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Nauja emigracijos 
organizacija?

IRO veikla, kaip jau buvo įvairiomis 
progomis informuota, baigiasi šių metų 
pabaigoje. Jau dabar aiškėja, kad jokiu 
būdu IRO nesuspės pagelbėti visiems pa- 
siruošusiems išemigruoti tremtiniams.

Yra kilęs sumanymas sudaryti naują or
ganizaciją, kuri tęstų pagalbą norintiems 

' išemigruoti tremtiniams ir kitiems europie
čiams pasibaigus IRO veikalai. Norima 
sudaryti sąlygas, kad ateinančiais metais 
galėtų iš Europos tirštai apgyventų kraštų 
išemigruoti, įskaitant ir tremtinius, 115 000 
asmenų.

Emigracijos, kuri ateinančiais metais su- 
‘ darytų sąlygas iš Europos išemigruoti 

115 000 asmenų, įskaitant šin skaičiun ir 
tremtinius, reikalu įvyko Briiselyje konfe
rencija, kuripje dalyvavo 23 valstybių at-

• stovai. Konferenciją sušaukė Belgija, ta
čiau vadovaudamasi Amerikos pageidavi
mais.

Nutarta ieškoti kelių, kad ateinančiais 
metais emigracija galėtų būti toliau tę
siama.

Lietuviu pavyzdžiu
Stockholmas. Paskutiniu metu trys len

kų pabėgėliai paspruko iš Lenkijos sekda
mi šią vasarą tokiu pat būdu pabėgusių 
lietuvių pavyzdžiu. Lenkų žvejai, išplaukę 
Baltijo žvejoti, žvejų laivo kapitoną ir 
vieną jūreivį uždarė kabonoje ir leidosi 
linkui Švedijos pakrančių, kurias priplau
kę davė pagalbos signalus. Pasiekę Švedi
ją bėgliai paprašė teisės apsigyventi Sve-

- dejoje.

Karinė informacija
6 amerikiečių divizijos Vokietijoje. Lap

kričio 21 dieną per Bremerhaven uostą Vo
kietijon atvyko 2200 amerikiečių karininkų 
ir kareivių dalinys, sudarąs dalį dvidešimt 

’ aštuntosios divizijos, kuri perkeliama Vo- 
‘ kietijon. Paskutiniai šios divizijos dali- 
’ piai Vokietiją pasieksią iki šių metų pabai

gos. Tuo būdų Vokietijoje stovės šešios 
amerikiečių divizijos, iŠ kurių keturios 
šiais metais atvyko. Atvykusius karius pas-

v velkino gen. Eįsenhoveris.
c Tautinė divizija Augsburge. 43-ji ame

rikiečių pėstininkų tautinė divizija pasku-
’ tiniu metu įsikūrė Augsburge. Tai pirmas 

atvejis, kada taikos metais ši divizija, skai
toma prie tautinių Amerikos dalinių, per
keliama svetur.

Kanadiečiai Europon. Lapkričio 20 dieną 
per Rotterdamą Europon atvyko kanadie
čių dalinys, priklausąs 27-jai Kanados pės
tininkų brigadai. Šiuo kart atvyko minėtos 

■ brigados 1500 karių, kurie, gen. Eisenhove- 
? rio vadovybėje, būsią įkurdinti Hannoverio 

apylinkėje, — informuoja Neue Zeitung.
Prancūzija Indokinijoje stato Maginot li-

- niją. Atremti komunistų puolimams ir ap
saugoti turtingesnes ir kariniu požiūriu 
svarbias sritis Prancūzijos vyriausybės nu
tarimu Indokinijoje pradėta statyti Magi
not tipo gynimosi liniją, kurios dalis jau 
baigta, sauganti išėjimą Raudonosios jūros 
delton ir sauganti Haiphong uostą.

Sunkėja oro karas Korėjos. Spauda pa
teikia informacijų, jog oro karas Korėjoje 

. nuolat vis daugiau sunkėjąs. Sovietai pris
tatę 1500 sprausminių lėktuvų, tipo „Mig- 
15“, kurie greitesni už amerikiečių F-86 
lėktuvus ir su jais kovos darosi vis sun
kesnės.

Pragaro Pošvaistes
šiame TREMTIES numeryje pradedama 

spausdinti ištraukos iš Vytauto Alan
to romano PRAGARO POŠVAISTES, ku
rį išleido TREMTIES leidykla. Romane 
gausu spalvingų scenų, netolimo meto iš
gyvenimų, kurių fone ryškėja personažų 
charakteriai. Vieni jų karą laiko Dievo 
siųsta nelaime, kiti karo chaose įžvelgia 
žmogų kaltininką.

Knygos įrišimo darbai kiek užsidelsė, ta
čiau ateinančios savaitės pradžioje veika
las jau pradės keliauti pas skaitytojus. 
PRAGARO POŠVAISČIU pasirodymo pro
ga TREMTIS ateinančiame numeryje pa. 
teiks su autoriumi pasikalbėjimą, kuriame 
plačiau paliečiame kultūrinio ir, apskritai, 
lietuviškojo gyvenimo aktualieji klausimai.

TREMTIES BIČIULIŲ 
AMERIKOJE DĖMESIUI
Jau praėjusiame TREMTIES numeryje 

buvo pateikta informacija, jog dėl darbu 
persikrovimo Mr. Stp. Nasvytls toliau 
TREMČIAI negali atstovauti. TREMTIES 
Bičiuliai, per Mr. Stp. Nasvyt| užsisakiu
sieji laikraštį, ateityje prenumeratos pra
tęsimo, adresų pakeitimo bei kitas su lai
kraščiu susijusiais klausimais prašomi 
kreiptis į TREMTIES atstovą Mr. A. Bi
liūną, kuris pasiekiamas šiuo adresu:

Mr. A. Siliūnas
5125 So La Grosse Ave.
Chicago 38, HL

VLKui reikia pasiskelbti vyriausybe...
Lietuviškąją visuomenę domina tolimes

nė įvykių raida VLIKui neptvirtinus susi
tarimo su LDŠ min. Lozoraičių. Tuo tarpu 
naujienų iš lietuviškosios politikos centro 
gana šykštu. Penketukas iš dešinės, balsa
vęs prieš susitarimo tvirtinimą, staiga ap
tilo, užsidarė savo kambariuose, kuriuose 
tarpusavyje paposėdžiaujama, paplanuoja- 
ma, bet tuo tarpu dar matomai nesuranda
ma formulė naujam ėjimui.

Vienas VLIKo narys, visą laiką atkariai 
pasisakęs prieš bendradarbiavimą su Lie
tuvos Diplomatais susitartu būdu, kuris, 
beje, daug rašalo sunaudojo „Draugui“ be
rašydamas po Europos bendradarbio prie
danga pasislėpęs straipsnius, kuriuose tak
to reikalas buvo atidėtas į šalį, dabar iš
sireiškęs: „reikėtų tylėti...“

Kitas iš prieš susitarimą balsavusių, ku
riam politiniai klausimai nėra svetimi van
denys, užkalbintas susitarimo nepatvirtini
mo temomis pradėjo ieškoti išeičių iš esa
mos padėties, kuri nesanti maloni, tačiau 
kuri taip pat nelaikytina tragiška...

— Reikėtų rimtai pagalvoti dėl ateities 
darbų. Pirmiausia aš matau būtino reikalo 
nedelsiant susirinkti grupių atstovams pa
sitarimui. Kiekviena grupė turėtų tan pa- 
sitariman ateiti su savo sumanymais dėl 
tolimesnio bendro darbo...

— Bet tas pasitarimas, mūsų manymu, 
santykių su Lietuvos Diplomatais neatsta- 
tys pageidautina linkme?

— Norus turint nieko nėra negalima, — 
nusišypso grupių pasitarimo sumanytojas.

Toliau užsimena, jog reikėtų pagalvoti 
apie platesnės konferencijos sušaukimą. 
Tokioje konferencijoje, be visuomenės at
stovų, turėtų dalyvauti ir Lietuvos diplo
matai.

Taigi tokios konferencijos metu tektų ieš
koti kelių tolimesniam bendradarbiavimui, 
gi VLIKas turėtų pasiskelbti vyriausybe, 
t.y. seimu, gi vyriausybe Vykdomoji Tary
ba...

Tai bene didžiausioji naujieną iš VLIKo 
pastogės.

Si, tuo tarpu nereali ir nepopuliari „vy>- 
riausybinė“ idėja jau senokai radusi vie
tos eilėje VLIKo bei VT tarybos narių.

Taikos ir karo temomis Paryžiuje 
Romoje, Korėjoje

Paskutinės savaitės būvyje ypač daug 
buvo kalbėta iš Jungtinių Tautų visumos 
susirinkimo Paryžiuje tribūnos nusiginkla
vimo temomis, tačiau pagrečiui, kitomis 
progomis, nė kiek nemažiau kalbama apie 
reikalą ginkluotis, kad būtų laiku pasiruo
šta galimai grėsmei iš rytų.

Jungtinių Amerikos Valstybių, Anglijos 
ir Prancūzijos Jungtinių Tautų visumai 
pateiktas nusiginklavimo planas visuotinio 
pritarimo nesusilaukė. Pagal siūlomąjį 
planą pirmoje vietoje numatomas visame 
pasaulyje ginkluotų pajėgų ir turimų 
ginklų surašymas, kurį turėtų įvykdyti 
sudaryta Tarptautinė Inspekcija. Po to 
sektų palaipsniškas karinių pajėgų mažini
mas, jų apribojimas iįd tokio laipsnio, kad 
jos tebūtų savo kraštų gynybos reikalui, 
bet savo apimtimi negalėtų grėsti taikai, 
ty. nebūtų pajėgios vykdydi agresijos 
veiksmus.

Sis vakariečių planas yra priešingas suo- 
vietų „nusiginklavimo“ planui, kuriuo siū
loma vienu trečdaliu sumažinti karines pa
jėgas ir įstatymu uždrausti atominių 
ginklų vartojimą. Sovietų planą įtikrovi- 
nant faktiškai padėtis nebūtų pakeista. Net 
jei ir sovietai iš tiesų savo pajėgas vienu 
trečdaliu sumažintų, ty. pagaliau vykdytų 
įsipareigojimas, tai ir tuo atveju jėgų san
tykis pasaulyje nepakistų, Maskva paliktų 
pirmaujančiame vaidmeny, kadangi ji šiuo 
metu turi pačias gausias karines pajėgas.

Tačiau sovietai savo kalba. Vyšinskis, 
atsakydamas į vakariečių siūlymą dėl nu
siginklavimo pareiškė, jog tasai planas 
„nesąs pakankamai pilnas ir turi .tikslą 
apeiti tikrą nusiginklavimą“ ... Dėl to so
vietai jį laiko nepriimtinu ir siūlo savą 
planą, metų būvyje trečdaliu sumažinti ka
rines pajėgas ir įstatymu uždrausti atomi
nius ginklus.

Kaip esame šioje vietoje minėję, dėl so
vietų laikysenos siūlomi nusiginklavimo 
planai greičiausiai iš planavimo ribų ir ne
galės išeiti. Tiek tebus atsiekta, kad po 
ilgų kalbų laisvasis pasaulis dar kartą gaus 
įsitikinti, jog Maskva bendradarbiauti su 
laisvuoju pasauliu nenori ir nuo savo agre
singų užmačių neatsisako.

Vokietija pakeliui į apsiginklavimą. Pa
ryžiuje vykstant Jungtinių Tautų posė
džiams, pagrečiui įvyko JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos užsienio reikalų ministerių su
sitikimas su Vakarų Vokietijos kancleriu 
Adenaueriu. Šio susitikimo metu, kuriame 
dalyvavo ir Aukštieji Komisarai Vokietijai, 

Atrodo, kad nebus čia daug suklysta lei
džiantis į spėjimą, jog LDŠ Lozoraičiui bu
vusių pokalbių metu nieko neišsitarus prieš 
tokį nerealumą, gal būt ir ta pati kova 
prieš susitarimą nebūtų įgavusi tokių for
mų, kokias ji įgavo...

Iš kitos gi pusės dabartiniu metu „vy
riausybinė“ užuomina labai daug ką pasa
ko. Pirmiausia tai, kad kai keno bandomas 
pirmumas suteikti ne laisvinimo reikalui, 
bet tam tikram postui, kuris, nebus visai 
apsirikta pasakius, esamomis sąlygomis nė 
vienu grašiu laisvinimo reikalo nei nepas
partintų, nei laisvinimui suteiktų didesnio 
svorio.

Dabar bene būtų daug svarbesnis ir ak
tualesnis klausimas: — surasti protingą 

NUOTRAUKA IS LIETUVOS: ŠITAIP 
ATRODC „KOVOJAI“ PRIES LIETUVIUS 

PARTI ŽANUS

nutarta lig šiol Vokietijoje veikusį oku
pacinį statutą pakeisti generaline sutarti
mi, pagal kurią Vakarų Vokietija tampa 
lygus partneris laisvųjų valstybių. Susita
rimą seka ir įsipareigojimai. Pirmiausia 
generalinė sutartis tuti būti visų keturių 
susitarusių valstybių — Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos ir Vokietijos — vyriausy
bių patvirtinta. Vokietija, įsijungdama Va
karų Europos "Valstybių bendruomenėn, 
privalo duoti ir karinį įnašą Europos gyny
bai. Kalbama apie 12 vokiečių divizijų.

Didžioji vokiečių opozicijos partija, so
cialdemokratai, Paryžiaus susitarimuose 
nemato pažangos, nes, esą, Vokietija ne
tapusi lygiateisiu nariu, nes ir panaikinus 
okupacinį statutą paskutinis žodis priklau
sysiąs ne Vokietijos vyriausybei, bet oku
pacinių pajėgų vadovybei. Įvairiose šalyse 
Paryžiaus susitarimai su Vokietija, išsky
rus Maskvą ir jos satelitus, vertinami tei
giamai.

Tačiau čia pat, pozityviai vertinant 
Paryžiuje pasiektus susitarimus, tiek Ame
rikos, tiek Anglijos ir kitų šalių spauda 
pažymi, jog tik tuo atveju tie susitarimai 
turės vertę, jei Vokietija iš savo pusės pa
rodys noro imtis gynybos įsipareigojimų. 
Taigi paskutinis žodis paliekamas pačiai 
Vokietijai.

