiek sovietuose, 
tiek Vakarų laisvajame pasauly pradė
ta kalbėti apie reikalą nuslgingkluoti, 
tačiau jau pirmieji Jungtinių Tautų vi
sumos posėdžiai Paryžiuje parodė, kad 
Maskva nė girdėti nenori apie kokius 
nors nusiginklavimus. Pagrečiui kalbų 
mažinti karines pajėgas, apsiginkluoja
ma vis daugiau. Karo klausimas tapo 
kasdientinės kalbos tema (vairiose ša
lyse. Amerikoje, kur itin mėgstama 
sensacija, žurnalas COLLIER Išleido 
specialų numerį pavaizduoti Trečiajam 
Pasauliniam Karui, ši laida sukėlė ne
paprastą sensaciją ir skaitytojų buvo 
gaudyti išgaudyta. COLLIER būsimam 
karui pavaizduoti žymiai padindintoje 
laidoje bendradarbiavo pačios žymiau
sios Amerikos žurnalistų pajėgos, ku
rioms buvo duota tema pavaizduoti 
kara taip, kokį įsivaizduoja. Čia skaity
tojui pateikiami išgalvoti amerikiečių 
žurnalistų samprotavimai apie būsimą 
karą, kurie, galimas daiktas,' maža ar
ba visai nieko bendra neturės su būsi
mu karu, kuriam atsidėjus ruošiamasi. 
Red.

Karas prasideda ateinančiais metais...
Trečiasis Pasaulinis Karas prasideda 

1952 metais gegužės 10 dieną 13,58 vai. 
Pagrindą karui kilti sudaro sovietų ir jų 
satelitinių pajėgų įsiveržimas į Jugoslavi
ją, kurios sutinkamos kieto Tito partizanų 
pasipriešinimo. Prieš sovietų karinėms pa
jėgoms įsiveržiant į Jugoslaviją, (vykdo
mas atentatas prieš Tito: Maskvos agen
tams pasiseka įšmugeliuoti cigare pas
lėptą bombą...

Po atentato prasideda karinis žygis į Ju
goslaviją. Tasai žygis — baisus Kremliaus 
apsiskaičiavimas. Po keturių dienų karan 
Įsijungia NATO valstybės, kurioms prik
lauso ir Vakarų Vokietija. Jungtinių Ame
rikos Valstybių bombonešiai, pakrauti ato
minėmis bombomis, pasiekia sovietų karo 
pramonės centrus ir juos sunaikina. Netru
kus prie kovojančių prieš Sovietų Sąjungą 
prisijungia Izraelis Po mėtų laiko prisi
deda ir Ispanija. Kinija, karo pradžioje, 
kovoja greta Rusijos, tačiau, patyrusi 
nuostolius, laiku nusigręžia nuo Maskvos. 
Neitraliniais kraštais palieka: Švedija, 
Šveicarija, Irlandija, Egiptas, Indija ir 
Pakistanas.

Sovietų kariuomenės žygiai karai 
prasidėjta

Sovietai, NATO valstybėms paskelbus 
karą Kremliui, stiprius kariuomenės dali
nius pasiunčia šiaurinėn Vokietijon. Maž
daug tuo pačiu laiku rusų daliniai užima 
Alaską. Sovietų lėktuvai, pakrauti ato
minėmis bombomis, puola Amerikos mies
tus ir Angliją. Tačiau Europos miestai 
atominiais ginklais dėl politinių motyvų 
nepuolamu

Jungtinės Amerikos Valstybės pradžioje 
atominėmis bombomis apmėto tik karinius 
sovietų taikinius/ Tačiau kai sovietų lėktu
vai atominiu puolimu sunaikina Vašingto
ną, tadą Maskvos gyventojai gauna (spė
jimą pasitraukti iš miesto, kuris numato
mas pulti atominiais ginklais. Sovietų ato
miniai puolimai panaikinami, kai specialus 
Jungtinių Tautų parašiutininkų dalinys 
nusileidžia Uralo kalnynan ir užima so-

S Iš LĖKTUVŲ. LIETUVAI ATITENKA 
vietų atominių bombų sandėlius. Tie pa
rašiutininkai atsukinėja atominių bombų 
padegėjus ir tokiu būdu jas padaro nepa
vojingomis.

1952 metų Kalędų metu sovietų kariuo
menės stiprūs daliniai dari verži a iki Rei
no, tačiau čia patenka gen. Eisenhoverio 
atominės artilerijos ugnin ir sunaikinami.

Iš lėto, po sunkių kautynių, kraujui te
kant upeliais, sovietų pajėgos amerikie
čių, britų ir Europos armijos pajėgų iš
stumiamos iš Vakarų, per Lenkiją, kol 
(bloškiamos sovietų teritorijom

Karas trunka 32 mėnesius
Tik po 32 mėnesių sunkių kovų pagaliau 

sovietų pajėgos palaužiamos. Jungtinių 
Tautų daliniai stovi Suomijoje, Baltijos 
valstybėse ir Krime, kur, karui pasibai
giant, įvyksta paskutinės kautynės.

UNITOC (Jungtinių Tautų okupacinės 
pajėgos) savo vyriausią būstinę (steigia 
Maskvoje. Okupaciniai daliniai yra Ukrai
noje, Krime, Primorske (sritis tarp Vladis- 
vostoko ligi Charchovo). Dar yra Jungtinių 
Tautų dalinių Baltijos valstybėse ir kitose 
sovietų buvusiose satelitinėsė šalyse. Čia 
tie okupaciniai daliniai bus ligi pirmųjų 
rinkimų, šiaip jau Rusijos plotuose oku
pacinių dalinių nėra. Visa Rusija „admi
nistruojama“ iš lėktuvų. Lenkijai atitenka 
žemės plotai ( Vakarus ligi Oderio ir Nei
sės linijos, Lietuvai atitenka Karaliaučius.

Stalino likimas
Provizorinė Rusijos vyriausybė, gauda

ma Jungtinių Tautų agentūrų paramą, rū
pinasi krašto atstatymu. Jungtinės Tautos 
atsisako reparacijų, kad kraštas greičiau 
galėtų atsistatyti. Stalinas jau karo metais 
kažkur pradingsta. Jo likimą nepavyksta

Sovietai suėmė amerikiečiams dirbus; mokslininką?
Italų laikraščiai „U Tempo“ ir „Momen

to Serą“ paskelbė sensacingų žinių, kuriose 
sakoma, jog Sovietų Sąjungoje esąs suim
tas atominės energijos mokslininkas Bruno 
Pontecorvo, kuris praėjusiais metais pas
laptingai dingo iš britų atominių tyrimų 
įstaigos Harwelly, gi vėliau buvo nustaty
ta, jog pabėgęs ( Sovietų Sąjungą.

Minėti laikraščiai, paskelbdami žinią apie 
Pontecorvo suėmimą Sovietų Sąjungoje, 
pirmiausia remiasi spėliojimais. Esą Jung
tinių Amerikos Valstybių prezidentas Tru- 
manas, šį rudeni pranešdamas apie naujus 
atominės bombos sprogimus sovietuose, 
pažymėjo, jog informacijos apie sovietuose 
naują atominės bombos sprogdinimą esan
čios gautos iš privačių šaltinių. Tiesa, po 
šio pranešimo oficialios amerikiečių (saigos 
„privačių šaltinių" turėjimą informacijoms 
gauti dementavusios, tačiau netrukus po 
to „Prawdoje“ pasirodė puolimas, nukreip
tas prieš vieną mokslininką, kurio pavar
dė nebuvo minėta. Italų laikraščių many
mu tasai mokslininkas galįs būti praėju
siais metais Sovietų Sąjungon iš Britanijos 
pabėgęs Pontecorvo, kuris greičiausiai ga
lėjęs tam tikrai misijai būti sąmoningai 
(šmugeliuotas anapus geležinės uždangos, 
kad vakariečiai gautų tikslių informacijų 
apie sovietų vykdomus darbus atominių

bombų gamybos srityje.
šitą italų laikraščių (tarimą dar sutvir

tinančios informacijos, Švedijoje gautos iš 
rusų emigrantų gerai informuotų sluogs- 
nių, tam tikrais latakais gaunaančių tikslių 
žinių iš sovietų.
Kita versija, kad Pontecorvo Kinijos ato

miniame mieste
Pagrečiui šių sensacingų ir su tam tikru 

atsargumu priimtinų informacijų apie ato
mo mokslininką' Pontecorvo, iš Kinijos 
ateina žinios, jog jis kaip tik šiuo metu dir
bąs Kinijos atominiame mieste. Rusai Sin
kiau ge, Kinijoje, paskutiniu metu su dide
liu skubėjimu vykdą atominio miesto (ren
gimą. Tokie (rengimai, iš Sinkiango pabė
gėlių pasakojimais, esą vykdomi Kuldžoj, 
kur dirbąs praėjusiais metais iš Anglijos j 
Sovietų Sąjungą pabėgęs britų mokslinin
kas, kiniečių vadinamas Pangh de co co.

Sinkiango sritis ypač turtinga (vairiomis 
žaliavomis. Čia yra 25 turtingi naftos šal
tiniai, 70 anglies kasyklų, 37 cinko kasy
klos, 32 cino kasyklos. Ypač šiaurrytinėje 
Sinkiango srity gausu urano, gi prie Alta
jaus turtingi volframo laukai. Kadangi 
urano daug aptinkama kaip tik prie nežy
maus miestelio Kuldža, dėl to, sovietų 
specialistų parinkimu, čia pradėtas statyti

atominis sovietų miestas. Iš Kuldžos bu* 
vusieji gyventojai iškelti, gi buvusis nežy
mus miestelis didele sparta plečiamas. Jin 
atvykę masė sovietų specialistų, atgabenta 
daugybė (vairių mašinų, sunkiai įsivaiz
duojami geležinkelio pabėgių kiekiai. Esąs 
iš Kuldžos tiesiamas geležinkelis per visą 
Sinkiango sritį ligi Taškento. Ši linija bus 
3286 km ilgio. Geležinkelio tiesimo darbai 
einą prie galo.

Kuldža Sinkiango gyventojams tapęs 
„uždraustu“ miestu. Čia joks civilis nega
lįs įkelti kojos. Visa valdžia esanti sovietų 
konsulo Bortan ir karinio atašės Bannov 
rankose.

Sovietų kariuomenės paruošti daliniai
Sinkiango pietų pasieny sutelkta nemaža 

rusų kariuomenės. Per 50 000 esą sovietų 
karių ir 30 000 turkestaniečių vadovauja 
sovietų karininkai. Šios pajėgos laikomos 
paruošties būvyje, jei vakariečiai bandytų 
darytų kokių intervencijų Indijos, Pakis
tano, Kašmiro ar Tibeto atžvilgiu — tuo
jau pat į tas šalis ižygiuotų sovietų pajėgos.

Sinkiango srity paskutiniu metu nepa
prastai padidėjęs komunistų teroras. Per 
paskutiniais mėnesiais vykdytus valymus 
esą likviduota 27 000 gyventojų. Daug gy
ventojų bėga iš Sinkiango srities, kad iš
vengtų vis aštrėjančio teroro.

