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Savomis temomis

PROTESTAI
VLIKui nepatvirtinus susitarimo su Lie

tuvos Diplomatijos Šefu, visuomenėje kilo 
didelis apsivylimas. Iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių VLIKą pasiekė eilė protesto te
legramų, kuriuose protestuojama dėl kai 
kurių VLIKe esančių grupių poelgio ir tuo 
pačiu reiškiamas apgailestavimas, kad su
sitarimo atmetimu VLIKas žymiai bus su
silpninęs jėgas Lietuvos laisvinimo bare.

išeis VLIKo laikraštis?
Jau anksčiau TREMTYJE buvo pateikta 

informacijų, jog kai kurių VLIKo narių 
tarpe kilęs sumanymas leisti laikrašti, ku
ris informuotų apie laisvinimo veiksnių 
vykdomus darbus. Kiek vėliau tokio lai
kraščio leidimas buvo plačiau aptartas ir 
nutarta leisti žurnalą, kuris po kiek laiko 
galėtų pradėti dažniau pasirodyti. Po to 
nutarimo VLIKo laikraščio bei žurnalo lei
dimo klausimas buvo aptilęs ir, atrodė, pa
čių sumanytojų prieita išvados tuo tarpu 
susilaikyti nuo tokio leidinio leidimo. Pas
taruoju metu vėl iškeltas VLIKo organo 
leidimo klausimas, ir, katalikiškųjų partijų 
bei grupių atstovų siūlymu, VLIKas turė
tų išleisti ne žurnalą, kaip kad anksčiau 
didžiumos buvo pasisakyta, bet savaitraš
ti ir jis turėtų pasirodyti dar šiais metais, 
apie gruodžio vidurį.

Ypač po nepatvirtinimo su Lietuvos su
verenumo tęsėjais mūsų diplomatais susi
tarimo, prieš kurį kaip tik balsavo deši
nieji, išleidimas VLIKo laikraščio būtų be
ne daugiau negu nesusipratimas, nesigili
nant j kitas galimas pačiam VLIKui nei
giamas pasėkas bei atgarsius ėmusis už
manytą laikraštį leisti. Svarbiausia, tokio 
laikraščio tiesioginis uždavinys turėtų būti 
objektyvus visuomenės informavimas apie 
vykdomus Lietuvos laisvinimo bare dar
bus. Bent šiuo metu, nebus apsirikta pa
sakius, nedaug VLIKas turėtų ką pasakyti 
apie jo atliekamus darbus.

IŠEMIGRUOJA
VLIKo užsienio tarnybos valdytojas J. 

Brazaitis ruošiasi emigracijai j JAV. Pati
riama, jog dešiniosios VLIKe grupės, no
rėdamos sulaikyti Brazaičio išemigravimą, 
buvo bandžių jsios pravesti nutarimą dėl 
piniginių garantijų tiems VLIKo nariams, 
kurie susilaiko nuo emigracijos. Šitokio 
nutarimo pasiekimu norėta netiesioginiu 
keliu išgauti pritarimas, suteikiąs įgalioji
mus VLIKo pirmininkui nesiskaityti su 
lėšomis, jei reikia laisvinimo veiksniams 
vieno ar kito darbuotojo. Buvę siūlančių, 
jog tokie įgaliojimai tektų suteikti ne
VLIKo pirmininkui, bet Vykdomajai Tary
bai. Balsuojant siūlytasis projektas nepraė
jo. Po to Brazaitis išvyko paimti vizos.

Latviu šventėje VLIKo 
piimininkas

E sali n g as. Lapkričio 18 dieną latvių 
bendruomenė minėjo Latvijos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį. Vokietijoje, 
amerikiečių zonoje, centrinės iškilmės bu
vo suruoštos Esslingene. Šiose iškilmėse da
lyvavo VLIKo pirmininkas M. Krupavi
čius ir VLIKo narys Dr. P. Karvelis.

Lietuvos trispalvė Gedimino kalne
RUGSĖJO 8 D. VILNIŲ SUPURTĖ BOMB Ų SPROGIMAI. — GEDIMINO BOKŠTE 

PAKILO LIETUVOS TRISPALVE. — NA KTĮ LIEPSNOJO LAUŽAI
„Laikas“ informnuoja, kad rugsėjo 8 d. 

— Tautos Šventės proga — Vilniuje įvyko 
bolševikams visai nelauktų dalykų. Pačiam 
vidurdieny sprogo keletas bombų, o Gedi
mino bokšte vietoj kažkur dingusios rau
donosios vėliavos staiga suplevėsavo lietu
viškoji Trispalvė.

O buvo taip. Rugsėjo 8 d. bolševikai su
galvojo švęsti vadinamą „Taikos Dieną“. 
Nuo pat ryto gatvės buvo apkarstytos rau
donomis vėliavomis ir Rusijos bolševikų 
paveikslais. Gatvių sankryžose nuo 6 vai. 
ryto radio garsintuvai skelbė iškilmių tvar
ką ir „taikos“ šūkius. Apie 10 vai. iš mies
to ir plačių aplinkių suvaryti fabrikų dar
bininkai ir kolchozininkai pradėjo žygiuoti 
iš geležinkelio stoties aikštės pro Aušros 
Vartus ir katedrą į Lukiškių aikštę. Kai 
12 vai. į Katedros aikštę atvyko raudonieji 
valdovai priimti iškilmių parado, staiga 
keliose miesto vietose ir čia pat ant Gedi
mino kalno pasigirdo bombų sprogimai. 
Ties Gedimino, Trijų Kryžių ir Bekešo kal
nais pakilo į dangų tiršti dūmų stulpai. 
Visų galvos pasisuko nuo parado tribūnos 
| sprogimų pusę. Dūmams prasisklaidžius,

VLIKas susitarimo sn Lietuvos
diplomatais nepatvirtino

DEŠINIEJI SU VLIKo PIRMININKU BALSAVO PRIES SUSITARIMĄ
TREMTIES 67 numeryje, remiantis kai 

kurios spaudos pasisakyme, buvo suglaus
tai peržvelgta šių metų rugsėjo 2-12 d. pa
siekto tarp Lietuvos Diplomatijos Šefo min. 
Lozoraičio ir VLIKo delegacijos susitari
mo eiga ir prieš susitarimą bei po jo de
šiniųjų spaudoje Amerikoje sukelta audra. 
Ta proga buvo paminėtas paskutinis VLIKo 
kai kurių grupių ėjimas, siekiant su
trukdyti susitarimą, būtent paruošimas ati
tinkamo pareiškimo bei motyvacijos, ku
ri VLIKe esančių dešiniųjų grupių atstovų 
buvo norėta prijungti prie pasiekto su min. 
Lozoraičiu susitarimo ir, prijungus tą mo
tyvaciją, susitarimą tvirtinti. Kadangi visi 
VLIKo nariai, išskyrus dešiniuosius, pasi
sakė prieš siūlomos motyvacijos prijungi

KARO MUZIEJUJE BUVO SUTELKTI LIETUVOS LAISVES KOVŲ LIUDININKAI
mą prie susitarimo, tada tos motyvacijos 
autorių buvo pasiūlyta, jog reikią susita
rimo tekstą ir motyvaciją pasiųsti Lietuvos 
diplomatams ir laukti iŠ jų pasisakymo.

Atrodo, kad šiuo keliu buvo pasiryžtas 
daryti paskutinis ėjimas ir, jei jau Lietu
vos diplomatai pritartų susitarimui, tuo 
atveju tetektų ir Vilkui susitarimą tvirtin
ti. Kitaip tasai kreipimasis į Lietuvos diplo
matus nesuprantamas. Juk jei jau nebūtų 
turėta noro su diplomatų nuomone skaity
tis, tad ir nebūtų ryžtasi į juos kreiptis.

Išsigntinėjus susitarimo tekstą su mi
nėta motyvacija, kurioje min. Lozoraitis 
bandomas pavaizduoti esąs svarbiausias

Gedimino bokšte pasirodė didžiulė Lietu
vos vėliava.

Minioje kilo sumišimas. Garsiakalbiai 
nutilo, o raitoji policija šoko į Gedimino 
kalną. Tik po penkiolikos minučių iš gar
sintuvų vėl pasigirdo įsakymas žygiuoti į 
Lukiškių aikštę, kur buvo sakomos iškil
mių kalbos. Vakare numatytas „liaudies 
pasilinksminimas“ neįvyko.

Tą pačią dieną Lietuvos vėliava buvo iš
kelta ir Rasų kapinėse. Naktį Vilniaus 
apylinkių istorinėse vietose liepsnojo lau
žai. Vilniaus apylinkėse ant visų svarbes
nių kelių ir kryžkelių buvo išmėtyti parti
zanų lapeliai.

Šių įvykių liudininkai vokiečiai geležin
keliečiai, lydėję iš Rytprūsių per Vilnių 
į Minską prekių prikrautą traukinį, tvir
tina, kad lietuviams patriotams talkinin
kauja ir nemaža rusų Stalino priešų, kurių 
netrūksta raudonosios armijos daliniuose, 
esančiuose Lietuvoje. Sovietų kariai labai 
neapkenčia MVD dalinių, kurių uždavinys 
yra saugoti ne tik pavergtus Lietuvos gy
ventojus, bet ir sovietų kariuomenę. 

VLIKo glaudaus su Lietuvos diplomatais 
bendradarbiavimo stabdis, tuojau pat Či- 
kagiškiame DRAUGE pasirodė J. Gineikos, 
atrodo nuolat besimaišančio tarp VLIKo 
dešiniųjų, straipsnis. Tas straipsnis taip 
pat įneša šviesos į mūsų minėtą spėjimą, 
jog kai kurios VLIKo grupės, nors ir bū
damos priešingos susitarimo su Lozorai
čiu tvirtinimui, vis dėlto apsisprendė pas
kutiniam ėjimui: — ką tuo reikalu pasakys 
diplomatai? Tačiau turėtas dar vienas 
tikslas. Būtent, kad diplomatai pasisakytų 
prieš susitarimo tvirtinimą. Dėl to DRAU
GE pradėtos kelti sugestijos, jog min. Lo
zoraitis turįs totalistinių užmačių, kažin, 
ar diplomatai sutinką su jo užmačiomis, 

dėl to, anot DRAUGO^ „. . . Vilkas pa
sielgė korektiškai. Mat, Reutlingeno susi
tarimais, numatyta, kad juos turi tvirtin
ti ir VLIKas ir Lietuvos pasiuntiniai. Pas
kutiniu VLIKo nutarimu, atrodo, pasiun
tiniams ir paliekama pirmenybė pasisakyti. 
Iš jų pasisakymo bus aišku, kokius įgalio
jimus jie buvo davę Lozoraičiui, kuris 
drauge su Žilinsku kalbėjo jų vardu“. 
„Draugas“, Nr. 255.

Taigi ši straipsnio, parašyto dešiniųjų 
atstovo, ištrauka kaip tik leidžia suprasti, 
jog galiausiai apsispręsta laukti diplomatų 
pasisakymo, pasiryžus su juo VLIKui skai
tytis, nes:

„Juos turi tvirtinti VLIKas ir Lietuvos
pasiuntiniai“.

Kitais žodžiais betariant šiuo atveju pa
siuntiniai buvo laikomi vienu iš susitarimo 
su Lietuvos Diplomatijos Šefu tvirtinimo 
faktorių.

KĄ ATSAKE DIPLOMATAI?
Tiesa, pasiuntiniams išsiuntinėjant susi

tarimo su Lozoraičiu tekstą, kartu buvo 
prijungta ir VLIKe esančių dešiniųjų gru
pių atstovų sumanyta motyvacija.

Kai kam galėjo kilti įvairių spėliojimų, 
ką šiuo atveju atsakys Lietuvos pasiunti
niai, ypač kai kuriuose laikraščiuose kėlus 
tiek daug insinuacijų prieš min. Lozoraitį.

Lapkričio 17 dieną paties VLIKo pirmi
ninko M. Krupavičiaus buvo sušauktas 
VLIKo narių posėdis, tačiau darbotvarkėn 
nebuvo įtrauktas susitarimo su Lozoraičiu 
tvirtinimo klausimas. Dr. Karvelio pasiū
lymu darbotvarkė buvusi papildyta susi
tarimo tvirtinimu.

VLIKo nariams pageidaujant M. Krupa
vičius akimoju paminėjęs eilę organizacijų, 
reikalaujančių susitarimą tvirtinti be jokių 
motyvacijų. Ta pačia proga puse lūpų 
VLIKo pirmininkas paminėjęs porą orga
nizacijų, protestuojančių prieš susitarimo 
tvirtinimą. Galiausiai, taip pat kai kuriems 
VLIKo nariams pageidaujant, buvę paskai
tyt! Lietuvos pasiuntinių atsakymai.

1. Įgaliotas ministeris Vašingtone 2a- 

deikis išreiškęs pageidavimą susitarimą 
tvirtinti be jokių motyvacijų, pažymėda
mas, jog diplomatai Lietuvos Diplomatijos 
Šefo titulą pripažįsta ir su tokia institu
cija skaitosi.

2. Lietuvos pasiuntinys Pietų Amerikai 
Graužinis savo atsakyme pažymi, jog rei
kia susitarimą tvirtinti ir be motyvacijos, 
nes prijungimas pateiktos motyvacijos kar
tu reikštų paneigimą susitarimo ir Lietu
vos Diplomatijos Šefo titulo, kurį pripa
žįsta svetimos vyriausybės.

3. Lietuvos įgaliotas ministeris Londone, 
V. K Balutis, duoda sugestijų, jog susi
tarimą tektų tvirtinti be jokių motyvacijų, 
pažymėdamas, jog VLIKo nenoras pripa
žinti Lietuvos Diplomatijos Šefo titulo, ku
rį pripažįsta svetimos valstybės, yra lygu 
sienos griovimui.

4. Lietuvos atstovas prie Sv. Sosto Gird
vainis pažymi, jog tektų susitarimą tvirtin
ti be jokios motyvacijos, kurios raidė ir 
dvasia griauna susitarimą.

5. Lietuvos atstovas Prancūzijai Dr. Bač- 
kis ilgame laiške įrodinėja susitarimo 
tvirtinimo būtinumą, tačiau laišką baigia 
pažymėdamas, jog turėjęs privatų pokalbį, 
kuriame buvę pritarta motyvacijai.

