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Pakeitimai Savaitė nusiginklavimo ženkle
Baigiantis šiems metams TREMTIS ga

lės atžymėti savo egzistencijos pusantrų 
metų sukakti. Normaliais laikais toks lai
kotarpis nebūtų reikšmingas. Tačiau esa
momis sąlygomis, kokiomis teko pradėti 
TREMTIES leidimą ir jį tęsti, Vokietijoje 
visiškai sumažėjus mūsų tautiečių skaičiui, 
laikraščio, iš niekur negaunančio jokios pa
ramos, išlaikymas pareikalavo ir jėgų 
įtempimo, ir savęs užsimiršimo ir daug 
nemigo naktų. Tos naštos svoris gerai bus 
suprantamas įsigilinusiems, jog visa našta 
krito ant vienų pečių ir ji tegalėjo būti pa
keliama atsiradus nuoširdžių talkininkų 
tiek skaitytojų šeimoje, tiek bendradarbių, 
tiek platintojų, kurie savo laisvalaikio dalį 
skyrė TREMTIES talkai ir tuo būdu leng
vino gana sunkias jos leidimo sąlygas. Čia 
jiems visiems tenka gili pagarba ir padėka.

Su šiais metais iš Vokietijos į užjūrius 
nukils didžiuma tautiečių, galinčių išemi
gruoti. Tatai TREMTIS jaučia kiekvieną 
mėnesi, kiekvieną savaitę. Žiūrint iš mate
rialinio požiūrio TREMTIES leidimas jau 
senai neužsimoka, gal būt nuo jos išleidi
mo dienos. Gi paskutiniu metu ne tik visai 
neapmokamai laikraštis buvo paruošiamas, 
bet dar prie jo leidimo pridedama iš gau
namo šiokio tokio pelno už išleistas kny
gas. Visa atrodė ramu ir tylu TREMTIES 
pastogėje tik dėl to, kad sutikti sunkumai 
buvo stengiamasi nugalėti darbu, kietu pa
siryžimu, nesimėtant į pagalbos šauksmus.

Žiūrint į ateitį tenka susimąstyti, ar il
gai TREMTIS pajėgtų tokiomis sąlygomis 
eiti. Naujai išleistų knygų pelnas ar nuo
stoliai tegalės paaiškėti maždaug po pus
mečio. Tad pasiryžta geriau daryti tam 
tikras reformas, negu leistis į vienokius ar 
kitokius lūkesčius, kurie kartais gali pri
vesti prie apsivylimo.

Dėl to nuo 1952 metų pradžios TREMTIS 
jau nebus leidžiama kas savaitė, bet išeis 
kartą į mėnesį, kiek padidintos apim
ties — 6 puslapių. Tatai daroma su širdgėla, 
tfsrai nujaučiant, kad ypač Vokietijoje pa
tekusieji tautiečiai lietuvišką laikraštį tu
rės retesniu svečiu. Tačiau yra geriau iš 
anksto visa tiksliai apskaičiuoti, kad vėliau 

, nebūtų suklaidintas skaitytojas, aiškinan
tis nepakeliamais sunkumais.

Iš kitos gi pusės, rečiau TREMTĮ lei
džiant, bus žymiai sustiprinamas jos 
turinys, nes rasis daugiau laiko straips
niui paruošti bei bendradarbiui laišką pa
rašyti, kas iki šiol, laikraštį leidžiant kas 
savaitę, sunkiai buvo įmanoma. Jau kreip
tasi į eilę mūsų žurnalistinių pajėgų, kad 
jos TREMČIAI patalkintų, prisidėtų prie 
jos turinio sustiprinimo. Be to, rečiau 
išeinant TREMČIAI, teks tam tikra dalimi 
sumažinti aktualijų informacijas, o jų vie
toje pateikti straipsnių ypač lietuviškojo 
gyvenimo problemomis.