Romoje kalbama apie Europos gynybą. 
Paryžiuje diskutuojant „nusiginklavimo“ 
planus, Romon lapkričio 25 dieną susirinko 
36 ministerial Atlanto Pakto valstybių ap
tarti Vakarų Europos gynybos klausimams. 
Šioje konferencijoje dalyvauja užsienio, 
gynybos ir finansų ministerial. Stebėtojais 
atvyko Turkijos ir Graikijos ministerial. 
Atlanto Pakto valstybių gynybos konferen
cijos dalyviams pranešimą padarė Atlanto 
Pakto karinių pajėgų viršininkas gen. El- 
senhoveris, savo kalboje pažymėdamas, kad 
Europą teksią ginti į rytus nuo Reino. Ta
čiau kad tatai būtų įmanu padaryti — yra 
gyvas reikalas intensyviai stiprinti karines 
pajėgas. Šiandien Vakarų Europos gynybai 
tėra paruošta 14 divizijų, tačiau šis skai
čius toli gražu nėra pakankamas.

Taigi Romoje svarstomi priešingos pri
gimties klausimai, negu kad Paryžiuje ke
liami Jungtinių Tautų tribūnoje. Ir tai kaip 
tik yra atsakymas Maskvos nenuolaidumui.

Žvangant ginklams Korėjoje nustatoma 
ginklų paliaubų linįja. Korėjoje pagaliau, 
po 5 mėn. trukusių derybų, padarytas vie
nas žingsnis pirmyn. Sutarta dėl demarka
cinės linijos ginklų paliaubų atveju. Ji tu- 

išėjimą iš esamos padėties, kurios kalviais 
tam tikra dalimi buvo kaip tik paminėtos 
„vyriausybinės“ ambicijos.

PROTESTAI
Jau praėjusiame TREMTIES numeryje 

skaitytojai buvo painformuoti, Jog VLIKas 
dėl nepatvirtinimo susitarimo su Lietuvos 
diplomatais susilaukė visos eilės protesto 
pareiškimų. Tokių protestų VLIKą pasie
kia vis daugiau.

Lietuvos Įgaliotas ministeris Zadeikis 
Vašingtone VLIKo poelgį pavadino daugiau 
negu nesusipratimu.

Be visos eilės kitų protestų, pasiekusių 
VLIKą, vienas itin sukėlęs susirūpinimo prieš 
susitarimą balsavusiems VLIKo nariams. 
Tai laisvąjį vakarų pasaulį pasiekusių lie
tuvių vyrų protestas visiems VLIKo na
riams, kuriame reiškiamas didelis apsivyli
mas matant, kad čia pirmon vieton stato
mas partinis reikalas, bet ne krašto lais
vinimas.

Dėl šio protesto būta siauresnių ratelių 
pokalbių, važinėjimų, žodžiu, rodyta susi
rūpinimo.

Tarėsi naujo laikraščio 
reikalu

Lapkričio 23 d. Mūnchene įvyko pasitari- 
mas VLIKo numatyto leisti laikraščio rei
kalu. Pasitarime bavo pakviestas dalyvauti 
Mažosios Lietuvos laikraštininkas Grigo- 
laitis.

Numatomo išleisti laikraščio redakto
riais numatyti J. Grinius, J. Grigolaitis, A. 
Pauliukonis. Redakcijai ir administracijai 
numatyta tokia sąmata (vien algoms), ku
ri dvigubai prašoka TREMTIES išleidimą. 
Prijungus numatomo išleisti laikraščio 
spaudos išlaidas jo leidimas atsieis per 4 
kartus daugiau, negu kad buvo gebama 
leisti TREMTĮ, žinoma, dirbant be atlygi
nimo ir nesiskaitant su darbo valandomis. 
Tačiau ir tokioms sąlygoms esant numaty
tieji redaktoriai susvyravę, ar vertą lai
kraštį užsiangažuoti leisti kas savaitę, nes 
mato visą eilę sunkumų, kurie, dirbant 
valdininkiškai, nėra taip jau lengvai įgali
mi.

rėš eiti pagal vykstančio fronto liniją. Jei 
iš tiesų būtų prieita prie ginklų paliaubų, 
ir iki to laiko fronte neįvyktų staigesnių 
pakitimų, tuo atveju demarkacinė linija 
būtų žymia dalimi pravesta aukščiau 38 
lygiagretės, t.y. bolševikinės Korėjos teri
torijoje, ir tik nežymi demarkacinės linijos 
dalis eitų žemiau 38-sios lygiagretės — t.y. 
pietų Korėjos teritorija. Pažymėtina, jog 
susitarus dėl linijos, nežiūrint Korėjoje 
siaučiančių šalčių ir sniego pūgų, komunis
tų pajėgų puolimai pagyvėjo: — norima 
fronto linijoje pasiekti pakeitimų savo 
naudai. Susitarus dėl demarkacinės linijos, 
lieka visa eilė kitų klausimų: pasikeitimas 
karo belaisviais, ginklų paliaubų komisijos 
teisės ir Lt. Jau dabar susiduriama su skir
tingomis nuomonėmis dėl ginklų paliaubų 
komisijos teisių. JT karinių pajėgų vado
vybė siūlo sudaryti mišrią ginklų paliaubų 
komisiją ir jai suteikti įgaliojimus lankytis 
ne tik demarkacinėje linijoje, bet visoje 
Korėjoje. Komunistai siūlo priešingai: — 
sudaryti mišrią komisiją, jai suteikiant 
įgaliojimus lankytis tik demarkacinėje li
nijoje. Sutikus su šiuo siūlymu yra pavo
jaus, kad paliaubų laikas gali būti išnau
dojamas naujiems kariniams pasiruoši
mams. Vyraujant skirtingoms šiuo klausi
mu nuomonėms jame glūdi visa eilė pa
vojų, jei iš tiesų komunistų būtų norima 
paliaubas išnaudoti naujiems pasiruoši
mams.

Amerikos paslaptys 
Maskvoje

Buvusiam karui pasibaigus amerikiečiai 
Miinchene surado nemalonią staigmeną: 
1945 metų birželio mėnesį vokiečių drau
dimo įstaigoje buvo rasti svarbūs raštai, iš 
kurių paaiškėjo, jog milžiniškos amerikie
čių pramonės planai, brėžiniai ir tikslūs 
aprašymai karo metu buvo iš MUncheno 
pasiųsti į Berlyną. Dalis kalbamų planų 
dar buvo likusi Mūnchene, tačiau kaip 
dublikatai. Surinktos žinios, vokiečiams ka
ro metais turėjusios didelės svarbos, pa
sižymėjo nepaprastu tikslumu.

Nemažiau buvo įdomus gausūs praneši
mai apie amerikiečių laivų tvarkaraščius, 
ypač laivų, išplaukiančių į Europos uostus. 
Vokiečių povandeniniams laivams, turin
tiems tas žinias, nebuvo sunku tuos laivus 
pasitikti kelyje ir sunaikinti.

Amerikiečiams, Mūnchene užėjusiems ant 
vokiečių turėtų informacijų pėdsakų, kilo 
klausimas, kokiu būdu jie visa tai gavo. 
Svarstytos galimybės, kartu abejojant, ar 
vokiečiai galėjo Amerikoje turėti tokį pla
tų špionažo tinklą. Reikalą beaiškinant

Savomis temomis
LDS min. Lozoraitis išvyko 

Paryžiun
Paryžius. Lietuvos Diplomatijos Šefas 

min. Lozoraitis lapkričio 20 dieną atvyko 
Paryžiun, kur turės pasitarimų su eile są
jungininkų politikų, dalyvaujančių Jung
tinių Tautų pilnaties sesijoje. Grįždamas iš 
Paryžiaus min. Lozoraitis lankysis Bonno- 
je, kur numatomi susitikimai su Vokieti
jos vyriausybės atstovais.

Red. pastaba: TREMTIS tikisi galėsianti 
plačiau skaitytojus painformuoti apie LDS 
min. Lozoraičio pokalbius Paryžiuje.

Papildomai patiriama, kad LDS Lozorai
tis iŠ Paryžiaus vyks Londonan. Tik grįž
damas iš Londono numato lankytis Vokie
tijoje.

Jungtiniu Tautą atstovai 
supažindinami su Lietuva
Paryžiuje išėjo iš spaudos Lietuvių Biu

letenio prancūzų kalba naujas numeris, 
kuris dalinamas Jungtinių Tautų visumos 
susirinkime dalyvaujantiems įvairių lais
vojo pasaulio šalių atstovams, išskyrus so
vietų ir jų satelitų atstovus. Biuletenis yra 
36 puslapių apimties; jame plačiai rašo
ma apie Lietuvą ir lietuvių laisvės sieki
mus.

Minėjimai
Lietuvos krikšto minėjimas Australijoje. 

Lapkričio 4 dieną Sydnėjuje, Australijoje, 
buvo paminėta Lietuvos Karaliaus Min
daugo 700 metų krikšto sukaktis. Minėjimo 
proga pamaldos buvo atlaikytos Sydnėjaus 
katedroje. Minėjimo metu kalbėjo vietos 
kardinolas, didelis lietuvių bičiulis.

Mindaugo krikšto sukakties minėjimas 
Toronte. Lapkričio 11 dieną Toronte, Ka
nadoje, įvyko Lietuvos Karaliaus Mindau
go 700 metų, krikšto sukakties minėjimas. 
Minėjimo globėjais buvo Toronto kardino- 
ląs ir Lietuvos generalinis konsulas Kanar 
doje V. Gylys. Toronto kardinolas apibudi
no krikščionybės reikšmę lietuvų tautai.

Tautinių korporacijų šventė. Lapkričio 11 
dieną Čikagoje įvyko Korporacijos Neoli- 
thuania 29-rių metų sukakties ntihėjimas, 
kurin atsilankė Lietuvos Konsulas Čikagoje 
Daudžvardis ir visa eilė vietos veikėjų. 
Drauge buvo paminėta tautinių korporaci
jų Čikagoje sambūrio dvejų metų sukaktis. 
Tautinių korporacijų veiklos apžvalgą pa
darė dnž. J. Jurkūnas.

pradėjo aiškėti, jog patys amerikiečiai bu
vę tų žinių tiekėjai. Vokiečius įgalino to
kias žinias apie amerikieKų pramonę su
rinkti perdraudimo įstaigos. Draudimo 
įstaigos, kurios imasi atsakomybės pavyz
džiui laivus su brangiu kroviniu apdrausti, 
stengiasi riziką pasidalinti tarp galimai 
daugiau firmų, kad nelaimės atveju nerei
kėtų vienai nešti didelius nuostolius. Visos 
stambiosios Amerikos draudimo firmos, pa
sirodo, turėjo perdraudimo sutartis su Lon
dono Lloydu ir - Šveicarijos perdraudimo 
grupe Zūriche. Perdraudimas buvo vykdo
mas šiuo būdu: amerikiečių draudimo fir
ma, apdrausdama pasiruošusį išplaukti lai
vą, tuojau radiograma perduodavo infor
macijas su visais duomenimis į Ziirichą. 
Jei laivas nuskęsdavo, ziirichiškė perdrau
dimo bendrovė turėjo padėti padengti 
nuostolius, gi laimingu atveju vyko dali
nimasis draudos pelnu.

Hitleris įsigalėjęs uždraudė vokiečių 
firmoms palaikyti ryšius su už
sieniu, tačiau MUncheno grupei padarė 
išimtį, kuri kaip tik artimai bendradarbia
vo su Zūrichu. Tokiu būdu amerikiečių ra
diogramos su visomis smulkmenomis pa
tekdavo į vokiečių rankas per ZUrichą. To
kia padėtis truko iki 1941 metų. Tik kai 
amerikiečių laivai patyrėėdidelių nuostolių, 
1941 metais New Yorke buvo sušaukta 
— krašto gynybos žinybų iniciatyva — 
draudimo įstaigų konferencija, kurios me
tu buvo uždrausta siuntinėti radiogramas. 
Vyriausybė tikėjosi, kad perdraudimo ry
šius firmos pačios nutrauksiančios. Gi 1942 
metais paaiškėjo, jog amerikiečių firmos ir 
toliau bendradarbiauja. Nuo tada radio
gramos buvo griežtai uždraustos. Nuo to 
laiko amerikiečių laivai pradėjo patirti 
mažiau nuostolių, nes vokiečiams stigo 
tikslių informacijų.

Tik pokariniais metais iš Mūnchene ap
tiktų archyvų paaiškėjo, jog šiuo perdrau
dimo keliu per Zūrichą vokiečiai surinko 
duomenis ir apie amerikiečių pramonės ir 
ypatingai karo pramonės įmones, kurios 
amerikiečių draudimo firmų taip pat buvo 
užsieniuose perdraudžiamos.

Susigriebta per vėlai. Dabar svarbiausių 
amerikiečių ginklavimo ir pramonės įmo
nių duomenys yra sovietų rankose.
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Svarstymai

Nepartinėmis akimis
Sa viršum prieš melus laiko, Vokieti

joje Lietuvių Bendruomenės įsteigimo pro
ga, šioje vietoje buvo išreikšti lūkesčiai dėl 
šios organizacijos, siekiančios apimti ir ap
jungti visus lietuvius. Reiškiant tuos lū
kesius, kartu kilo ir abejonių, ar bus ge
bama šia linkme eiti, ar galės Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė išlikti šventykla, ku
rion draudžiama brukti grupinę programą.

Gyvenimo tikrovė dabar, vos praėjus 
metams laiko, daug ką patvirtina, kad mū
sų buvo keliamos abejonės nebe pagrindo. 
Štai dar tik spėta įsteigti Amerikos Lietu
vių Bendruomenė, nespėjusi išeiti iš orga
nizavimosi stadijos. Pasiekia žinios, jog jau 
radęsi asmenų, kurie turi užsimojimų, kad 
Amerikos Lietuvių Bendruomenė patektų 
siaurą partinę programą užantyje turinčių 
asmenų vadovybėm

Kanadoje jau dveji metai nepajėgiama 
lietuvius apjungti Lietuvių Bendruomenėn 
tik dėl to, kad vyksta tyli kova, kam pa
siseks šiai bendruomenei vadovauti. Ir vie
ni ir kiti pretendentai apie tai nekalba. Ir 
vieni ir kiti tekalba lietuvybės temomis, 
tačiau savo grupinių užmačių neatsisako.