TREMTĮ yra pasiekusios informacijos, 
jog visi Lietuvos įgalioti ministerial, diplo
matiniai atstovai, generaliniai konsulai ir 
konsulai LDS S. Lozoraičiui yra pareiškę 
pritarią pasiekto su VLIKo delegacija su
sitarimo tvirtinimui. Matomai ne visų pra
nešimai Vilką buvo pasiekę. Red. 
„DIPLOMATŲ NUOMONE VLIKui NĖRA 

PRIVALOMA..
VLIKo nariams patyrus tik minėtus Lie

tuvos diplomatų pasisakymus, kurių di
džiuma pritaria tvirtinimui susitarimo be 
jokių motyvacijų, buvo einama prie balsa
vimo. Dr. Karvelis vėl pateikęs balsavimui 
jau minėtą motyvaciją, kuriai nepritaria 
nei Lietuvos diplomatei, nei pankių VLIKe - 
esančių grupių atstovai. VLIKo priminin- 
kas išsitaręs, jog diplomatai tik šiaip sau 
buvę supažindinami su tekstais, tačiau jų 
nuomonė VLIKo nesaistanti.

Dešiniųjų pateiktam siūlymui balsuoti 
susitarimą su motyvacija, buv. delegacijos 
primininkas Norkaitis pasiūlęs balsavimą 
be jokios motyvacijos, tokio susitarimo, 
koks buvo pasiektas.

Dešinieji savo siūlymo neatsiėmė. VLIKo 
pirmininkas dar siūlęs tvirtinimą atidėti, 
tačiau nerasta atidėjimui pritarimo, ka
dangi nebuvo atsisakoma motyvacijos.

Balsuojant už susitarimą su motyvacija, 
už pasisakę dešinieji, prieš kiti 5 atstovai. 
Gi balsuojant už susitarimą be jokių mo
tyvacijų, 5 dešiniųjų atstovai balsavę 
prieš. Tokiu būdu susitarimo VLIKas ne-
pajėgęs patvirtinti.

NĖRA BLOGO, KURIS NEIŠEITŲ Į 
GERĄ...

VLIKo kai kurių grupių aiškus ir nedvi
prasmiškas nusigręžimas nuo Lietuvos su
verenumo tęsėjų mūsų diplomatų pageida
vimų yra viena iš ryškiausių VLIKo isto
rijoje poelgių, parodančių, jog bene klai
dingai šitie žmonės išdrįso save pasivadin
ti Lietuvos laisvinimo veiksniais. Jėgų ap
jungimo reikalas jiems svetimas, gi pir
mauja partinis interesas. Taip pat dabar, 
dėl dešiniųjų nenuolaidumo nepatvirtinus 
susitarimo su Lietuvos diplomatais, pradė
jo aiškėti dar ir kita medalio pusė: — be 
reikalo (tačiau sąmoningai) buvo žaukta 
kituose matant totalistinius šešėlius. Pasi
rodo, kad tokios užmačios buvo bene ar
čiausia širdies tiems, kurie rado reikalo 
priešintis bendradarbiavimui su Lietuvos 
diplomatais.

Susitarimo su Lietuvos diplomatais at
metimu VLIKas įėjo sunkios krizės fazėn, 
iš kurios išėjimas nebus lengvas. Tačiau 
po audrų seka pragiedrėjimai... Sį kartą 
bent paaiškėjo susitarimo netvirtinimo 
autoriai.

Atominės krosnys
Britų atominių tyrimų centre Har- 

wellyje paskutiniu metu buvo daromi ban
dymai atominę energiją pritaikyti taikos 
metui. Tirta galimybė atominę energiją 
panaudoti apšildymui. Bandymai davė ge
rų vaisių ir jau paskutiniu metu pradėtas 
atominių tyrimų centro eilės įstaigų apšil
dymas atomine energija. Padarytas atitin
kamas centrinio apšildymo tinklas, kuris 
aptarnaujamas iš atomine jėga apšildomos 
centrinės krosnies.
Vokietijos sienos bus saugomos amerikiečių 

tankais
Bonna. Bonnos vyriausybės sluogsniai 

informuoja, jog maždaug po mėnesio laiko 
Vokietijos sienų apsaugai bus panaudoti 
judrūs amerikiečių gamybos tankai, gin
kluoti kulkosvydžiais.

Korėjoje nužudė . 
6000 amerikiečiu belaisvi*;
Derybos dėl ginklų paliaubų Korėjoje 

dar tebevyksta. Komunistų reikalavimą 
dėl demarkacinės linijos nustatymo galiau
siai apsisprendė pripažinti Jungtinių Tau
tų karo vadovybė. Tačiau kai buvo sutikta 
su jų reikalavimu, staiga jie nejaukiai pa
sijuto ir paprašė laiko apsigalvoti. Spėja
ma, kad tas laikas norimas išnaudoti susi
siekimui su Maskva, kad būtų patirta, ar 
ji sutiks su tokiu nutarimu. Ir kaip tik tuo 
laiku, kada komunistai gavo laiko apsis- 
varstyti dėl jų siūlytų paliaubų sąlygų pri
imtinumo, kadangi su jomis sutiko JT ka
rinė vadovybė, Korėjos fronte kovos žy
miai pagyvėjo. Komunistų pajėgos pradė
jo įvairiose fronto vietose naktinį puolimą.

Galiausiai šiaurinės Korėjos radio siųs
tuvas paskelbė Siaurinės Korėjos vyriau
sybės 4 punktų programą dėl karo baigi
mo. Toje programoje reikalaujama sulai
kyti kovas, priimti šiaurės korėjiečių ir 
kiniečių siūlymus. Toliau turįs sekti sveti
mų pajėgų iš Korėjos atitraukimas ir 
griežtas nubaudimas įvykdytų „brutalumų".

Paskutinis reikalavimas yra komunistų 
siekimas dengti savo nusikaltimus. JT ka
rinių pajėgų vadas gen. Ridgway kaip tik 
paskutinėmis dienomis paskelbė surinktus 
duomenis apie šiaurės korėjiečių in kinie
čių elgesį su karo belaisviais. Iki šiol ko
munistų nukankinę apie 6000 nelaisvėn pa
tekusių amerikiečių karių. Taip pat nu
kankinta bei badu numarinta tūkstančiai 
pietų korėjiečių belaisvių.

Komunistai, siekdami atremti jų nusikal
timų viešum iškėlimą, paskelbė, jog JT be
laisvių stovyklose badu esą išmarinta 
17 000 šiaurės korėjiečių...

Tebekalba 
dėl nusiginklavimo ...

Jungtinių Tautų Paryžiuje vykstančiame 
visumos susirinkime ir toliau kalbama apie 
ginklavimo apribojimo reikalą. JAV užsie
nio reikalų ministerio Acheąono pateikta- 
sts--phinas-dlakiit^jemas. Numatoma su- ' 
daryti 12 valstybių atstovų komusija, kuri 
paruoštų karinių pajėgų pasaulyje apribo
jimo planą, kuris turėtų būti patvirtinttas 
sušauktos nusiginklavimo konferencijos. 
Šiuo planu, esą, numatoma iki tiek apri
boti visų šalių karines pajėgas, kad jos ne
galėtų pasaulyje sukelti agresijos, o tebu- 
detų savo kraštų laisvės sargyboje.

Maskva šį vakariečių siūlomą planą va
dina juokingu ir jam visiškai nepritaria.

Tokiu atveju ir pastangos apriboti gin
klavimą negali būti sėkmingos. Tai dau
giau proga dar kartą laisvajam vakarų pa
sauliui įrodyti sovietų nenorą bendradar
biauti ir jų agresines užmačias.

Akimirkos informacija
* Vokiečiai priklausiusieji SS daliniams 

nutarė susiburti organizacijon. Vakarų Vo
kietijos vyriausybei pateikti klausimai, ar 
ji leisianti tai organizacijai atsikurti.

* Neramumai Sueso kanalo zonoje juo 
toliau, juo daugiau didėja ir dažnėja. Lap
kričio 18 d., sekmadienį, kelias valandas 
truko susišaudymas britų karių su egiptie
čių priešbritiško judėjimo nariais. Naktį 
gatvėje buvo rasti du nužudyti britų kari
ninkai. Nežiūrint vis didėjančio egiptiečių 
judėjimo prieš britus, Egipto užsienio rei
kalų ministeris susitiksiąs su Turkijos už
sienio reikalų ministeriu aptarti numaty
tam Artimųjų Rytų Komandos planui, ku
rio paruošime dalyvavo ir Turkija.

* Lapkričio mėnesio pirmoje pusėje 
Vokietijoje bedarbių skaičius padidėjo 
43 000.

* Siaurinėje Italijoje kilusieji potvy
niai ir toliau plečiasi. 100 asmenų prigėrė. 
150 000 italų gyventojų iš potvynio paliestų 
sričių turėjo išsikelti.
’ Siaurinėj Italijoj kilusių potvynių pasėko
je iš apsemtų sričių jau iškeldinta 200 000 
gyventojų, kuriems suteiktas karo pabėgė
lių statusas ir jie aprūpinami maistu, ap- \ 
ranga ir apgyvendinimu. Aukos nuo pot
vynių nukentėjusiems italams plaukia iš 
viso pasaulio.

* Japonijos imperatorius pasirašė tai
kos ir savitarpinės pagalbos sutartį su 
Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis. Japo
nijos parlamento sutartis taip pat patvir
tinta.

* Vakarų Vokietijos kancleris Adenau- 
eris išvyko Paryžiun, kur dalyvaus užsie
nio ministeriu susitikime, aptariant Vokie
tijos įjungimo Vakarų Europos gynybos 
gynybos sistemon klausimą.

* JAV vėl pradėti vykdyti atominių 
bombų bandymai.
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Svarstymai

Lapkričio 23-ji
Klekvieneriais metais su dideliu susitel

kimu minime lapkričio 23-ją — Lietuvos 
kariuomenės šventę. Tos šventės proga 
žvilgteriama praeitin, į lietuvių tautos nu
eitą tragingą kelią, į jos istorijos srovėje 
pasiektus laimėjimus, garsinusius Lietuvos 
vardą svečios šalyse, kuriuos vėliau sekė 
nesėkmės, atėjo Lietuvai sunkios slėglos 
Ir ilgus laikotarpius trukusios sutemos.

Marga ir traginga Lietuvos praeitis. Čia 
jos vyrai turi vadovaujamą vaidmenį nuo 
Baltijos jūros iki Juodųjų marių, čia, žiū
rėk, vyksta Lietuvos padalinimai, pasibaigę 
ilgai trukusia caristinės Rusijos sunkia 
vergove, kada ir gimtasis raštas buvo drau
džiamas. Tačiau ir tos sunkios verguvės 
metais lietuvio nepalūžta. Radosi vyrų, ku
rie ėjo anapus Nemuno ir Širvintos per 
sieną, ten spausdino lietuviškus laikraš
čius, knygas, jas slapta gabeno pavergton 
tėvynėn, platino, kad neužgestų paskutinis 
vilties žiburėlis, jog ateis metas, kada Lie
tuva vėl kelsis naujam gyvenimui. Tačiau 
kol ji kelsis, reikia patiems keltis dvasio
je, burtis draugėn, kad vargas būtų pake- 
iiamesnis, kad darbas įmanomesnis. Štai 
kaip tik šiuo laiku sušvinta AUŠRA, su
nirti Kudirkos VARPAS, šaukiąs kelkitės, 
kelkitės.

Kova dėl tautos laisvės atgavimo nebu
vo lengva. Daug knygeštų ir kovotojų dėl 
Lietuvos laisvės savo kaulais nuklojo ke
lius į tolimojo Sibiro taigas. Tačiau vietoje 
žuvusiųjų stojo nauji kovotojai. Lietuvos 
laisvės aušra pradėjo įgauti aiškesnes apy
braižas.

Pagaliau, ant Pirmojo Pasaulinio Karo 
griuvėsių, nualinta ir nuvarginta Lietuva 
kėlėsi nepriklausomam valstybiniam gyve
nimui. Artojas metė arklą ir, pašauktas, 
stojo ginti tėvynės. Greta jo rikiavosi dar
bininkas, jaunuolis moksleivis, palikęs mo
kyklos suolą, mokytojas. Kovos dėl Lietu
vos nepriklausomybės buvo kovoju*-’- •• 
Lietuvos laisvės darbo išdava. Iš Visų gy
ventojų sluogsnių savanoriais jungimasis į 
kovas dėl Lietuvos laisvės buvo didelio 
tautos troškulio būti laisvai išraiška.

Šiandien Lietuva Išgyvena dar slėgesnį 
sunkmetį, kokį jai teko Išgyventi istorijos 
eigoje. Žymi tautos dalis atplėšta nuo gim
tųjų namų ir ištremta į Rusijos stepes, kur 
buvo varomi Lietuvos knygnešiai. Namuose 
palikęs lietuvis nustojo visų turėtų šeimi
ninko teisių. Jis suvergintas ir nualintas. 
Dalis lietuvių, buvusio karo skersvėjų pa
sėkoje, atsidūrė laisvojo pasaulio dalyje be
namiais. Ilgiau trankąs benamiškumas da
ro žymius įspaudus benamiuose, o ypač jų 
priaugančiojo kartoje.

Kad Lietuva būtų pajėgi prisikelti po iš
gyvenamo sunkmečio ir būsimų audri}, yra 
būtina jėgas telkti ir derinti darbus jau 
dabar.

Tačiau ar visų tatai daroma? Pasižval
gius po benamiškumo klystakius, kuriais 
tenka eiti tremties kelią, akyliam stebėto
jui pasisektų įžvelgti ir gražių pastangų, 
tačiau jis taip pat daug pastebėtų ir tokių 
paraiškų, kurios negausias ir retas mūsų 
jėgas dar daugiau sklaido ir skaldo.

Kiek daug benamiškume kalbama Lietu
vos laisvinimo temomis. Turimi veiksniai, 
kurie patys save pasivadino laisvinimo 
veiksniais. Jų pareiga apjungti visas pozi
tyvias jėgas, kad darbas būtų sėkmingesnis 
ir našesnis. Tačiau tatai nedaroma. Laisvi
nimo reikalą labai ir labai dažnai užtemdo 
ir nustelbia grupinis bei partinis išrokavi- 
mas, jau dabar, tūnint svetimoje kertėje, 
užsimojimas susidaryti sau pozicijas, kad 
jėga būtų prisiveržta prie valdžios lovio.