KARALIAUČIUS.
išaiškinti. Slaptosios policijos šefas Beria, 
Stalinui dingus, tampa jo įpėdiniu. Stalino 
sūnus Vasilius, aviacijos generolas, nelais
vėn patenka pačioje karo pradžioje.

Vyšinskis pačią paskutinę akimirką pri
simena savo menševikišką praeitį ir pas
prunka ( Turkiją, kur pasisiūlo dirbti 
Jungtinėms Tautoms. Uja Ehrenburgas 
po karo parašo savo atsiminimus, pavadin
tus „Didysis apsivylimas", kuriuose įrodi
nėja atlikęs dvigubą vaidmenį. Kitus sovie
tinės sistemos metais buvusius vietinius 
valdovus ir slaptąją policiją likviduoja 
patys gyventojai

Niekas iš gyventojų nesidomi komuniz
mu. Tačiau kamunizmo (spaudos rusų 
gyventojuose palikusios gilio*. Dar 1960 
metais per (vykusis sritinius rinkimus 
Ukrainoje virš pusė gyventojų balsuodami 
pasisako „taip“. Ukrainoje veikia 22 parti
jos. Rinkimų metu daugiausia balsų gauna 
monarchistai ir seperatistai.

Ir Rusijoje gyvenimas ( normalias vėžes 
(eina labai iš lėto. Tačiau 1955 metais jau 
baigiama krašto okupacija. Dar okupacijos 
metais Maskvoje pradeda išlikusieji gyven
tojai domėtis Vakarų pasauliu. Pradeda 
veikti buvusios uždarytos bažnyčios, judrė
je organizacinis gyvenimas, moterys pra
deda domėtis madomis. „Dinamo“ sporto 
aikštėje suruošiama madų parodą, kurioje 
dalyvauja 50 000 žiūrovų, Oksana Kosenki- 
na, kuri 1948 metais New Yorke iš trečojo 
aukšto sovietų konsulato šoko pasirinkda
ma laisvę, gr(žta Rusijon ir daro prane
šimą.

šitokios pagrindinės mintys amerikiečių 
žurnalo COLLIER „paskelbto" ir „laimėto" 
Trečiojo Pasaulinio Karo temomis...

LIETUVOJE
SOVIETINES SPAUDOS PRANEŠIMAIS

♦ Paleckis iškilmingai paskelbė, kad jau 
92 procentai Lietuvos ūkininkų suvaryti į 
kolchozus. O Sniečkus pareiškė, kad kol
chozinė santvarka Lietuvoje „amžiams 
(vesta“.

♦ Tremtiniams verbuoti, kad grįžtų, 
leidžiamas laikraštukas „Tėvynės Balsas“ 
viename iš paskutinių numerių įrašo ne tik 
( lietuvių tautos priešus, bet apskelbia ir 
aršiu anglų priešu žurn. K. Obolėną. Esą 
„dori lietuviai“ neapkentę Brazdžionio ir 
kitų, bendradarbiavusių Obolėno „Savaitė
je“. Toliau kolioja Senkų ir Daunorą.

♦ Išleistas naujas leidinėlis, pavadintas 
„Tėvynėje“, kuris gausiai iliustruotas grį
žusių Lietuvon atvaizdais ir jų pareiški
mais apie „laimingą gyvenimą“. Pirmaja
me viršelio puslapy talpinama didesnė 
nuotrauka grupės klaipėdiškių, grįžusių į 
Lietuvą. Visa eilė nufotografuotųjų, nors 
kai kurie jų šyposi pagal (sakymą, apsi
rengę prasčiau, kaip kad laisvės metais 
vilkėdavo elgetos. Ta nuotrauka jau dvel
kia rusišku nusigyveni m u ir ji kaip tik la
bai daug ir gana vaizdžiai pasako, kokio 
iš tiesų esama Lietuvoje gyvenimo.

♦ Komunistinėje santvarkoje yra ma
dingi „atgailojimai“. Nesenai Lietuvoj* 
leidžiamoje komunistinėje spaudoje atgai
lojo rašytojas Jonas Marcinkevičius, prisi-/ 
pažindamas savo raštuose nutolęs nuo „ge
neralinės linijos“. Vėliau teko atgailoti 
Korsakui, A. Venclovai, J. Šimkui. Dabar 
„Tiesos“ redakcijoj dirbąs D. Rodą ilgame 
straipsnyje puola Šimkų už jo nutolimą 
nuo linijos. Išėjusi knygelė „Tarybinė lie
tuvių literatūra“, redaguota Šimkaus, kur 
jis praleidęs eilę stambių „trūkumų“. Rodą 
priekaištauja, kodėl Šimkus tame leidiny 
nenurodė, kaip Buvo demaskuoti „buržua
ziniai nacionalistai“ Drazdauskas (Šolocho- 
vo „Pakeltos velėnos vertėjas), A. Miškinis 
ir kt. ir kokios reikšmės turėjęs demas
kuotųjų sutriuškinimas.

KUPRELIS
VIENOS PAVASARIO DIENOS PASAKA
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Tikyboms kliudo ir tai, kad jos visos nori univer- 
salėmis tapti, visus žmones savaip sutikinti. Kiekviena 
tauta turi savo kalbą, turi ir savo atskirus simbolius, 
atskirus. Dievą pajausti ženklus. Net pavieniai žmonės 
taip pat. Tegul tikėtų kaip kas jaučia. Tuomet kiek
vienam kelias į Dievą ir Jo pajautimus būtų daug ar
timesnis ir tiesesnis. Esperanto visam pasauliui ir vi
soms tikyboms gali būti tik paviršutinis daiktas.

Dievas kūrė (vairius pasaulius, jis nori, kad ir kiek
vienas pasaulis būtų (vairus. Visam kame vienodumas 
nėr gyvenimas. Ir žmonės, kurie kuria, jie atlieka di
džiausią Aukščiausiojo Kūrėjo pavestą uždavinį. Jie 
įturtina pasaulį, jie daugiau gyvenimo ir noro gyventi 
jam suteikia. Jie irgi kovoja su medžiagos palinkimu 
susivienodinti, aprimti, amžinai nutilti.

Kas kuria, stumia žemę pirmyn.
— O kuo aš ją pastūmėsiu? — susimąstė Kuprelis, 

susiglaudė. — Kaip noriu, kiek stengiuos, lig šiol nie
ko... Ir nepaliksiu nieko, kas vietoj manęs nors pas
kum atidirbtų, mano darbą kartu su savo pavary
tų... Aš esu sulūžęs... Nenoriu mirti, o mirštu ...

Tai ne Kuprelio lūpos kalbėjo, o jis pats, visas, vi
su savo vidumi. Iš pajautimo ir sielos gilumos. Perė
mė jis mane visas. Aš beveik virpėjau jo klausydamas.

XXXIX

cffs EILE mane tokį padarė. Sulaužė, perdegino, — at
kėlė Kuprelis galvą.

žiūri pro langelį, pro kurj mėnulio sidabrinė juosta 
tiesias per stalą, per aslą, dengia lovos kraštą. Ieško 
tarytum ko.

Kuprelis lyg ką nubraukė nuo savo veido, atsilošė 
kėdėje, pažiūrėjo tamson ir jau kitu balsu pasakoja.

— Stebėtina, kaip laikas nudildo viską. Po keletos 
metų jau vargiai galėjau prisiminti Gundės veidą. Re
gis, taip viską dar įžiūriu, nors pro rūkus, o veido 
jau veik nematau.

Negalvojau apie ją jau taip dažnai Sapnuoti, regis, 
visai nesapnavau. Bet sieloje, širdyje jaučiu dar ir da

Gal daugiau mane mėgsta. Bet nenori būt vargoninku, 
nenori skambinti, sako bus malūninkas. Ar inžinierius. 
Aš džiaugiuos. Šiandien dovanojau jam vėjinį malūną. 
Pats padirbau, numalevojau. Štai Olesėlis darželyje 
ant šulo jį pastatęs geresnio vėjo laukia, į visas pu
ses kraipo. Aš ir Gundė žiūrim pro langą, džiaugia
mės, didžiuojamės. Aš apskabinu ją, spaudžiu į save. 
Ji glaudžias.

— žiūrėk, Olesėlio malūnas jau sukas, — sako Gun
dė. Ji taria tą vardą taip ypatingai. Jame jungias ir 
meilė sūnui ir man.

— Tėveli, malūno sparnas užsikabino! — šaukia Ole
sėlis. — Ateik, padėk!

Skubinu padėti...
Nubudau. Pamažu, nenoromis.
Merkiu akis, guliu, noriu toliau sapnuoti.
Pro langelį ryški vėlaus ryto šviesa veržias, bet aš 

nesikeliu.
Girdžiu Gundės, girdžiu Olesėlio balsą, viską matau. 

Matau net, kad jo kairės rankos nykštukas aprištas. 
Įpiovė vakar, statydamas savo tiltą per upelį sode...

Kas beldžias į duris.
Reikėjo keltis, reikėjo eit malti. Bet visą dieną, visur 

mačiau tik tą sapną. Svaigau nuo jo.
Gyvenau juo ilgai. Mažai valgiau, mažai gėriau. Nie

kas man nerūpėjo.
Pamažu pajaučiau, kad vėl prasivėrė mano didelė 

žaizda. Visą vasarą vėl buvau nepanašus į žmogų.
Bet laukiau, nuolat laukiau vėl tokį sapną susapnuoti.
Jis negrįžo.
Aš norėčiau mirti, antrą kartą j( susapnavęs. Matyti 

Gundės žvilgsnį, girdėti Olesėlio balsą. Ir likti tame 
sapne...

Nutraukė Kuprelis.
Tyli. Niekur nežiūri. Akys nepaprastai, juodai spindi. 
Vis tyli Kuprelis. Laukia ko. .
Laukia.
Aš keliuos. Tyliai, palengva.
Einu į dureles vos liesdamas aslą.
Kuprelis nemato manęs, negirdi.
Pravėriau, išėjau. Pravėriau dureles po truputį, po 

truputį. *.
Lipu laiptais žemyn. Tyliai, vos Mesdamas juos.
Malūnas pilnas šešėlių. Sienose, lubose. Jie sėdi ant. 

girnų, glaudžias į piklių. Žiūri į mane. AŠ sustoju, į 
juos žiūriu.

Čia viskas gyva. Bet viskas dabar tyM.

Aš stoviu, žiūriu, klausaus.
Man nuostabu, sunku daros. Tarytum aš įėjau į kokią 

paslapčių vietą, iš kur sugrįžti negalima.
Stoviu, nedrįstu eiti.

XL
cZ GNASŠL! Kur tu? — tėvo balsas iš apačios.

Prašvito kiek akyse. Bet nedrįstu pajudėt: gyvi, 
slaptingi šešėliai į mane žiūri.