Prenumeravimosi sąlygos. Pa
darius pakeitimus TREMTIES leidime, ją 
išleidžiant kartą į mėnesį kartu padaryti 
pakeitimai prenumeratos atžvilgiu. Kad iš
vengus nuolatinio nežymiomis sumomis 
pinigų siuntinėjimo, darant atsiskaitymus 
su laikraščiu, tuo pinigų išleidžiant per
siuntimui ir laiką gaišinant, nuo naujų me
tų prenumerata TREMČIAI bus tepriima- 
ma pusmečiui. Vokietijoje, atsižvelgiant į 
mūsų tautiečių padėtį, prenumerata bus 
priimama ir metų ketvirčiais, t. y. už tris 
mėnesius. Kainuos: Vokietijoje: 
metų ketvirčiui (3 mėnesiams) 2 DM 20 Pf., 
gi pusei metų — 4 DM.

Anglijoje: ketvirčiui metų 9 kupo
nai, pusmečiui 16 kuponų.

Amerikoje: pusei metų 1 doleris. 
Atskirame pardavime Nr. 20 centų.

Australijoje: pusei metų 12 šilin- 
OM.

Kitur: kaip Anglijoje ar Amerikoje 
bei Vokietijoje pasirinktinai.

Oro keliu. Pažymėtina, kad yra, tiesa 
nežymus skaičius, skaitytojų, ypač Ameri
koje, kurie jau yra dalį prenumeratos 
įmokėję ateinančių metų sąskaiton. Yra 
vienas kitas ir Vokietijoje bei kitose ša
lyse. Šiuo pranešama, kad laikotarpyje 
tarp Kalėdų ir N. Metų bus padaryti tiks
lūs apskaičiavimai dėl pirmyn įmokėjimų. 
Amerikoje gyveną TREMTIES Bičiuliai, 
padarę pirmyn įmokėjimų, kas nepriešta
raus, laikraštį gaus oro keliu. Pusmetinė 
prenumerata į JAV oro keliu atsieis 2 dol. 
Jei dar būtų permokėjimas, tuo atveju pi
nigai bus grąžinami. Taip pat pinigai bus 
grąžinami visiems tiems, kurie nenorės, 
kad laikraštis būtų oro keliu siunčiamas. 
Tokiems tautiečiams, jei jų, pvz., 1952 me
tų sąskaiton TREMČIAI būtų įmokėta 3 
dol., atskaičius pusmetinę (1 dol.) prenu
meratą, 2 doleriai bus grąžinami. Dar yra 
išeitis dėl atsiskaitymo su įmokėjimais, bū
tent: bus galima pasirinkti TREMTIES iš
leistų knygų atitinkamai sumai. Apie tai 
smulkesnė informacija bus pateikta 1952 
metų TREMTIES pirmame numeryje, ku-

Praėjusią savaitę būtų galima apibudinti 
praėjus nusiginklavimo pastangų ženkle. 
Jungtinių Tautų Paryžiuje vykstančiame 
visumos susirinkime pirmą vietą užima 
kalbos sumažinti ginklavimąsi, jį apriboti, 
tuo būdu siekiant pašalinti pasaulyje įsi
galėjusią grėsmę taikai. Tačiau greta po
kalbių ginklavimosi sumažinimo bei'apri
bojimo, čia pat (Romoje) vyksta pasitari
mai apie reikalą sutelkti galimai didesnes 
karines pajėgas, kad būtų laiku pasiruošta 
galimai kilti karo grėsmei. Iš kitos pusės 
vis daugiau ir daugiau kalbama apie rei
kalą sumažinti karines pajėgas, jas apri
boti, sulaikyti ginklavimosi varžybas. Nors 
iš skirtingo požiūrio į nusiginklavimą žiū
ri Maskva, tačiau ir jos atstovai gana bal
siai kalba karinio apribojimo temomis.

Kalbant apie nusiginklavimą greičiausiai 
siekiama kitų tikslų. Spėtina, kad šian
dien jau pavėluotas būtų posūkis prieš eilę 
metų kai kurių politikų protuose vyravu
siai minčiai, jog tam tikrais atvejais tenka 
pasirinkti vieną iš blogybių, kad išvengus 
patekti visuotinėn blogybėn, t.y. Churchil. 
lio žodžiais, kartais gali tekti apsispręsti 
už padalytą pasaulį, negu suardytą... Ta
čiau šiandien jau pakankamai išryškėję, 
kad vienas iš partnerių, būtent sovietai, 
niekada nesitenkins tokiu pasaulio pasi
dalinimu. Toks pasitenkinimas tegali būti 
laikino pobūdžio, o vėliau vėl seks agresi
ja, kilusi iš Kremliaus. Taip nesielgdami 
bolševikai nustos buvę bolševikais, nes tuo 
atveju jie turės būti atsisakę svarbiausios 
komunizmo doktrinos — siekti įsigalėjimo 
visame pasaulyje.