Kai save pasivadinusieji laisvinimo 
veiksniais savo poelgiais išryškina šitokias 
užmačias, tada jau sunku tą grupinį tar
pusavio stumdymąsi pavadinti pavergto 
krašto laisvinimo pastanga. Simas Migliną;

Ar atgabeno korėjiečių j Lietuvą?
(7) PASAKOJA PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ PRASIVERŽĘ LIETUVIAI

Jau anksčiau TREMTYJE buvo pateikta 
informacijų, jog šių metų pavasariop į Lie
tuvą buvę atgabenta korėjiečių, ypač ka
ro pasėkoje našlaičiais tapusių korėjiečių 
vaikų. Tokias informacijas pateikė šią va
sarą iš Lietuvos vakarų Vokietiją pasieku
sieji vokiečiai.

Dabar šia pačia tema yra progos išsikal
bėti su lietuviais vyrais, pasiekusiais 
laisvę.

— Matyti korėjiečių Lietuvoje neteko, — 
vienas pasakoja, — tačiau šių metų pava
sarį buvo plačiai kalbama, kad esą atkelta 
nemaža korėjiečių vaikų. Apie tai buvo 
kalbama tiek Lietuvos provincijoje, tiek 
miestuose.

Gyventojuose buvo rodoma net tam tikro 
susidomėjimo atgabentais korėjiečių vai
kais. Ypač pačioje pradžioje, kai tokios 
kalbos pasklido. Dažną domino proga gau
ti pinigų. Buvo kalbama, kad toms lietu
vių šeimoms, kurios pas save priimsiančios 
koreėjiečių vaikus,už priimtą vaiką gausian
čios kas mėnuo po 400 rublių. Atsižvelgiant 
į Lietuvoje esančius sunkumus, radosi ne
maža gyventojų, kurie, atrodė, turėjo nore 
gauti korėjietį vaiką.

— Tačiau kalbos paliko kalboms. Gal tų 
vaikų į kai kurias vietoves ir iš tiesų buvo 
atvežta, kadangi apie tai buvo gana plačiai 
kalbama. Bet vietovėse, kuriose paskutiniu 
metu teko gyventi, — sako vyrai, — ne
teko matyti, kad būtų vykęs korėjiečių vai
kų lietuviams „dalinimas“.

Kiek vėliau pasirodė nauja kalbų banga 
Esą priimąs auginti korėjietį vaiką privalo 
jam duoti savo pavardę. Kai jau tokios 
kalbos pradėjo sklisti, tada ir gyventojų 
noras gauti auginti korėjietį vaiką, o ta 
pačia proga kas mėnuo gauti po 400 rublių, 
pradėjo atslūgti.

Ar daug rusų koichozininkų Lietuvoje?
— Kolchozuose rusų visai nėra. Kolcho

zai yra grynai lietuvių rankose. Kas kita 
sovehozai. Šių vadovybėje daugiausia yra
rusai. Pasitaiko, kad ir sovehozų adminis
tracijoj yra dirbančių lietuvių, tačiau daž
niausiai jau žemesnėse pareigose. Direk
toriais daugiausia yra rusai, atkelti iš „bro
liškų“ respublikų.

Miestai daro vis svetimesnį vaizdą
Lietuvos miestai, ypač Klaipėda, Vilnius, 

dalimi ir Kaunas, metai po metų daro vis 
svetimesnį vaizdą. Čia rusų sutiksi kiek
viename žingsnyje. Čia daug kur jie užėmę 
svarbesnius įstaigų postus, daug karininkų 
atsigabenę savo šeimas.

Maišosi rusų ir provincijoje. Pavyzdžiui 
kiekviename rajone pasodintas iš Maskvos 
atgabentas rusas vadinamoms derliaus pa
ruošoms išreikalauti. Šie įgaliotiniai įsikū
rę daugiausia valsčių miesteliuose, atsiga
benę šeimas, tačiau Lietuvos provincijos 
gilumoje nesirodo. Nesirodo jie ir kolcho
zuose.

— Bijosi, kad kojų nepatiestų, — juo
kauja vyrai.

Lygiai taip pat rečiau Lietuvos kaimuose 
rodosi vadinamųjų „liaudies gynėjų“ bei is- 
tribitellų viršininkai, kurie išimtinai yra 
rusai. Jie gerai nujaučia, kad susidūrimas 
su lietuviais partizanais geruoju nesibaig
tų. Dėl to dirėktyvas duoda iš savo būsti
nių, patys vengdami maišytis provincijoje.

Stipriausi lietuvybės židiniai — kaime
Lietuvos miestus vis daugiau užplūstant 

įvairiems rusų pareigūnams, darosi vaizdas

nykus. Miestai nustoja lietuviškumo požy
mių. Lietuvos provincija iki šiol daugiau
sia palikusi lietuviška. Nors ir čia gyven
tojai daug kur praretinti išvežimais, tačiau 
lietuviška dvasia, kad ir ji prislėgta sunkių 
išgyvenimų, palikusi nepalaužta.
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Mūsų atstovai Stiasburge
Strassburgas. Lapkričio 19 dieną 

Strassburge prasidėjo Europos Tarybos pa
tariamoji rudens sesija. Būdinga tai, kad 
šį kartą stebėtojais atvyko dalyvauti ame
rikiečių 14 senatorių delegacija. Europos 
darybos patariamojoj sesijon dalyvauja 20 
europinių valstybių atstovai.

Neoficialiais stebėtojais Strassburgo po
sėdžiuose dalyvauja Dr. J. Baltrušaitis ir

Jau šiandien lietuviai vyrai kovoja 
dėl Lietuvos laisvės

Sunkiai 1918 metais kėlėsi Lietuva ne
priklausomam valstybiniam gyvenimui. Iš 
rytų į ją veržėsi raudonųjų bolševikų ban
dos, o vakaruose dar buvo vokiečių armi
jos likučiai. 1918 metais lapkričio 23 dieną 
ministeris pirmininkas M. Sleževičius iš
leido pirmą įsakymą Lietuvos kariuomenei. 
Juo vyrai buvo pakviesti prie ginklo ginti 
savo tėvų žemę. Į atsišaukimą gausiai at
siliepė Lietuvos sūnūs. Stojo prie ginklo 
tiek naginėti sodiečiai, tiek paprasti dar
bininkai, tiek moksleivei bei šviesuoliai. 
Visi vieningai ėjo ginti savo krašto, kad 
jame daugiau nešeimininkautų svetimieji. 
Prastai ginkluotų vyrų ryžtas padarė ste
buklus. Lietuvai buvo iškovota laisvė, jon 
besiveržiančios raudonarmiečių gaujos bu-

Dr. S. Bačkis. vo išvarytos. Bet ramybė neilgai truko.

Vytauto Didžiojo paminklas Karo Mokykloje laisvės metais.

1920. X. 7 d. buvo su lenkais pasfražyta 
sutartis Suvalkuose, kuria Vilnios pripa
žintas Lietuvai. Po dviejų dienų lenkai 
sutartį sulaužė, pagrobdami Vilnių. Vėl 
prasidėjo lietuvių karių sunkios kovos ties 
Sirvintais, Giedraičiais. Nežiūrint patiria
mu nuostolių priešas buvo priverčiamas 
trauktis. Tačiau kaip tik tuo metu, kai 
persvara radosi lietuvių pusėje, prancūzų 
vadovaujama tarptautinė komisija kovas 
sustabdė, kartimis nužymėdama demarkaci
nę liniją, kuria Vilnius ir Vilniaus sritis 
atplėšta nuo Lietuvos.

Ant karo griuvėsių, po sunkių kovų dėl 
laisvės išėjusi valstybinio gyvenimam Lie
tuva, jau iš pirmųjų dienų patyrusi kai
mynų klastą, nepalūžo. Prasidėjo krašto 
atstatymas grynomis rankomis, tačiau di
deliu pasiryžimu. Per 22 valstybinio gy
venimo metus įvairiose Lietuvos gyvenimo 
srityse buvo pasiekti didžiuliai laimėjimai.

Nū, gyvenant svetimoje pastogėje, tenka 
minėti Lietuvos kariuomenės žygius dėl 
Lietuvos laisvės. Nemaža lietuvių karių ir 
šiandien kovoja dėl Lietuvos laisvės. Vieni 
pavergtame krašte vadovauja partizanams, 
kiti Korėjos fronte kovoja su komunistų 
bandomis, treti Indokinijoje. Nemaža lietu
vių šiandien yra amerikiečių kariuomenėje, 
kurie ruošiasi žygiui laisvinti tėvynę; eilė 
lietuvių dalinių atlieka karinius uždavinius 
Vakarų Vokietijoje. Kaip džiugu skaityti 
apie lietuvių kuopą pantoninių tiltų sta
tyme turinčią rekordą. Visi šie. vyrai jau 
šiandien daro įnašą Lietuvos laisvei. Okai 
tiems vyrams teks statyti tiltą per Nemu
ną, tada jie jį dar greičiau statys, negu 
kad šiandien per Mainą.

Minint Lietuvos kariuomenės šventę yra 
būtina šiandien kiekvienam lietuviui per
siimti ta kovos dvasia, kokia dėl Lietuvos 
laisvės kovojo savanoriai ir lietuviai parti
zanai. Stp. Paulauskas.

Kovos Korėjos „širdies skausmų“ kalnuose
Karas Korėjoje tęsiasi jau arti pusantrų 

metų. Per tą laiką šiose kovose po Jungti
nių Tautų vėliava kovojusių karių žuvu
siais, sužeistais ir dingusiais bei į nelaisvę 
patekusiais skaitoma per 100 000. Kovoms 
ir šiandien nematyti galo. Nors kuris lai
kas su pertraukomis trunka pasikalbėjimai 
ginklų paliaubų reikalu, tačiau ir šių pokal
bių metu kovos fronte nenutrūksta. Pasku
tiniu metu kietos kovos vyko rytų Korėjos 
kalnynuose, trukusios ištisą mėnesį laiko. 
Šios kovos laikomos pačios iš kiečiausių, 
vykusių Korėjoje. Čia buvo kovojama dėl 
kiekvienos žemės pėdos, dėl kiekvienos uo
los. Kraujas ir> prakaitas tekėjo upeliais, 
— rašo karo korespondentai, — tačiau lai
mėtojais išėjo po Jungtinių Tautų vėliava 
kovoją kariai.
šitaip amerikiečiai korespondentai aprašo 

kautynių lauką
Granatų išraustos duobės, susprogdintos 

uolos, degtukais paversti miškai, išardyti 
bunkeriai, spygliuotų vielų užtvaros, — tai 
yra vaizdas einant rytų Korėjos kalnų ma
syvu, vadinamu „Širdies kančių“ kalnais. 
Šiuose kalnuose iš šiaurės pietų linkui nu- 
tysusuose gūbriuose komunistai buvo įsi
rengę sutvirtinimus, kurie baigėsi kalnų

viršūnėse įrengtomis trimis atsparos lini
jomis, atsiremiančiomis į du slėnius.

Naktį į 13 rugsėjo čia prasidėjo JT ka
rių puolimas, remiamas stiprios artilerijos 
ugnies. Rūko apsuptą rugsėjo 13 dieno ryt
metį amerikiečių 2 divizijos dalinys, den
giamas artilerijos ugnies, įsiveržė šiaurinėn 
slėnio dalin. Po trijų dienų kovų amerikie
čių kariams pasisekė koją įkelti į kalnų 
atšlaites, kuriuose komunistai buvo įsiren
gė bunkerius. Tačiau amerikiečių daliniui, 
bataliono stiprumo, nepasisekė perkirsti 
komunistų linijas. Priešas kovojo dėl kiek
vieno medžio, jis pasirodė iš po kiek
vieno akmens, iŠ kiekvieno krūmo; jį 
iš įsirengtų bunkerių nesisekė Išmušti, nes 
sprogstančios granatos atsimušė į uolų 
keteras. Galiausiai buvo paleisti j darbą 
granatsvaidžiai ir minosvaidžiai, priešui 
padarę didžiulių nuostolių.

Amerikiečių 23 pulko batalionas per 
dvyliką kartų buvo pasiekęs rytines kalnų 
aukštumas, kur buvo susidurta su šiaurės 
korėjiečių kariais. Jie kovojo ligi pasku
tinio šūvio. Sužeisti, kruvinais veidais ne
metė ginklų iš rankų ir toliau kovojo. Dėl 
nepaprasto atkaklumo, nesiskaitant su pa
tiriamais nuostoliais, tie kariai buvo pava

dinti kariais savižudžiais.
Galiausiai 9 pulko batalionui pasisekė 

užimti „širdies kančių“ kalnyno pietinę 
aukštumą, kuri eilę kartų ėjo iš rankų į 
rankas. Pėda po pėdos žygis buvo tęsia
mas toliau. Priešas buvo apmėtomas pade
gamosiomis Napalm bombomis ir tiesioginia 
artilerijos apšaudymu. Tačiau kalnų Uoly
nuose įrengti bunkeriai buvo atsparūs ar
tilerijos sviediniams.

Kitas amerikiečių batalionas, kovojąs 
centriniame kalnų sektoriuje, po penkių 
nesėkmingų puolimų, rugsėjo 23 dienos 
ankstų rytmetį įsiveržė į eilę bunkerių ir 
juos užėmė.

Galiausiai tankų puolimais, kurie buvo 
remiami stiprios artilerijos, pasisekė giliau 
įsiveržti slėnin, kur komunistai buvo su
telkę savo rezervus. Atkirtus juos nuo 
šaudmenų, rezervų, tolimesnės kovos ėjo 
kiek lengviau. Spalio 12 dieną, praėjus ly
giai mėnesiui laiko, amerikiečių kariai Ša
kelė vėliavą „širdies kančių“ kalnyno vir
šukalnėje.

Kovos dėl tų aukštumų buvo pačios kie
čiausios, intensyviausios ir ilgiausiai tru
kusios kovos Korėjos kare, trunkančiame 
arti pusantrų metų.
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SUDIE, PONE GIPSE
Išvertė K. Barėnas

— Tarp kaip Gipsas, — vėliau būdavo sakoma. — Saugok, Dieve, berniuką — jis paklausė taip, lyg 
Jis Išsisuko. Man rodos, kad tokiame amžiuje viskas būtų keisti žvėrys iš zoologijos sodo!
išeina į gerą, ką tik ką kam nors pasakytum. _ Na, štai — hm — turi vieną, gali susitikti su p.