— Kur tu?
— Aš čia! — kuždančiai atsiliepiau.
Bėgu laiptais žemyn. Jaučiu, kad mane kas vejas, 

šnabžda, kužda iš užpakalio.
— Ar sumalėt? — klausia tėvas.
— Sumalėm. Maišus ratuosna greitai neškim, — puo

liau prie vieno maišo ir nešu jį.
— Nenešk taip sunkiai, — priėjo tėvas pageibon.
Sunešėm, sudėjom. Tėvas nespėjo nei paklausti, kam 

taip skubinau.
— Dabar reikia Kupreliui mokėti, — sako tėvas.
— Kitą kartą.
— Kodėl? — nustebo.
— Nieko, kitą kartą.
— Gal kas atsitiko?
— Ne. Kuprelis miega.
— Jau?
— Jis labai pavargęs.
Įsėdom.
Traukia atgalion pažiūrėti. Negaliu. Atsigrižiau.
— Kur tu žiūri? — atsikreipė ir tėvas.
— Važiuok, tėveli, greičiau. Važiuok! — paėmiau jo 

ranką ir spūsterėjau arklį.
Arklys nunešė kaip vėjas pakalnėn.
— Pavyko pirkti! Tik tu pažiūrėk, kaip eina — kaip 

paukštis skrenda. Tai ne Širmis, — giria tėvas.
Negirdžiu jo. Žiūriu tenai, atgalion. Ir viskas, kaip 

paverta, man matos. Malūnas stovi juodas, išdidus. 
Jame sėdi Kuprelis ir laukia.

Mėnesiena lietaus nuskaidrintu pavasariu mėlynuoja. 
Rasa žvilga, lyg palietas sidabras joje tirptų.

Naktis tyli, žemė miega.
Daug kur, daug kam sapnuojas neregėti sapnai.
Ne visur, ne visiems.

bar meilės antspaudą. Ji tapo ugnimi (deginta. Jos iš 
tenai niekas nefstengs išdildinti.

Tiesa, ir vėliau ne retai galvojau, laukiau, kad štai, 
štai prasivers malūno durys, guviai sugirgždės laiptai 
ir Gimdė į mane ateis, pavargus, bet linksma, štai ši- 
tan kambarėlin. Laikiau j( visuomet švaroj, padabin
tą. Nieko, jokio žmogaus, jin neleidau.

— Tai tik jai, brangiai viešniai.
Tu pirmas peržengei slenkstį.
— Kam tave įleidau, nežinau, — lyg kokia mintis 

Kupreliui skersai kur kelio atsistojo.
Pats čia visuomet skaitau, dirbu, galvoju. Čia vis

kas sklandžiau man sekasi. Lyg jausčiau Gundę prie 
savo peties ar girdėčiau ją mūsų vaikams rūbus do
rojant.

Prieš trejetą metų (vyko kas, ką ir dabar kiekvie
noj smulkmenoje pamenu.

Buvo pavasario ankstyvos nuotaikos vakaras. Ir čia 
aukštai būdamas jaučiu pavasario kvapą. Apėmė noras 
likti ir nakvoti malūne.

Guliu, miegas neima. Kiekvienas vaizdas, kiekvie
na smulkmena Gundės meilės pro mano akis palengva 
plaukia. Viską, regis, tikrai matau. Rodos, kad ne tik 
matau, bet ir jaučiu, džiaugiuos, gyvenu, kaip ir tuo
met Jau tarytum esu ne malūne, o Skardžiuose. Jau
čiu ir matau, kad esu vargoninkas. Pamilęs nuostabią 
Gundę, nuostabaus gyvenimo kaitinamas.

štai mėnesieną naktj laukiu jos su Irša atvažiuo
jant. Laukiu ilgai, nerimauju. Ji pagaliau atvažiuoja. 
Linksma, nudžiugus, kad niekas jos nepatriko.

Vedam. Gyvenam vienus metus Prūsijoj. Laimin
gi, vienas nuo kito negalėdami atsitraukti. Grįžtam 
Skardžiuosna, susitaikom su tėvais. Visi mums palan
kūs, visi draugingi. Aš pastebiu net, kad mano kupros 
mažėja, mano savyjauta auga.

Matau kiekvieną detalę, kievieną smulkmeną mūsų 
gyvenimo. Galiu viską paliesti rankomis, tiek tikra.

Tur būt užmigau...
švenčiam Olesėlio septynerių metų gimimo dieną. 

Sveikas, gražus vaikas. Geltonplaukis. Panašus į mamą.
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S pusi Nr. 6 TREMTIS 1951. XI. 14.

Kam reikalingi ir kaip įsigytini Lietuvos
z Kadangi TREMTIS nemaža gauna iš 
tautiečių pasiteiravimų dėl galimybių 
įsigyti Lietuvos užsienio pasus, redak
cija randa tikslinga paskelbti Lietuvių 
Pasiuntinybės Londone tuo reikalu in
formacijas, kurios savo laiku buvo iš
leistos atskiru leidinėliu. Red.

1. Pasai yra dviejų rūšių — vidaus pasai 
ir užsienio pasai. Vidaus pasai tinka gy
venant namie, savo šalyje. Užsienio pasai 
tinka gyvenant svetur, svetimose šalyse. 
Ne visos šalys turi abiejų rūšių pasus — 
nekurtos vidaus pasų visai neturi (kaip, 
pavyzdžiui, Anglija ar 'Amerika). Anglijoj 
vidaus pasus atstoja „Identity cards“, įves
tos laike pereito karo. Bet visos šalys turi 
savo užsienio pasus. Kiekvienas pilietis, 
išvykęs išgavo šalies ir gyvendamas sveti
moj šalyje, turi turėti savo šalies užsienio 
pasą — galiojanti — per visą laiką, kol gy
vena užsieniuose. Tokia yra tvarka visam 
pasaulyje. Tokios tvarkos prisilaiko ir Lie
tuva. Štai viena priežastis, dėl kurios kiek
vienas lietuvis, gyvendamas ne Lietuvoje, 
bet svetimose šalyse, turi turėti Lietuvos 
užsienio pasą. Bet yra ir daugiau priežas
čių. Jos paaiškintos žemiau.

2. KAM PASAS REIKALINGAS. — Už
sienio pasas yra kiekvienam lietuviui, ne
lyginant, jo atestatas ir diplomas. Jis yra 
pats svarbiausias, pagrindinis lietuvio do
kumentas. Juomi remiantis, galima gauti 
daugelis kitų dokumentų (visokių liudiji
mų, metrikų ir 1.1.). Jis yra būtinas, kai 
reikia kur keliauti. Be jo negalima gauti 
vizos į kitus kraštus išvažiuoti. Bet kas 
svarbiausia, jis yra neginčintinas asmens 
pilietybės priparodymas. Asmuo, gyvenan
tis svetimoj šalyje ir neturintis paso savo 
pilietybei priparodyti, paprastai yra skai
tomas esą be pilietybės (Statenlos), ty. 
nepriklausantis jokiam kraštui, be tėvy
nės. Štai kodėl dabar, kai lietuviai yra iš
sibarstę po visą beveik pasaulį, yra svar
bu turėti savo šalies užsienio pasą, nes, be 
ko kito, tas yra taipgi ir tautinio bei vals
tybinio susipratimo ženklas. Jis parodo 
svetimšaliams, kad lietuviai nėra benamė, 
akla avių banda, bet aukštai susipratusios, 
kultūringos tautos nariai. Todėl pasas yra 
ne tik reikalo, bet ir garbės dalykas.

3. PASAS IR PILIETYBE. — Lietuvos 
(statymas apie pilietybę sako, kad Lietu
vos polietiS, gyvenantis užsieniuose dau
giau dviejų metų be Lietuvos užsienio pa
so, arba su negaliojančiu pasu, gali nustoti 
Lietuvos pilietybės. Tas reiškia, kad toks 
asmuo gali būti paskaitytas kaipo savo 
laisvo valia atsisakęs nuo Lietuvos piliety
bės. Žinoma, gali būti atsitikimų, kuomet 
ir prie geriausių norų Lietuvos pilietis, bū
damas užsienyje, negali bėgyje dviejų me
tų įsigyti užsienio paso: pavyzdžiui, trem
tiniai okupuotose kraštuose, kai kurie to
limojo plaukiojimo jūrininkai i? kitoki pi
liečiai, neturintieji galimybės prieiti prie 
savo Pasiuntinybių ir Konsulatų. Tokiems 
viršminėtas dviejų metų įstatymas netai
komas. Bet visiems kitiems, kurie gyvena 
laisvose šalyse ir neturi pakankamai svar
bių priežasčių, viršminėtas įstatymas gali 
būti pritaikintas. Todėl, norint pasilaikyti 
aiškią ir neginčintiną Lietuvos pilietybę^- 
reikia' turėti Lietuvos pasas ne tik tuomet, 
kai reikia kur keliauti, bet privalu jis tu
rėti visuomet.

4. KUR GALIMA PASAI ĮSIGYTI. — 
Užsienio pasus išduoda Lietuvos Pasiunti
nybės ir Konsulatai. Prieš karą Lietuvos 
Pasiuntinybės (Legations) ir Konsulatai 
buvo beveik kiekviename Europos krašte, 
šiandien visoj Europoj yra tik dvi Lietu
vos Pasiuntinybės, kurios gali išduoti Lie
tuvos užsienio pasus: viena yra Londone,

užsienio pasai?
kita — prie Vatikano, Romoje. Šios dvi 
Pasiuntinybės atitinkamai ir pasiskirstė 
darbą — kaip aprūpinti pasais ir kitais do
kumentais lietuvius, gyvenančius visose 
Europos šalyse. Einant šiuo pasiskirsty
mu, —
Lietuvos Pasiuntinybė Londo- 
n e aprūpina pasais ir kitokiais dokumen
tais Lietuvos piliečius gyvenančius šiose 
šalyse: Didžiojoj Britanijoj ir visose jos 
dalyse bei Dominijose (Australijoj, Naujoj 
Zelandijoj Pietų Afrikoj, Airijoj), išskyrus 
Kanadą, kuri aprūpinama iš Lietuvos Kon
sulato Chicagoje, USA; be to, dar lietuvius, 
gyvenančius šiose Europo šalyse: Švedijoj, 
Norvegijoj, Danijoj, Olandijoj, Belgijoj, 
Luxemburge, Prancūzijoj ir Britų bei 
Prancūzų zonose Vokietijoj. Lietuvos Pa
siuntinybė prie Vatikano, Romoje, (Lega- 
zione di Lituania presso la Sante Sede, Via 
Barnaba Oriani, 87—ROMA, Italy.) aprū
pina pasais ir kitais dokumentais lietuvius, 
gyvenančius Italijoj, Šveicarijoj, Austrijoj, 
Ispanijoj ir Portugalijoj. Lietuvius, gyve
nančius Amerikos zonoje Vokietijoj, aprū
pina Lietuvos Konsulatas Chicagoje (Adre
sas: Lithuanian Consulate, 30 North Lasalle 
Street, Chicago 2, Illionis, USA).