Nesigilinant į pastangų prigimtį pasaulyje

Geriau pasaulis padalintas, 
negu suardytas?

ŽVILGSNIS Į CHURCHILLIO POLITINES KALBAS
Konservatorių partijai laimėjus pasku

tinius rinkimus, Anglijoje vyriausybę su
darė šios partijos Lyderis W. Churchillis. 
Tenka pažymėti, kad ‘ Churchillis laimi 
rinkimus pirmą kartą ir pirmą kartą per 
rinkimus tampa Anglijos ministeriu pir
mininku, nes’ jo pirmininkavimas karo me
tais buvo išdava N. Chamberlaino pasi
traukimo dėl politikos nepasisekimo, pos
tą užleidžiant Churchilliui.

Dabar, Churchilliui paėmus Anglijos vy
riausybės vairą, kilo nemaža spėliojimų, 
ką duos Churchillio vadovaujama vyriau
sybė Anglijai ir pasauliui šiuose supintuo
se tautų bei valstybių santykiuose bei su- 
sigrupavimuose? Anglijos vidaus politikos 
liniją gal būt įmanu lengviau nustatyti, be 
didesnių paklaidų (sustabdyti tolimesnę 
įmonių nacionalizaciją, o kai kurias grąžin
ti buvusiems savininkams; kelti gamybą, 
skatinant privačią iniciatyvą; gyvinti už
sienio prekybą; išlaikyti ginklavimosi pro
gramą ar, reikalui esant, net ją plėsti; sau
goti svaro kursą ir išlaikyti gyvenimo ly
gį). Darbiečiai Churchilliui paliko daug 
sunkumų, ypač ūkinių, bet taip pat ir di
delių politinių rūpesčių, nes kraštas skilęs 
J dvį politiškai priešingas puses (darbie
čiai ir konservatoriai, su nežymia priemai
ša liberalų). Nors konservatoriai parla
mente turi kiek žymesnę daugumą (18), ne
gu turėjo darbiečiai (6), bet atsižvelgiant į 
balsuotojų skaičių, darbiečiai gavo net 
daugiau balsų už laimėjusius konservato
rius, kurie laimėjo dėka rinkimų sistemos... 
Esant tokiai vidaus politikos padėčiai, dar
biečiai parlamente Churchilliui sudarys 
stiprią opoziciją vidaus ir užsienio politikos 
klausimais, nors sakoma, kad britų parti
jų užsienio politikoje sutariama...

Verta daugiau kreipti dėmesio į Chur- 
chillio užsienio politikos principus ir link
mę. James F. By mes, buvęs JAV užsienio 
reikalų ministeris, apibudindamas britų 
partijų vieningumą užsienio politikoje, sa
vo knygoje „Atvirai kalbant“ kalba apie 
šitokį faktą: .Jungtinių Tautų Organiza- 

ris pasirodys apie 20 d. sausio.
Metinė prenumerata nepriima

ma. TREMTIES Bičiuliai visose šalyse 
prašomi įsidėmėti, jog tuo tarpu prenume
rata tebus priimama tik pirmam 1952 me
tų pusmečiui. Tik pirmam pusmečiui einant 
prie galo, bus pateikta informacijų dėl pre
numeratos pratęsimo.

Sustiprinamas knygų leidi
mas. TREMČIAI rečiau išeinant numato
ma daugiau išleisti lietuviškų knygų. Jau 
dabar vedami pasitarimai su eile mūsų 
autorių dėl naujų knygų leidimo. Arti
miausiu laiku bus paskelbta, kokius vei
kalus TREMTIES Leidykla artimiausiu lai
ku išleis.