— Graisonai, po pertraukos --hm — pastovėk.
Paskui:
— Graisonai, nenoriu — hm — būti griežtas, nes 

tu apskritai visiškai gerai — hm — dirbi, bet šiandien 
— hm neatrodo, kad tu net iš viso bandytum dirbti. 
Ar kas nors yra?

— N-ne, pone.
— Na, hm, — apie tai nekalbėsim, bet — hm — ki

tą kartą lauksiu iš tavęs geresnių dalykų.
Kitą rytą mokykloje buvo garsiai kalbama, kad

— Ne, hm, negalėčiau pasakyti, kad — hm — kiek 
daugiau būčiau — hm — apie tai pagalvojęs.

— Na, pone Cipinge, štai tamstai pasiūlymas apsė- 
svarstyti. Valdytojai, žinoma, sutiktų, kad tamsta bū- 
tum tinkamai aprūpintas pensija.

Gipsas staiga užsidegė.
— Bet — hm — aš nenoriu išeiti į pensiją. Man — 

hm — nėra reikalo svarstyti.
— Nepaisant net tai, kad aš tamstai siūlau?
— Bet — hm — nežinau, kodėl aš turėčiau eit?!

M.

Senis Mekirumas, po Veterbio atėjęs mokyklos ve
dėju ir vedėjavęs net trisdešimt metų, 1900 m. staiga 
mirė plaučių uždegimu; kol buvo paskirtas jo įpėdinis, 
Cipsas ėjo Brukfildo vedėjo pareigas. Valdytojams būta 
gražiausios progos patvirtinti jį nuolatiniu vedėju, bet 
Cipsas nebuvo perdaug nusivylęs, kai šie įvesdino žy
miai jaunesnį, trisdešimt septynerių, švitintį pirmarū
šiais pažymėjimais ir atsižymėjimais ir turintį tokios 
rūšies asmenybę, jog pajėgtų nutildyti Didžiąją Salę 
tik kilstelėjęs. Cipsui nebuvo ko nė rungtis su tokios 
rūšies žmogum; toks jis niekad nebuvo ir negalėjo bū
ti, žinojo tai. Jis buvo žymiai minkštesnis ir ne toks 
žiaurus gyvulys.

Tie 1913 metai, paskutinieji prieš išeinant į pensiją, 
kupini ryškiai atsimenamų vaizdų.

Gegužės rytas; neįprastu laiku suskamba mokyklos 
varpelis; visi kviečiami susirinkti į Didžiąją Salę. Rals
tonas, naujasis vedėjas, labai išdidus ir jaučiąs savo 
vertę, išsiskiriąs minioje šaltu griežtumu.

— Visi jūs labai nuliūsite išgirdę, kad šį rytą mirė 
Jo Didenybė Karalius Edvardas Septintasis... Šian
dien po pietų nebus pamokų, bet pusė penktos koply
čioje bus atlaikytos pamaldos.

Vasaros rytas prie geležinkelio netoli Brukfildo.
Streikavo geležinkeliečiai, garvežius valdė kareiviai, į tros lempa, kuri šviesėja ir baltėja prieš perdegdama, 
traukinius buvo mėtomi akmenys. Brukfildo berniukai

• saugojo liniją, jiems atrodė, kad visas šitas reikalas — 
puikus pokštas. Jiems vadovavęs Cipsas stovėjo tolė
liau, kalbėdamasis su vyru prie trobos vartų. Pneėjo 
jaunasis Krikdeilis.

— Atsiprašau, pone, ką mums daryti, jei susitik- klasė verčia Vergilijų, nelabai sumaniai, nes laikraš-
tume su streikininkais? čiuose esama jaudinančių žinių; ypač jaunasis Grai-

— O ar norėtumėte sutikti bent vieną? sonas buvo neatidus ir išsiblaškęs. Ramus, nervingas
— N-nežinau, pone. berniukas.

Džonsu — jis streikininkas. Kai eina pareigas, jis at- Graisono tėvas plaukęs Titaniku ir dėl jo likimo neatė- 
saklngas už ženklų perjungimą stotyje. Daugelį kartų 
savo gyvybę jūs patikite į jo rankas.

Po to mokykloje buvo pasakojamas šis atsitikimas.
Štai Cipsas kalbėjosi su streikininku. Kalbėjosi jie 

abu ramiai.
Cipsas, daugelį kartų gražiai pergalvojęs, visada 

pats sau pridurdavo, kad Katrytė būtų pagyrusi ir taip 
pat pralinksmėjusi.

Visados, kas ten bebūtų ir kuria linkme bepasuktų 
ar nukreivotų politikai, jis visada pasitikėdavo Anglija, 
anglo kūnu ir krauju, ir Brukfildu, ta vieta, kurios 
galutinė vertė buvo paremta į tai, kiek ji pati garbin
gumu derinosi ar nesiderino su visu angliškuoju sceno
vaizdžiu. Jam išliko vizija, su kiekvieneriais metais 
vis ryškėjus!, tos Anglijos, kuriai buvo dienų, kada 
patogumai atrodė dingstą, tautos, vairuojamos tokiais 
kanalais, kur ant plauko kabanti klaida galėjo būti 
lemiama. Jis atsiminė auksinį jubiliejų; Brukfilde tuo
met buvo didžiosios atostogos, ir jis su Katryte nuva
žiavo į Londoną pažiūrėti iškilmių. Ta senoji ir legen- 
darinė ponia, sėdinti savo karietoje, lyg kokia trapi 
medinė lėlė, įspūdingai simbolizavo tiek daug dalykų, 
kurie, kaip ir ji pati, artėjo į galą. Ar tai buvo tik 
šimtmetis, ar ištisas laikotarpis?

O paskui tas pašėlęs Edvardo dešimtmetis, lyg elek-

Streikai ir nedarbas, šampanu laistomos vakarienės 
ir bedarbių žygiavimas, kiniečių darbininkai, mokes
čių reforma, J. D. L. Drednautas, Markoms, Airijos 
savivaldos įstatymas, daktaras Kripenas, sufražistės ...

Vėjuotas ir lietingas balandžio vakaras; ketvirtoji

jusi žinia.
Graisonas pasiprašė paleisti iš pamokų; mokykla 

susijaudinusi visą dieną tegyveno jo rūpesčiais. Pas
kui atėjo žinia, kad jo tėvas esąs tarp išgelbėtųjų.

Cipsas padavė berniukui ranką.
— Na, Graisonai, man — hm — malonu. Laiminga 

pabaiga. Tu turi būti labai patenkintas gyvenimu.
— T-taip, pone.
Ramus, nervingas berniukas. O tai buvo Garsonas 

vyresnysis, ne jaunesnysis, kuriam vėliau Cipsui buvo 
proga reikšti užuojautą.

11.

— Tuo atveju būtų truputį prastesni reikalai
O tada jie atsisėdo, Ralstonas šaldamas ir kietėda- 

mas, Gipsas karštėdamas ir labiau tūždamas, kol paga
liau ledo šaltumo Ralstonas pratarė:

— Kai jau tamsta, pone Cipinge, verti mane kal
bėti aiškiais žodžiais, tai štai tamstai jie. Paskutiniuo
ju laiku tamsta čia nepakėlei savo svorio. Tamstos 
mokymo metodai atsilikę ir senamadžiai; tamstos įpro
čiai rodo apsileidimą; tamsta taip nekreipi dėmesio į 
mano nurodymus, kad del šito, jei tamstos atveju bū
tų jaunesnis, turėčiau reaguoti, kaip į užimamosios vie
tos negerbimą. Nenoriu šitaip daryti, pone Cipinge, ir 
tamsta turėtum priskirti tai mano atlaidumui, kurio 
taip ilgai laikiausi.

— Bet, — pradėjo Cipsas, visiškai susipainiojęs; 
tada jis pradėjo imti atskirus žodžius iš nepaprasto 
kaltinimo. — Tamsta sakai — hm — apsileidimas?

— Taip, tamsta pasižiūrėk į savo vilkimuosius dra
bužius. Man žinoma, kad tie tamstos drabužiai visai 
mokyklai yra nuolatinė proga pasilinksminti.

Cipsas taip pat žinojo tai, bet jam niekad neatrodė 
kad čia labai apgailėtinas reikalas/

Jis tęsė:
— Ir tamsta — hm — taip pat ka&ą sakei apie 

neklusnumą?
— Ne, nesakiau. Aš sakiau, kad jaunesnio žmogaus 

atveju turėčiau šitaip vertinti. Tamstos atveju tai grei
čiau yra aptingimo ir atkaklumo mišinys. Pavyzdžiui, 
tas lotynų kalbos tarsenos klausimas — man rodos, 
I>rieš metų metus esu sakęs tamstai, kad noriu, jog 
soje mokykloje būtų laikomasi naujojo stiliaus. M#

O paskui ginčas su Ralstonu. Juokingas dalykas, 
bet Cipsas niekad nemėgo jo; Jis buvo įtaigus, žiaurus, 
garbėtroška, bet kažkaip nelabai mėgiamas. Reikia pri
pažinti tai, kad jis pataisė Brukfildo, kaip mokyklos, 
padėtį, ir, kiek atmintis siekia, pirmą kartą susidarė 
laukiančiųjų įstoti sąrašai. Ralstonas buvo gyvas lai
dininkas; puikus srovės perdavėjas, bet jo reikėjo sau
gotis.

Cipsas niekad nesistengė pasisaugoti jo; šitas vyras 
netraukė jo, bet jis gana noriai ir visiškai ištikimai 
tarnavo Jam. Arba greičiau jis tarnavo Brukfildui Jis 
net nežinojo, kad Ralstonas nemėgo jo; bet tai atrodė 
nereikšminga. Jis jautėsi pakankamai saugus dėl savo 
amžiaus ir vyresniškumo, palyginti su likimu kitų mo
kytojų, kurių nemėgo Ralstonas.

Tada staiga 1908 metais, kai jis sukako šešiasde
šimt, atėjo Ralstono mandagus ultimatumas. ___ ______ _____________ * ,

— Pone Cipinge, ar tamsta esi kada pagalvojęs, kad mokytojai paklausė manęs; tamsta pasiryžai įsikibęs 
reikėtų išeiti į pensiją? laikytis savo senųjų metodų, o išvada — tiesiog pei-

Cipsas įspyrė į jį akis, lyg į studijuojamą knygą, nlava ir nepajėgumas.
išgąsdintas klausimo, stebėdamasis, kodėl Ralstonas tu- Pagaliau Cipsas sulaukė kaSco apčiuopiamo, už M 
retų šitaip klausti. Pagaliau jis pasakė: jis galėjo griebtis.

2



Lietuviai visame pasaulyje
Emigracija Kanadon su derybomis

Belgijos lietuvių rotatorinė „Gimtoji ša
lis" pateikia informacijų apie emigracijos 
eigą Kanadon. Kadangi Belgijoje dirban
tiems lietuviams gana sunkios sąlygos, tad 
daug kas deda pastangų nukilti į kitas ša
lia. šiais metais, kaip atrodė iš pažadų, 
daugiau teikė vilčių Belgijos lietuviams 
patekti Kanadon. Waterschei įsikūrusį di
desnė lietuvių grupė, gavusi darbo sutartis, 
skubiai jas užpildė ir įteikė Kanados kon
sulatui. Prasidėjo laukimas šaukimo komi
sijom Neilgai trukus konsulato valdininkai 
pradėjo vieną po kito šaukti pareiškimus 
užpildžiusius lietuvius. Vietoje kokio nors 
tikrinimo pirmiausia buvo mūsų tautiečiai 
kanadiškio konsulato valdininkų pasitikti 
su klausimu:

— Ar turi pinigų kelionei Kanadon apsi
mokėti?

Prasidėjo alšikinimai, jog miškų bendro
vė žadėjusi padengti kelionės išlaidas. Te
reikėjo įmokėti pradinį mokestį, 30 dolerių 
stupoje, gi kitas kelionės išlaidas buvo su
tikusi padengti bendrovė. Tačiau kanadiš
kio konsulato valdininkai nekreipė dėmesio 
į Šituos aiškinimus. Būdinga tai, kad kon
sulato valdininkai, matydami mūsų tautie
čius iš tiesų neturint pinigų visai kelionei 
padengti, pradėjo leistis į derybas. Iš vieno 
lietuvio pareikalavo 6000 belgų frankų, 
šiam pradėjus derėtis, konsulato valdinin
kai nusileido iki 4000 frankų. Savaitei 
praėjus buvo iškviesti sekanti užsirašiu
sieji. šiems buvo pareikšta, jog jie Iškvies
ti nustatyti, kiek galėtų kelionei įmokėti 
pinigų. Tačiau sąlyga: — kas neturi 12 000 
frankų, tas gali atsisveikinti su viltimi 
patekti Kanadon...

Užsirašiusieji aiškino, jog sutartimi yra 
susitarta, kad kelionę padengia bendrovė, 
o paskiau, nuvykę Kanadon, jie atidirbsią.

— Kas buvo žadėta, tas senai praėjo, — 
kanadiškio konsulato valdininkų buvo at
sakyta į lietuvių vyrų aiškinimus. — Da
bar ne tik reikia apsimokėti kelionę, bet 
įrodyti, jog turi pinigų mažiausiai trims 
mėnesiams Kanadoje pragyventi.

Vyrai, rankas nuleidę, grįžo namo, daug 
kas prarasdami viltį išvykti Kanadon miš
kų darbams, prie kurių telkimo, kaip jau 
žinoma iš pranešimų spaudoje, kanadiškei 
bendrovei talkino J. Kardelis ir A. Ada
mo rris.

Praėjus kiek laiko konsulatas vėl iškvie
tė vieną mūsų tautietį, šiam pavyko susi
derėti, jog jis įmoka 4000 frankų kelion
pinigių ir važiuoja Kanadon. Netrukus jis 
perėjo sveikatos komisijas. Beja, tie 4000 
frankų buvo sutarta mokėti gaunant vizą. 
Taigi, perėjęs komisijas, mūsų tautietis 
eina konsulatan vizos. Konsulas atsiverčia 
bylą ir seko:
* — Prašau įmokėti 12 000 frankų.

Ir vėl derybos iš naujo. Pasiruošusiam 
išvykti pavyksta „nusiderėti“ iki 8000 fran
kų. Dar bando derėtis, bet konsulas jau 
daugiau nuolaidų nebedaro.