Čia neturima tikslo pasisakyti prieš par
tiškumą kaipo tok|. Xra juk visada žmonių, 
kurie be partijos negali gyventi, kurie tik 
per partiją pajėgūs įžvelgti lietuvišką rei
kalą. Tačiau nebus apsirikta pasakius, jog 
yra ribos ir turėtų būti saikas, kur partiš
kumas pirštinas, ir kur nuo jo tektų at
sisakyti bendrųjų lietuviškų reikalų labui. 
Reikia atsiminti, jog nemaža yra tautiečių, 
kurie, stebėdami mūsų grupių tarpusavio 
kovas bei nuolatini varžymąsi dėl vadovy
bės, su kartėliu nusigręžė nuo vienos ar 
kitos politinės grupės. Žymiai mūsų tautie
čių daliai lietuviškas reikalas yra arčiau 
širdies, negu vienos ar kitos grupės išro- 
kavimai. Pakaktų Žvilgterti į mūsų politi
nių grupių narių skaičių ir jis nedvipras
miškai parodytų, kad jos apima labai ne
žymią tautiečių dalį. Tad joms nevalia kal
bėti visų vardu. Jos tegali kalbėti išeida
mos iš savo grupinių rėmų. Tačiau joms 
taip pat aišku, kad kai tik pradės kalbėti 
aiškiai h* nedviprasmiškai pagal partinę 
programą —- tada iš didžiumos nesusilauks 
pritarimo. Tad masėms kalbama užuolan
komis, dangstantis lietuvišku reikalu, 
gi tiesiogiai siekiama šiaurių grupinių 
interesų, kurie tėra aptariami atvirai tik 
uždaruose savo rateliuose.

Neturint tikslo čia iš viso pasisakyti prieš 
partiškumą kaipo tokį, vis dėlto norimas 
išreikšti pageidavimas, kad mūsiškės gru
pės, ypač tos, kurios paskutiniu metu, ne- 
siskaitydamos nei su taktu nei su priemo
nėmis, panūdo veržtis linkui vadovavimo, 
susilaikytų brovusiosios bent | tuos lietu
viškojo darbo plotus, kur dirbama ir sie
kiama dirbti be partiškumo iškabos, grynai 
lietuviškam reikalui. O tokių tikslų turėtų 
kaip tik siekti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė. Čia su grupine programa turėtų būti 
uždrausta įkelti koją. Simas Miglinas

Jau dvi savaitės kaip mes pasitraukėme 
į užfrontę poilsiui. Dar maždaug prieš mė
nesį laiko, kada Korėjos fronte, o ypatin
gai mūsų divizijos ruože, užvirė žiaurios 
kautynės, nieks ir negalvojo, kad už poros 
savaičių reiks savo mantą susikrauti ir 
lengviau atsidusti. Manom, kad kiekvienas 
gali suprasti ką fronte kovojančiam ka
riui reiškia poilsis ir dar neribotam lai
kui, užfrontėje.

Taigi, neribotam. Mūsų vietą užėmė gel
tonosios rasės atstovai, kurie, dažniausiai, 
po keletos šūvių ir pradingsta. Vieni sako, 
kad jie mažai apmokyti arba kokie nors 
kiti trūkumai būna to priežastimi, tačiau, 
bendrai paėmus, jie turbūt ir patys nežino 
kokiam tikslui kariaujama ar bent ko gero 
iš to susilauks. Kada du pešasi, kam čia 
trečiam maišytis... Pereitais metais, žie
mos metu, buvo atsitikimas, jog permetant 
diviziją į užfrontę vieną pulką dar pusiau
kelės nepasiekus grąžino, nes kiniečiai pra
šliaužė. Bet šį kartą mes laimingesni ir 
tikikimės, kad prieš grįžimą į frontą bus 
pasirašytos „paliaubos“. Tuo tarpu visi tik 
apie tai gandus ir skleidžia. Mažai tam ga
lima tikėti, nes čia gandų vistiek nesusi
gaudai.

Esame dabar gerame nuotolyje nuo fron
to ir gan gražioje vietoje. Galėčiau pasaky
ti, tai pirmą tokią vietą matau Korėjoje. 
Stovykla tarp kalnų, pušimis apaugusių, 
ir upelis čiurlena. Vieta tiek maloni, kad 
valgydamas pietus prie upelio ant akmens, 
užsimiršti kur beesąs. Gyvenam palapinė
se ir su patogumais. Gavome iš lentų su
kaltas grindis ir benzinu bei alyva kūre
namus pečiukus, kuriems šildyti reikia, 
apie 20 Itr. (5 galionus) degalų šešioms va
landoms. Didžiausią paros dalį tuos pe
čiukus reikia iki raudonumo kaitinti no
rint išgauti šiek tiek šilumos. Vakare, 
prieš eidami gult, vyrai susėda keletai mi
nučių aplink paplepėti. Taip ir jauti, kad 
nugara šąla, o iš pečiuko pusės — milžiniš
kas karštis. Naktys darosi vis šaltesnės. 
Korėjos žiema artinasi. Gavome pūkų 
kimštus maišus, tačiau paryčiui ir juose 
šalta. Prieš keletą dienų šaltis buvo tiek 
didelis, kad lauke viskas baltavo.

Apie šaltį kalbant, reikia paminėti ki
niečius, kurie, daugumoje vis dar dėvi sa
vo vasarines uniformas. Paprasta, plona 
medžiaga tikrai kad ir jų nešildo. Jų tie
kimas 24 valandas paroje trukdomas ame
rikiečių lėktuvų ir tokios armijos, kaip kad 
jie turi, greitai neaprūpinsi.

Yra pagrindo manyti, kad jeigu Jungti
nių Tautų daliniai kinų netrukdys, jie pa
siliks ilgesnį laiką toje pačioje vietoje. 
Mūsų, paskutiniomis dienomis užimtose 
kinų pozicijose, buvo rasta nemaža maisto 
ir tokių bunkerių, kuriuos kasa tik tie, ku
rie galvoja juose žiemą praleisti. Tačiau, 
kaip minėjau, žieminių rūbų neradome.

O dabar apie tas dienas, kada mūsų di
vizija pakilo užimti svarbias mums, kaip 
ir kiniečiams, augštumas. Prieš tai mūsų 
fronte ypatingos veiklos nebuvo ir prieš 
atakuojant reikėjo atsiminti, kad kiniečiai 
bus gerai įsitvirtinę. Nebuvo apsirikta. 
Taigi X dieną, 2 vai. ryto prasidėjo puoli
mas. Pirmas netikėtumas buvo, kad vie
tovės buvo kiniečių taip užminuotos, jog 
atrodė, kad viskas sugrius. Čia kiniečiai 
naudoja „medines minas“ vietoje plieninių. 
Tai yra pati mina randasi ar atrodo kaip 
paprasta medinė dėžė ir su detektorium. 
Medinę miną surasti yra labai sunku arba 
neįmanoma. Visos mūsų rastos minos bu
vo gamintos demokratiškiausioje pasauly
je respublikoje. Nugalėjus šią užtvarą, pra
sidėjo tikras kryžiaus kelias. Kariai pake
lyje randa įvairių konservų dėžučių arba 
panašių dalykų, tačiau viskas buvo sprog
stamieji užtaisai. Praėjus dienai, mūsų da
liniai pasiekė šiai dienai paskirtą tikslą

Lietuvio kario laiškas iš Korėjos
Aukų skaičius, galima pasakyti, abiejų pu
sių buvo lygus, bet štai kas buvo viename 
kalne rasta. Bunkeriai iškasti tokie, kad 
mūsų ekspertai galvas turėjo pakrapštyti 
ir pripažinti, jog įtaisyta puikiai. Įsivaiz
duokit statų kalną, į kurį padarytas vir
šūnėje įėjimas į nedidelę patalpą, iš kurios 
per kitą urvą su slenksčiu vandeniui su
laikyti, patenkama į gyvenamas patalpas. 
Iš jų, apie 10—15 yardų ilgio urvai veda 
lauk ir atstoja šaudomasiąs angas. Karei
vis, tupėdamas, arba tiksliau išsireiškus, 
gulėdamas tokioje užmaskuotoje angoje ga
li šaudyti ir nebūti pastebėtas, nebent iš 
parako durnų. Vienu žodžiu, bunkeris dau
giau panašus į gudrios lapės išraustą olą.

Ir štai, šią naktį visi pavargę, griuvo 
poilsiui. Keli iŠ sanitarų įsitaisė viename 
bunkeryje ir, jausdamiesi patogiai, saldžiai 
užmigo. Paryčiui juos kažkas pažadino ir, 
vyrai pašokę, žiūrėjo aštuoniems ginkluo
tiems kiniečiams į šautuvų vamzdžius... 
Griebtis už ginklo buvo per vėlu, bet... 
ir nereikalinga. Kiniečiai padėjo ginklus 
ir išsiaiškino, jog jie nori pasiduoti. Reikia 
pripažinti, kad vyrukai turėjo laimės, nes 
taip patogiai užmigus galėjo ir neprabusti.

Kitą dieną puolimas tęsėsi. Geriausiai 
atvaizduoti jo eigą galima būtų trumpais 
faktais, kuriuos mielai jums paduodu, nes 
tai savotiški stebuklai, apie kuriuos vertė
tų pakalbėti.

Mūsų divizijoje yra pulkas, sudarytas iš 
ispaniškai kalbančių Puerto Rikiečių. Vy
rai, kaip pietiečiai, visi žemo ūgio ir tam
sūs. Pasižymėję kaip geri kariai, ypatingai 
durtuvų kautynėse. Taigi, mažesnis dali
nys buvo kiniečių atkirstas vienoje aukš
tumoje. Vienas iš vyrų buvo pasiųstas kaip 
nors pasiekti kuopą. Ir štai jo žodžiai: bė- 
gau kuo smarkiausiai ir staiga prieš ma
ne — kiniečiai. Aš, sako, buvau gryname 
lauke be jokios priedangos. Tačiau, mano 
laimei, netoliese pamačiau griovį, vedan
tį į upelį, kur norėjau patekti. Tuo laiku 
kiniečiai pradėjo šaudyti ir artintis. Gal
vojau kaip nors pabėgti, bet buvo per vėlu. 
Užtaisiau ginklą, durtuvą ir sakau, gin
siuos iki paskutiniųjų. Kada buvo laikas 
atidaryti ugnį į kelis arčiausia esančius ko
munistus, jų tarpan įkrito 81 mm minos
vaidžio sviedinys. „O kur ta lėlė sprogsta, 
ten ir žolė neauga“. Pasinaudojęs laikinu 
komunistų sumišimu tuo grioviu patekau 

Potvyniai Italijoj 500000 žmonių padarė benamiais
rės ašigalyje, tasai svoris dar sparčiau ga
lįs didėti. Žemė, netekusi lygsvaros, gali 
įeiti „svirduliavimo stadijon“, kas iššauktų 
potvynius, kokius pasaulis išgyveno, moks
lininko spėjimais, prieš 8000 metų.

Ne tik straipsnį parašė mokslininkas. 
Jis dar kreipėsi į Jungtinių Tautų sekre
torių Trigve Lie, kad pasauliui būtų pa
darytas įspėjimas dėl artėjančios katastro
fos...

Po to potvyniai Italijoje
Hallenborg straipsnis, kiek dvelkiąs sen

sacija, netrukus buvo pakartotas įvairioje 
pasaulio spaudoje. Jis buvo spausdintas ir 
eilėje italų laikraščių. Ir štai netrukus po 
to šiaurinėje Italijoje prasidėjo potvyniai, 
apsėmę didžiulius žemės plotus. Eilė mies
tų potvynių sunaikinti, kitiems dar tebe
grosią sunaikipimas. 500 000 gyventojų pot
vynio pasėkoje tapo benamiais. Po lygu
moje didžiuliai buvusios derlingos žemės 
plotai tapo akimi neaprėpiama jūra. Šiuos

potvynius iššaukė didžiulės ■ lietaus liūtys* 
kurių pasėkoje buvo pralaužti keli pyly- 
mai. Su didžiule jėga vanduo išsiveržė į 
šiaurinės Italijos derlingas lygumas, sunai
kindamas visa: kaimus, miestus, kelius, 
sodus. Šiuo metu vanduo apsemtose srityse 
siekia virš telefono stulpų — rašo kata
strofos vieton apsilankę spaudos atstovai. 
Italijai pagalba ateina iš įvairių šalių. Vie
na Italija šios gamtos katastrofos nepajėg
tų pakelti.

Atgarsiai dėl Hallenborgo susirūpinimo
Randasi asmenų, lengviau priimančiu 

įvairius spėliojimus, kurie net linksta da
ryti toli siekiančias išvadas dėl katastrofos 
Italijoje;

O gal tai yra atominių sprogdinimų pa- 
sėka?

Ir radio gadynė tamsesnių žmonių buvo 
sutikta su tam tikrais būgštavimais. Da
bartiniai potvyniai Italijoje, pirmi tokio 
masto Italijos istorijoje, įtaringesniems su
daro sąlygas įvairioms išvadoms.

Švedų mokslininko įspėjimas
Nevadoje, JAV, pradėjus šį rudenį ato

minius bandymus, staiga Amerikoje oras 
atvėso ir pasirodė pirmasis sniegas. Radosi 
nemaža gyventojų, kurie įtikėjo, kad tasai 
ankstyvas sniegas galinti būti pasėka ato
minių sprogdinimų.

Netrukus po to švedų kilmės mokslinin
kas Hallenborg „Washington News" pas
kelbė straipsnį, jog atominių sprogdinimų 
pasėka gali būti žemės rutulio išėjimas is 
savo kelio. Kitais žodžiais betariant žemė 
galinti netekti lig šiol turėtos lygsvaros. O 
tatai gali įvykti kaip tik dėl to, kad po 
atominių sprogdinimų susidaro galimybė 
iškristi didesniems krituliams. Kai tie kri
tuliai iškrenta kitose žemyno dalyse — 
nieko bloga, tačiau kai jie pagausėja šiau
rės ašigalyje, tada ten didėja sniego klo
das. Jau šiuo metu šiaurės ašigalis dėl le
dų klodų turįs 18—19 procentų didesnį 
svorį, negu pietų ašigalis. Atominių sprog
dinimų pasėkoje paskatinus kritulius šiau

į upelį, bet kiniečiai vėl ant kulnų lipo. Ir 
staiga iš kažkur pasimaišė savas lėktuvas, 
kuris pribaigė minosvaidžio pradėtą dar
bą. Bet tas dar ne viskas.