TREMTIES lūkesčiai. TREMTIS 
tikisi, kad dėl Šių pakeitimų buvusieji Bi
čiuliai ir toliau su laikraščiu nesiskirs, ku
rio kiekvieną numerį gaus aktualų, kurion 
šalin jis nebūtų siunčiamas. Su šiomis vil
timis TREMTIS ruošiami žengti į 1952 me
tus. TREMTIS.

siekiant ginklavimo apribojimo, tektų iš
kelti klausimą, kas turėtų sekti tuo atveju, 
jei iš tiesų sovietai sutiktų su didžiumos 
nutarimu siekti ginklavimo apribojimo?

Abejotina, kad tokiu sutarimu Vakarų 
atstovai jau laikytų pasaulį atpalaidavę 
nuo grėsmės ir sudarę sąlygas įsigalėti tai
kai. Ginklavimosi apribojimo klausimą iš
sprendus teigiamai, turėtų sekti nauji 
klausimai, kurių išsprendimas vargu ar 
būtų lengvas. Apie taikos nedalomumą nū
dienos politikai vadovaują įvairiomis pro
gomis yra Išsitarę visai nedviprasmiškai. 
Taigi greičiausiai turėtų sekti klausimai 
apie laisvės principų atstatymą tuose 
kraštuose, kur dabar tie principai yra pa
neigti. Jei Vakarų demokratijos apsispręstų 
dėl ribotos taikos kaimynystėje pakęsti ko
munizmą, tuo pačiu būtų komunizmo ver
gijai išduota milijonai žmonių. Šitoks suė
jimas į santarvę savo savisaugos sumeti
mais su despotizmo atstovais reikštų mo
ralinį demokratijos bankrotą.

Paryžiuje prasidėjusius keturių didžiųjų 
slaptus pasitarimus ginklavimosi apribo
jimo temomis, kurie truks ligi gruodžio 10 
dienos, bene tikslingiau būtų vertinti kaip 
partneryje ieškojimą silpnos vietos, negu 
nuoširdžią pastangą.

Ūkinės priežastys taip pat gali vaidinti 
svarbų faktorių ieškant kelių surasti prie
mones ginklavimąsi apriboti, nes dabarti
nės varžybos ir vieną ir kitą pusę stumia 
į ūkinius sunkumus.

Korėjoje taip pat, atrodo, priartėta 
prie ginklų paliaubų. Kai kuri spauda jas 
net buvo paskelbusi, tačiau dar vis kliudo 

cijos plenumo posėdyje Londone Bevinas 
pasakė labai svarbią kalbą britų užsienio 
politikos- klausimais Viena anglė,, kuri., at
sidėjusi klausėsi tos kalbos ir kuri paste
bėjo skirtumą tarp Bevino 250 svarų sve
riančios figūros ir Edeno grakštumo, pas
tebėjo savo draugei amerikietei, kuri taip 
pat klausėsi Bevino kalbos: „Edenas pasa
kė gerą kalbą, bet jis atrodo truputį pas- 
torėjęs...“ šituo pavyzdžiu Byrnes nuro
do Britanijos politinių grupių vieningumą 
užsienio politikos klausimais ir apgailes
tauja, kad to nesą JAV...

Anglijoje vadinamoji lygsvaros politika 
turi senas tradicijas. Tokia politika buvo 
vedama 19 šimtmetį, tas pats buvo ir An
trojo Pasaulinio karo metais. Ar panaši 
eiga kartosis ir dabar ir ar galima laukti 
naujų linkmių netolimoje ateityje, tektų 
šį klausimą atžymėti stipriu klaustuku.