5. KAS IR KAIP DARYTI. — Užsienio 
paso ar kitų dokumentų gavimui, reik pir
miausiai:
a) kreiptis i atitinkamą Pasiuntinybę ir 

prašyti prisiųsti PAREIŠKIMO formą 
arba blanką. Gavus ją, reik ją užpildyti 
labai tikslai ir pilnai atsa
kant į kiekvieną klausimą, nes kitaip 
bus tik bereikalingas laiko gaišinimas ir 
papildomas susirašinėjimas, kuris su
trukdys paso išdavimą;

b) prie Pareiškimo reik pridėti dvi savo 
naujausias fotografijas, imtas iš prieša
kio (ne iš šono), tinkamo pasui didumo 
ir pasirašytas fotografijos kitoj pusėje;

c) kas turi savo seną vidaus ar užsienio 
pasą, metrikus, ar kitokius asmens do
kumentus, išdouotus Lituvoje,

niuose, tai reikia juos pridėti prie 
Pareiškimo. Tokiems nereikės savo Pa
reiškimo liudyti dviem liudininkais, nei 
jo tvirtinti. Bet kas neturi jokių aukš
čiau išvardytų dokumentų, tai jų Pa
reiškimai turi būti dviejų liudininkų 
paliudyti ir patvirtinti, kaip Pareiškime 
nurodyta;

Kultūrinio gyvenimo temomis
IŠSIUNTINĖJAMAS ŠEINIAUS 

KUPRELIS
TREMTIES leidyklos išleistas mūsų žy

miojo Ingno Šeiniaus klasikinis kūrinys 
KUPRELIS jau baigtas įrišti ir pradėtas 
išsiuntinėti platintojams bei tiesioginiai 
per leidyklą veikalą užsisakiusiems.

Vytauto Alanto didžiulis romanas PRA
GARO POŠVAISTES jau atspausdintas ir 
vyksta įrišimo darbai. Veikalo Išsiuntinė
jimas numatomas pradėti apie lapkriči" 
25 dieną.

DRAMOS VEIKALAS MINDAUGO 700 
METŲ KRIKŠTO SUKAKČIAI ATŽY

MĖTI
Rašytojas Vytautas Alantas baigė rašyti 

penkių veiksmų tragediją MINDAUGAS.
TREMTIS turėtų užsimojimo šį veikalą 

dar šiais metais išleisti, tuo atžymint Min
daugo 700 metų krikšto sukaktį. Kalbama-

d) liudininkais gali būti Lietuvos piliečiai, 
gerai pažįstantieji prašytoją ir geriausia 
— jau turintieji Lietuvos užsienio pasą; 
Pareiškimus ir liudininkų parašus gali 
tvirtinti Lietuvių Sąjungos skyrių val
dybos (Anglijoj), lietuvių organizacijos, 
vietos lietuviai kunigai ir Pasiuntinybei 
priimtini atsakingi asmenys;

e) „Identity Cards“, „Registration Certifi
cates“ ir kitoki ne lietuvių įstaigų išduo
tieji dokumentai paso reikalams netinka 
ir jų siųsti nereikia.

6. ŠEIMYNOS, NEPAJĖGŪS ir t.t
Vyras su žmona gali turėti vieną bendrą 

pasą, bet abudu turi atskirai užpildyti po 
Pareiškimą ir pridėti po dvi savo pasirašy
tas fotografijas. Bendro paso patogumas 
— reik mokėti konsuliarinis mokesnis tik 
už vieną pasą. Nepatogumas — vienam kur 
iškeliavus, kitas pasilieka be paso. Vaikai 
ligi 17 metų amžiaus prirašomi ant tėvų 
paso. Vyresni negu 17 metų turi turėti at
skirus pasus, kaip ir suaugusieji. Asmenys, 
vedusieji (ištekėjusios) jau po išvykimo iš 
Lietuvos, turi pridėti prie Pareiškimo ir 
savo jungtuvių metrikus (Marriage Certi
ficate).

Nedarbingi seneliai, sergantieji ilgesne 
liga, esantieji ligoninėse, studentai - mo

kiniai, bedarbiai, turintieji didesnes nedar
bingas šeimas, gali gauti pasus visai nemo
kamai, arba sumažintu mokesniu, jeigu 
pristato drauge su Pareiškimu kokios nors 
rimtos lietuvių organizacijos ar lietuvių 

'kunigo liudijimą apie tai, kad jiems sunku 
konsuliarinis mokesnis sumokėti.

7. KONSULI ARINI AI MOKESČIAI
Konsuliarinis mokesnis už kiekvieną pa

są yra du svarai; (2,0.0) pasas geras 
dviems metams. Po to jis reikia vėl 
2 metams pratęsti, pasiunčiant jį Pasiunti
nybei. Išvykusieji į kitus kraštus, savo iš
sibaigusį užsienio pasą pratęsia artimiau
sioje Lietuvos Pasiuntinybėje, arba Kon
sulate. Konsuliarinis mokesnis už paso pra
tęsimą yra tas pats.

Konsuliarinis mokesnis už Gimimo Me
trikus ir kitus trumpus liudijimus anglų 
kalboje yra 10 šilingų už du ekzempliorius, 
o sekantieji nuorašai (laikymui pas save) 
yra po 2,6 už nuorašą.

Ilgesnių dokumentų vertimas, jų legali
zavimas ir sudarymas — pagal susitarimą 
su Pasiuntinybe. Konsuliarinis mokesnis už 

si su autorium dėl veikalo išleidimo. Ta
čiau prieš akis turima ir visa eilė kliuvi
nių. Jei paaiškės, kad šie kliuviniai bus 
įgalimi, tad dramatinis veikalas MINDAU
GAS bus ryžtamasi išleistu

ISEMIGRAVO DAIL. V. K. JONYNAS
Mūsų žymusis dali. V. K. Jonynas, pas

kutiniu metu profesoravęs vokiečių meno 
akademijoje Mainze, su Šeima išemigravo 
j Jungtines Amerikos Valstybes. Prieš iše
migruodamas dali, padarė LDS min. St. 
Lozoraičio du portretus ir per ministerį 
įteikė iŠ savo kolekcijos dvi vertingas lie
tuviškos keramikos skulptūras tarptauti
niam keramikos muziejui Italijoje, Faenzo- 
je. Sis muziejus į LDS min. Lozoraitį prieš 
kurį laiką kaip tik buvo kreipęsis, domė
damasis lietuviškos keramikos kūriniais.

Nuvykęs į JAV, dali. V. K. Jonynas nu
mato New Yorke suruošti savo kūrinių 
apžvalginę parodą.

Lietuvybė pro dolerio prizmę?
Redakcijos pastaba: TREMTYJE buvo 

pateikta eilė straipsnių, kuriuose leista 
pasisakyti senosios lietuvių kartos Ameri
koje lietuvybės išlaikymo temomis. Šį kar
tą pateiktas straipsnelis daugiau, kaip at
rodo, liečia naujuosius ateivius Tegu tai 
nėra bendras reiškinys, tačiau jis pakanka
mai būdingas, kad pirmenybė tam tikrais 
atvejais jau atitenka doleriui. Red.

JAV lietuvių laikraštyje NAUJIENOS 
(Nr. 118) šių metų pavasarį pasirodė J. 
Cėsnos straipsnis, kuriame buvo aprašytas 
Čikagoje veikiančios Šv. Jurgio vardo pa
rapinės lietuvių mokyklos tėvų ’ susirinki
mas. Tame susirinkime susirinkę tėvai 
priėjo išvados, jog 150 lietuviukų, dau
giausia tremtinių vaikų, lankę metus laiko 
mokyklą, neišmoko tiek, kiek turėtų lietu

juos priklauso nuo jų didumo, nuo jų pai
numo, sugaišto laiko ir tt

8. Mokesčius ir vertingus dokumentus 
reikia siųsti Apdraustu Laišku (Registered 
Letter) drauge su Pareiškimu.

9. Pasus ir kitus asmens dokumentus rei
kia laikyti švariai, nesulamdytus ir nesu
plėšytus. Visada yra svarbu turėti visus 
savo asmens dokumentus tvarkoje — dau
gelis jau iš prityrimo žino, kiek bėdos, 
vargo ir dažnai bereikalingų išlaidų susi
daro, neturint savo asmens dokumentų 
tvarkoje. Šiais laikais, kuomet tarptautinė 
padėtis darosi vis labiau įtempta, yra ypa
tingai svarbu tais dokumentais apsirūpinti 
iš anksto, kol dar yra galima. Nepatartina 
taipgi laukti „pat paskutinės valandos“. — 
Pasiuntinybė, užversta kitais skubiais dar
bais, gali nesuspėti laiku visus prašymus 
patenkinti.

10. Daugelis žmonių aukščiau išdėstytų
dalykų nežino. Todėl šio lapelio nemunes- 
kit šalin — perduokit jį kitiems. O kas S„=J„ re-H> 
turi noro ir palinkimo, tai gerai padarys, maj mokytoją atlyginti, kad jų vaikai bo- 
jeigu apie tai paaiškins ir susirinkimuose. Įų gerai paruošti lituanistinių dalykų. 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Skaitytojas nustebs, patyręs skaičių pa- 
skynai yra ypatingai prašomi tai padaryti, siryžėlių, kurie sutiktų ir daugiau mokėti, 
Lietuviai, gyvendami tarp svetimtaučių, kad tik jų vaikai netoltų nuo lietuvybės, 
visados ir visur turi būti tvarkingi — to Radosi trys šeimos, sutikusios daugiau, 
reikalauja jų pačių ir lietuvių tautos garbė negu dolerį į mėnesį mokytojui mokėti, 
ir Lietuvos interesai. Tačiau vienas tėvas atkreipė dėmesį suma- •

Turėdami bet kokio reikalo su Pasiunti- nytojo daugiau mokėti į tai, jog reikią 
nybe, rašykit mums visados tokiu adresu:

LITHUANIAN LEGATION,
17, Essex Villas,

LONDON, W. 8.
Londonas, Balandis 1951 M.