Vyrukas, pasiekęs savas linijas buvo ap
šaudytas saviškių. Šiaip taip prislinkęs 
pradėjo, angliškai šaukti, tačiau ugnis ne
sustojo. Galų gale, jam iš paskutinių jėgų 
sušukus ispaniškai, jis buvo atpažintas, nes 
pateko į savo ispaniškai kalbančių kuopą.

Ar girdėjote kada, kad šiais, modernių
jų ginklų laikais, būtų akmenimis kovo
jama? Bet štai tas atsitiko Korėjoje. Vie
nas skyrius prisiartino prie smarkiai gi
namo komunistų bunkerio taip, kad pasi
traukti nebegalima, o šovinių stoka. Kritiš
ka padėtis, bet nebėra išeities. Vienas iš 
kareivių pradėjo bunkerį bombarduoti ak
menimis ir to pasėkoje, kiniečiai, nustebę 
tokia nepaprasta taktika, iš bunkerio pasi
traukė ...

Kalbant apie akmenų mėtymą ... tai vie
na iš seniausių ir populiariausių šakų Ko
rėjos gyventojų sporte. Nežinau, kiek tas 
sudaro malonumo, tačiau jeigu pramuša 
galvą arba išmuša dantis, tai viskas tik 
sportas... Daugumoje žaidžią jauni vyrai, 
kaimas prieš kaimą. Piktumo nėra, nes vis
kas tik sportas. Na, o pasportavus reikia 
užkąsti. Jeigu korėjiečiai verda valgį, tai 
galima pažinti iš keletos mylių, nes svo
gūnai ir česnakas užima kvapą. Taip pat 
ir korėjietis pavalgęs negali to kvapo atsi
kratyti. Ta jų „buza" vadinama „šuki-joki“ 
plačiai žinoma Japonijoje ir kituose oriento 
kraštuose. Turinys: ryžiai, česnakas, svo
gūnai, druska, cukrus, smulkiai pjaustyta 
jautiena, kumpis, įvairios daržovės ir t. t 
ir 11

Suki-joki dabar gaminant geriausia ga
lima matyti pabėgėlių surinkimo punktuo
se. Prieš pasitraukiant poilsiui man tuose 
punktuose tekdavo dažnai būti ir pamatyti 
įvairiausių dalykų. Su įdomumu žiūrėjau 
į verdamą suki-joki. Verda dideliame, 
keistos formos puode, iš kurio visa Šeima ir 
srebia. Po tokių pietų kartą pavaišinau to
kią šeimą kramtoma guma. Visi dėkodami 
nusilenkė. Iš mandagumo ir aš nusilenkiau. 
Jie nusilenkė, aš nusilenkiau, linkt, linkt 
ir taip gali linguoti keletą valandų. Toks 
jau žmonių paprotis, ir vyrai, kurie būvo- 
jo ilgesnį laiką Japonijoje, tiesiog kartais 
nežino kada sustoti linkčioti, nes ir ten 

taip priprasta: linkt, linkt... Patys bė
gliai labai blogai atrodo. Su savimi nie
ko neturi, išskyrus mažą ryšulėlį, kuriame 
gali rasti žiupsnį ryžių ar kitos rūšies 
maisto. Daugumoje stengiasi pasiekti iriu- 
sų linijas nakties metu ir jų vargai nesu
lyginti su mūsiškiais. Jų tarpe yra nema
ža ir tokių, kurie atvyksta iš komunistų 
pusės šnipinėjimo tikslu. Nuo tokių apsi
saugoti ir čia yra jau gerai pažįstami 
„screeningai" Neseniai viena senesnio am
žiaus moteris buvo atpažinta kaipo prieš 
keletą savaičių buvusi tame pačiame susi
rinkimo punkte. Ji, mat, buvo mūsų pusė
je, grįžo pas komunistus ir vėl atgal. 
„Screeningams“ sunkumų sudaro trūku
mas vertėjų. Bet iki šiol darbas ėjo sėk
mingai.

Užvakar vakare turėjau malonią staig
meną. Gavau laišką iš V. Juodvalkio ir as
meniškai sutikau Brazaitį. Jis Čia buvo dvi 
dienas, bet, deja, buvo kažkur išsiųstas. 
Sunku pasakyti kur, bet tikėkimės, kad 
jam nereikės akmenimis kariauti. Vladą 
Gylį iš Cleveland©, kuris, atrodo, pats pir
mas „užėmė“ Korėją, taip pat teko sutikti. 
Gaila, atsitiktinai ir nebuvo perdaug lai
ko išsikalbėti. Algirdas Buturlovas* 
Korėjas, lapkričio 2 d. DIRVA.

Sovietinis 
jumoras

Iš Kremliaus su Jungtinių Tautų sekre
toriatu Amerikoje telefonu kalbasi Sovie
tų Sąjungos užsienio reikalų viceministeris 
Gromyko. Už jo stovi Stalinas Ir klausosi. 
Į pateikiamus klausimus Gromyko atsako:

— Ne.
Galiausiai, kiek pasikalbėjus, Gromyko 

atsako:
— Taip, — ir padeda ragelį.
Stalinas jį puolą: — Kaip tu drįsai pasa

kyti „taip“?
— Mat jie manęs klausė, ar aš nesutinku 

su visais programos punktais. Aš atsakiau 
„taip“...

kau? Bet ar tai nėra perdaug skenduoliška filoso- parašėme savo testamentą ateinančiai paskui mut 
fija? Tauta amžinai skęstanti ir visdėlto amžinai Lietuvai. Tame testamente įrašytas tik vienų vienai 
plūduriuojanti ant paviršiaus! Kai kada bangos vi- žodis: Garbė!
sai užlieja mūsų galvas, o kai kada vėl mes pama- — Tavo laužo ugnis liepsnoja mūsų širdyse, kw 
tome saulę! Šiurpu, tragiškai didinga ir be galo nigaikšti, ji šildo ir gaivina mus, kaip šildė ir gai- 
liūdna... vino mūsų prosenolius, beklaidžojančius amžių

— Tik vergas nusimena! kryžkelės. Tavo pilis sudegė, jos gynėjai žuvo, bet
— Kas ištarė tuos žodžius? — krūptelėjo jis. Amžinosios Ugnies užgrūdinta garbė liko nemari.
— Tu paminėjai mano vardą, ir aš atėjau, — Bet sakyk, kunigaikšti, kodėl mūsų likimas toks

skambėjo tartum iš požemių duslus, gilus balsas. — žiaurus? Kodėl mes- niekados neturime ramybės? 
Šiandien mano pagalbos šaukiasi kiekvienas lietu- Kodėl ties mūsų galvomis, tartum milžiniška likt- 
vis, ir jūsų visų žvilgsnis krypsta į liepsnojančią minė švytuoklė, amžinai svyri milžiniškas kardas 
amžių padangėje mano pilį. Tas gaisras rodo jums ant plono siūlo? Kodėl po mūsų tėvynės laukus taip 
kelią, kad nepaklystumėte. Tu stengiesi suprasti sa- dažnai švaistosi giltinė, o ne gerosios laumės, 
vo prosenolių šešėlių kalbą. Nereikalingos pastan- audžiančios žmonėms laimės juostas? Aš myliu tf 
gos: mes gyvename jūsų širdyse ir mintyse. Nėra lenkiuosi prieš didvyrius, bet būti amžinai didvy- 
„jūs“ ir „mes“, tėra tik „mes“. Jūs negalite atsi- riu yra nebe žmoniška, bet dieviška našta. Ir ar 
skirti nuo savęs. ne perdaug didelė likimo neteisybė uždėti triuškii

Dabar Girkalnis įsižiūrėjęs galėjo matyti į ryto nančią didvyrio naštą ant silpnų žmogiškų pečių 
miglas įsisiautusį, pasvirusį ties juo šešėlį, pade- ir reikalauti iš jo žygių,perviršijančių jo pajėgas? ..« 
jusį savo šarvuotas rankas ant didelio kardo ran- — Taip galvoja vergas, — tartum Perkūnas nu* 
kenos. Visas jis žvilgėjo lengvais sidabriniais šar- aidėjo Pilėnų didvyrio balsas, kuris kaip aidai atsi- 
vais su pakeltu antveidžiu. Jo išblyškęs, taisyklin- liepė jo palydovų būryje. — Tu nori pateisinti silp- 
gų bruožų veidas buvo liūdnas, o iš akių tryško at- nuosius, vapančius: mes negalime būti didvyriai, 
kaklumas ir valia. Už jo rymojo kiti apsišarvavę todėl tvarsykimės niekybės dulkėse ir tieskime ran- 
Šešėliai, kurių veidų, tačiau, Girkalnis negalėjo iš- kas priešui, kuris gal pasigailės ir užkals pančiui 
skirti iš miglų. ant jų! Didvyriams palikime didvyriškus žygius, 0

— Kai priešai apgulė mano pilį, aš taip pat, silpnuosius atpalaiduokime nuo heroizmo atsako- 
kaip tu dabar, sėdėjau savo menėje ir šaukiausi pro- mybės! — tavo šūkis. Bet tu užmiršai, kad tie, ku- 
senolių dvasių patarimo. Ir jos man pasakė, kaip rie gynė mano pilį ir žuvo liepsnose, nebuvo dievų 
aš dabar tau sakau: kovok ir, jei negali laimėti, patepti didvyriai. Jie atbėgo į mano sodybą iš apy- 
mirk! Tada aš įlipau į kuorą ir apžvelgiau priešo linkių, miškų ir laukų, jie nebuvo jokie kunigaikŠ- 
stovyklą; laužai kūrenosi nakties tamsoje. Aš ne- čiai ir bajorai, jie buvo daug daugiau: jie buvo lie* 
galėjau apžvelgti jų daugybės. Man buvo aišku: lai- tuviai! Kai aš jiems pasakiau savo valią nepasiduo- 
mėti aš negaliu, pasitraukti taip pat visi keliai buvo ti gyviems ir pasiūliau kiekvienam pasirinkti saa 
priešo pastoti. Aš galėjau pasiduoti ir leistis užde- kelią, nė vienas jų nenubėgo prie vartų ir neištiesė 
damas ant kokio vergijos jungą, bet aš galėjau ko- priešui rankų grandinėmis užkalti. Kas nežuvo ko
voti iki paskutiniojo kraujo lašo ir Žūti. Pasidavi- voje, žuvo ant laužo. Kareiviui, patekusiam į vef- 
mas — amžina gėda, kova ir mirtis — amžina gar- giją per prievartą, neužkirstas kelias tapti didvyri* 
bė! AŠ pasirinkau garbės kelią ir liepiau krauti lau- bet savanoris vergas yra panašus į nukritusį lapfr 
žą pilies kieme. Amžinosios Ugnies ranka mes tada kuriam lemta supūti dumble.

IŠTRAUKOS IS TREMTIES IŠLEISTO ROMANO
Nežinau, ar jums teko stebėti pereinamas valan- su šimtais milionų kankinių praeitais amžiais, — 

das tarp nakties ir ryto, kai tamsa dar nenori trauk- Girkalnio protas ir vaizduotė dirbo karštligiškai. — 
tis, o diena dar nesiryžta atskleisti uždangos, už Bet už ką? Kokia buvo jų ir mūsų tos kančios pras- 
kurios slepiasi dieviškoji šviesos versmė? Poryčio mė? Kokį testamentą paliko anie milionai kankinių 
sambrėškose, toje niekeno žemėje, daiktų formos mums, jų ainiams? Ką iŠ savo karstų apie tai mums 
tirpsta neaiškume, tartum dailininko eskize, kur byloja mūsų didvyriai, kurių lūpomis ir darbais 
išdėliotos tik pirmosios dėmės. Poryčio santėmiai — kalbėjo lietuvių tautos genijus? Argi tik kančia tė- 
slėpiningų Šešėlių viešpatystė, kur kiekvienas daik- ra mūsų gyvenimo prasmė? Ar kančia yra tas slap
tas išvirsta į savotiškus, keistus pavidalus ir kalba tažodis, kurį viena karta mirdama perduoda kitai? 
savotiška kalba, kurios niekados neišgirsi pirmam Aš žinau esąs bėgikas, kuris perima iš savo pirm- 
saulės spinduliui palietus medžių viršūnes. Poryčio takūnų krivulę, atkeliavusią per kartų kartas iš 
sambrėškos — didžiausios ilgesio, neišsakytų norų amžių gilumos, ir nešu ją toliau, bet kokiais jero- 
ir paslapčių valandos. Įsiklausęs į tą tylą, išgirsi glifais ta krivūlė išmarginta? Kas išskaitys tą mįs- 
tartum atsklindantį iš kitų pasaulių šnibždėsi, tu- lingą raštą? Kovoti? Kartoti Pilėnų kunigaikščio 
rintį tau atskleisti gyvenimo paslaptį, nuraminti ta- Margio žygį?
vo ilgesį ir tavb amžinai besiblaškančiai dvasiai su- Girkalnis perdaug mylėjo savo tautos praeitį ir 
teikti atleidimą ir taiką. Ir, gal būt, šešėliai tau iš perdaug buvo ištikimas savo prosenolių sąjunginin- 
tikrųjų tą paslaptį šnibžda į ausį, bet tu nesupranti kas, kad būtų galėjęs pasakyti: ne!
jų kalbos, ir ilgesys dar labiau suspaudžia tau Širdį _ Taipi kovoti] kovoti ir kovotij bet kas tos 
ir tavo siek suliepsnoja dar didesniu nerimu... kovos pabaigoje? _ galvojo toHau Girfealnls> sti.