Po šitų atsitikimų kreipiamasi į A. Ada- 
monį, kuris su J. Kardeliu buvo ėmęsis tar
pininkavimo Abitibi bendrovei. Belgijos 
lietuviai rašo, jog buvo viena žadėta, o kita 
reikalaujama. A. Adomonis netrukus at
sako, kad tuo reikalu painformuota ben
drovė ir tereikia laukti iš jos atitinkamo 
rašto, kuris turėtų būti teigiamas, nes Ka-

nada, norėdama padidinti gyventojų skai
čių, sudariusi lengvatas įvažiuoti, padeng
dama kelionės išlaidas. Tereikia smulkioms 
su kelione susi joms išlaidoms turėti 30 do
lerių.

Laukiamasis raštas iŠ Abitibl bendrovės 
dar vis nesulaukiamas. Nekantresniems 
nuėjus konsulatan ir bandant aiškinti apie 
Kanados vyriausybės pasiryžimą duoti 
lengvatas, kad daugiau galėtų įvažiuoti 
žmonių, konsulato tarnautoj ai atsako, kad 
jiems tatai nežinoma. Būdinga tai, — rašo
ma „Gimtojoj šaly", — kad iš Belgijos Ka- 
nadon vykstantiems savais pinigais terei
kia 8000 frankų, gi konsulatas iš tremti
nių, užsirašiusių vykti miškų darbams pa
gal sutartį, reikalauja įmokėti pusantro 
karto daugiau: 12 000 frankų.

Lietuviai svetimu kraštu mozaikoje
Vienur mobilizuoja, kitur tik savanoriais 

ima. Jungtines Amerikos Valstybes pasie
kusių jaunesnio amžiaus nemaža lietuvių 
buvo pašaukti karinėn tarnybon. Dalis jau 
kovoja Korėjoje, kiti atlieka karinį apmo
kymą, treti jau yra atkelti Vakarų Vokie
tijon, iŠ kurios nesenai išvyko. Australi^je 
veikia visai, priešingai karinės tarnybos 
įstatymai, negu Amerikoje. Pagal australų 
įstatymus karinėn tarnybon šaukiami tik 
Australijos piliečiai. Svetimšaliai, neturį 
Australijos pilietybės, karinėn tarnybon 
nėra šaukiami. Nors paskutiniu metu, aus
tralų vyrų vis daugiau pašaukiama prie 
ginklo, tačiau ten nukilusieji lietuviai ka
rinėn tarnybon nėra šaukiami, lygiai kaip 
ir kitų tautybių užsieniečiai. Savanoriais 
australų kariuomenėn dar nėra įstojęs nė

Pasaulio Lietuviu Archyvo statutas
Viso pasaulio lietuvių spaudai buvo pra

nešta apie veikiantį Lietuvių Tremtinių 
Archyvą. Siam Archyvui VLIKo Vykdomo
sios Tarybos Lietuvybės Išlaikymo Tarny
bos Valdytojas nustatė statutą. Statutas 
susideda iš 16 punktų, kuriame be admi
nistracinių santykių nustatymo yra ir vi
siems žinotinų dalykų.

Minėtame statute Archyvas, iki šiol va
dintas Lietuvių Tremtinių Archyvų, pava
dintas PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY
VAS. Jis veikia VLIKo Vykdomosios Ta
rybos Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos ži
nioje ir priklausomybėje. Archyvui vado
vauja minėtos Įstaigos paskirtas direk
toriui.

Pasaulio Lietuvių Archyvo (sutrumpintai 
PLA) tikslas rinkti ir saugoti lietuvių isto
rinę medžiagą, esančią už Lietuvos terito-

rijos sienų. Darbas vedamas ta kryptimi, 
kad Iš jo ateityje išsivystytų trys įstaigos: 
archyvas, muziejus ir biblioteka. Kiekvie
nas atsiųstas Archyvui dalykas laikomas 
paaukotu, jei kitaip nebuvo susitarta.

Archyvo išlaikymo lėšas sudaro: VLIKo, 
PLB ir kitų organizacijų subsidijos, pavie
nių asmenų aukos, palikimai.

Archyvas, gavęs šį statutą, įeina į nor
malias darbo vėžes. Jo užsibrėžto tikslo 
vykdymo sėkmingumas yra pasaulio lietu
vių rankose. Iš visų laukiama istorinės 
medžiagos. Tik visi po šapelį sunešime di
delį skruzdėlyną.

Istorinę medžiagą siųsti šiuo adresu:
Pasaulio Lietuvių Archyvas

2601 W. Marquette Road 
Chicago 29, Ill. USA.

Nauja Tremties pastogėje
Tremties atstovybėse pasikeitimai
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Cleve- 

lande, TREMČIAI atstovavęs Mr. Stp. Nas- 
vytis, dėl padidėjusio darbo svetimų kalbų 
Berliz institute, toliau negali TREMČIAI 
atstovauti. Mr. Stp. Nas vytis TREMČIAI 
nuoširdžiai talkino nuo jos įsisteigimo ir jo 
pastangų pasėkoje buvo sutelkta nemaža 
skaitytojų. TREMTIS nuoširdžiai dėkoja 
Nasvyčlui už talkinimą, kuris lengvino ga
na sunkias laikraščio leidimo sąlygas.

Visi JAV gyveną TREMTIES Bičiuliai, 
TREMTĮ prenumeravusieji per Mr. Stp. 
Nasvytį, ateityje prašomi palaikyti ryšius 
su TREMTIES atstovu Čikagoje Mr. A. 
Silifinu, kuris pasiekiamas šiuo adresu:

Mr. A. Siliūnas
5125 So La
Chicago

Crosse Ave, 
3 8, Hl.
ATS TO-PASIKETIMAI BELGIJOS 

VYBĖJE 
Belgijoje TREMTĮ atstovavo ir bendra

darbiavimu ją nouSlrdžiai rėmė 
įsisteigimo Mr. Stp. Paulauskas, 
niu metu Mr. Stp. Paulauskas 
antrajai emigracijai, šį kartą j 
Išvykdamas Kanadon Mr. Stp. Paulauskas 
TREMTĮ trims mėnesiams išrašė Gauting 
sanatorijoje besigydančiam M. Musteikiui.

nuo pat 
Paskuti, 
išsiruošė 
Kanadą.

vienas lietuvis.
Šalis, kur už nebalsavlmą gali netekti 

pilietybės. Paskutiniu metu Argentinoje 
vyko prezidento rinkimai, kuriuos laimė
jo buvusis prezidentas Peronas. Kitas kan
didatas gavęs nežymų skaičių balsų. Bū
dingi Argentinos įstatymai. Čia kiekvienas 
pilietis rinkimų metu privalo būtinai bal
suot; Kas nebalsuoja — tas praranda Ar
gentinos pilietybę. Argentinoje yra nemaža 
lietuvių, ton šalin nukilusių Lietuvos ne
priklausomybės metais. Visi anksčiau Ar
gentinon imigravusieji lietuviai jau turi 
Argentinos pilietybę, kurios galėjo lengvai 
nustoti, jei būtų atsisakę dalyvauti prezi
dento rinkimuose...

Mažuma milijonierių, didžiuma skurstan
čių. Socialiniu požiūriu didelių kontrastų 
šalimi yra Kolumbija. Čia maža žmonių, 
vidutiniškai gyvenančių. Vyriauja du luo
mai — turtuoliai, viskuo pertekę, arba 
skurdžiai, dirbą turtuoliams už žemą at
lyginimą. Dėl didelio skurdo Kolumbijoje 
vis daugiau įsigali plėšikavimai. Jau yra 
ir lietuvių tremtinių, kurie buvo apiplėšti.

Nuolatinės tremtinių demonstracijos New 
Yorke. Vengrai emigrantai, gyveną New 

, Yorke, kiekvieną savaitę du kartus daro 
'demonstracijas prie sovietų delegacijos 
Jungtinėse Tautose būstinės. Demonstraci
jos, amerikiečių vadinamieji piketavimai, 
vyksta kas ketvirtadienį ir šeštadienį. Pas
kutiniu laiku prie vengrų nuolatinių de
monstrantų prisijungė ir lietuviai, latviai 
bei estai.

Amerikoje Įsteigta lietuviu 
bendruomenė

New Yorkas. Lapkričio 18 dieną New 
Yorke įvyko Amerikos Lietuvių Bendruo
menės įsteigimo akto pasirašymas. Jungti
nėse Amerikos Valstybėse įsteigimas lietu
vių bendruomenės laikomas istorinės reikš
mės įvykiu. Akto paskelbimo iškilmėse da
lyvavo Lietuvos Įgaliotas ministeris Va
šingtone Zadeikis, Amerikos Lietuvių Ta
rybos atstovai, vysk. Brizgys, šiuo metu 
lankąsis Amerikoje Tautos Fondo valdyto
jas prof. Kaminskas, buv. VLIKo narys 
Makauskis ir daug New Yorke gyvenančių 
lietuvių. Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas preL Balkūnas iškilmingai pa
sižadėjo prieš Dievą ir tautą dirbti savo 
krašto labui.

Kas lietuvius atstovaus 
Londono konferencijoj?

Ateinančių metų pradžioje Londone 
įvyksta pavergtų tautų konferencija, kuri 
buvo numatyta sušaukti šiais metais, ta
čiau kurios sušaukimą sutrukdė Anglijos 
parlamento rinkimai. Šiuo metu Londone 
įvykstančiai pavergtų tautų konferencijai 
paruošiamieji darbai vykdomi visu inten
syvumu. Patiriama, kad šioje konferenci
joje lietuvius atstovaus Lietuvos įgaliotas 
min. Londone Balutis, Dr. Bačkls ir M. 
Brakas. Be to konferencijos stebėtojais nu
matyta pakviesti ir vietos lietuvių atstovų. 
Britanijos lietuvius pavergtų tautų kon- 

. ferencijoje Londone atstovaus BLS pirmi - 
Iš Europos emigravo Amerikon, o dabar ninfcas Bajorinas, Varkala ir kt.

iš Amerikos emigruoja Europon. Eilė lietu
vių studentų, studijavusių Vokietijoje, ku
rie vėliau išemigravo Amerikon, dabar de
da pastangų iš Amerikos grįžti Europon, 
kad galėtų studijuoti Laisvosios Europos 
Universitete.

Dedama pastangų, kad per tarptautinio 
pobūdžio organizajas Londono konfercnci- 
jon galėtų patekti lietuvių atstovų.

SKAITYTOJAI BASO :

Mr. Stp. Paulauskui TREMTIS reiškia 
nuoširdų ačiū už talikininkavimą ir linki 
sėkmės naujoj šaly, ligi grįžimo tėvynėn.

Nuo šiol TREMTĮ sutiko Belgijoje atsto
vauti Mr. Kazys Zolpys, kuris pasiekiamas 
šiuo adresu:

Mr. K. Zolpys
34, Pairę du Horloz, 
Tilleur-Liege, Belgie.

TREMTIS tikisi, kad naujojo atstovo 
Belgijoje asmeny susilauks tokio pat nuo
širdaus talkininko, kokiu buvo Mr. Stp. 
Paulauskas. TREMTIS.

mas šiuo adresu:
212 — E. Illinois Avė, 

St. Charles, III. •
Kanadoje TREMTĮ atstovaująs Mr. F.

Valys nuo šiol pasiekiamas šiuo adresu:
Mr. F. Valys

244 Shaw str., 
Toronto, Ont.

TALKINS TREMTIES LEIDINIUS 
PASKLEISTI

Mr. Aug. Kuolas, gyvenąs Toronto, Ka
nadoje, sutiko talkinti TREMTIES išleptų 
knygų paskleidime. Mr. Aug. Kuolui pa
siunčiama Altorių Šešėly, Kuprelio. Kai 
tik bus įrištas V. Alanto romanas Pragaro 
Pošvaistės, taip pat bus pasiųsta. Naujasis 
talkininkas pasiekiamas šiuo adresu:

Mr. Aug. Kuolas,
143 Claremont St., 
Toronto, Ont

ATKREIPKIT DfiMESĮ Į ADRESŲ 
PAKITIMUS

Mr. J. Cėsnos, gyvenusio Čikagoje, adre
sas yra pakitęs. Dabar Mr. Cėsna pasiekia-

SUSIDOMEJIMAS ALTORIŲ ŠEŠĖLY
Be atskirų užsakymų, gautų iš Australi

jos, TREMTIES išleistasis Putino-Mykolai- 
čio „Altorių Šešėly“ romanas jau pasiekė 
platintojus. Gaunamos žinios, kad Australi
joje gyveną tautiečiai rodo didelį susido
mėjimą romanu. Adelaidėje iš TREMTIES 
atstovybės „Altorių Šešėly" pirmoji įsigijo 
Mrs. St. Jaunutienė, didelė bičiulė ir talki
ninkė lietuviškosios spaudos.

100 NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Didelis spaudos Bičiulis P. Lukošiūnas, 

nesenai pradėjęs Adelaidėje atstovauti 
TREMČIAI, yra pasiryžęs nuo Naujų Me
tų TREMTIES skaitytojų skaičių Australi
joje padidinti visa šimtine. Mr. P. Lukošiū
nas TREMČIAI rašo:

„Naujiems metams reikia surinkti 100 
skaitytojų. Kadangi „Altorių Šešėly“ yra 
didesnis susidomėjimas, negu tikėjaus, 
prašau išsiųsti dar papildomai“.

Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
700 metę krikšto minėjimas

TREMTIES 63 Nr. buvo atspausdintas 
straipsnis apie lietuviškas dailybes ir įvai
renybes Britanijoje. Tuo pat metu tarno 
pačiame Mančesteryje įvyko Lietuvos Ka
raliaus Mindaugo 700 metų krikšto minė
jimas, kurin atsilankė daug lietuvių. B- 
kilmės buvo pradėtos uždėjimu vainiko ant 
Mežinomojo Kareivio kapo.

Iškilmingo minėjimo metu kalbėjo DBLS 
pirmininkas Bajorinas (lietuviškai ir ang
liškai), Mančesterio vyskupo atstovas, ku
ris pamaldų metu pasakė pamokslą, minė
jime tarė žodį angliškai apie krikščionybės 
reikšmę lietuvių tautai. Buvo susilaukta 
sveikinimų iš kitų tautybių atstovų: lat
vių, estų, ukrainiečių, baltgudžių, lenkų.