Apie Churchillio politikos principus ir 
liniją. Vaizdumo deliai tenka duoti žodis 
pačiam Churchilliui, pasinaudojant jo 
anksčiau įvairiomis progomis pasakytomis 
kalbomis. 1946 metais kovo mėnesio pa
baigoje parlamento užsienio politikos ko
miteto konservatorių partijos nariams 
Churchillis darė privatų pranešimą, ku
riame kalbėjo Europą liečiančiais užsienio 
politikos klausimais. Be kita ko jis pareiš
kė: „Neturi jokios reikšmės nei valdovai, 
nei tautos; visa nusveria, kas yra stipres
nis ir galingesnis vadovaująs tironas. Del to 
mes neturime bijoti būti apkaltinti pran
cūziška orientacija ir antivokiškumu. Jei
gu padėtis pasikeis į priešingą pusę, mes 
lygiai taip pat galėsime būti provokiški ir 
antiprancūziški. Tai yra įstatymas viešo
sios politikos, kuriuo mes vadovaujamės, 
bet ne kokia nors pripuolamai ant* greitųjų 
susidariusia padėtimi, kuri mums patinka ar 
nepatinka, ar kokie nors sentimentai. Bri
tų imperijos padėtį, jos gyvenimą ir išlai
kymą mes turime įsisąmoninti kaipo bū
tiną savo pareigą ir neturime leistis klai
dinami iliuzijų apie ideališkąjį pasaulį, ku
ris tegali tiek reikšti, kad kita, bet bloges
nė kontrolė atsistos mūsų vietoje ir kad 
ateities vadovybės jiems priklausys“ (žiūr. 
„Principles and Problems of International 
politics. Hans J. Morgenthau a. Kenneth 
W, Thompson. New York, 1950, pusi. 162, 
263.).

Tai yra ultra-praktiškos britų politinės 
lygsvaros principas. Kitais žodžiais jis reiš
kia pastangą trukdyti įsigalėti kuriai nors 
valstybei ar valstybių grupei, kad tuo bū
du Anglija neprarastų lygsvaros.

Šiandien lygsvara prarasta visame pa
saulyje. Nūdien jėgų lygsvaros pasigenda
ma ne tik kuriame nors žemyne, bet visas 
pasaulis išeina įš lygsvaros ir rieda linkui 
karo. Kaltininkas — Sovietų Sąjunga ir jos 
vedama ekspansinė politika. Sovietai kal
tina buvusio karo metais savo sąjunginin
kus ruošimusi karui, gi patys siekia pa
saulyje įsigalėjimo.

Ką Churchillis sako apie sovietus? Pir
mą viešo pobūdžio pareiškimą Churchillis 
pasakė JAV, Fui tone, 1946 metais kovo 5 
dieną. Čia britų politikas išsitarė dėl san

įvairūs kliuviniai ginklams nutilti, gi ko
munistų telkimas stipresnių pajėgų kaip tik 
kalba už tai, kad stinga Ir noro ir pasitikė
jimo padėti ginklus ir bandyti taikiu keliu 
pašalinti konfliktą. O jei ir būtų pasiekta 
ginklų paliaubų, tai, greičiausiai, turint 
kitus tikslus, kurie diktuotų Maskvą šitaip 
pasielgti.

Rašytojas Vytautas Alantas. Žiūr. pasi
kalbėjimą 3 pusi.

tykių su Sovietų Rusija. Nurodęs sovietų 
didelį spaudimą į Rytų ir centrinę Europą, 
paminėjęs geležinę uždangą ir už jos vyk
stantį režimą, palietęs sovietų pretenzijas 
į Persiją, Turkiją ir Tolimuosius Rytus, 
Churchillis pareiškė: „Nuo Stettino, Balti
jos jūros ligi Triesto užsileido geležinė už
danga. Už šitos uždangos guli buvusių val
stybių sostinės centro ir Rytų Europos: 
Varšuva, Berlynas, Praga, Viena, Buda
peštas, Belgradas, Bukareštas ir Sofija. Vi
si šitie garsūs miestai ir gyventojai aplink 
juos yra sovietų sferoje ir visi yra patiekti, 
vienokia ar kitokia forma, ne tik sovietų 
įtakai, bet labai didelei, o kai kuriais at
vejais vis didėjančiai, Maskvos kontrolei.“ 
įspėdamas augantį sovietų pavojų Chur
chillis toliau minėtoje kalboje pareiškė: 
„Aš netikiu, kad Sovietų Rusija nori karo. 
Tai, ko ji nori, tai karo vaisių ir neriboto 
išplėtimo savo jėgos ir doktrinos. Bet ką 
mes čia turime šiandien svarstyti, jei liks 
laiko, tai kaip išvengti karo, kaip sudary
ti sąlygas taikai ir demokratijai egzistuoti 
visuose kraštuose kaip galima greičiau. 
Mūsų sunkumai ir pavojai tuo nebus pra
šalinti, jei mes užmerksime akis; taip pat 
jie nebus pašalinti vien laukimu ir žiūrė
jimu, kas įvyks; taip pat jie nebus paša
linti nuraminimo (apeasement) politika. 
Kas reikalinga, — tai sutvarkyti reikalus. 
Juo ilgiau atidėliosime, tuo mums bus sun
kiau ir pavojingiau“. Fultone savo kalbą 
Churchillis užbaigė šiais •žodžiais: „Iš to, 
ką aš esu matęs karo metu pas savo drau
gus ir sąjungininkus, aš esu įsitikinęs, kad 
jie nieko taip negarbina, kaip jėgą ir mažų 
mažiausiai turi respekto silpnumui, ypatin
gai kariniam silpnumui. Dėl to ir dėl tokių 
samprotavimų senoji jėgų lygsvaros dok
trina yra nesveika“.