Girkalnio krūtinėje sielvartas lyg suakmenėjo. priai spausdamas sav0 degančią ga[vą. _ Mūsų 
Jis nežinojo kas Aldonai atsitiko, ir tas nežinojimas proscnobai kovojo 2000 metų ir visose Rytų Euro- 
kėlė jo sieloje siaubą. Per paskutines keletą savaičių p£>s ženjėsc liejo sav0 kraują ir kjojo sav0 kaulus> ir 
antras toks smūgis: pirma gestapo, dabar sužadėti- kokios pasėkos? Atrodo, kad lictuvių tauta amži_ 
nės ir jos tėvų dingimas. Ir už ką? Ką jis kam pa- nai žygiuoja per siaurą būtics ir ncbūties lieptelį, 
darė? Likimo smūgtai? Bet kas yra likimo smū- Ką tik gim?j mes jau esame paženklinti fataliniu 

ženklu: kovok, laimėk, žūk didvyrio mirtimi arba 
■— Ne tu vienas, visa tauta kenčia, — pasigirdo vergauk! Mūsų tautos dainos lyriškos, jose nėra epo 

pm tartum tolimas atklydęs iŠ kitų pasaulių ryto jr veiksmo, nes pats mūsų gyvenimas yra veiksmas 
sambrėškų šešėlių snibzdesys. — Tavo sielvartas įę epas, o ramybė ir idilija, apie kurią taip iškalbin- 
yra lašas tautos sielvarto jūroje... gai dainuoja mūsų dainiai, yra niekados nepasiekia-

— Taip, aišku, visa tauta kenčia. Aš kenčiu ma svojonė. Išsilaikyti ant paviršiaus, nenuskęsti! 
kartu su milionais savo tautos kankinių šiandien ir Gal tai ir yra slaptažodis, kurio aš taip seniai jieš-
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Lietuviai visame pasaulyje
Dailininko V. K. Jonyno kūryba tremty

Vokiečių kritikai vertina mūšy menininko kūrybą
Vos tik atvykęs iš Australijos 

pateko kariuomenėn
Prot V. K. Jonynas, šiomis dienomis iš

emigravęs į JAV, buvo pati dinamiškiausią 
asmenybė tarp lietuvių kultūrininkų Vo
kietijoje. Jis iš nieko 1946 metų pradžioje 
sukūrė Freiburge meno institutą, kuris sa
vo kvalifikacijomis prilygo akademijai ir 
prancūzų švietimo direktorijos buvo pri
pažintas aukšta ja mokykla. V. K. Jonynas 
vadovavo šiam institutui iki 1950 metų va
saros, kada beveik visi jo lankytojai iš
emigravo į užjūrius. Iš viso institutą lankė 
apie 140 asmenų. 7 savo studentams Jony
nas išrūpino metines stipendijas studijuoti 
Paryžiuje. Kaip pritaikomosios dailės re
tas meisteris V. K. Jonynas sukūrė pran
cūzų okupacinei zonai pašto ženklus, apie 
kuriuos prancūzų ir vokiečių spauda atsi
liepė itin šiltai, o tarptautinis filatelistų 
kongresas tuos Ženklus pripažino gražiau
siais visame žemyne. V. K. Jonynas orga
nizavo daugely Vokietijos centrų savo ir 
A. Galdiko darbų parodas, o taip pat tarp
tautini meno festivali Baden-Badene. Pa
rašė eilę straipsnių apie atskirus dailinin
kus ir apie bendras kultūrines problemas, 
skaitė paskaitas apie meną, duodavo paišy
bos pamokas ir aktyviai dalyvavo visuo
meniniame gyvenime. Vargu kuri mūsų 
informacijos bei kultūros įstaigą tremtyje 
turėjo tokio pasisekimo ir tokio tarptauti
nio pripažinimo, kaip šitas vienas žmogus. 
Be nuopelnų meno srity, kuriais V. K Jo
nynas prisidėjo prie lietuvio ir Lietuvos 
vardo kėlimo, dailininkas, būdamas Gar
bės Legiono karininkas ir turėdamas drau
gų prancūzų karinės valdžios atstovų tar
pe, atliko nemaža pasitamavimų mūsų 
tautiečiams. Dėka jo eilė visuomenininkų 
ir VLIKo narių galėjo prieiti prie aukštų 
prancūzų pareigūnų, jo pastangų dėka bu
vo išlaisvinta daug lietuvių belaisvių.

1950 m. prof. V. K. Jonynas buvo paskir
tas Prancūzų Aukštosios Komisijos pata
rėju meno reikalams, o vėliau, vokiečių 
švietimo ministerijos kviečiamas, jis ėjo 
grafikos profesoriaus pareigas meno aka
demijoje Mainze. Apie V. K. Jonyno kū
rybą, be savų autorių, nemaža rašė užsie
niečių meno kritikų. Žemiau pateikiamos 
vokiečių meno istorikės Dr. H. Herrmann 
rašinio ištraukos; istorikė vertinančiu 
žvilgsniu peržvelgia V. K. Jonyno kūrybą.

Dr. Hilde Herrmann rašo: Lietuvių gra
fiko Vytauto Kazio Jonyno pažinimas 
mums atskleidžia daugiau negu vieną dai
lininką ir Jo kūrybą. Mes drįstame jį laikyti 
savosios šalies •— apie kurią iki šiol tiek 
maža nuovokos turėjome — reprezentantu.

Jonyno kūrybai labai charakteringa, ir 
tai mus ypatingai džiugina, kad joje ne
randame jokių'ekstremų, jokios ekstati- 
kos. Ateidami į' Jo kūrinių pasaulį, įžen
giame į skaidraus ir budraus intelekto sau
gomą pasaulį,' į racionalų ir humanišką 
pasaulį, kuriame be jokios baimės esame 
namuos, ir kurį mes suprantame ta pras
me, kad visė tai, kas humaniškojo Ratio 
yra nušviesta ir suformuota, visuomet ir 
visur bus suprantama. Tiesa, šitas pasau
lis yra kupinas netikėtumų, — nes jojo 
vidujiniai vystymosi dėsniai nėra juk lo
gika arba matematinio būtinumo įstaty
mas, bet kūrybinė fantazija, — tačiau šie 
netikėtumai niekados nėra pritrenkią ar 
bauginą, jie neišplėšia mums iš po kojų že
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SUDIE, PONE ČIPSE
Išvertė K. Barėnas

— Ak, šitai? — paniekinamai atsakė jis. — Taigi, metais nė vienas jų nepajėgė išlaikyti net iš siauresnės 
aš — hm — aš prisipažįstu, kad nesutinku su naująja programos.
tarsena. Niekad nesutikau. Hm — mano nuomone, tai O Gipsas, tarytum mintys, lyg upelis, staiga būtų 
krūva nesąmonių. Versti berniukus mokykloje tarti veržte prasiveržusios į žodžius, greit atsakė pats sau. 
„Kikero“, kai — hm — visą likusį gyvenimą jis tars Tie egzaminai ir pažymėjimai ką gi jie reiškė? Arba 
„Cicero“, jei is viso — hm — kada nors tars. O vieto- visas tas darbingumas ir naujoviškumai — ką gi jie 
je „vicissim“ — Dieve, saugok mano sielą — verstum reiškė? Ralstonas stengėsi tvarkyti Brukfildą, lyg ko- 
juos sakyti — „We kiss — im"!*) Hm — hm! —- ir aki- kią įmonę, tokią įmonę, kuri gamina išpuikiusią kul- 
mirką jis krizeno, užsimiršęs, kad jo esama Ralstono turą, paremtą pinigais ir mašinomis. Keitėsi senosios 
kabinete, o ne savo jaukioje klasėje. kilniosios šeimų tradicijos ir platieji laukai, nes visa

—- Na, štai, pone Cipinge, štai kaip tik pavyzdys, dėl tai buvo susiję; bet užuot plėtęs šį klausimą ta prasme, 
ko aš skundžiuos. Tamsta laikaisi vienos nuomonės, o idant būtų sukurta tikra demokratija, paremta kuni- 
aš kitos, ir kol tamsta nenusileisi, negali būti jokio su- gaikščiu ir sąšlavų vežiku, Ralstonas siaurino reikalą, 
sitarimo. Mano tikslas — padaryti Brukfildą naujoviŠ- paremdamas viską riebia banko einamąja sąskaita, 
ka mokykla. Aš pats mokslo žmogus, ir dėl to aš neri- Brukfilde dar niekad nebuvo buvę tiek daug turtuolių 
spardau prieš klasikus, bet su sąlyga, kad jie gyvai vaikų. Prakalbu Dienos sode ruošiamasis pobūvis bū- 
dirbtų. Jei kalbos mirusios, tai nereiškia, kad jos turi davo lyg Ascote. Situos turtuolius Ralstonas susitik- 
būti dėstomos pagal mirusią mokymo techniką. Paty- davo Londono klubuose ir įtikinėdavo juos, kad Bruk- 
riau, pone Cipinge, kad tamstos lotynų ir graikų kai- Aldas yra ateities mokykla, o kai jie negalėdavo įsi- 
bų pamokos tebėra tokios pat, kokios buvo tada, kai pirkti į Etona ar Harovą, godžiai rydavo šitą jauką, 
prieš dešimt metų pradėjau čia dirbti. Baisūs žmonės, bent kai kurie jų, nors dalis buvo ga-

Clpsas pamažu ir pasididžiuodamas atsakė: na padorių. Finansininkai, bendrovių steigėjai, piliu-
- Kai dėl to reikalo, hm, tai jos yra tokios pat, kaip gamintojai. Vienas jų savo sūnui duodavo kas sa- 

tr tada, kai tamstos pirmtakūnas — p. Meldrumas — vait^ P° penkis svarus smulkioms išlaidoms. Žema. . 
atėjo čia, o tai buvo — hm — prieš trisdešimt aštuone- P^s blizgučiai... viskas dvelkia laikotarpio puvė- 
ris metus. Pradėjome čia mes, p. Meldrumas ir aš, hm, s*ais • • J°k’° santykių pojūčio, O visus dalykus imant 
1870 metais. O mano skiemeniavimą užgyrė p. Meldru- krūvoje> Brukfildas galvojo, kad Čia mokoma pagal 
mo pirmtakūnas — p. Veterbis. „Ketvirtajai klasei santykio pojūtį — ne tiek daug lotynų, graikų, chemi- 
paimsite Ciceroną“, pasakė jis, „Ciceroną, ne Kike- l°s ar mechanikos. Bet šito santykių pajutimo neiš- 
toną!“ aiškinsi, aprūpinęs popieriais ir apdovanojęs pažymė-

— Labai įdomų, pone Cipinge, bet tai dar karta pa- iimais • • •
tvirtinta mano pažiūrą — tamsta per ilgai gyvenai Visa tai žybtelėjo jo sąmonėje ir susiliejo į stalgų 
praeitimi ir nepakankamai dabartimi ir ateitimi. Ar pasipriešinimą ir pyktį, bet jis nė žodžio nepasakė. Jis 
tamsta suvoktum tai, ar ne, bet laikai keičiasi. Moder- tik susisupo į savo suplyšusį drabužį ir, kartodamas 
nūs tėvai už savo sumokamus mokslapinigius pradeda »hm, hm“, pasitraukė kelis žingsnius atgal Prie durų 
reikalauti kažko daugiau, ne tik keleto gabaliukų iš tų atsigrįžo ir pasakė:
kalbų, kuriomis niekas nebekalba. Be to, tamstos ber- — Atsistatydinti — hm — nežadu, o tamsta — hm 
niukai neišmoksta net tai, ką turėtų išmokti. Praeitais — tuo reikalu gali kaip tinkamas daryti.
~ _ —-— ■ Pro ketvirčio šimtmečio ramų nuotolį žvelgdamas į

•JWe kiss Mm reikštu — mes bučiuojam jį. titą sceną. Gipsas, būdavo, savo širdyje nepajėgia su

mės. Priešingai, mes pasitinkame ir per
matome juos su mus išlaisvinančiu ir at
palaiduojančiu jausmu; todėl mes džiaugs
mingai pritariame dailininko judrioms ir 
turtingoms naujovėms, pritariame kažkam, 
ką ir mes nesąmoningai žinojome, kas 
mūsų dvasioje tūnojo, kaip galimybė, ir 
tapo tikrove, susitikus su Jo kūriniais. To
kiu būdu tai nėra visiškai „naujos Šalys“, 
į kurias mus nuneša ši kūrybinė fantazija 
— nei vienas nežino to geriau, kaip patsai 
Jonynas, — bet kaip tik dėl to sušvinta jo 
žvilgsnio paliesti, nauja šviesa, mums, 
atrodo, gerai pažįstami žemės, sielos ir 

dvasios gamtovaizdžiai. Jie atsiveria prieš 
įpus, pasirengę naujiems sąryšiams, tuo 
pačiu akimirksniu, kai jie paliečiami jo 
baltai-juodojo meno paslaptingos jėgos. 
Kaip labai šios ypatybės nusako Jonyno 
iliustratoriaus talentą, kalbėsime apie tai 
atskirai.

Jonyno kūryba nėra savosios šalies tie
sioginis lyrinis išsakymas (lyrinė būsena 
yra Lietuvai visose srityse esmingiausia ir 
labiausiai ją išreiškianti), gi Jonyno kū 
ryba kalba perkelta, objektyvuota prasme, 
tiksliau per objektą. Tačiau šis sudaikti- 
nimas nenuveda grynon abstrakcijon, jis lie

VIENAS IS NAUJAUSIŲ DAIL. V. K. JONYNO DARBŲ: ETIUDAS 
MIN. ST. LOZORAIČIO PORTRETUI (1951).

ka prisirišęs prie daiktų, realybės, jo gai
valinga kūrybinė jėga objektą išlaisvina iš 
visų jį pančiojančių, sustingusių ir įpras
tinių varžtų, jį padaro judriu, kartais, iš 
tiesų, tarytumei jam suteikia sparnus ir jis 
tampa minties greitumu pasikelianti bū
tybė. Tai dailininkas pasiekia, išdėstyda
mas vienur šviesas, kitur šešėlius, švelnius 
arba ryškius kontrastus, erdvės vientisumą 
atmiešdamas ornamentaliais elementais, 
bet labiausiai, pačia svarbiausia kiekvieno 
tikro grafiko priemone: — saikumu.