žiūrėti, kad mokytojas per daug neuždirb
tų. Esą jei rasis 20 vaikų, o mokytojas 
susigalvos tris valandas iš eilės juos moky
ti, — žiūrėkit kiek jis uždirbs... Susirūpi
nimas, iš paviršiaus žiūrint, gal ir turėtų 
pagrindo, ypač nesigilinant į tinkamą at
silikusių vaikų paruošimą. Tačiau į reikalą 

NAUJI RAŠYTOJO ST. BŪDAVO žvelgiant iš esmės, bene tektų sutikti, kad 
virrir ai ai mokytojas,-norįs vaikus per vasarą paruoš-

ve. na tįe^ kad atgautų, ką per metus mo-
Jungtinėse Amerikos Vaisybėse gyvenąs kykloje prarado, jis negalės dirbti su dau- 

rašytojas Stasius Būdavas baigė rašyti di- giau, kaip su dešimčia vaikų. Pamokos ne- 
desnę apysaką VARPAI SKAMBA, kurio- galės kasdien vykti, kadangi ir mokytojui 
je vaizduojama vienoje Žemaitijos dalyje tokiu atveju reikia gerai pasiruošti, ir mo- 
vykstanti kova dėl lietuviškojo žodžio, kiniams pamokas išmokti. Tad pamokos 
Veikale vaizduoiamas XIX amžius te8aU butl kas antea d1™3- Tegu kaaveikale vaizduojamas XIX amžius. antra moltytojas su Io vaU[ų dirba

Be to, rašytojas Būdavas baigia rašyti po dvi valandas, tad jo šiuo atveju uždar- 
stambią apsysaką iš lietuvių knygnešių bis neprašoks paprasto darbininko uždar- 
buities. Pastarasis veikalas pavadintas DI- Mo- 
DŽIOJI SIENA. Veiksmas vyksta Lietu- 
vos pasienyje ir Prūsų Lietuvoje. Dėl šio 
veikalo išleidimo su autoriumi pasikalbė- jjg nega]£s susidaryti pragyvenimo mini- 
jimus veda PLB Vokietijos Krašto Valdy- mum0, turės eiti fabrikan, gi iš fabriko 
bos Knygų leidykla. ' grįžęs mokinius tiek teparuoš, gal būt, kaip

kad paruošė šv. Jurgio parapinė mokykla. 
Susirūpintina ne dėl to, kiek mokytojui 

mokėtina, bet dėl to, kad Amerikoje, kur 
uždarbiai neblogi, lietuvybei palaikyti ma
noma pakaksią mėnesiui 1 dolerio. Sis iš 
gyvenimo tikrovės paimtas pavyzdys daug 
pasako. ■ Pirmiausia, kad daug kam doleris

IŠLEIDŽIA GAIDŲ KATALOGĄ
Vokietijoje veikusi, o paskutiniu metu 

perkelta į JAV ir sėkmingai veikianti lie
tuviškų gaidų leidykla PAŠVAISTE, šiais 
metais išleidusi eilę gaidų, artimiausiu me- ______________,______ __________
tu numato išleisti stambesnį katalogą. Be darOsi vertesnis už vaiko lietuviškos dva- 
to ruošiasi išleisti dar 4 gaidų leidinius. sios ugdymą. Naujas Ateivis,

viškų dalykų išmokti lietuviškoje moky
kloje.

Jau patsai susirinkimo aprašymas kelia, 
tam tikrų minčių. Radosi tėvų, atėjusių 
susirinkiman aptarti savo vaikų mokymo 
klausimus, kurie nuolat kalbantiems darė 
pastabas, kad kalbėtų trumpiau, kad jie tu
ri skubėti, neturį laiko ir pn. Str. auto
riaus žodžiais susidaręs įspūdis, jog ir tė
vų dalis nerodę didesnio noro gilintis į 
tai, kad jų vaikai nepakankamai lietuviš
kai mokomi. Nors susirinkimas vykęs ir 
šventadienį, tačiau buvę kažkur skubančių.

Gi iš pranešimų išryškėję, jog kunigas, 
skirtas kalbamoje mokykloje dėstyti tiky
bą, kartu sutikęs dėstyti ir lituanistinius 
dalykus: lietuvių kalbą, Lietuvos istoriją, 
geografiją. Mokslo metams einant prie galo 
tasai dvasiškis atsisakęs dėstyti lituanisti
nius dalykus dėl darbui tinkamų sąlygų 
nebuvimo. Vaikai padykę, neklusnūs ir pn.

Toliau kalbėtasi, kaip Šį reikalą sutvar
kius. Radęsi tėvų, keliančių sumanymą, 
vasaros metu samdyti mokytoją, kuris vai
kus paruoštų, kad jie pasivytų atostogų me
tu tai, ką mokslo metais praradę. Kai iš- 
kylo mokytojo samdymo klausimas, pagre
čiui keliamas klausimas: — o kiek moky
tojui mokėtina? Didžiuma prieina išvados, 
jog daugiau dolerio mėnesiui už vaiko mo
kymą nemokėtina.

Susirinkimo aprašymo autorius apgailes
tavo, kad tiek maža tėvai linkę skirti vai
kuose lietuvybės išlaikymui ir pasiūlė, jog 
mokytojui tektų mokėti rimtą atlyginimą, 
kad jis galėtų rimtai darbui atsidėti. Tad 
tektų susitarti su mokytoju ir tėvais ir mo
kėti bent po dolerį nuo vaiko už pamoką.

Kadangi šios minties iškėlėjo buvo pa
teiktas adresas, kuriuo turėtų kreiptis tė
vai, sutinką daugiau mokytojui už vai
kų paruošimą mokėti, negu vieną doleri 
per mėnesį, man parūpo patirti, kiek, bū
tent, galėjo rastis tėvų, sutinkančių dera- 

jau galėtų atsidėjęs mokinius paruošti. Gi 
dirbdamas, sakysim, su 30—40 mokinių ir 
tegaudamas mėnesiui 1 dot nuo mokinio,

James Hilton

SUDIE, PONE GIPSE
— Atrodo, kad vieną šių puikių dienų mes išspręsi

me, prūsų reikalą?
Kai Gipsas prisimindavo tokius dalykus, kaip šitas, 

jis dažnai jusdavo, kad turėtų užrašyti tai ir sudaryti 
knygą; o tais metais; kai buvo pas p. Viketę, kartais 
prieidavo iki to, kad užrašų knygutėje pasižymėdavo 
paviršutiniškų pastabų. Bet greit susidurdavo su sun
kumais — pagrindinis buvo tas, kad rašymas vargin
davo jį ir dvasiškai ir fiziškai. Taip pat jo atsiminimai, 
kai užrašydavo juos, kažkaip nebetekdavo didžiosios 
dalies skonio; pavyzdžiui, ta istorija apie Ruštoną ir 
bulvių maišą — atspausdinta atrodytų visiškai blanki, 
bet, Viešpatie, kokia savo metu ji buvo juokinga! Bū
davo juoko net prisiminus ją; nors, gal būt, jei jūs 
nebeatsimenate Ruštono... ir kas, šiaip ar taip, beat- 
simintų po visų tų metų? ... juk toks senas laikas... 
Ponia Vikete, ar tamsta dar tebeprisimeni vaikiną, pa
varde Ruštonas? Esu tikras, prieš tamstos laikus... 
kažkokiu vyriausybės patvarkymu nukeliavo į Bur- 
mą... ar į Bomeją... labai juokingas vaikinas, Ruš
tonas ...

Ir štai jis, vėl svajojęs ugnelę, svajojęs apie laikus 
ir įvykius, kuriuose jis vienas turėdavo savo slaptą 
dalį. Juokingi ir liūdni, komiški ir tragiški, visi jie su
simaišė jo galvoje, ir kurią nors dieną, nors ir kaž
kaip sunku būtų, jis turėtų surūšiuoti juos ir para
šyti knygą...

8.

O jo galvoje visada buvo toji devyniasdešimt- aš
tuntųjų metų pavasario diena, kai jis pražingsniavo 
Brukfildo kaimą, lyg kokiame nakties slogutyje, pu
siau stengdamasis pabėgti į išorinį pasaulį, kur dar 
tebešvietė saulė ir kur viskas kitaip vyko. Gatvelėje 
už mokyklos jį buvo sutikęs jaunasis Faulkneris.

— Atsiprašau, pone, ar galiu šį popietį būti lais
vas? Namiškiai atvažiuoja.

— A? Kas taip? O, taip, taip...
— Ar galiu taip pat nenueiti ir į koplyčią, pone?
— Taip... taip.
- O ar galiu nueiti į stotį pasitikti jų?

Jis vos neatrėžė:
— Tu gali eiti nors į ugnį, tiek man visa terūpi. 

Mirė mano žmona, mirė mano kūdikis, ir aš pats norė
čiau būti miręs.

Iš tikrųjų jis linktelėjo ir suklupo. Jis su niekuo 
nenorėjo kalbėti ar priimti užuojautos pareiškimų; jis 
pats norėjo priprasti prie įvykių, prieš susidurdamas 
su kitų maloniais žodžiais. Prieš pamokų galą pagal 
tvarkaraštį jis nuėjo į ketvirtąją klasę, užduodamas 
atmintinai mokytis gramatiką, o pats sustingęs stovėjo 
prie lentos, tebegyvendamas ekstaze. Staiga kažkas pa
sakė:

— Atsiprašau, pone, ten tamstai yra daug laiškų.
Iš tikro buvo; pasirėmė ant jų alkūnėmis; visi adre

suoti jo pavarde. Atplėšinėjo juos vieną po kito, bet 
nė viename nieko daugiau nebuvo, kaip tik po tuščią 
popieriaus lapą. Toli skraidydamas mintimis, jis gal
vojo, kad tai gerokai keista, bet visiškai nieko nesakė; 
įvykis išsiblaškiusiam jam suteikė sunkų smūgį. Tik 
po daugelio dienų suvokė, kad tai būta gabalo balan
dinių kvailysčių.

Jie mirė tą pačią dieną motina ir ką tik gimęs kū
dikis; 1898 m. balandžio 1 d.

9.
Erdvesnįjį savo butą mokyklos pastate Gipsas pa

keitė į pirmykštį viengungio butelį. Iš pradžių buvo 
galvojęs atsisakyti klasės vedėjo pareigų, bet moky
klos vedėjas perkalbėjo jį; o vėliau buvo patenkintas. 
Darbas užėmė jį, užpildė jo galvoje ir širdyje buvu
sią tuštumą. Jis pasikeitė; kiekvienas pastebėjo. Kaip 
vedybos kažką pridėjo, taip dabar išrovė; kai praėjo 
su širdgėla atsiradęs pirmasis apstulbimas, jis staiga 
išvirto į tokios rūšies žmogų, kurį berniukai kiekvie
nu atveju nesvyruodami apibūdina „senu“. Ne tai, kad 
jis būtų pasidaręs ne toks veiklus — kriketo aikštėje 
dar jis būtų galėjęs išmušti iš vėžių; ne tai, kad jis 
darbe būtų netekęs domėjimosi ar aštrumo. Iš tikrųjų 
ir jo plaukai žilo jau metai iš metų; žmonės tik dabar, 
rodos, pirmą kartą pastebėjo! Jam buvo penkiasdešimt. 
Kartą, pažaidęs tinklinį taip, kaip ir per pusę už jį

jaunesni vyrukai, nugirdo berniuką sakant:
— Tokiam susenusiam vyrui, kaip jis, pusė bėdos.
Gipsas, kai jau turėjo per aštuoniasdešimt, buvo 

papratęs juoku kratydamasis pasakoti tą atsitikimą.
— Penkisdešimt — senas, a? Hm, tai Nailoras šitaip 

sakė, o pats Nailoras dabar negali turėti daugiau kaip 
penkiasdešimt! Abejoju, kad jis dabar tebegalvotų, jog lotynų kalbą, buvo papratęs rodyti, kaip puikų hegza-
penkiasdešimt yra toks amžius? Paskutinį kartą gir
dėjau, kad jis teisininkaująs, o teisininkai ilgai gyvena
— žiūrėk, Halsburis — hm — aštuoniasdešimt dviejų
— kancleris, o mirė devyniasdešimt devynerių. štai — 
hm — jums amžius! Penkiasdešimt per senas — tokie 
jaunikaičiai penkiasdešimt per jauni... AŠ pats bu
vau ne ką daugiau kaip kūdikis...