Si Churchillio kalba anuo metu sukėlė 
didelio triukšmo. Apie 100 darbiečių parti
jos narių Britanijos parlamentui įteikė pro
testą prieš Churchillį, o Stalinas piktinosi 
ne tik Churchilliu, bet ir Trumanu. Chur- 
chillį Maskva pavadino karo kurstytoju, gi 
JAV ambasadoriui B. Smith 1946 m. pa
baigoje Stalinas pareiškė, jog „draugingam 
sovietams krašte tokia kalba neturėjo būti 
pasakyta ... Sovietų Rusijoje prieš JAV pa
našios kalbos nebūtų įvykusios ..(žiūr. 
B. Smith „My Free Jears in Moskow“, New 
York, 1950). •

Dėl galimumo kilti trečiajam karui at
kreiptinas dėmesys į Churchillio pareiški
mus britų parlamente 1946 metų birželio 5 
d. Churchillis įspėja „neleisti bergždžiai 
laiko ir neduoti įvykiams slinkti nuo sli
daus šlaito", bet eiti prie susitarimo su so
vietais. Toliau minėtoje kalboje sako: „Yra 
geriau turėti suvienytą pasaulį, kaip pada
lintą; bet taip pat geriau turėti padalintą 
pasaulį, nei pasaulį suardytą. Iš to nešeka, 
kad padalintame pasaulyje neturėtų būti 
lygsvaros, dėka kurios negalėtų vykti toli
mesnis bandymas jungtis metų bėgyje. Vis
kas yra geriau už Europos nesustabdomą 
degeneraciją. Dėl to Europa mirs“ (Chur
chill, Parlamentary Debates, Fifth Series 
vol. 423, 5 June 1946).

Praėjus apie pusantrų metų, 1948 m. sau
sio 23 d. britų parlamente Churchillis to
liau kalbėjo dėl santykių su sovietais. Sta
tydamas klausimą, ar kils karas su so
vietais, pareiškia, jog tai jis negali numa
tyti, nes turimas reikalas su kolektyvu: „13 
žmonių Kremliuje laiko visą Rusiją ir dau-

ELTOS ŽINIOS
* Adv. J. Skorubskas, pavadavęs VLIKe 

prof. J. Kaminską, lapkričio 26 d. su šei
ma emigravo į JAV; jo vieton VLIKan 
(ėjo. J. Glemža.

* Mažosios Lietuvos Prezidiumas, posė
džiavęs Muenchene lapkričio 23-25 dieno
mis, be kita ko, nutarė palaikyti savo pre
tenziją įeiti VLIKan, konstatuoti reikalą 
reorganizuoti veiksnių struktūrą ir apjung
ti visas pozityviąsias Lietuvos vadavimo 
jėgas.

* Veiksnių atsidėjus studijuojamos Lie
tuvos sienų problemos. VLIKui šiuo reika
lu ypač daug talkina ALTas, kuris, koope
ruodamas su Lietuvos Profesorių Draugi
ja, yra sudaręs Lietuvos sienų klausimui 
studijuoti ir reikalingai medžiagai rinkti 
komisiją iš prof. K. Pakšto, prof. Z. Ivins
kio, prof. J. Puzino, Dr. P. Jomiko, prof. 
Krivicko ir prof. Galvanausko. Prof. K. 
Pakštas drauge su kitais ekspertais rūpi
nasi tinkamo Lietuvos žemėlapio su isto
rinės, etnografinės (minimum ir maximum), 
kalbinės Lietuvos etc. paruošimu. Sie
nų reikalu VT praktiniais sumetimais 
yra pasisakiusi už Lietuvos sienas, kurios 
yra fiksuotos žemėlapyje prie VLIKo di
džiojo memorandumo, įeikto JAV, D. Bri
tanijos ir Prancūzijos vyriausybėms.