Tačiau lygiai tuo pat būdu, kuriuo iš
lieka daiktiškumas visame, mūsų minėta
me, kūrybiniame perteikime ir pertvarky
me, lieka ir Lietuvos lyrinė siela Jonyno 
racionaliam pasaulyje išsaugota, tiesa, ne 
taip aiškiai jaučiama, kaip jo pirmuosiuo
se, nuoširdžiai naiviuose medžio raižiniuo
se „Pasaka“, „Piemenėlis“, bet kaip slaptas 
širdies plakimas, girdimas visoje Jo kū
ryboje. Pas kiekvieną žmogų ir menininką 
neišvengiamai tatai surasime, Jeigu, jis su 
savo gimtąja žeme ir savita kultūra yra 
tikrai suaugęs ir jį maitina ne tiktai jo že
mės kraujas, bet ir jos dvasinės jėgos, net 
ir tada, ir ypatingai tada, kai jisai tam 
tikram laikotarpiui šito konkretaus pagrin
do po savo kojų nebejaučia. Tai yra kaip

Jungtinėse Amerikos Valstybėse ameri
kiečių karinėn tarnybon vis daugiau pa
tenka lietuvių tremtinių. Tai vienoj, tai ki
toj kolonijoj pašaukiama vyrų karo tarny
bon. Yra jau ir savanoriais stojančių ka
riuomenėn. Iš Massachutts valstijos pasku
tiniu metu visa eilė lietuvių, nesenai nu
vykusių Amerikon, pašaukti atlikti karinę 
tarnybą. Kiek anksčiau iš Hudson kario- 
menėn J. Eimas, iš Worčesterio Valerijus 
Gražulis, ir kiti. Nesenai iš Brocktono sa
vanoriu į a via či ją išvyko Jonas Vasiliūnas.

Kaip mūsų vyrai jaučiasi amerikiečių 
kariuomenės eilėse? Į tai geriausiai atsako 
tie, kurie jau susipažino su jos gyvenimu. 
Prieš kelias savaites Worčesterin atostogų 
parvyko V. Gražulis. Iš Europos jis buvo 
emigravęs Australijon. Pasiekęs Australiją 
Adelaidėje dirbo prie geležinkelio. Pernai 
metais pasiekė Jungtines Amerikos Valsty
bes. Pagyveno čia kiek ir buvo pašauktas 
karinėn tarnybon. Dabar su juo, grįžusių 
atostogų, išsikalbėjus patiri, kad jis karine 
tarnyba patenkintas. Tikisi įsigyti gyveni
me labai reikalingų žinių. Patekęs medici
nos skyrium Geros sąlygos šioje srityje įsi- 

tik tas „irrational ūsai“ pamatas suteikiąs 
Jonyno racionaliajai fantazijai plačiai iš
sikerojusią dinamiką, pamatas, kurio var
das „Lietuva“, — ir jisai padaro Jonyną 
europiečiu.

Jonynas yra mažų ir mažiausiųjų plokš
tumų meisteris; priverstas susidurti su 
vardais ir skaičiais ir juos nugalėti, t. y. 
kad ne Jie diktuotų dailininkui, bet jis 
Juos apgalėtų ir laisvos kompozicijos erd
vėje priverstų paklusti jo rankai ir kūry
binei fantazijai — Jonynas, kurdarpas ex- 
librius ir pašto ženklus, yra pasiekęs tik
rų Šios srities perlų. Abstrakcija ir kon
kretumas, vaizdingas daiktiškumas ir de
koratyvi fantazija susilieja juose visiškon 
harmonijon.

Nežiūrint kokie didžiuliai būtų V. K. Jo
nyno nuopelnai šioje srityje, neabejotinai 
labiausiai pavykę jo kūriniai, ypač pasta
ruoju metu, yra knygų iliustracijos. Daili
ninkas ir seniau yra sukūręs įspūdingų 
iliustracijų ciklus „Metams“, „Žemei mai
tintojai“, kurių rupi ir plati, gaivalinga 
žeme alsuojanti linijų išraiška tampriai 
siejasi su minėtų kūrynių pasauliu. Kupi
ni pasaulinės literatūros dvasios V. K. Jo
nyno laisvi ir drąsūs škicai „Hamletui“ ir 
medžio raižiniai Prosper Merimee „Lokiui“. 
Pastarajame vėlyvosios romantikos kūri
nyje Prosper Merimee atkūrė vieną seno
vės Lietuvos padavimą, iš kurio Jonynas 
yra subtiliai išrinkęs — su įprastu jam pa
jautimu — keletą scenų ir jas apipavida
linęs; lietuvių tautosakiškieji elementai, 
sujungti su prancūziškuoju pasaulietišku
mu suteikia joms ypatingą „klimatą“. Ta
čiau dar labiau artimos mums, supranta
ma, Werterio iliustracijos. Neperdėčiau pa
sakydama, kad šis jaunojo Goethės kūri
nys, — kuris, kaip ir daugelis mūsų klasi
kinės literatūros kūrinių, lieka mums vi
suomet artimas ir aktualus — dailininko 
mums iš naujo padovanojamas. Ir čia jis 
savo aštriu ir kartu visados subtiliu Žvilgs
niu mums atskleidė jau kiek nublankusį 
rokoko pasaulį, ir išreiškė jo savitumus, 
atrodo, racionaliau ir „modemiškiau", — 
kaip amžinoji žmogiška širdis, tokiu būdu, 
atsiskleidžia prieš mus dar tyresnė ir ar
timesnė. Šia prasme kiekviena iliustracija 
yra naujas atidengimas pasakojime įpin
tųjų scenų. 

gyti žinių. Tėra baigęs 7 klasės h- jau buvo 
Worčesteryje pradėjęs mokytis, kai pateko 
kariuomenėn.

Worčesteryje veikia Meno Mėgėjų Rate
lis. Kiek lietuvių patenka amerikiečių ka
riuomenėn gali nusakyti, kiek, palyginti 
per neilgą laiką, šis ratelis išleido savo na
rių. Nesenai įvyko jau 10-jo išleistuvės. 
Nesenai išleistas Krasauskas, spalio 4 die
ną įvyko V. Martinonio išleistuvės.

Visi šie vyrai, patekę į amerikiečių ka
riuomenės eiles, kartu krauna įnaša Lietu
vos laisvei. BaJ. Brazdžionis.

V E IK L A
100 000 svarų drabužių. BALFas Ameri

koje paskutiniu metu vykdė drabužių vajų. 
Buvo užsimota surinkti bent 100 000 svarų 
drabužių ir dar lapkričio eigoje pasiųsti į 
Vokietiją.

Surinko 9000 dolerių. New Yorke BALFo 
centro pastangomis vykdytosios didžiosios 
rinkliavos metu surinkta 9000 dol. Atrodo, 
kad būsią kiek daugiau surinkta, tačiau dar 
ne visi rinkėjai atsiskaitę, tad galutinė su
ma nėra įmanu paskelbti.

Įsteigta Lietuvių Bendruomenė Ameri
koje. Kaip jau buvo trumpai informuota, 
lapkričio 18 dieną New Yorke įvyko iškil
mingas Lietuvių Bendruomenės įsteigimo 
aktas, dalyvaujant per 1000 įvairių Ameri
kos lietuvių organizacijų atstovų. Lietuvių 
Bendruomenės įsteigimo metu pasakytos 
kalbos lapkričio 25 dieną per Amerikos 
Balso siųtuvą buvo perduotos į Lietuvą. 
Tuo tarpu Amerikos Lietuvių Bendruome
nės laikiną vadovybę sudaro laikinasis ory 
ganizacinis komitetas, kuris turės paruošti 
rinkimų statutą. Jau dabar pasireiškią kai 
kurių grupių užsimojimai Amerikos Lietu
vių Bendruomenės vadovybę paimti į savė 
rankas.

Mokytojų suvažiavimas New Yorke. New 
Yorke įvyko vietos ir plačios apylinkės lie
tuvių mokytojų suvažiavimas, kurio metu 
aptarti švietimo klausimai. Skaityti Kulio 
ir Daniusevičiaus referatai. Šio suvažiavi
mo dalyviai nutarė pasiųsti sveikinimą 
Elizabeth klebonui, kuris bene vienintelis 
visoje Amerikoje lietuvių parapinės moky
klos programon privalomais dalykais įtrau
kė lietuvių kalbą, Lietuvos istoriją ir geo
grafiją. Šią mokyklą lanką ir kitataučių 
vaikų ir visi patenkinti lietuvių kalbos pri
valomu įvedimu.

Didins formatą „Australijos Lietuvis“. 
Australijoje einąs dvisavaitinis „Australi
jos Lietuvis“, kuris arti prieš metus laiko 
iš rotatorinio pradėtas spausdinti spaustu
vėje, nuo ateinančių metų žada keisti for
matą, jį žymiai padidindamas.

Atsiusta paminėti
ŽEME. Naujosios lietuvių poezijos anto

logija. Redagavo Kazys Bradūnas. Įvadą 
parašė Juozas Girnius. Antologijoje spaus
dinama kūrybos Juozo Kėkšto, Kazio Bra- 
dūno, Alfonoso Nykos Niliūno, Vytauto 
Mačernio ir Henriko Nagio. Knygos aplan
kas dail. K. Janulio. Išleido .Lietuvių Die
nos“, Los Angeles, JAV. 193 pust Kaina 
4 dol. Atspausta 1000 egz.

rasti Raisteliui nė krislelio gailesčio. Ypač dėl to, kad būtų nebe tas, ir jie šitai žino. Mes visi žinome. Jei ge- 
Ralstonas, o taip pasitaikydavo, visiškai neįvertino tų rai jausitės, likite čia, kol sulauksite šimto metų; iš 
Jėgų, su kuriomis turėjo reikalo. Štai, pavyzdžiui, dėl tiesų, mes tikimės, kad tamsta liksi.
paties Gipso. Jis padoriai neprisilaikė net įprastinio Tada — ir tada vėliau, kai prisimindavo — Cipsas 
Brukfildui papročio ir jo pasiruošimo ginti save ir sa- nusistatė.
vo. gynėjus. Štai pasitaikė, kad tą rytą berniūkštis, ie.
laukęs Ralstono, visą laiką už durų klausėsi to pasikal
bėjimo; jis nusidžiugo ir, žinoma, papasakojo savo Taip jis liko Brukfilde, stengdamasis klek begalima 
draugams. Kai kurie jų nuostabiai greitu laiku papa- mažiau teturėti reikalų su Ralstonu. O 1911 m. išėjo 
šakojo tėvams; taigi labai greit pasidarė visiems žino- Ralstonas, ieškodamas „geriau“; jam buvo pasiūlyta 
ma, kad Ralstonas užgauliojęs Cipsą ir reikalavęs, jog vadovauti didesnei viešajai mokyklai. Jo įpėdinis bu- 
šis pasitrauktų. Nuostabi išdava —- savaimingas pra- vo žmogus, pavarde- Gateris, kurį Cipsas mėgo; šis 
siveržimas simpatijos ir prijautimas tokiems, kaip Cip- buvo net už Ralstoną jaunesnis — trisdešimt ketve- 
sas o Jis, net ir kraštutinių svajonių metu, nesitikėjo rių. Spėjama, kad jis buvo labai gabus; kiekvienu at- 
tai. Pats save nustebino nusprendęs, kad Ralstono bū- veju — jis buvo modemus (Kembridžo universiteto 

via perdėm nepopuliaraus; jo buvo prisibijoma, ir reiš- gamtos mokslų diplomas), draugiškas ir simpatiškas.
kiama jam pagarba, bet jo nebūta mėgiamo; o šituo Pripažindamas, kad Cipse įasmeninta pati Brukfildo 
Gipso atsitikimu nepalankumas išaugo iki tokio taško, įstaiga, mandagiai ir išmintingai, sutiko su šitokia pa- 
kad įveikė baimę ir net sugriovė pagarbą. Buvo kai- dėtim.
bama, kad mokykloje galima net susilaukti savos rū- 1913 m. Cipsas buvo susirgęs bronchitu h- beveik 
šies viešo sukilimo, jei Ralstonas ištremtų Cipsą. Mo- visą žiemos trimestrą nėjo pareigų. Šitai jį palenkė 
kytojai, daugumas jų jauni žmonės, kurie sutiko, kad nuspręsti atsistatydinti tą vasarą, kai sulaukė šešias- 
Cipsas yra beviltiškas senamadis, grupavosi apie jį, nes dešimt penkerių. Be visa kita, tai buvo geras, pribren- 
neapkentė Ralstono vergijos ir senajame veterane ma- dęs amžius; savo keliu turėjo įtakos ir tiesūs Ralstono 
tė kovotoją. O vieną dieną Brukfilde lankėsi valdyto- žodžiai. Jis juto, kad nebūtų kilnu, jei Jis įsikibęs lai- 
jų pirmininkas, seras Džonas Riversas, aplenkė Raisto- kytųsi, kai nebegali prideramai dirbti savo darbo. Be 
ną ir nuėjo tiesiai pas Cipsą. to, jis visiškai nenutrauks ryšių. Jis galėtų pasiimti

— Puikus vyras, tas Riversas, — jau gal dvyliktą kambarį kitapus kelio, pas puikiąją ponią Viketę, ku- 
kartą, būdavo, pradės pasakoti Cipsas tą istoriją p. Vi- ri kadaise buvo skalbyklos mergina; mokyklą galėtų 
ketei. — Ne kažin kaip — hm — gabus klasėje. Atsi- lankyti, kada tik norėdamas, ir tam tikra prasme jis 
menu — hm — jį, niekad, būdavo, nepajėgdavo įveikti vis dar liktų jos dalis.
veiksmažodžių. O dabar, mačiau laikraščiuose, hm, pa- O tų trimestro pabaigai atžymėti pietų metu, 1913 
darė baronetu. Matote, hm, matote. m. liepos mėn., Cipsas gavo atsisveikinimo dovanų ir

Tą 1908 m. rytą, paėmęs Cipsą už parankės, kai jie pasakė kalbą. Ta kalba tebuvo neilga, bet joje būta 
vaikščiojo aplink tūštaujančias kriketo aikšteles, seras daug gerų juokų, o tai dvigubai pailgino ją, gal būt 
Džonas kalbėjo: dėl to kvatojimosi, kuris trukdė tęsti kalbą. Joje buvo

— Cipse, senasis vaikine, esu girdėjęs, kad buvai keletas lotyniškų ištraukų, taip užuominos dėl moky- 
suslginčijęs su Ralstonu. Dėl tamstos man labai gaila, klos kapitono, kuris, kaip Cipsas sakė, buvęs kaltas, 
kad turėjau išgirsti tai, bet noriu, kad tamsta žinotum, jog perdėjęs kalbėdamas apie jo (Cipso) tarnybą Bruk- 
jog valdytojai iki vieno yra su tamsta. Šito vyro mes fildui.
smarkokai nemėgstam. Labai gudrus ir panašiai, net — Bet jis — hm — yra kilęs iš perdirbėjų šeimos, 
truputį per gudrus, jei tamsta nori žinoti. Giriasi pa- Atsimenu, kartą — hm — už lotynų kalbos vertimą, 
dvigubinęs mokyklos išlaikymo fondus, kažkaip bizniau- o jis — hm — padidino jį į septynis! Hm —hm!
damas biržoje. Reikia pasakyti, kad padvigubino, bet Nugriaudė Juokas ir triukšmingi šauksmai! Kiek- 
toks, kaip jis, vaikinas reikalingas priežiūros. Taigi, vienas pagalvojo, kad štai kur tipinga Cipso pastaba, 
jei jis pradės tamstai rodyti savo svorį, mandagiai pa- Tada jis paminėjo, kad jau keturisdešimt dveji me- 
sakyk Jam, kad jis gali eiti po velnių. Valdytojai ne- tai, kaip esąs Brukfilde, ir kad čia buvęs labai laimin- 
nori, kad tamsta pasitrauktum. Be tamstos Brukfildas gas.
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Tremties pren umera vimosi 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 šit * Amerikoje Ir kitose pietų Amerikos 
šalyse: 1 mėn. 0,5 dot * Skelbimai: iki 15 žodžių 2,5 DM Sveikinimai ir užuo
jautos 5 DM Neapmokėti skelbimai nespausdinami. ♦ Rankraščiai taisomi re

dakcijos nuožiūra, nesunaudoti nesaugomt

K(> kalba Vilnius?
Lietuvos atstovai i visasąjunginę taikos 

šalininkų konferenciją...
Vilnius. Lapkričio 25 d. tarybinės Lietu

vos atstovai išvyko Maskvon į lapkričio 
27 dieną prasidėjusią III-ją Visasąjunginę 
Taikos Salininkų Konferenciją. Konferen- 
djon išvykstanti kolchozininkė Vitkienė 
pareiškė, jog tik dabar, kolchozuose, „su
radome laimę"...