Mančesterietis.

TREMTIES išleistas 
dalių V. Mykolaičio —

glaustas šių

leidykloje, arba 
TIES atstovus. >

trijų

TREM

VIATOR

Ispanijos pilietinio karo 
liudininkai

Toledo
N Madrido atlikome kelias iškylas, ku

rių viena nuvedė mus į Toledo. 70 kilo
metrų atstume nuo moderniojo ispanų 
centro stūkso miestelis, kuris kelis šimt
mečius buvo senosios Ispanijos sostinė. 
Savo didybės laikais Toledo turėjo apie 
300 000 gyventojų, šiandien ten tepriskaito- 
ma tiktai 25 000 žmonių.

Toledo nėra tiktai miestas. Visas Toledo 
yra ištisas muziejus, kur kiekvienam ak
menyje ir kiekvienam skersgatvyje kalba 
didingoji Iberų pusiasalio praeitis. Čia sta
tybos pėdsakų paliko romėnai, čia kelis 
šimtmečius viešpatavo vizigotai, Čia bandė 
kurtis arabai, kol pagaliau Toledo savo 
būstine pasirinko katalikiškieji ispanų 
valdovai. Čia vyko istoriniai karai, per 
kuriuos daug kas buvo negailestingai su
griauta. Bet nemažai pastatų išliko. Visi 
stiliai atstovaujami puošnių bažnyčių ir is
panų grandų palocių, kur sutelkta neįkai
nojamų meno turtų. Toledo to meno tiek 
daug, jog, pav„ mes atsitiktinai patekome 
į vieno dailidės dirbtuvę, kuri buvo įreng
ta buv. arabų maldos namuose. Bet kur 
kitur tas arabų architektūros pavyzdys 
būtų įtrauktas į meno paminklų sąrašą. 
Toledo čia ramiai dirbo dailidė, obliuoda
mas lentas. Bet tai ir suprantama: kur 
nors reikia gi tolediečiams pasidėti! Ir 
šiaip čia kas namas, tai muziejus.

Toledo miestelį iš trijų pusių supa Tajo 
upė. Jis išsistatęs tarytum pusiasalyje, ant 
gana aukštų pakrančių. Iš miestelio maty
tis vaizdas į apylinkės lygumas. Vasaros 
metu žemės pluta taip išdžiuvusi, taip su
aižėjusi, jog atrodo, lyg žemė būtų žaiz- 
duota. ūkininkai archainiais pjautuvais 
kirto smulkučių varpų retus kviečius, mo
terys prie kaimo šulinių skalbė baltinius 
bei ant galvos nešė vandens asuočius. Ret
karčiais matėsi besigananti avių kaimenė, 
netoliese iš išdžiuvusios žemės kažką pe- 
Rojo asiliukas. Vaizdas tikrai atrodė lyg 
Paskolintas iš Šventraščio. Šiuo atžvilgiu 
čia mažai kas tepasikeitė per paskutiniuo- 
rius du tūkstančius metų. O virš Toledo 
žydrame danguje spoksojo svilinantis sau

lės rutulys. Ne veltui sakoma, kad kai Die
vas sutvėręs saulę, Jis ją pakabinęs virš 
Toledo! !•

Netoli kalnelio, nuo kurio gėrėjomės 
apylinkės vaizdu, labai idiliškai pastogėje 
burkavo karveliai. O šie savo gūžtą' buvo 
susukę tarp garsiojo Alkazaro griuvėsių, 
kur ispanų pilietinio karo metu kariūnai, 
legendarinio generolo Moscardo vadovau
jami, gynėsi nuo raudonųjų puolimų. Ten, 
kur imperatorius Karolis V buvo pasistaty
dinęs rūmus, kur šiandien burkavo karve
liai, dar prieš kelioliką metų vyko žiaurios 
kovos už kiekvieną žemės pėdą, už kiek
vieną akmenį. Nestebėtina, kad dabartinis 
Franco režimas šią vietovę yra paskelbęs 
savo rūšies šventove. Griuvėsiais paversta 
Alkazaro pilis vėl atstatoma.

Toledo yra typingiauslas ispanų miestas, 
kokį iš viso matėme. Vietiniame restorane 
ant sienos meniškai nupieštas toks pa
veikslas: Ant balkono stovi daili senjorita, 
apsupta rožių, o tautiniais rūbais apsiren
gęs senjoras, po pažastimi pasibraukęs gi
tarą, virvių kopėčiomis lipa pas savo šir
dies damą... Toledo gatvelės siauros, na
mai, atrodo, ramsto vienas kitą, kad tiktai 
neįspindėtų saulės spindulys. Beveik kiek
vienas namas turėjo balkonus, bet jie pa
nešėjo į kregždžių lizdus ir buvo pririo
glinti visokio griozdo. Tik retkarčiais pas
tebėjome kokį apdžiūvusį žalumyną. Nie
kaip negalėjome įsivaizduoti senjoritos to
kiam kregždžių lizdo formos balkonėlyje, 
o kokią serenadą turėjo traukti įsimylėjęs 
senjoras, jei visa gatvelė nešvankiai dvokė?

Toledo — Šitai tarsi pasakoje užburtai 
karalaitei — kiek gyvybės suteikia Tajo 
upė. Per ją nutiesti keli tiltai, kurių vie
nas Alcantara vardu laikomas gal gražiau
siu pasaulyje. Tiltas statytas dar romėnų, 
paskum devintam šimtmetyje jį perstatė 
arabai, pagaliau* 13 — tam amžiuje jį at
naujino ispanų karaliai. Abiejuose tilto ga
luose stūkso bokštai — vartai, kurie pri
klauso prie architektūros puošmenų. Ir iš 
viso Toledo mieste išmėtyta ispanų didikų 
ir vienuolynų rūmų, kurių kiekvienas jau 
sawakne vertas muziejaus pavadinimo.

Kaip ir kiti seni miestai, Toledo savo lai
ku buvo apsuptas mūro siena. Ji daugelyje 
vietų yra išlikusi. Iš sienos pakyla bokštai 
ir vartai, statyti įvairiais laikotarpiais. Vi
sa tai sudaro tarytum nebaigiamą archi
tektūros muziejų.

Tikras statybos stebuklas yra Toledo ka
tedra, kuri dar ir šiandien liko Ispanijos 
Katalikų Bažnyčios galvos rezidencija. Bū
tų neteisinga vadinti Toledo katedrą tiktai 
bažnyčia. Ji irgi yra muziejus, ir dar koks! 
Reikia, atsiminti, kokį vadovaujamą vaid
menį jau kelis šimtmečius Ispanijoje vai
dina bažnyčia, tenka neužmiršti, kokius 
didybės laikus yra išgyvenusi T>ati ispanų 
valstybė. Katedra statyta du su puse Šimt
mečių, tarp 1226 ir 1493 metų. Garsiausieji 
ano meto menininkai prisidėjo prie jos 
statybos bei išdabinimo. Ir vėlesniais lai
kais ją dailino dešimtys didžiausiųjų me
nininkų. Paminėsime tiktai, kad katedroje 
yra šių dailininkų pieštų altorių ir pa
veikslų: Greco, Michelangelo, Ticiano, Ve
ronese, Tintoretto, Van Dyck, Bassano, Bel
lini, Rafaelio, Zurbarano, Goya, Velasquez. 
Rubenso ir t.t. Kiekvienas iš daugelio šim
tų katedroje esančių medžio drožinių yra 
neįkainojamas meno kūrinys. Kiekvienos 
metalinės durys yra didžiųjų Toledo auk
sakalių ir ginklų meistrų darbas. Pro 
nuostabaus grožio vitražus siunčia savo 
spindulius saulė. Susidaro žodžiais neišsa
koma grožio, prabangos, meno, mistikos 
visuma, kuri žmogų stačiai pavergia.

Toledo turi dar daug įžymybių, tarp jų 
garsią sinagogą. Bet miestą dar labiau gar
sina dailininko El Greco muziejus. Sis 
graikas, vardu Domenico Theotocopuli, gi
męs Kretoje apytikriai 1550 metais ir mo
kęsis pas Michelangelo, Ticianą ir Rafaelį, 
atvyko į tuo metu galybės viršūnėje buvu
sių ispanų karalių rūmus ir pasiūlė kara
liams, aukštiems dvasiškiams ir aristokra
tams savo meną. El Greco įsikūrė Toledo, 
kur mirė 1614 metais. Jo kūrinių galima 
užtikti visoje Ispanijoje, bet daugiausia jų 
sutelkta Madride Prado muziejuje ir pa
čiam Toledo, kur įsteigtas jo vardo mu
ziejus ir restauruotas namas, kuriame jis 
gyveno ir kūrė.

El Greco kūryba neturi nei pirmatakų, 
nei pasekėjų. Jis į vakarų pasaulį atsinėšė 
rytų sielą ir techniką. Jo tapyti žmonės 
skendėja rytietiškoje mistikoje. Pageltę, 
morbidlnial, ištysę kūnai, nežemišką liūde
sį reiškią veidai, — tai El Greco paveikslų 
savybė. O jau tos rankos! Ilgi, pirštai kau
pia savyje tiek išraiškos, tarytum tie žmo

nės jau būtų palytėję kitą pasaulį.
El Grpco yra vienas didžiausiųjų meno 

genijų.
Esco rial

Kitos mūsų iškylos iš Madrido tikslas 
buvo aplankyti Escorialį, 50 km į vakarus 
nuo sostinės. Jeigu Toledo augo per šimt
mečius, tai Escorialis tėra vieno žmogaus 
tvarinys. Jį pastatydino ispanų karalius 
Filipas II, gyvenęs nuo 1527 iki 1598 metų. 
Escorialis nebus suprantamas jeigu ke
liais sakiniais nesustosime ties šiuo val
dovu.

Jis paveldėjo sostą iš savo tėvo Karolio 
V, kurio imperijoje nenusileisdavo saulė. 
Jau Karolis, būdamas tuo pat metu Ispani
jos, Vokietijos, Flandrijos, Austrijos bei 
Italijos imperatorius ir naujai atidengto 
Amerikos žemyno bei daugelio salų valdo
vas, puolė mistikon ir atsisakė sosto, pasi
traukdamas vienuolynam Filipas II turėjo 
ambiciją toliau vykdyti savo tėvo planus 
ir atvesti Katalikų Bažnyčią į universalinį 
triumfą. Liguistas, despotingas, Filipas 
jungė savo asmenyje du pradus: išdidaus 
pasauliečio valdovo jr asketo vienuolio. Jo 
laikais buvo įkurtas' jėzuitų ordinas, kurio 
tikslams tarnavo visa Ispanijos imperijos 
galybė. Jam valdant pleškėjo auto-da-fe 
laužai.

Filipas užsigeidė pastatydinti pastatą, 
kuris įamžintų jo siekimus: valstybės ir 
bažnyčios nedalomumą. Taip atsirado Es- 
'corialis, kuris kartu yra ir karališkoji pi
lis, ir vienuolynas. Tiktai despotingo aske
to smegenyse galėjo gimti rūmus statydinti 
tikra žodžio prasme klaikioje dykumoje, 
Guadarramo kalnyno papėdėje, mėnuliško 
gamtovaizdžio fone. Per 21 metus su vir
šum 3000 darbininkų dirbo, įgyvendindami 
karaliaus sumanymą. Taip dykumoje iš
dygo rūmai, kurie, turbūt, pasaulyje tėra 
vienintelis tos rūšies pastatas

Iš paviršiaus neįstabūs niūrūs, primeną 
vienuolyną ar net kalėjimą, rūmai iš vi
daus tarsi išreiškia akmens ir simetrijos 
simfoniją, Juos planavo žmonės, kurie 
greičiausia daugiau buvo matematikai, ne
kaip architektai. Jie jungia savyje graikų 
maldyklos didingą paprastumą ir pietie
tišką prabangą. Ypač krenta į akis mate
matinė simetrija, pagal kurią suplanuotos 
atskiros rūmų dalys, o pačiam centre do
minuoja aukštas bažnyčios kupolas.

Besilankydami Escorialyje, atsiminėme 
ispanų rašytoją Bartolome Soler, kuris ap
rašo, ką išgyveno ispanų kaimietis, pirmą 
kartą išvydęs vandenyną. Jis buvęs stačiai 

apglušintas neaprėpiamų tolių ir sušukęs: 
„Baisu! Tiek vandens, tiek dangaus!“. Kai 
vaikščiojome po Escorialio rūmus, buvome, 
kaip ir kiti lankytojai, sužavėti visa ta di
dybe, kuri pramirguliavo pro mūsų akis, 
bet tuo pat metu nejučiomis iš mūsų kru
tinės išsiveržė šaukšmas: „Pasakiškai gra
žu, bet ir baisu. Tiek daug akmens!“. Ak
mens šalto, be sielos, ir vis dėlto giliai vei
kiančio žiūrovą savo nuostabia simetrija, 
savo majestotingumu. Escorialyje kaip 
veidrodyje atsispindi pats rūmų statytojas, 
liguistas imperatorius, nenumaldomas fa
natikas, šaltas ir despotingas, idėjos var
dan liepęs uždaryti kalėjiman ir nuteisti 
mirti savo sūnų ir įpėdinį karalaitį Karolį, 
įamžintą literatūroje Schillerio „Don Car
los" vardu.

Pats Filipas savo privatiniame gyvenime 
stengėsi būti savo rūšies vienuolis-asketas. 
Būdamas didžiausios imperijos, kokia bet 
kada pasaulyje gyvavo, neribotas valdovas, 
jis pats sau irgi statė sunkiai įvykdomus 
reikalavimus. Toks nuoseklumas daro šio 
fanatiško despoto asmenį vis dėlto iki tam 
tikro laipsnio patrauklų. Jeigu EscoriaHo 
rūmuose įkūnyta tiek daug meniškumo ir 
didingumo, tai du kambariukai, kurie buvo 
skirti pačiam imperatoriui, pasižymi vie
nuolyno paprastumu. Bet ir jų padėtis rū
muose kalba tomus. Karaliaus kambariai 
buvo įrengti įstrižai nuo majestotiškos baž
nyčios altoriaus, visiškai jo kaimnystėje, 
tokiu būdu dažnai sirguliavęs Filipas ga
lėjo iš savo lovos matyti altorių ir klausy
tis pamaldų. Jis šioje lovoje ir mirė, susi
laukęs su viršum 70 metų amžiaus, ne tik 
nepasiekęs savo išsvajotosios universali
nės imperijos, sudarančios nedalomą vie
netą su Katalikų Bažnyčia, bet dargi gero
kai nusmukdęs Ispanijos galybę. Po jo 
prasideda nebesulaikomas Ispanijos nuo
polis. Atsiminkime, kad jam karaliaujant 
žūsta ispanų galybės ramstis — laivynas, 
nenugalimoji Armada, kai jis užsigeidė 
grąžinti katalikybę Anglijos salyne.