* Iš JAV pranešama, kad jau pradėti 
faktiniai pasirengimai Laisvosios Europos 
radijo transliacijoms lietuvių kalba. Lietu
viškojo skyriaus vedėju numatytas V. Sid
zikauskas, o radijo ekipą sudarytų trys 
tekstų rengėjai ir pranešėjai; be to, vienas 
vertėjas ir mašininkė. Tikimasi, kad per 
jas bus galima daugiau ir laisviau pasisa
kyti laisvinimo klausimais, nei per kitus 
radijus.

* Vykd. Taryba yra pavedusi atstovui 
Šveicarijoje S. Garbačiauskui prisistatyti 
JT aukšt. Komisarui pabėgėlių reikalams. 
Jis ta proga įteikė trumpą pro memoria, 
kuria nušvietė stat. duomenimis lietuvių 
tremtinių padėtį, socialinius, ir ekonomi
nius reikalus, gyvenimo sąlygas ir lietuvių 
pageidavimus.

SEKANTIS TREMTIES NUMERIS IŠEINA

GRUODŽIO 12 DIENĄ.

giau trečdalio Europos savo replėse. Įvai
rios jėgos ir spaudimai į juos veikią. Šitos 
jėgos eina iš vidaus ir iš oro. Aš negalėčiau 
spėti, kokį jie padarys sprendimą. Tuo la
biau aš negaliu bandyti pranašauti dėl 
įvykių laiko. Bet yra tikra, kur tik 13, o gal 
14 turi galios paleisti į pasaulį baimę ir 
tokįią naikinamąją jėgą, palyginus su tuo, 
ką mes esamę pergyvenę. Mes galime būti 
absoliučiai įsitikinę, kad dabartinė situaci
ja negali tęstis. Bevinas vakar kalbėjo apie 
sovietų sieną nuo Stettino iki Triesto. Jis 
taip pat minėjo Elbę. Bet kas gali patikė
ti, kad Europoje arba pasaulyje bus nuola
tinė taika, kai Azijos siena sieks Elbę?“ 
Eidamas prie siūlymų, kaip išeiti iš esamos 
padėties, Churchillis, pareiškė: .„Aš galiu 
drįsti dabar tik pasakyti, kad man atrodo, 
jog yra realus pavojus reikalui toliau ati
dėti. Aš tikiu, kad didžiausia galimybė iš
vengti karo yra iškelti reikalus dabar ir 
tartis su sovietais, kol dar nėra vėlu. Tai 
turėtų reikšti, kad Vakarų demokratijos 
kuo greičiausiai, sutartų tarp savęs ir im
tųsi iniciatyvos derybų keliu su sovietais 
reikalui sutvarkyti“.

1950 metais kovo 28 d. britų parlamente 
Churchillis kartoja tik pacituotus savo pa
reiškimus 1948 metais ir, savo siūlymui 
(ieškoti su sovietais derybų kelio) susti
printi pamini JT gen. sekretoriaus Trygve 
Lie pareiškimą spaudai, kuriame sakoma, 
jog „visą laiką ir visokiuose laipsniuose — 
aukštame, viduriniame ir žemame — vidu
je ir išorėje JT organizacijos“ reikia ieš
koti derybų kelio, nes pasaulis būtų žy
miai geresnėje padėtyje, jei paskutinių tre
jų metų laikotarpy tarp didžiųjų būtų bu
vę daugiau realių derybų...