Delegacijos visasąjunginėn konferenci- 
jon Maskvoje sudėtis: skulp. P. Aleksan
dravičius; S. Apyvala — komjaunuolių 
sekretorius; klaipėdietė audėja E. Bakluje- 
vienė; kretingiškė gydytoja A. Beršauskai- 
tė; J. Blažavlč; kom. S. Vainiūnas; Šiaulių 
„Pergalės“ kolchozo brigadininkas K. Vai
tiekūnas; L. Vaineikytė; A. Venclova; kol- 
ėhozininkė Vitkienė; stud. Grigonis, stud. 
Didžiulis; šaltkalvis Zujus; prof. Mažylis; 
J. Matulis; fabriko darbininkė G. Marti
nienė; deputatė Mordosaitė, Vilniaus vidu
rinės mokyklos moksleivė Petraškytė irkt.

Antireliginiai seminarai
Vilnius. Lapkričio 16-21 dienomis Vil

niuje vyko antireliginis seminaras, kurio 
metu skaityti antireliginiai referatai. Pa
našūs seminarai artimiausiu laiku numa
tyti Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje ir ki
tose Lietuvos vietose.

Nevienodai kolchozininkai atlyginami
Trakai. Trakų rajono kolchozų pirmi

ninkai ir sąskaitininkai, — Vilniaus radio
fono pranešimais, — baigus atlikti paruo
šų prievoles, turėję susirinkimą, kuriame 
aptarę kolchozininkų už darbą atlyginimo 
klausimus. Ta proga buvo pranešta, jog 
„Aušros“ kolchozo kolchozininkai už dar
badieni gausią po 4 kg grūdų (darbadieni, 
laisvę pasiekusių pasakojimais, kartais 
tenka dirbti kelias dienas. Tr.), kitų kol
chozų kolchozininkai gausią, toliau buvo 
pranešta, po 2 kg grūdų ’ už darbadienį. 
Kai kurie kolchozai duodą už darbadienį 
po 1 kg grūdų avansu, tačiau kiek iš tiesų

TREMTIES INFORMACIJA
Lietuviškos transliacijos per Vatikano 

siųstuvą. Gruodžio 7 dieną 18 vai. vidurio 
Europos laiku per Vatikano radio siųstuvą 
.bus duodama lietuvių kalba transliacija 
ateitininkų 40 metų veiklos sukakčiai pa
minėti. Transliacija skiriama tėvynėje pa
sitikusiems.

Krašto Valdybos sekretorius išvyko Ame
rikon. Jau buvo pateikta informacijų, jog 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos sekreto
rius ir švietimo inspektorius Pr. ruošiasi 
emigracijai. Rengiant šį TREMTIES nume
rį gauta informacija, jog Pr. Karalius su 
šeima jau yra pakeliui į Jungtines Ame
rikos Valstybes.

Išvyko TREMTIES atstovas. Stp. Pau
lauskas, TREMTĮ atstovavęs Belgijoje nuo 
jos įsisteigimo, lapkričio 25 dieną per Bre
meno uostą išvyko į Kanadą, iš kur pasiža
dėjo ir toliau TREMČIAI talkinti. Mr. Stp. 
Paulauskui sėkmės naujoje šalyje.

.Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
PRANEŠIMAS

apie BALF-o Įstaigos Mūnchene perkėlimą 
Iš Rauchstr. 20, Miinchen, BALFo Įstaiga 

iškelta į Mūnchen-Pasing, am Stadtpark 
20, room (kambarys) 12, tel. 82 482 exten
tion 82. Telegramų adresas: IRO Pasing 
ULRA.

Įstaigos darbo valandos 8,30—12 ir 
13,30—17,30 išskyrus šeštadienius ir šven
tas dienas.

Visus raštus prašoma adresuoti:
ULRA, Miinchen-Pasing, am Stadtpark 20. 

BALFo Įstaiga Mūnchene.

Prašo atsiliepti
Staliauskas Vladas, gyv. Memmingerberg, 

Regierungslager, BĮ. l/49a, US-Zone, Ger
many, prašo atsiliepti Ciučiurką Antaną, 
kuris 1948 m. buvo išemigravęs į Angliją. 
Ieškomasis arba žinantieji jo adresą prašo
mi pranešti aukščiau nurodytu adresu.

Paieškojimas
Paieškoma Marija Zaleckaitė - Kulikaus

kienė. Ieškomoji ar žinantieji jos adresą 
prašomi pranešti TREMTIES redakcijai. 
Laiškai bus perduoti jos giminaičiui. Rašy
ti: TREMTIS,

(13b) Memmingen, Postfach 2.

NAUJOS GALIMYBES SIEKTI MOKSLO

Pabaltiečių Krikšč. Stud. Sąjunga prane
ša, kad šiuo metu sąjungos bendrabutyje 
Hangelare prie Bonnos... susidarė galimy

1951. XI. 28

avansu duodą grūdų moka už darbadienį 
pranešėjas nutylėjo. Greičiausiai tų kol
chozų tokios normos, kad kolchozininkas 
negali, net ir bolševikų akimis išmisti, dėl 
to nutarta duoti avansus. Būdinga tai, jog 
iš pranešimo aiškėja, jog Lietuvoje ne visi 
kolchozininkai vienodai atlyginami. Tatai 
priklausą nuo derliaus. Jį suėmus, pirmoje 
vietoje atliekamos prievolės Maskvai. Jei 
po to dar kiek palieka kolchozininkams — 
primetama šis tas ir jiems. Kai nelieka — 
nieko negauna ir dar apkaltina apsilei
dimu.

600 agitatorių „įtikinėja“ žemaičius
Darbėnai. Darbėnų apylinkė laikoma 

viena iš pavyzdingųjų agitacinio darbo po
žiūriu. Čia esą gerai susiorganizavę agita
toriai. Visoje apylinkėje esą 600 agitatorių, 
kurie „šviečią" kolchozininkus bei kitus 
apylinkės gyventojus. Ypatingai pasižymį 
agitaciniame darbe Darbėnų mokyklos mo
kytojas Kirsnauskas, Balsevičienė ir kt

Kolchozuose steigs Raudonojo Kryžiaus 
punktus?

Kaunas. Kaune įvyko Raudonojo Kry
žiaus darbuotojų tarnybinis pasitari
mas, kurio metu svarstytas klausimas apie 
galimybę kolchozuose pradėti organizuoti 
Raudonojo Kryžiaus ratelius bei punktus.

Apšvies kolchozinį gyvenimą.. •
Užventis. Paskutiniu metu Virvytės srovė 

panaudota hidroelektrinių stočių statybai. 
35 km tarpe sudarytos užtvankos, kurios 
įgalinusios pastatyti hidroelektrines stotis. 
Viena tokia stotis, su pagalba „broliškų“ 
respublikų, jau esanti pastatyta ir 5 “Už
venčio ir jo apylinkės kolchozai gauną 
elektros šviesą. „Iljičiaus“ lemputės pada
rysiančios kolchozininkų gyvenimą šviesų. 
(Žinomą, jei elektros lemputės šviesa ga
lėtų pasotinti alkaną kolchozininką, tuomet 
jo gyvenimas kiek praskaidrėtų. Tr.)

Gydosi Dr. Karvelienė. Žinoma visuome- 
nininkė Dr. Karvelienė, susilpnėjus svei
katai, išvyko gydytis vienon Vokietijos gy
dyklom Karvelių dukra nuo Šio rudens 
pradėjo studijuoti Paryžiuje.

Laivai su tremtiniais į užjūrius. Lapkri
čio 24 d. iš Bremeno uosto išplaukė du 
didžiuliai laivai su emigruojančių tremti
nių transportais į JAV. Lapkričio 25 d. lai
vas „SS Fairsea“ išplaukė Kanadon, su ku
riuo išvykto nemaža lietuvių.

Galima gauti kalendorėlių. TREMTIES 
išleisto dviem metams (1951 ir 1952) kišeni
nio kalendorėlio dar galima gauti. Pažy
mima, kad kalendorėlis už Vokietijos ribų 
nesiunčiamas. Vokietijoje gyveną tautiečiai 
jo gali gauti žymiai nupiginta kaina, at
siuntę 30 pfen. pašto ženklais. Kalendorė- 
lyje pateikta nemaža adresų mūsų žymes
niųjų laikraščių, išeinančių įvairiose šalyse 
ir lietuviškų įstaigų.

bės priimti 15 lietuvių jaunuolių, norinčių 
įsigyti sau profesiją. Metų riba: nuo 14 iki 
25 metų. Sąlygos ypač palankios turintiems 
pabėgėlių liudymą „A“ (Fluchttingsausweis 
„A“) — jie bus vokiečių įstaigų šelpiami. 
Kitiems jaunuoliams tačiau tikimasi susi
laukti pašalpos iš lietuviškų organizacijų.

Tokiu būdu
a) lankyti prekybos, amatų mokyklą:
b) atlikti prekybinę praktiką krautuvėse,
c) tapti siuvėju, batsiuviu, šaltkalviu, au- 

tomechaniku, daržininku, staliumi ir kitk. 
praktišką darbą pas meistrą;

Yra suteikiamos ypatingai palankios są
lygos. Jos yra šios:

1. nemokamas maistas, butas, apskalbi- 
mas;

2. aprūpinimas drabužiais, skiriant tam 
tikslui kiekvienam 200 DM metams (tik tu
rintiems pab. liud. „A“);

3. pastovus išdavimas kišenpinigių (tik 
turintiems pab. liud. „A");

4. padėjimas susirasti atitinkamą užsi
ėmimą;

5. gyvenimas nedideliuose kambariuose 
(vyresni po 1, jaunesni po 3 vienam kam

baryj) su centraliniu apšildymu ir bendra 
valgykla.

Visi suinteresuoti prašomi kreiptis šiuo 
antrašu:

Pastor J. Urdzė
(22c) Hangelar (Siegkreis)
Balt. Christi. Studentenheim

Pastangos Vokietijoje sudaryti bendru 
tremtinių atstovybe

Jau praėjusią vasarą buvo kilęs sumany
mas Vokietijoje sudaryti bendrą tremtinių 
atstovybę, kurion įeitų atstovai iš visų tau
tybių. Iki šiol tokios atstovybės uždavinius 
stengėsi atlikti INCOPORE. INCOPORĖN 
įeina atstovai visų tautybių, bet šio sambūrio 
veikla daugiau ribojosi amerikiečių zona. 
Dėl to buvo iškeltas sumanymas sudaryti 
„Centrinę Užsieniečių Pabėgėlių Tarybą“, 
kurion įteitų tautinių komitetų atstovai. 
Jau vasaros metu tokia taryba buvo suda
ryta, kurion tačiau neįėjo pabaltiečiai. Iš 
karto, pabaltiečiams atsisakius įeiti minė- 
ton tarybon, jos organizatoriai maža į tai 
kreipė dėmesio. Tačiau vėliau, gavę pasta
bų iš įvairių įstaigų, pradėjo pabaltiečius 
kalbinti Centrinėn Tarybon įeiti.

Pirmiausia pora žodžių apie tai, kodėl 
pabaltiečiai atsisakė kalbamon Tarybon 
įeiti? Norėta išvengti dvilypumo. Buvo aiš
ku, Jog INCOPORE savo pretenzijų atsto
vauti visus tremtinius neatsisakys, gi nau
joji organizacija to taip pat sieks. Tokiu 
būdu pasidarytų neišvengiama trintis, kuri 
esamomis sąlygomis nieko gera neduotų. 
Dėl šitų tad motyvų pabaltiečiai buvo at
sisakę įeiti į „Zentralrat der Nationalen 
Komitees auslandischer Flūchtlinge“. Pa
baltiečiams atsisakius įeiti, šį organą, ku
ris buvo kuriamas atstovauti visus trem
tinius, sudarė lenkų, ukrainiečių, vengrų 
jugoslavų, rusų ir baltgudžių atstovai. Ta
čiau greit buvo pasigesta pabaltiečių atsto

Lietuvos kariuomenės minėjimai 
Vokietijoje

Lietuvių Reprezentacinė 4204 Vytauto 
Didžiojo Sargybų Kuopa Bad Kreuznache 
surengė, nors ir kuklų, bet labai nuoširdų 
Lietuvos kariomenės įsteigimo paminė
jimą.