Escorialyje kabo Filipo paveikslas, tapy
tas maždaug vienerius metus prieš mirtį. 
Iš rėmų žvelgia išblėsusių akių pageltęs 
senis, o veido raukšlės rodo piktą nusivy
limą pasauliu. Tuo netenka stebėtis, nes 
nei vienas jo didžiųjų užsimojimų kaipo 
valstybininko ir vienuolio nebuvo įgyven
dintas. Anaiptol, jis paliko valstybę ant 
bankroto bedugnės.

Šiandien šioje karališkoje pilyje — vie
nuolyne šeimininkauja 130 augustinų vie
nuoliu Viename vienuolyno šone saugom* 

(Nukel.
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Vokietijoje 1 mėnesiui 3 DM, gi prenumeruojant dvįem 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 1 m a 1: 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?
Miškus perėmė socialistinei priežiūrai...

Ukmergė. Ukmergės rajone jau pradėtas 
vykdyti miško kirtimas. Visa eilė miško 
kirtimo brigadų siekiančios vis didesnių 
išdirbio normų. Jau rugsėjo mėnesį ukmer
giškiai pasiuntė 25 vagonus statybinės miš
ko medžiagos. Pirmauja Morkūno ir Ka
minsko brigados. Spalio mėnesio eigoje jau 
buvo ukmergiškių pakrauta 60 vagonų sta
tybinės medžiagos. Kad darbai sėkmingai 
vyktų, ukmergiškiai sakosi vietos miškus 
perėmę socialistinėn priežiūron (kad jų 
daugiau būtų iškirsta ir išgabenta į „bro
liškas“ respublikas? Tr.).

Tikrai propagandiškal nušnekėjo...
Vilnius. Vilniaus radio pranešimais Vil

niaus mieste veikiąs žemės ūkio techniku
mas kelia vis didesnį mokinių susidomė
jimą mičiuriniais ūkininkavimo būdais. 
Nemaža mokinių įstoję į mičirininkų rate
lį. Kiekvienam jaunam mičiurininkui duo
dama po 4,5 kvadratinio metro žemės da
ryti mičiuriniams bandymams. Pasirodo, 
kad kai kurie mičiurininkai darą stebuk
lus. Antai, pasak Vilniaus radiofono pra
nešėją Žukauską, viena mičiurininkė 4,5 
kvadratinių metrų žemės plote išauginusi 
25 kg daržovių, kita 30 kg runkelių, o vie
nas mičiurininkas išauginęs 30 centnerių 
miežių (lapkričio 16 d. rytinis pranešimas).
Kuo daugiau atiduoti ir kuo daugiau dirbti

Šiuo metu Lietuvoje okupanto patvarky
mais vedama akcija kuo daugiau grūdų ir 
bulvių pristatyti į surinkimo punktus, iš 
kurių Lietuvos derlius keliauja į visa kuo 
„pertekusias“ „broliškas“ respublikas ir 
po to, patiems būnant alkaniems, pasiža
dėti pasiekti kuo didesnius išdirbius. 
Dūkšto rajono kolchozininkai telegrama 
Lietuvos „ministrų“ tarybai ir komunistų 
partijai praneša jau atlikę 110 procentų 
bulvių prievoles ir dar pasižada jų dau-

TREMTIES INFORMACIJA
SOVIETŲ ATSTOVAI NELANKYS 

PABALTIEČIŲ
Prieš kiek laiko Amerikiečių Aukštojo 

Komisaro įstaiga buvo išleidusi potvarke 
pagal kurį vėl duota sovietų repatriaci- 
niams karininkams teisė lankyti tremtinių 
stovyklas ir verbuoti norinčius repatrijuoti 
„Sovietų Sąjungos piliečius ir pabaltie- 
čius“.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba, drauge 
su Latvių ir Estų Centro Komitetars, rugsė
jo 11 d. raštu pareiškė Amerikiečių Aukšta
jam Komisarui protestą dėl minėtame pot
varkyje pabaltiečių protestą dėl minėtame 
potvarkyje pabaltiečių prilyginimo sovietų 
piliečiams ir prieš patį potvarkį, kuriuo 
leidžiama sovietų karininkams lankytis pa
baltiečių gyvenamose stovyklose.

Spalio 18 d. buvo gautas iš Amerikiečių 
Aukštojo Komisariato Politinio skyriaus 
atsakymas, kad Pabaltiečių Centro Komi
teto protesto rašte iškelti pageidavimai bus 
patenkinti ir minėta Aukštojo Komisaro 
Instrukcija bus atitinkamai reviduota.

Apgyvendino 2577 užsieniečius. Vokiečių 
pateiktomis informacijomis Šiaurinės West
falijos srity pastatyta eilė kolonijų (Duis- 
burge, Bielefelde, Dūsseldorfe, Dortmunde), 
kuriose įkurdinta'2577 tremtiniai užsienie
čiai. Juos įkurdinant kai kur buvę sunku
mų su įrengtų butų apstatymu bei virtu
vėms reikmenų įgijimu.

Tremtinių kolonijų savivalda. Kad kolo
nijose, kur įkurdinti vien tremtiniai už
sieniečiai, būtų palaikoma tvarka, šiauri
nės Westfalijos vokiečių pareigūnų iškeltas 
sumanymas tose kolonijose sudaryti sąly
gas tremtiniams išsirinkti tautybių komite
tus, kurie palaikytų kontaktą su vokiečių 
žinybomis. Tokie komitetai atstotų koloni
jų savivaldą.

Dėl perkcldinimų galimybės. Kai kurie 
Vakarų Vokietijos kraštai yra perpildyti 
vokiečių pabėgėliais ir tremtiniais užsie
niečiais, gi kituose benamių procentas yra 
žymiai mažesnis. Benamiais perpildyti vo
kiečių kraštai, kaip Bavarija, Holšteinas, 
jau kuris laikas deda pastangų, kad iš jų

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai,
PADĖKA

Neumūnstery apsigyvenę lietuviai, kurie 
nuo rugsėjo prisijungė prie veikiančios 
PLB seniūnijos, kurią sudaro lietuvių sar
gybų dalinys, per Hanr.overio BALFo Šal
pos Skyrių lapkričio mėnesį gavo siuntą 
įvairių drabužių.

BALFui ir viešiems aukotojams, kurie 
neužmiršta Vokietijoj vargstančių ir lai
kas nuo laiko sušelpia, visų sušelptųjų 
vardu šiuo reiškiama nuoširdi padėka.

J. Apyrubis
PLB Neumiinsterio Seniūnas.

dirvasgiau pristatyti. Kiti gi pasižada 
virššimtaprocentiniai suarti...

Pas i žm ėjusi melžėja
Panevėžys. Panevėžio rajono kolchozi- 

ninkė Ona Žemaitytė skelbiama esanti ge
riausia melžėja, kuri per 10 mėnesių iš 
kiekvienos karvės primelžusi, tesėdama 
Stalinui duotą pažadą, po 3000 litrų pieno. 
Ji melžianti 16 karvių ir visas priverčianti 
duoti iš anksto nustatytą normą pieno.

Priekulė. Vietos mašinų ir traktorių sto
ties darbuotojai baigė rudens arimio dar
bus, juos, kaip jau įprasta, atlikdami virš 
normos. Daugiausia pasižymėjo arėjai Vy
čius, Vitkus, Iželis ir kt

Buvo proga ir studentams pasikolioti
Vilnius. Vilniuje įvyko studentų susirin

kimas, kurio metu paminėta tarptautinė 
studentų diena, šios dienos proga kalbė
jusieji priekaištavo, koks sunkus buvęs 
gyvenimas Lietuvoje buržuaziniais laikais, 
kada tegalėję mokytis tie, kurie turi pini
gų. O dabar galįs kiekvienas mokytis. Bur
žuaziniuose kraštuose ir šiandien studen
tai persekiojami esą, jie neturi laisvės žodį 
ištarti, gi Stalino globoje esą studentai tu
rį visišką žodžio laisvę, — kalbėjo uždus
damas vienas studentas, dėkodamas komu
nistų partijai už visa kuo „pertekusį gy
venimą“.
Kolchozininkams statys 15 aukštų namus

Ryga. Vilniaus radiofono pranešimais 
Latvijos vyriausybė patvirtinusi projektą 
kolchozininkams pastatyti 15 aukštų na
mus. Kur tokie namai bus statomi, —pra
nešime nebuvo pasakyta. (Bene pačioje 
Rygoje, kur bus talpinami bolševikinių 
įpareigojimų neatlieką kolchozininkai. Ka
dangi tokių gali nemaža rastis, tad rei
kia statyti ir pakankamai didelius kolcho
zininkams namus... Tr.).

dalis benamių būtų perkeldinta į kitas 
sritis. Tačiau tokie perkėlimai vyksta ga
na sunkiai. Paskutiniu metu Hesseno sri
tis sutiko pas save priimti 1000 užsienie
čių tremtinių, bet tik Bavarijoje iki šiol 
gyvenančių. Tad pastangos lietuvių perkel- 
dinti iš Holšteino srities, esančios prie pat 
sovietų zonos, Hessenan nepavyktų. Iš Ba
varijos, atrodytų, Hesseno sritin galėtų bū
ti įmanoma kiek perkeldinti, dedant pas
tangų, tačiau iš čia perkėlimo klausimas 
tuo tarpu nėra toks aktualus, kaip kad iš 
kitų Vakarų Vokietijos sričių.

NEI VIENO LIETUVIO 
BE LIETUVIŠKOS KNYGOS!

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

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

3. ’ A. Maceina, JOBO DRAMA, žmogiš- _______ ________ _ . ___ ..
kos būties apmąstymas kančios situacijose, sutelkti paramos Europoje likusiems tau

tiečiams sušelpti. Teatsiliepė tik 25 as
mens. Vienu iš pirmųjų ir stambiausiu au
kotoju pasirodė esąs naujasis ateivis adv. 
Dapšys, toliau (iš senųjų ateivių) Varkalie- 
nė, paaukojusi 10 dol.

BALFo centras NEW YORKE, patyręs 
tokį negausų kaliforniškių lietuvių atsiliepi
mą, pasisiūlė atsiųsti kalbėtoją paveikti 
„užkietėjusioms sieloms“, kuriam tektų 
pervažiuoti skersai Amerikos, kol pasiektų 
Kaliforniją.

5 dolerius įmokėjęs gali gauti ūkį
Kanadą. Kanadoje, Albertos provincijoje 

esančiame Taikos Slėnyje, kur iki šiol di
džiuliuose ir nuostabiai gražios gamtos ap
suptuose žemės plotuose žemės ūkiu maža 
kas besivertė, paskutiniu metu pradėta 
skatinti žemdirbystė. Kanadiečiams ūkiai 
išsimokėjimui duodami labai palankiomis 
sąlygomis, pradinį mokestį įmokėjus 5 do
lerius. Tačiau leidžiama Įsigyti žemės tik 
tiems kanadiečiams, kurie bent dvejis me
tus yra Albertos provincijoje gyvenę. Sve
timtaučiams, taigi ir naujai atvykusioms 
tremtiniams, kurie dvejis metus išgyveno 
Albertos provincijoje, taip pat tomis pa
čiomis sąlygomis duodama įsigyti ūkius, 
tačiau tik tiems, kurie įrodo sieksią įsigyti 
Kanados pilietybę.
Lietuviškojo radio sunkumai Argentinoje

Argentina. Jau kuris laikas Argentinoje, 
Buenos Aires, veikia lietuviškoji radio va
landėlė, „Lietuvos Aidai", kuri patenka 
vis į didesnius sunkumus. Anksčiau šiai 
valandėlei išlaikyti dalį lėšų davė valan
dėlės metu skelbiami įvairūs skelbimai. 
Paskutiniu metu komerciniai skelbimai 
visiškai panaikinti, šis patvarkymas ypač 
apsunkinęs išlaikyti lietuviškąją radio va
landėlę.

244 psl., kaina DM 5,
4. Dr. P. Gaidamavičius, ISBLOKSTASIS 

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 
misijonicriaus atsiminimai, įspūdžiai, per
gyvenimai Europoje, paslaptingojoje Indi
joje ir Pietų Amerikoje, 225 psL, kaina 
DM 7,-.

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

VENTA.

MOKSLO METŲ PRADŽIAI 
Išleista lietuvių jaunimui pritaikinta 

maldų knyga 
JAUNUOLIŲ MALDOS 

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

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

Bendruomenėje , «
Išsiuntinėti pareiškimai Lietuvos užsienio 

pasams ,įsigyti
Vokietija. PLB Vokietijos Kraštp Valdy

ba paskutiniu metu lietuvių seniūnijoms 
bei apylinkėms išsiuntinėjo atitinkamus 
formaliarus, kurie reikalingi užpildyti no
rintiems įsigyti Lietuvos užsienio pasus.

Kai kurioms vokiečių įstaigoms vengiant 
į išduodamus užsieniečiams naujuosius as
mens dokumentus įrašyti savo krašto pilie
tybę, mūsų tautiečiuose kilo susirūpinimo. 
Apie tai keliomis progomis TREMTYJE 
buvo rašyta. Dabar, per vietos komitetus 
esant progai pareiškimams užpildyti no
rint gauti Lietuvos užsienio pasą, bus šiuo 
reikalu PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
padarytas didelis tautiečiams pasitama- 
vimas.

Išemigruoja bendruomenės švietimo 
inspektorius

PLB Vokietijos Krašto Valdybos narys ir 
bendruomenės švietimo inspektorius Pra
nas Karalius, nuo lietuvių bendruomenės 
Įsisteigimo Vokietijoje nuoširdžiai dirbęs 
bendruomenės vadovybėje ir ypač rūpinę
sis Vasario 16-sios Gimnazijos reikalais, 
paskutiniu metu atliko emigracinius for
malumus.