O būta prasmės, rodžiusios, kad tai tiesa. Juk su 
naujuoju šimtmečiu Gipse baigėsi subrendimas, kuris 
į vieną damą sujungė visą išryškėjusią jo elgseną ir 
nuolat kartojamus juokus. Nebebuvo daugiau nė tų 
vos juntamų ir atsitiktinių sunkumų palaikyti draus
mę, nebejuto drovumo nė dėl savo darbo vertės. Paste
bėjo, kad jam grįžo pasididžiavimas Brukfildu. nuteik
damas pasididžiavimu savim ir savo padėtim. Tamy 
ba davė jam pilietinę teisę jaustis aukštu ir tobulu. 
Vyresniškumu ir subrendimu įsigijo nerašytą neliečia
mybės teisę; laimėjo teisę į tuos malonius kraštutinu
mus, už kuriuos dažnai puolami mokytojai ir klebonai. 
Savo tarnybinius drabužius dėvėjo tol, kol jie beveik 
visiškai į skudurus nuėjo; kai jis stovėdavo ant medi
nio paaukštinimo prie Didžiosios Salės laiptų ruoš
damasis paskambinti pamokų pabaigai, apeigas sup
davo mistika. Jis laikydavo mokyklos žurnalą — ilgas 
popieriaus juostas virš lentos, ir kiekvienas berniukas 
praeidamas pratardavo Gipsui atžymėti savo pavardę 
o jis atžymėdavo sąraše. Visoje mokykloje tas patikri
nimo vaizdas būdavo smagių ir mėgstamų pamėgdžio
jimų tema — ant nosies nuslydę plieniniais rėmais 
akiniai, antakiai pakelti — vienas aukščiau, kitas že
miau; įsmeigtos akys pusiau griežtos, pusiau pašiepian
čios. O vėjuotomis dienomis šitie tarnybiniai drabu
žiai, balti plaukai, triukšmingai plevėsuojantieji mo
kyklos dienyno lapai — visas tas reikalas pavirsdavo 
juokingu pasigardžiavimu, kuriuo būdavo skonimasi 
nuo pat popietinių žaidimų meto iki kol reikėdavo 
grįžti į klases.

Tartum mažutės choro dainų nuotrupos, kai kurios 
pavardės be jokių atminties pastangų visada jam grįž
davo.

... Ainsvortas, Atvudas, Avonmoras. Babkokas, 
Bagsas, Bamardas, Basentveltas, Baterbis. Bekils, Bed- 

lordas — Maršalis, Bentlis, Bestas...
Kita nuotrupa:
. ..Unslis, Veilis, Vadamas, Vagstafas, Valingtonas, 

Vateris Pirmasis, Vateris Antrasis, Vatlingas, Vavenis 
Vebas...

O štai kita, kurią jis, dėstydamas ketvirtoje klasėje 

metro pavyzdį:
... Lankasteris, Latonas, Lameris, Litonas — Bos- 

vortas, Mac Gonigalis, Mansfildas...
Dažnai pagalvodavo, kur gi jie visi dingo; tie siū

lai, kuriuos jis kadaise laikė krūvoje suėmęs, kap toli 
jie išsisklaidė, vieni nutrukdami, kiti susiliedami neži
nomuose vaizduose? Pasaulyje vykstąs keistas pripuo- 
lamumas apgaudinėjo jį, tas pripuolamus, kuris, kol 
pasaulis gyvas, nebesugrąžins anų reikšmingų tikri
nimų.

Kaip už kalno, kai išsisklaido migla, matyti kito 
kalno vaizdas, taip už Brukfildo jis matė pasikeitimų 
ir susidūrimų pasaulį; o matė jis šitai daugiau ne ap
čiuopiamai, bet tik prisimindamas Katrytės akis. J5 ne
pajėgė palikti jam visų savo minčių, tik pačias ryš
kiausias; bet ji paliko jam ramumą ir pusiausvyrą, ir 
tai puikiai derinosi su jo vidujais nusiteikimais. Bū
dinga jam. kad jis nebuvo iš tų karčiai nusiteikusiųjų „ 
prieš būrus. Nebuvo jis ir už būrus — tam jis buvo 
perdaug tradicinis žmogus, ir jis net nemėgo tos rūšies 
žmonių, kurie buvo nusistatę už būrus, vienok kartais 
1o smegenimis prabėgdavo mintis, jog būrai buvo 
įjungti į kovą, nuostabiai panašią į tą, kurią vedė an
glų istorijos knygose vaizduojamieji tikri didvyriai, 
pavyzdžiui. Veikos Herevardas ar Karaktakas. Kartą 
jis net pamėgino sudominti savo penktąją klasę, pakiš
damas šitą mintį, bet jie pagalvojo, kad čia yra ne kas 
k'ta. kaip vienas jo tų mažųjų juokų.

Koks klaidatikis bebūtų buvęs būrų klausimu, Jis 
tikros stačiatikybės laikėsi dėl p. Loido Džordžo ir gar
siojo biudžeto. Nė vienas tų dalykų nerūpėjo jam. O 
kai po kiek metų L. Džordžas Prakalbų Dieną buvo 
Brukfildo garbės svečias, pristatytas jam Cipsas pa
sakė: 1

— Pone Loide Džordže, esu jau beveik visiškai — 
hm — senas, kad beatsiminčiau tamstą, jauną žmogų, 
o prisipažinsiu — hm, kad man susidarė toks įspūdis, 
jog tamsta — hm — padarei labai didelę pažangą.

Su jais stovėjęs mokyklos vedėjas gerokai persi
gando, o L. Džordžas nuoširdžiai juokėsi ir paskui, vi
sų iškilmių metu, žymiai daugiau kalbėjosi su Gipsu, 
o ne su kuo kitu.
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Tremties pren umeravimosi sąlygos:
Vokietijoje 1 mėnesiui 3 DM, gi prenumeruojant dviem mėnesiam Ir iš anksto 
sumokant prenumeratą — 5 DM * Anglijoje mėnesiui 7 tarptautiniai kuponai; 
atsiskaitoma tiesioginiai su redakcija: Tremtis, (13b) Memmingen, Postfach 2, Ger
many. ♦ Australijoje 1 mėn. 5 šil. ♦ Amerikoje ir kitose pietų Amerikos 
šalyse: 1 mėn. 0,5 dol. * S k e 1 b i m a i: iki 15 žodžių 2,5 DM. Sveikinimai ir užuo
jautos 5 DM. Neapmokėti skelbimai nespausdinami. * Rankraščiai taisomi re

dakcijos nuožiūra, nesunaudoti nesaugomi.

Ką kalba Vilnius?
Pasakos apie demokratiškiausius rinki

mus...
Vilnius. Per Vilniaus radiofoną ir per 

vietos spaudą paskutiniu metu prasidėjo 
akcija tarybinių teismų rinkimų reika
lu. Visame krašte steigiami agitaciniai 
punktai ir gyventojai įtikinėjami, kad so
vietiniai rinkimai yra patys „demokratiniš- 
kiausi“ rinkimai visame pasaulyje...

Advokatai agitaciniame darbe.
Kaunas. Tarybų Lietuvos Advokatų Ko

legijos prezidiumo patvarkymu visi advo
katai įsijungė į priešrinkiminę akciją. Pre
zidiumo pirmininko Domaševičiaus pareiš
kimu spaudai esą visa eilė advokatų pa
ruošę paskaitas teismų temomis. Eilė 
advokatų paskaitas jau skaitė. Kauniškis 
Finkelšteinas skaitė paskaitą tema „Tary
bų rinkimai — demokratiškiausi pasauly
je“. Adv. Pranculis Kauno darbininkams 
kalbėjęs tema „Tarybinis teismas darbo 
žmonių sargyboje“. Jau paskaitas paruošę 
adv. Žėruolis, Merkys, Narutavičius ir kt.

Agitacinis punktas kolchozininkams 
agituoti

Užventis. Užvenčio Žemaitės vardo kol
choze įsteigtas agitacinis punktas, kuriam 
vadovauja Kalakauskas. Ypač daug pasi
darbuoją agitaciniame darbe, kolchozinin
kams aiškindami tarybinių rinkimų reikš

TREMTIES INFORMACIJA
pedama pastangų pajudinti emigracijoje 

užkliuvusių lietuvių bylas.
Pastaruoju metu BALFo Europoje pa

stangomis buvo registruojami lietuviai, dėl 
vienų ar kitų priežasčių negalį išemigruoti, 
Kurių emigracinės bylos užkliuvusios. Į 
ptakinimą užkliuvėliams registruoti atsi
liepė 81 užkliuvėlis dėl tbc įtarumo ir 75 
užkliuvusieji dėl politinių ir kitų priežas
čių. Tad iš viso užregistruotos 156 bylos. 
Kadangi didžiuma užkliuvėlių yra su šei
momis, tad minėtos bylos paliečia apie 400 
asmenų.

Pastangos dėl vadinamųjų džiovininkų. 
BALFo atstovybės Europoje pastangomis 
kreiptasi į dėl tbc įtarumo užkliuvėlių rei
kalams konsultantą Gelner, ir pateikti lie
tuvių kalbamos kategorijos užkliuvėlių są
rašai, su rentgeno nuotraukomis. Mr. Gel
ner užkliuvėlių dėl tbc 201 bylą jau per
siuntė į Vašingtoną, rekomenduodamas, 
kad, jo nuomone, reikėtų dar kartą tų už
kliuvėlių sveikatą patikrinti. Patirta, kad 
su pirmuoju į Vašintoną pasiųstu dėl tbc 
įtarumo užkliuvėlių sąrašu pateko 8 lietu
vių bylos. Yra tikrinama, kad su sekan
čiais sąrašais pateksiančios ir kitų bylos.

žadama parama politinių užkliuvėlių 
reikalu. BALFe užsiregistravusių dėl poli- 
tfhių ir kitų priežasčių užkliuvėlių reika
lu BALFo įgaliotinis Europai Pr. Zunde 
suėjo į kontaktą su DP Komisijos Frank
furte patarėju, iš kurio pažadėta, kiek te
isi būsią įmanu, parama.

40 000 turi vilties išemigruoti. IRO pa
teiktomis informacijomis šiuo metu Vokie
tijos amerikiečių zonoje emigracijai yra 
pasiruošę 40 000 tremtinių. Apie pusė šio 
skaičiaus, tikimasi, galės išemigruoti iki 
gruodžio pabaigos.

Paliks 140 000 tremtinių. Apskaičiuojama, 
kad, pasibaigus IRO veiklai Vakarų Vokie
tijoje paliks apie 140 000 tremtinių, kurie 
turi DP statusą. Iš jų apie 40 000 būtina 
parama. Gi kiti, sakoma IRO informaci
jose, galėsią būti įjungti į vokiečių ūkį.