Bendromis jėgomis salė buvo skoningai 
papuošta ir sudarė jaukią, šventišką nuo
taiką. Vyčio Kryžiaus Kavalieriai ir sava
noriai kariai buvo paprašyti užimti garbės 
vietas.

Paminėjime dalyvavo šiam daliniui va
dovaujantis amerikiečių kapitonas CUPP, 
kuris atsidėjęs sekė šventės eigą ir stebė
josi Lietuvos didvyrių kovotojų už nepri
klausomybę narsumu ir pasišventimu.

Minėjimą atidarė kapitonas Vilkutaitis, 
šios kuopos vadas; turiningą paskaitą skai
tė Bulika.

Meniniai daliai vadovavo kompozitoriaus 
Strolios sūnus, Faustas Strolia, o dainas 
gražiai padainavo Vancevičius Česlovas.

Kritusių karių dvasia sustiprino mūsų 
širdis ir pasiryžimą toliau kovoti už Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Išemigruoją mini kariuomenės dieną
Bremenas. Lapkričio 23 d. Bremen- 

Grohn stovykloje įvyko Lietuvos kariuo
menės minėjimas, kuris buvo pradėtas pa
maldomis, po kurių kun. Šarka pamoksle 
apibudino lietuvių tautos laisvės ilgesį ir 
lietuvių karių įnašą Lietuvai siekiant 
laisvės.

20 vai. įvyko minėjimas-susirinkimas. Jį 
atidarė iš Danijos atvykęs P. Kaminskas. 
Turiningą paskaitą skaitė Vasario 16-sios 
gimnazijos buv. dir. Dr. A. Palaitis. B. 
Petraitytė padeklamavo minėjimui parink
tų eilėraščių. Dar žodį tarė buvusieji ka
riai VI. Norgėla ir Alg. Rusinas. Kamins

Kanadoje lietuviai statysis namus
Torontas. Toronto lietuviai, kurių čia 

esama apie 6000, ruošiasi statyti Lietuvių 
Namus, kuriuose galėtų būti šaukiami su
sirinkimai, ruošiami įvairūs parengimai ir 
pn. Namų statymo reikalu sudarytas ko
mitetas. Renkamos aukos namų statybai.

Lietuvis pirmauja golfe
Spalio pradžioje Argentinos provincijoje 

Rosario buvo suruoštos golfo varžybos. 
Šiose varžybose laimėtoju išėjo lietuvis E. 
Žukas, nugalėdamas stipriausią žaidiką 
Barbieri. Žukas surinko 152 tašku, vienu 
tašku viršydamas savo varžovą.
Lietuvis gydytojas, buvęs pasaulio gale...

Argentina. Šią vasarą lietuvis gydytojas 
Laucis buvo gavęs paskyrimą Ugnies Že
mėn, kuri savu laiku buvo vadinta „pa
saulio galu". Ugnies Žemėje gyd 
Laucis pavadavo vienos ligoninės di
rektorių. Du mėnesius išbuvęs Ugnies Že
mėje, gyd. Laucis grįžo Argentinon ir ga
vo paskyrimą Comallo mieste ligoninės gy
dytoju. Comallo yra Argentinos pietuose, 
Rio Negro provincijoje.

„Pas mus jau gili žiema“
Vienas TREMTIES Bičiulis iš Kanados 

rašo, kad Kanados Vakarinėje, ypač Alber
tos provincijoje, jau prasidėjusi gili žiema. 
Albertos srityje yra įsikūrusių ir lietuvių 
tremtinių.

Lietuvis Pietų Amerikoje stato kelius
Patagonijoje įsikūręs lietuvis K. Šlapelis

TREMTIES ATSAKYMAI
Mr. A. Bruzgiu! ir Mr. M Miklovui An

glijoje: Tamstų adresai pakeisti ir pagal 
juos nuo šio numerio TREMTIS pradedama 
siuntinėti.

Mr. A. Marmai Anglijoje: Per buv 
TREMTIES atstovą Tamstos prenumerata 
buvo padengta iki šių metų spalio pabai
gos. Prijungus gautąją prenumeratą Tams
ta esi už laikraštį atsiskaitęs iki 1952 metų 
vasario pabaigos. 

vavimo, ypač gavus iš įvairių įstaigų ir or
ganizacijų pastabų. Tuo tikslu visų Vokie
tijoje esančių užsieniečių tremtinių bei pa
bėgėlių centrinių komitetų atstovų buvo 
sušauktas pasitarimas Hbxteryje. Siame 
pasitarime pabaltiečius atstovavo PLB Vo
kietijos Krašto Valdybos pirmininkas Pr. 
Zunde. Pasitarimo metu dėl santykių su 
INCOPORE prieita vieningos nuomonės, 
jog būtų tikslingiau palaikyti „Centrinę 
tautinių komitetų tarybą“, nes INCOPORE 
nevisai tinkąs atstovauti bendruosius visų 
tremtinių reikalus. Sutarta buvo, jog jei 
INCOPORE neatsisakys savo pretenzijų at
stovauti tremtiniams, tuo atveju visos tau
tybės iš jos atšaukia savo atstovus. Šitaip 
sutarus pabaltiečių buvo pareikšta, jog 
jie sutiks stoti Centrinėn Tautinių Komi
tetų Tarybon, bet tik tuo atveju, kai pa
darytus nutarimus įgyvendins kitos tauty
bės — t.y., reikalui esant, iš INCOPORE 
atšauks savo atstovus.

Dabar aiškėja, kad INCOPORE nė nema
no atsisakyti savo pretenzijų atstovauti 
visų tremtinių reikalus. Beliktų iš jos at
šaukti savo atstovus, tačiau lenkai pirmieji 
susvyravo. Taip pat ir ukrainiečiai juos 
pasekė. Šitiems neaiškumams išaiškinti su
daryta komisija; ji pasiūlė sudaryti naują 
organizaciją, kuri įstaigose atstovautų už
sieniečius. Tuo reikalu numatomas paruoš
ti statutas.

kas papasakojo, kaip Danijoje gyveną lie
tuviai gaudavo žinių iš Lietuvos.

Minėjimas baigtas Lietuvos Himnu.
Stp. P.

NEI VIENO LIETUVIO
BE LIETUVIŠKOS KNYGOS!

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

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

3. A. Maceina, JOBO DRAMA, žmogiš
kos būties apmąstymas kančios situacijose, 
244 psl., kaina DM 5,

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

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

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

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

8. V. Jonikas, BRANGMEN8. 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 FAKIRU ŽEMĘ), lietuvio 
misijonieriaus atsiminimai, įspūdžiai, per
gyvenimai Europoje, paslaptingojoje Indi
joje ir Pietų Amerikoje, 225 psl., kaina 
DM 7,-.

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

VENTA.

yra vienas iš stambiausių Pietų Amerikos 
kelių statytojų. Jis turi nuosavą lėktuvą, 
kuriuo atlieka tarnybines keliones. Nesenai 
K. Šlapelis lankėsi Argentinos sostinėje 
Buenos Airėse, į kur taip pat buvo atskri
dęs lėktuvu.

Kapinės, kuriose palaidota 5000 lietuvių
Čikagoje lietuvių tautinės kapinės yra 

įsteigtos prieš 40 metų. Per tą laiką šiose 
kapinėse yra palaidota arti 5000 lietuvių. 
Šiais metais šiose kapinėse pastatyta urna, 
kur bus padedami sudegintųjų pelenai. Čia 
padėta ir Dr. K. Griniaus urna.

Tremties atstovybės
JAV:

Mr. A. Sillūnas 
5125 So La Crosse Ave, 

Chicago 38, DI.
Mr. W. Stuogls 

1037 Darrow Ave, 
Evanston, Ill.

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

Mr. Jonas C ė s n a
212 —E. Ulinois Ave, 
St. Charles, Ill.

Australijoje:
Mr. P. Lukošiūnas 

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

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

Argentinoje:
Sr. L. Kančauskas

Calle Paso de Burgos ----------------------------— ■
Avellaneda. B ne n os Air e s. užsisakyti naujausius TREMTIES leidiniu*

Keliais 
sakiniais

Anglų kariuomenė vykdė slaptą ginklų 
prekybą? Paskutiniu metu britų saugumo 
organai išaiškino slaptą ginklų prekybų su 
Arabija. Buvo išaiškintas vienoje jachtoje 
pasitarimas, kuriame dalyvavo aukšti bri
tų karininkai ir Arabijos karaliaus atsto
vas. Ginklus, skirtus Anglijos gynybai, iš 
sandėlių, pasirodo, pardavinėdavę anglų 
kariai. Sion aferon esą įmaišytų ir žymių 
kariškių.
Pavogė studentą, norėjusį laikyti egzami
nus. Kalkutoje baigiantis vietos universi
tete mokslo metams sustreikavo 700 stu
dentų, protestuodami prieš valstybinius eg
zaminus. Streikininkai reikalavo valstybi
nius egzaminus atidėti. Radosi tik vienas 
medicinos studentas, kuris norėjo egzami
nus laikyti. Šiam streikininkai pradėjo 
grasinti. Universiteto vadovybė iš aukšto 
užaliarmavo vietos policiją, kad ši egzami
nų dieną atvyktų saugoti egzaminus lai
kančio studento. Policijos vadovybės įsaky
mu buvo paskirta 500 policininkų saugoti 
egzaminus laikančio studento. Tačiam poli
cininkams apsaugos pareigų nereikėjo eiti: 
— streikininkai norintį egzaminus laikyti 
studentą pagrobė žymiai anksčiau.

1 milijoną lyrų laimėjo ne tas, kas norė
jo. 1921 metų birželio 30 dieną prancūzų 
lakūnas Francois Durafours pirmą kartą 
nusileido 4300 metrų aukštyje esančio 
Montblano kalno viršukalnėje. Nuo to lai
ko niekam iki šių metų nebuvo pasisekę 
kad ir lėktuvu minėto kalno viršūnėje nu
sileisti. Vienas italas turtuolis prieš kurį 
laiką paskyrė 1 milijoną lyrų tam, kas 
lėktuvu nusileis Montblano viršukalnėje. 
Šių metų rudeniop susigalvojo 1 milijoną 
lyrų laimėti švedų laikraštininkas, kuris iš 
tiesų laimingai nusileido ton vieton, kur 
buvo nusileidęs prancūzų lakūnas. Tačiau 
jo nelaimei pūstelėjo stiprus vėjas ir spor
tinį lėktuvą su lakūnu nupūtė nuo viršu
kalnės. šis keliasdešimt metrų nuslydo 
prarajon, tačiau išliko gyvas, tik lėktuvas 
buvo apgadintas. Tatai patyrę kiti du švei
carų lakūnai ryžosi gelbėti nelaimėn įstri
gusį tautietį. Šiems pasisekė nusileisti 
Montblano viršukalnėje ir išgelbėti prara
jon nuriedėjusį lakūną su lėktuvu. Pasta
rieji, ne tas, kuris norėjo, laimėjo 1 mili
joną lyrų premiją.

Izraelis perka vokiečių kareivių šalmus. 
Pokariniais metais Vakarų Vokietiją su ki
tais amerikiečių tiekimais pasiekė nemaža 
vokiečių kareivių šalmų, kurie kaip karo 
grobis buvo sąjungininkų paimti Lybijoj, 
Afrikoje. Vėliau tie šalmai kažkokiu būdu 
pateko į privataus užsieniu prekybinin
ko rankas. Galiausiai iš to prekybininko 
vokiečių Afrikos korpo šalmus nupirko Iz
raelio atstovas, už vieną šalmą sumokėda
mas po 4 markes. Tokiu būdu Izraelis nu
pirko 200,000 vokiškų šalmų su visais žen
klais, kuriuos išimti neapsimokėję dėl gau
tos nepaprastai žemos kainos...

Savižudybę sutrukdančios tabletės. Man
česteryje, Anglijoje, chemijos fabrikas pra
dėjęs gaminti tabletes, kurios pavadintos 
„Savižudybę sutrukdanti medicina“, šios 
tabletės turinčios tą ypatybę, kad jų ati
tinkamą kiekį paėmęs tuojau pat sunkiai 
užmiega ir miego metu priverčjamas vem
ti. Šitokiu būdu esą gera pašalinti iš ban- 
džiuosio nusižudyti paimtus nuodus. Anglų 
gydytojai mano, kad tai būsianti reali prie
monė kovai su savižudžiais.

Vos spėjus žmonai susirgti, jau peršasi 
kitos... Paskutinio meto spaudoje pasirodė 
informacijų, jog Argentinos prezidento 
Perono žmonai padaryta operacija. Po to 
sekė spėliojimai, bandant nustatyti ligą. 
Spėjama, kad Evita Peronienė susirgusi 
didelia mažakraujyste ir tekę daryti kraujo 
perliejimai. Tuo metu, kada patylomis 
Peronienei buvo daroma operacija, jos vyrą 
Peroną jau pasiekę apie 100 laiškų, kuriuos 
rašančios argentinietės moterys, pasipirš- 
damos į žmonas...

Gyvatėmis ir dvokiančiomis bombomis 
grasinamos vokiečių firmos. Eilė šiaurinės 
Vokietijos firmų šių metų pavasarį gavo
pasiūlymus savo prekybą nukreipti į Rytų 
Vokietiją. Firmoms tatai nepadarius, kai 
kurių vadovai gavo nuodingų gyvačių siun
tas, o kitos buvo apmėtytos dvokiančiomis 
bombomis. Oraganizacija, prievarta reika
laujanti su Rytų Vokietija vykdyti preky
bą, vadinasi „Organisation Consul", su
trumpintai OC.

Belgijoje:
Mr. K. Zolpys 

34, Pairę du Horloz, 
Tillcur-Li ege

Brazilijoje:
Sr. St Jaseliūnas, 

Av. Churchill 94-11® 8/l.llt 
Rio de Janeiro, Brastt.

Kanadoje:
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 romaną 
„Altorių Šešėly",

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

Pošvaistės". Visos TREMTIES išleistai 
knygos yra įrištos drobėje.

Kiti talkininkai: TREMTIS ta
ri dar visą eilę malonių talkininkų JAV: 
Mr. J. Jašinskas So Bostone, Mr. J. Cicėnu 
Omaha, Mr. Pr. Pravillonis Rockfordt 
Mr. VI. Petrauskas Wankegau, kurie tai
kina ypač knygų paskleidime. Per i®* 

1783, vietoje TREMTIES Bičiuliai gali įsigyti bei
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