Nepatikrintomis žiniomis Pranas Kara
lius emigracines užtvaras praėjęs ir yra 
pakeliui iš Vokietijos į Jungtines Ameri
kos Valstybes.

Norima leisti bendrą biuletenį vokiečių 
kalba

Šiais metais PLB Vokietijos Krašto Val
dyba pradėjo leisti mėnesinį biuletenį lie
tuvių kalba, kuriame pateikiamos infor
macijos apie bendruomenės vadovybės 
vykdomus darbus. Greta biuletenio, skiria
mo lietuviškajai spaudai, leidžiamas biu- Banderos grupės narių. Gen. Gulay yra 
letenis vokiečių kalba, kuriame pateikia
mos informacijos, skirtos vokiečių supažin
dinimui bendruomenės vadovybės rūpimais 
klausimais, šie biuleteniai siuntinėjami 
vokiečių įstaigoms, ypač su kuriomis PLB

stovyklose Jaučiamas emigracijos sulėtėjimas?
Memmingenas. Iš šios stovyklos eilė lie

tuvių yra pašauktų dokumentacijai, kurie 
su viršum po mėnesį laiko gyvena emi
gracinėse stovyklose ir dar vis nevyksta 
pereiti emigracijos barjerus. Visa eilė yra 
anksčiau užvedusių emigracines bylas, bet 
jau pusė mėnesio niekas iš bylas užvedusių 
nėra pašaukiami. Stovyklos gyventojai 
spėlioja, kad tai galinti būti emigracijos 
sulėtėjimo paraiška.

Čia stovykloje veikusi IRO įstaiga pas
kutiniu metu uždaryta. Tatai stovyklos gy
ventojams kaip tik teikia medžiagos spėlio
jimams, jog galimas sumažėjimas emigraci
nių galimybių.

* 4 lietuviai iš Memmingeno stovyklos 
šiomis dienomis išvyko į lietuvių kuopas. 
Eilė yra užsirašiusių ir laukia pašaukimo.

PAGAUSĖJO LIETUVIŲ MŪNCHENO 
STOVYKLOJE

Muenchenas. Muencheno Funk-Kareivi- 
nių stovykloje paskutiniu metu pagausėjo 
lietuvių. Dalis atkelta iš Augsburgo bei ki
tų vietovių. Eilė šioje stovykloje gyvenusių 
lietuvių, kurie anksčiau buvo užvedę emi-

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

KRAŠČIO LEIDIMĄ.

Nušovė 700 kilogramų briediĮ 700 laiškų atsiliepė tik 25...
Californija. Kalifornijoje, Los Angeles 

veikiąs BALFo skyrius maždaug prieš 4 
mėnesius išsiuntinėjo 700 laiškų su tikslu 

Vokietijos Krašto Vadovybė turi reikalų.
Paskutiniu metu yra iškilęs sumanymas 

tokį biuletenį vokiečių kalba leisti pabal- 
tiečiams (lietuviams, latviams ir estams) 
bendrai. Latvių centriniai organai tokiam 
sumanymui mielai pritaria.

Pageidavo, kad lietuviai nebūtų sklaido
mi. Lapkričio 8 d. Dūsseldorfe įvyko krašto 
aprūpinimo ministerijos sušauktas pasitari
mas, kuriame dalyvavo Westfalijos aprū
pinimo ministerijos, švietimo, darbo įstaigų 
pareigūnai, JT komisaras tremtinių reika
lams, karinės valdžios atstovai ir šalpos or
ganza ei jų atstovai. Siame pasitarime PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos pavestas daly
vavo Makarskas. Pasitarime buvo apsvars
tyti tremtinių įkurdinimo, globos, jų darbu 
rūpinimo klausimai. Krašto Valdybos at
stovas Makarskas iškėlė pageidavimą, kad 
perkeliant į naujai pastatomas kolonijas 
užsieniečius, nebūtų sklaidomi lietuviai. 
Didelis išsklaidymas bendruomenės vado
vybei apsunkina ryšį.

Pasikėsinimas pries 
ukrainiečiu generolu

Miinchenas. Schleisheimo stovykloje gy
venąs ukrainiečių generolas Diomid Gulay 
buvo užpultas trijų ukrainiečių ir sužeis
tas. Buvusio karo metais gen. Gulay vado
vavo ukrainiečių tautiniams kariuomenės 
daliniams ir buvo „Laisvųjų Ukrainos Ka
zokų“ atamanas.

Užpuolikai suimti. Spėjama, kad užpuo
limas buvo įvykdytas politiniais motyvais 

šalininkas federalistinės Rusijos, kurios 
rėmuose būtų Ukraina. Tuo tarpu Bandė
tos šalininkai yra griežtai priešrusiškai nu
sistatę. Dėl prorusiškos laikysenos, mano
ma, ir buvęs gen. Gulay užpultas.

gracijos bylas, jau baigia pasiruošimus 
emigracijai.

TREMTIES ATSAKYMAI
Dėl tarptautinių kuponų. Jau anksčiau 

buvo minėta, jog tarptautiniai kuponai, 
jei jie nėra antspausduoti vienu pašto, ku
riame įgyjami, spaudu, yra beverčiai. Įsi- 
gyjantleji kuponus kiekvienu atveju turi 
atkreipti dėmesį į tai, kad pašte juos per
kant būtų suanspauduojami. Tačiau pasi
taiko, kad paštų tarnautojai to nepadaro. 
Tokiu atveju kuponų pirkėjas gali turėti 
bereikalingų nuostolių. TREMTIS, gavusi 
neantspauduotus kuponus, priversta juos 
grąžinti suntėjui. Jo pareiga kreiptis i paš
tą, kuris parduodamas kuponus jų nesuant- 
spaudavo, ir paprašyti suantspauduoti. Ka
dangi kartais vis pasitaiko gauti nesuant- 
spauduotų kuponų, ypač iš Anglijos, 
TREMTIES Bičiulių čia pakartotinai at
kreipiamas dėmesys į tai. kad kuponus 
įgyjant paštas ant jų uždėtų vieną ant
spaudą.

Užsisakiusiems naujuosius TREMTIES 
leidinius. Užsisakiusiems naujuosius TREM
TIES leidinius — Šeiniaus KUPRELĮ ir 
Alanto PRAGARO POŠVAISTES — pra
nešama, kad KUPRELIS išsiunčiamas at
skirai, kadangi PRAGARO POŠVAISČIŲ 
įrišimo darbai dar nėra baigti. Kai tik 
knyga bus įrišta, ji taip pat tuojau bus iš
siųsta.

Į pasiteiravimus dėl prenumeratos apsi
mokėjimo ir kitais klausimais atsakymai 
bus duoti sekančiame numery.

Kanada. Kanadoje gyveną lietuviai, ypač 
mėgstą medžioklę, turi nepaprastai palan
kias sąlygas. Jau nemaža naujųjų lietuvių 
ateivių, turėdami laisvalaikio, jį išnaudo
ja medžioklėms. Kanados spauda praneša 
apie i — -................
laimi!
pavyko nušauti didžiulį 8 metų briedį, ka
nadiečių vadinamą „moose“, kuris svėrė 
1400 svarų.

lontrealiečio lietuvio Strimo didelį 
į šių metų rudens medžioklėje. Jam

T remties
Mr. A. Siliūnas

5125 So La Crosse Ave, 
Chicago 38, Ill.

Mr. W. Stuogis
1037 Darrow Ave,

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

Mr. Jonas C ė s n a
212-E. Illinois Ave, 
St. Charles, Ill.

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

Mr. J. GluŠauskas 
35 Cator Str., 
West Hindmarsh, 
Adelaide. S.A.

Sr. L. Kančauskas
Calle Paso de Burgos — ----------------------------------- -- — «—

Avellaneda. Buenos Ai r e s. užsisakyti naujausius TREMTIES leidlniaa

Keliais 
sakiniais

Vagys, pasivogę mirtį. Nežinomi pikta
dariai įsibrovė į hamburgiškio vokiečio 
mokslininko butą, pagrobdami eilę tyrimo 
įrankių, vertingų aparatų ir brangenybių. 
Pavogtas ir 5 kg sveriąs švino blokas, 
kuriame įdėta radiumo. Mokslininkas ra- 
diumo parsinešęs namo moksliniams tyri
mams, kurį vagys pavogė. Kadangi be ati- 
titinkamų apsaugos priemonių pavogtas 
radiumas sudaro didelį pavojų gyvybei, 
vietos radio ir spauda įspėja piktadarius 
skubiai grobį atiduoti artimiausiai polici
jai, kadangi jie pasivogę mirtį...

Niekuomet nebus pasiektas mėnulis? 
Visa eilė šių dienų mokslininkų atsidėję 
studijuoja klausimą, kokiu būdu būtų ga
lima pasiekti mėnulį. Kai kurie moksli
ninkai linkę manyti, jog tektų tarp žemės 
ir mėnulio maždaug pusiaukely įrengti 
„satelitą“, jį praleidžiant erdve skrieti, ant 
kurio galėtų nusileisti „poilsiui“ į mėnulį 
skrendanti raketa. Vokiečių mokslininkas 
Dr. Hennemann yra nuomonės, jog mėnu
lis iš viso neįmanu pasiekti jokia priemo
ne, nes pakely tektų susidursti su daugybe 
erdve skraidančių meteoritų, kurių prasi
lenkti dėl greito skridimo nebūtų įmanu. 
Tai esanti viena iš svarbiausių priežasčių, 
dėl kurių raketinė kelionė mėnulin nepa
sisektų.

Apšildo negyvenamas kareivines. Šių 
metų pradžioje su dideliu skubėjimu buvo 
iškelti Mittenwaldo (prie Mūncheno) karei
vinėse gyvenę tremtiniai užsieniečiai, ka
dangi, — buvo motyvuojama, — kareivi
nės esančios reikalingos amerikiečių ka
riuomenei. Iki šiol Mittenwaldo kareivinės 
stovi tuščios. Tačiau vokiečių spauda pa
teikia informacijų, jog nuo spalio mėnesio 
tos kareivinės apšildomos.

Tikina, kad vėžys išgydomas. Paskutiniu 
laiku vėžys darosi vis pavojingesnė liga, 
kadangi pasitaiko vis daugiau juo susirgi
mų, kurie dažniausiai baigiasi mirtimi. 
Vokiečių moksininkai teigia, jog prieita 
nuomonės, kad vėžio liga sukeliama ne ko
kios nors bacilos, bet dėl kitų priežasčių 
pasireiškianti, daugiausia dėl nuolatinių 
suerzinimų ir pn. Jei laiku susirgusieji 
kreiptųsi į specialistus, — teigia vokiečių 
mokslininkai, — vėžio pašalinimas būtų 
lengvas. Artimiausiu laiku Mūnchene nu
matoma įsteigti bent porą punktų, kur 
įtarumai, ar nesama susirgimo vėžiu, bus 
nemokamai tikrinami.

Ispanijos ...
(Atkelta iš 3 pusi.) 

nepaprastos vertės, gal vienintelė pasauly
je tokio retumo biblioteka. Čia sukrauta 
apie 14 000 arabų rankraščių. Kai kurie 
rankraščiai siekia vienuoliktą šimtmetį. Es- 
corialyje esančioji dokumentacija yra to
kia vertinga, jog šiandien Islamo studijom 
neįmanomos, neįsigilinus į šioje bibliote
koje sukataloguotus rankraščius. Bet ir 
kiti Escorialyje sudėti rankraščiai turi pin 
maeilę mokslinę vertę. Ypač daug medžia
gos iš gamtos mokslų. Mums ypač buvo iš
statyti žemėlapiai, kur visi Europos šiau
rės rytai buvo pavaizduoti kaipo į dangų 
atsirėmusių kalnų kraštas. Labai turtingi 
Escorialio gobelenų rinkiniai, o per ištisas 
sienas nusitiesę bataliniai paveikslai nėra 
tiek meniški, kiek vertingi kaipo doku
mentacija folklorui ir ginklams studijuoti. 
Pilietinio karo metu raudonieji iš Escoria
lio pavogė apie 1400 brangakmenių.. Buvo 
išvežę ir gobelėnus, bet paskum dalį grąži
no. Dalis ju, o taip pat visas auksas bei 
sidabras taip ir dingo, gal atsidūrė šių lai
kų piratų lizde — Kremliuje.

Dar viena Escorialio pilies vieta verta 
ypatingo paminėjimo. Tai rūsiai, kuriuose 
buvo laidojami ispanų karaliai, karalinenės 
ir karališkieji vaikai. Tai nėra vien kryp
tis. Iš įvairiaspalvio marmuro sarkofagų, 
papuošimų ir šviesos refleksų čia pasiekta 
tokio nepaprasto efekto, jog visa tai mums 
paliko neišdildomą įspūdį.

Kai po gero pusdienio, praleisto Escoria
lio pilyje, vėl atsidūrėme ore, kepino ne
gailestinga saulė. Pačioje pilyje nėra nei 
parko, nei iš viso medžių. KaraUui-aske- 
tui užteko mūrų! Bet užtat šių dienų Esco
rialio miestelio gyventojai stengiasi, kiek 
tatai dykumoje įmanoma, šią vasarvietę 
užželdinti. Vasaros metu į Escorialį suva
žiuoja apie 20 000 madridiečių vasarotojų, 
kurie iš sostinės čia ieško vėsumos, dvel
kiančios iš Guadarramo kalnyno. Mums 
pasakojo, kad šioje vietovėjė esama bran
giausių visoje Ispanijoje viešbučių.

atstovybės
Belgijoje:

Mr. K. Zolpys
34, Pairę du Horloz,

Sr. St. Jaseliunas,
Av. Churchill 94-11° S/l.ltt
Riode Janeiro, Brasil.

Mr. F. Valys
244 Shaw str.
Toronto, Ont.

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

1) Putino Mykolaičio žymųjį romam 
„Altorių šešėly",

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

Pošvaistės". Visos TREMTIES išleist* 
knygos yra įrištos drobėje.

Kiti talikininkai: TREMTIS ta
ri dar visą eilę malonių talkininkų JAV: 
Mr. J. Jašinskas So Bostone, Mr. J. Cicėn** 
Omaha, Mr. Pr. Pravilionis Rockford*, 
Mr. VL Petrauskas Wankegau, kurie tal
kina ypač knygų paskleidime. Per i00* 
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