Paaukštinimas veiklai baigiantis. Pasta
ruosius šešis metus Europoje įvairiose pa
reigose dirbęs UNRA ir IRO įstaigose Mr. 
Thomas Jamieson, lapkričio 2 dieną pas
kirtas IRO misijos amerikiečių zonoje Vo
kietijoje šefu.

5 lietuviai stipendininkai
Lapkričio 2 dieną prasidėjo -mokslas 

Laisvosios Europos Universitete Strasbur- 
ge. Sin universitetan yra įstojusių studi
juoti lietuvių. Penkiems lietuviams paskir

_____ Pranešimai, ieškojimai, skelbimai_____
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.

MOKSLO METŲ PRADŽIAI 
Išleista lietuvių jaunimui pritaikinta 

maldų knyga 
JAUNUOLIŲ MALDOS 

Paruošė kun. P. KIRVELAITIS 
Gaunama pas leidėją EDV. VILUTĮ, 
3736 Pulaiski Street, East Chicago, 

Indiana U. S. A.
Kaina — pagal įrišimą: 1 dol., 1.30 
dol., ir 1.50 dol. Platintojams nuolaida

1951 XI. 14.

mę, agitatoriai Pušinskas, Liolys ir kt.
Mokytojai, vietoje mokę, agituoja

Luokė. Luokės septynerių metų moky
klos mokytojai ypač pasižymį agitaciniame 
darbe. Jie vyksta į apylinkę ir gyvento
jams aiškiną tarybinių rinkimų svarbą. 
Daugiausia pasižymėję agitaciniame darbe 
mokytojai Jasaitis, Bogužienė ir kt.

Atstovas į visasąjunginę taikos
* konferenciją...

Vilnius. Vilniaus geležinkelių depo dirb
tuvės prieš laiką (vykdžiusios metinį gar
vežių remonto planą. Daugiausia pasižy
mėjęs spartuolis Zujus. Jis yra išrinktas 
atstovu į Maskvoje įvyksiančią visasąjun
ginę taikos konferenciją.

Lietuvoje pradės augti apelsinai...
Kaunas. Okupantų teigimais Kauno Bo

tanikos Sodas esąs žymiai praplėstas, jin 
atvežant per 1000 tarybinių augalų, mede
lių bei vaisių atmainų. Botanikos sodo ve
dėjas prof. Grybauskas, kuris „buržuaži- 
niais laikais“ negalėjęs daryti mičiurinius 
bandymus, dabar .21 hektare, darąs mičiūri- 
nius bandymus čiepijimo būdu ir jau išau
ginęs kriaušių atmainų, nebijančių šalčių. 
Daromi bandymai surasti vynuogių rūšis, 
kurios terptų Lietuvoje. Taip pat būsią ga
lima auginti aprikosus ir valakiškus riešu
tus ...

tos stipendijos. Gauną stipendijas turi pa
sižadėti, kad jie ruošiasi atstatymo darbui 
savo išlaisvintame krašte.

TREMTIES ATSAKYMAI 
'•■■■■■■SMIlssssMssssassssMssaBsassMsa

Mrs. A. Akelaitienei Anglijoje: Tamstos 
užsakymas „Altorių Šešėly“ gautas lapkri
čio 11 d. ir tą pačią dieną knyga išsiųsta 
nurodytu adresu. ' . ' .

Mr. P. Sumauskui Britanijoje: 1) Tams
toj užsakymas „Altorių Sešly‘r gautas ir 
knyga nurodytu adresu yra pasiųsta spalio 
12 dieną. 2) naujieji leidiniai — Šeiniaus 
KUPRELIS ir Alanto PRAGARO POŠ
VAISTES, — kurie artimiausiomis dieno
mis užsisakiusiems pradedami išsiuntinėti, 
atsiskaitant kuponais, ir abu užsakantiems 
kartu kainuos 75 kuponai, gi užsakantiems 
atskirai už KUPRELĮ reikia siųsti 28 ku
ponus, gi už PRAGARO POŠVAISTES — 
50 kuponų, 3) Tamstos prenumeiata už 
TREMTĮ yra padengta iki šių metų pa
baigos. _____________________

NEI VIENO LIETUVIO 
BE LIETUVIŠKOS KNYGOS!

1. Prof. P. Skardžius, S. Barzdukas, J. M.
Laurinaitis, LIETUVIU KALBOS VADO
VAS, 606 psl., kaina DM 20, j

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 VĖJAI, 
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 Rlmeikis
(13b) MURNAU, Postfach 74.

VENTA.

Kai negali dirbti - „važiuok is kur 
atvažiavęs“

BELGIJOJE DIRBUSIU DVIEJU LIETUVIU LIKIMAS
Nesenai Vokietijon iš Belgijos grįžo lie

tuvio M. šeima. M. Belgijos kasyklose 
dirbo 3,5 metų. Pagaliau pradėjo nesvei
kuoti. Patikrinus sveikatą paaiškėjo, jog 
susirgęs džiova.

— Kasyklose daugiau dirbti negali, — 
buvo susirgusiam pareikšta.

M. Kurį laiką gydėsi Belgijoje. Atsparus 
organizmas greit nugalėjo ligą. Išėjęs iš li
goninės M. kreipėsi į belgų įstaigas, prašy
damas darbo.

— Tamsta į Belgiją atvykai anglies ka
syklų darbams, — dažniausiai išgirsdavo 
atsakymą.

M. pareiškus, kad jis turi išlaikyti šeimą, 
kad jo sveikata neleidžia grįžti į kasyklas, 
buvo atsakyta:

— Važiuok, iš kur atvažiavai.
Galiausiai M. su žmona ir mažais vai

kais grįžo Vokietijon. Prašo BALFą para
mos, kad galėtų kur kitur išemigruoti.

Kasyklose netekęs sveikatos. K. D—kus 
susilaukė panašaus likimo, kaip ir minėto
ji M. šeima. Belgijos kasyklose dirbo dve
jus metus. Du kartu buvo požemiuose sun

v y
Žvilgsnis j savo tautą astuonių tautybių 

akivaizdoje
Pasaulio, ir Vokietijos evangelikų baž

nyčių sąjungos pastangomis nuo 22 iki 29 
d. spalių netoli Oldenburgo, Ahlhorne buvo 
sukviesti įvairių tautų intelektualai pra
leisti taip vadinamąjį „ekumeniškąjį lais
valaikį“, kuriame dalyvavo daugiau pusės 
svetimšalių ir arti pusės visų dalyvių — 
vokiečiai. Didžiausia tautinė grupė buvo 
estų. Viso devyni žmohės, latvių — 5 as
menys, rumunų, rusų, ukrainiečių ir aus
trų buvo po vieną atstovą, vokiečių 18 as
menų, Lietuvius atstovavo Wehnen stovy
klos mokytojas Atas ir kompozitorius J. 
Strolia. Laisvalaikiu pavadinta savaitė ne
buvo taip jau laisva. Po pusryčių vienas 
teologų skaitydavo ištraukas iš Evangelijų 
ir nagrinėjo Evangelijos ryškiuosius per
sonažus. Vėliau buvo daroma ekskursijos 
į miškus ir į karpių auginimo stotis, kurių 
čia buvo visur pilna.vVisą savaitę esant 
labai gražiam orui, rudens margumynais 
pasipuošęs miškas atrodė tikrai žavingas. 
Po pietų buvo skaitoma kas nors iš vokie
čių literatūros ir dalyviai buvo supažin
dinami su ekumeniškojo judėjimo tikslais, 
jo" prasme ir svarba. Be to, kiekvieną va
karą kiekviena tautinė grupė buvo papra
šyta paskaityti paskaitą iš savo tautos is
torijos. Po vakarienės kasdien buvo kon
certinė dalis, ir linksmi žaidimai, kuriuose 
dalyvavo lygiė! visi: seni ir jauni.

Po latvių prof. Lacio paskaitos apie lat
vių tautos praeitį, mokytojas. Atas turi
ningai pavaizdavo lietuvių tautos ir Lie
tuvos valstybės istoriją, ypač neaplenk
damas ir ilgai trukusių lietuvių tautos ko
vų su vokiečių ordenu, kurį pagaliau ties 
Žalgiriu galutinai sutriuškino. Tą pat die
ną Varelio vokiečių klebonas Franz Maas, 
prieš prasidedant koncertinei daliai prie 
židinio, šitaip viešai pareiškė: „Mes gir
dėjome apie jūsų tautų išgyventas baisias 
kančias įr vargus. Vieno dalyko tačiau jūs 
čia nedasakėte. Tai būtent, kad mes, vo
kiečiai, visas Pabaltijo tautas prieš šį karą 
pardavėme bolševikams. Dėl šitos neteisy
bės mūsų sąžinė negali būti švari“.

Visos savaitės dienų programa praėjo 
tikrai broliškoje, vienos didelės krikščio
niškos šeimos nuotaikoje. Kiekvienos die
nos koncertinę dalį prie židinio uoliai at
likinėjo kompozitorius Juozas Strolia, miš

Sudegė lietuvių bažnyčia
Philadelphia. Jungtinių Amerikos Vals

tybių Philadelphijos mieste yra nemaža 
lietuvių kolonija. Siame mieste yra trys 
lietuvių pasistatytos bažnyčios. Paskutiniu 
metu Philadelphijos lietuvių Sv. Jurgio 
vardo parapijos bažnyčioje kilo gaisras, 
kuris žymia dalimi bažnyčią sunaikino. Gais
ras truko dvi dienas. Sv. Jurgio bažnyčios 
klebonu yra kun. Ign. Valančiūnas, o jo 
asitentu kun. Raila, buvęs Kauno mokyklų 
kapelionas.

Bendra Amerikos ir Kanados lietuvių 
sportininkų vadovybė

Šių metų rudenį Toronte, Kanadoje, įvy
ko lietuvių sportininkų olimpiada, kurios 
metu įvyko pasitarimas Amerikos ir Ka
nados lietuvių sporto vadovų pasitarimas. 
Pasitarimo metu nutarta sudaryti Ameri
kai ir Kanadai bendrą sporto vadovybę, 
ją pavadinant Laikinasis, Vyriausias Fizinio 
Auklėjimo Komitetas JAV ir Kanadoje. Į 
komitetą įeina: A. Bielskus, Vyt. Radys, 
Kazys Sapočkas ir Z. Ziupsnys.

Čikagoje gamins lietuvišką alų. Čikagos 
lietuvių pastangomis nupirktas alaus bra
voras, kuris pavadintas „Baltoji Meška“. 
Fabrikui vadovauja lietuviai alaus gami
nimo specialistai I. Sadauskas ir inž. J. 
Vilutis. Ateinančių metų pradžioje Čika
goje apyvarton jau bus paleistas lietuviš
kas alus.

Čikagoje paminėta 100 metų Šiaulių gim
nazijos sukaktis. Čikagoje paminėta Šiau
lių gimnazijos 100 metų sukaktis. Minėji
mo iškilmėse dalyvavo 7 buvusieji Šiaulių 
gimnazijos mokytojai ir 70 buvusių auklė
tinių. Šioje gimnazijoje mokslus ėjo Povi
las Višinskis, Vileišis, prof. Vac. ir Myk. 
Biržiškai, prof. Šalkauskai, žymusis vertė
jas J. Ralys, prel. A. Jakštas, ir visa eilė 
kitų. Šiaulių gimnazija davė visą eilę lie
tuvių rašytojų, mokslininkų. Minėjimo me

kiai sužeistas. Galiausiai, po antrojo sužei
dimo .išsigydęs išėjęs iš ligoninės patyrė, 
kad jau netinkąs anglies kasyklų darbui. 
Bandė ieškoti kito darbo Belgijoje, bet ne
sėkmingai. Turi du mažus vaikus. Kol Bel
gijoje dirbo anglies kasyklose, gyveno ka
syklų darbininkams skirtose gyvenvietėse, 
tačiau kai sveikatos nustojusį kasyklų ad
ministracija atleido iš darbo, tada išmetė 
ir iš buto. Niekur kitur negaudamas dar
bo D. su šeima grįžo Vokietijon Pirmiau
sia, grįžęs Vokietijon, pateko vienon pe- 
reinamom stovyklom Netrukus buvo per
keltas kiton pereinamom stovyklon. D. šei
ma patekus į didelius sunkumus. Nori at
gauti statusą ir kur nors kitur išemigruoti.

Kol sveikas — tol reikalingas. Šie du iš 
grubios tikrovės paimfi pavyzdžiai rodo, 
kad tremtinio vertė tematuojama jo turi
momis fizinėmis jėgomis. Kol turi jėgų, 
gali šiaip taip verstis vienoje ar kitoje ša
lyje. Tačiau kai tremtinys benamis neten
ka jėgų, tada jis pasirodo niekam nereika
lingas. Belgai šiuo požiūriu bene bus pa
rodę daugiausia nebojimo svetimšalio, jų 
darbovietėse netekusio sveikatos.

riai publikai patiekdamas lietuvių, vokie
čių, rusų, lenkų ir kitų tautų smuiko solo 
muzikos. Akomponavo vokiečių muzikai: 
Dr. Wiinsche, HUber ir kiti. V. J.

Stovyklose
Ii miidama bijojo sovietą
Dillingenas. Lankantis Dillingeno kapi

nėse sutinkama visa eilė lietuvių kapų, 
svetimoje žemėje radusių amžiną prieg
lobstį. Čia palaidoti lietuviai: 1) Jonas 
Brikmanas, 2) Jurgis Žvaliauskas, 3) Petras 
Kregždė, 4) Kotryna Gaubienė, 5) Zenonas 
Juškas, 6) Petras Samauskas, 7) Antanas 
Tamulis, 8) Ona Ešmanienė, 9) Ona Snar- 
skienė ir 10) Marija Tone. Pastarąją pa
vardę, teko aptikti kapinių knygose, tačiau 
jos kapo nesuradau. Pasiteiravus pas kapi
nių prižiūrėtoją, mane atvedė prie kapo, 
kurio antkapyje įrašyta Marie Klingenber. 
Kapinių prižiūrėtojas, parodęs kapą, paaiš
kino:

— Čia yra palaidota Marija T-nė.
Daugiau nieko neteko iš prižiūrėtojo pa

tirti, kodėl knygose rašoma viena, o ant
kapyje kita pavardė. Tik sutikęs kitą pri
žiūrėtoją vokietę patyriau, kad Klingenber 
esanti velionės mergautinė pavardė. Mir
dama bijojusi bolševikų keršto artimųjų 
atžvilgiu ir paprašiusi antkapin nerašyti 
tikrosios pavardės.

Be suaugusių, Dillingeno kapinėse yra 
palaidoti 4 lietuvių vaikai: Virginiją Svį- 
derskaitė, Matas Brizinskas, Benediktas 
Valentinas Ilkevičius ir Mykolas Saucas.

Visi lietuvių kapai, išskyrus du, neblogai 
prižiūrimi. Mykolo Saucos kapas apleistas, 
apaugęs žole ir kai sutrūnis medinis kry
želis, neliks nė žymės kapelio Ilgiau be 
priežiūros atrodo yra ir Zenono Juškos ka
pas. Tai pirmojo lietuvio kapas, palaidoto 
1945 metais. Žemaitukas.

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

KRAŠČIO LEIDIMĄ.

tu perskaitytas prieš 20 metų Šiaulių gim
naziją baigusių J. ir A. Jakševičių grau
dus laiškas, kurie likimo nublokšti gyvena 
Pakistane.

Išsiuntė Korėjos frontan. Žymiosios mū
sų solistės Vincės Jonuškaitės - Zaunienės 
sūnus Saulius, baigęs karinį apmokymą 
Amerikoje, su kariais amerikiečiais išsiųs
tas Korėjos frontan.

Tremties
JAV:

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

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

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

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

Mr. Jonas C ė s n a
212 —E. Illinois Ave, 
St. Charles, DI.

A ustralijoje :
1) Mr. P. Lukošiūnas

Box 1669 M., G. P. O. 
Adelaide, 8. A.

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

Argentinoje:
Sr. L. Kančauskas

Kiti t a 1 i k i n i n k a i: TREMTIS tu
ri dar visą eilę malonių talkininkų JAV: 
Mr. J. Jašinskas So Bostone, Mr. J. Cėsna 
Čikagoje, Mr. Pr. Pravilionis Rockforde, 
Mr. VI. Petrauskas Wankegau, kurie tal
kina ypač knygų paskleidime. Per juos

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

Keliais 
sakiniais

Churcillio vyriausybė pabrangino mėsą, 
Anglijos vyriausybę sudarius Churchilliui 
netrukus pabrango mėsos produktai. Pa
brangimo priežastis — vertybių kanclerio 
Butlerio pareiškimas apie numatytą su
varžymą Anglijon įvežti mėsos konservus. 
Po šio pareiškimo iš parduotuvių tuojau 
pat buvo išpirkti mėsos konservai, kurie 
juodoje biržoje parduodami dvigubomis 
kainomis. Churchillį užplūdo anglių šeimi
ninkių protesto telegramos, o liaudies są
mojus sako, kad pirmasis Churchillio vy
riausybės žingsnis — pabranginti mėsą.

Privertė ministeriją nupirkti 10 000 dė
žių mėsos konservų. 1949 metais WUrttem- 
bergo-Badeno žemės ūkio ministerijos at
stovai sutarė su vienu mėsos konservų fa
briku pagaminti 10 000 mėsos konservų dė
žių. Užsakymas buvo padarytas nurodant 
Wiirttembergo-Badeno eilę prekybos firmų, 
kurioms pagaminti gaminiai tie»tini. Ta
čiau netrukus po to įvyko staigus kalnų 
pasikeitimas ir pagaminti konservai pali
ko stovėti fabrike. Fabriko savininkas už
vedė bylą, prieš minėto krašto žemės ūkio 
ministeriją, kurią nesenai laimėjo. Teis
mas pripažino, jog susitarimus lygus už
sakymui ir kad užsakytoju tenka laikyti 
Wiirttembergo žemės ūkio ministeriją, kuri 
dabar turi nupirkti 10 000 dėžių mėsos 
konservų.

Komunistų ginkluotajai Vakarų Vokieti
joje. Kiely, Vakarų Vokietijoje, suimta 
grupė vokiečių, kurie vertėsi slapta ginklų 
prekyba. Aiškinama, jog tie ginklų pirkliai 
turėję tikslą ginkluoti komunistinus.

Prancūzija paskelbė naują koriką. Pagal 
veikiančius įstatymus Prancūzijoje iki šiol 
egzistuoja koriko profesija, kuris vykdo 
teismų mirties bausmes. Nesenai mirė 
Prancūzijoje buvęs korikas, tad vyriausy
bė atskiru dekretu paskytė naują koriką, 
tačiau tuo tarpu jo pavardė nepaskelbta. 
Naujojo koriko pavardė paskelbiama po 
to, kai jis įvykdo pirmą pakorimą.

Civilizuoti žmonės nepajėgūs būtį lai
mingi vedybose? Anglų filosofas ir Nobelio 
premijos laureatas Bertrand Russell pas
kutinį dešimtmetį atsidėjęs studijavo ve
dybinio gyvenimo klausimus ir priėjo iš
vadų, remdamasis statistiniais duomenimis, 
kad juo žmogus daugiau civilizuotas, tuo 
jis mažiau pajėgus su vienu partneriu būti 
laimingas... Gi teisininkai ir psichologai 
yra pažiūros, kad paskutiniais laikais pa
didėjusių skyrybų svarbiausia priežastimi 
esąs moters savistovumas. Vyras siekiąs 
valdžios bent šeimoje, gi moteriai pasida
rius savistoviai jis pajunta tos valdžios ne
tenkąs. Moteris, viešajame gyvenimą turė
dama lygias teises, iš savo pusės nerodanti 
tokio paklusnumo vyrui, kaip Įęad senesnių 
laikų moteris. Tai ir esanti svarbiausia 
skyrybų priežastis.

Pareikalavo nugriauti mokyklą, kadangi 
per aukšta... Nesenai Emlichheime, Va
karų Vokietijoje prie Olandijos sienos, bu
vo baigta statyti dviejų aukštų pradinė 
mokykla. Dabar žemutinės Saksonijos vy
riausybė pareikalavo tą mokyklą nugriau
ti,kadangi, pasirodo, tebuvo duotas leidi
mas statyti vieno aukšto mokyklai...

Atominė energija yra lygi žaislui pries 
Stalino jėgą... Stalino 71 metų sukakties 
proga Rumunijos mokyklų mokiniai sukū
rė himną, kuriame šitaip garbinamas Sta
linas: Tu gyvensi 70 000 000 000 šviesmečių, 
tau nėra mirties, tu gyvensi amžinai. Ato
minė energija yra vaikų žaislas, palyginus 
su tavim...
Paminklas komunizmo aukoms atžymėti
Berlynas. Vakariniame Berlyne atideng

tas paminklas atžymėti komunizmo au
koms. Sį paminklą atidengiant kalbose bu-
vo pareikšta, jog iki šiol sovietinis komu
nizmas sunaikino per 37 milijonus įvairių 
tautybių žmonių, kurių dalis žuvo priver
čiamųjų darbų stovyklose, dalis buvo nu
kankinta kalėjimuose, dalis išžudyta gim
tuose namuose.

TREMTIES Išleistas trijų, 
dalių V. Mykolaičio — Putino 
žymusis romanas „Altorių Še
šėly“ viename didžiuliame gra
žiai įrištame tome yra vertin
giausias šių metų leidinys. 
Knyga užsisakoma tiesioginiai 
leidykloje, arba pas TREM
TIES atstovus.'1

atstovybes
Belgijoje:

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

Brazilijoje:
Sr. St. Jaseliūnas,

Av. Churchill 94-11® S/1A10
Rio de Janeiro, BrasiL 

Kanadoje:
Mr. F. Valys

302 Euclid Ave, 
244 Shawstr.

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 įrištos drobėje.

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