Dėl vokiečių įtraukimo į Europos gyny
bą toje pačioje (1950. III. 28) kalboje Chur
chillis suglaustai padarė tokį. pareiškimą: 
„Aš nieko nepasakiau apie Vokietijos ap
ginklavimą arba apie atkūrimą Vokietijos 
armijos, bet aš nematau jokios prasmės, 
kodėl vokiečiai neturėtų prisidėti prie gy
nimo savo krašto ir Vakarų Europos; ir ko
dėl britų, Amerikos, Prancūzijos ar Vo
kietijos kareiviai neturėtų stovėti kartu, 
vienoje linijoje, garbingose draugiškumo 
sąlygose, kaip dalis sujungtos gynimo sis
temos“ (Churchill, Parlamentary Debates, 
Fifth Series — vol. 473, 28 March 1950).

Iš minėtų Churchillio kalbų galima da-* 
ryti išvadą, jog jose užakcentuojamas rei
kalas ginkluotis, nes sovietai tevertina tik 
karinę jėgą; apginkluoti vokiečius; siūly
ti sovietams derybas ir stengtis susikalbė
ti, nes geriau-pasaulis padalytas, negu su
ardytas.

(Tęsinys sekančiame numeryje)
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Svarstymai
V”"1 '
Žmogaus teisiu diena...

1949 metais Paryžiuje vykstant Jungtinių 
Tautų atstovų visumos susirinkimui buvo 
nutarta gruodžio 10 dieną švęsti kaip žmo
gaus teisių dieną, tuo būdu atžymint pas
kelbimą Žmogaus Teeisiu deklaracijos.

Šiais metais, praėjus lygiai trejiems me
tams, iš tų pačių Jungtinių Tautų tribūnos 
JT generalinis sekretorius vėl priminė rei
kalą įvykduti nutarimus dėl žmogaus tei
sių...

Vadinasi, vadovaują nūdieniam pasauliui 
žmogaus teisių iniciatoriai patys šituo krei
pimusi pripažįsta, kad trljų metų laikotar
pyje žmogaus tęisių apsaugos linkme ne
pažengtas nė žingsnis pirmyn, kad nutari
mas paliko nutarimu, surašytu popieriuje, 
bet gyvenimo tikrovėje nevykdomu.

Net ir Jungtinės Amerikos Valstybės ligi 
šiol neratifikavo žmogaus teisių deklaraci
jos, jau nekalbant apie kitas valstybes.

Per tuos trejus metus daug nekalto žmo
nių kraujo nutekėjo sovietų pavergtomis 
žemėmis. Daug nekaltų žmonių buvo nu
kankinti priverčiamųjų darbų stovyklose, 
kalėjimuose, ištrėmime iš gimtųjų namų. 
Sitų trijų metų laikotarpy, paskelbus gruo
džio 10-ją žmogaus teisių diena, įvairiomis 
progomis įvairių tautų atstovai kreipėsi į 
nūdienės politikos forumus bei į vadovau
jančius asmenis, kad jie bent tiesiu ir at
viru žodžiu užtartų pavergtas tautas iš vie
šųjų politikos tribūnų. Tačiau ir čia para
mos ieškojusiejl jos dažniausiai nesusilau
kė. Labai dažnai nesulaukta net viešo mo. 
ratinio pobūdžio užtarimo.

Laikas eina. Kraujas nekaltų žmonių ir 
toliau teka, naikinamos gyvybės.

O po trejų metų susirinkusieji tame pa
čiame Paryžiuje nūdienio pasaulio „gydy
tojai**, pasiryžusieji kalbomis pašalinti ne
geroves, vėl kelia klausimą, apie įvykdymą 
žmogaus teisių programos...

Tai yra lygu stovėjimui su tuščiomis ran
komis prie degančio namo ir pokalbiui, jog 
reikėtų tą namą gesinti... Tačiau norint 
gesinti, pirmiausia reikalinga turėti gesini
mui priemonių. Reikalinga vandens, reika
linga kitų prietaisų, kad namą apėmusi 
liepsna būtų pašalinta. Atėjus pavėluoti 
gaisro gesinti, gali namo jau nebūti, jis 
gali būti sudegęs besikalbant dėl gesinimo 
reikalo.

Tą patį galima pasakyti apie vykstantį 
gaisrą anapus geležinės uždangos, sovietų 
pavergtose šalyse. Ten dega ne namai, bet 
bolševikinėj ugny virinamos tautos, naiki
namos gyvybės. Jei jau kalbėti apie žmo
gaus teisių įgyvendinimą, tai pirmoje vie
toje tatai turėtų būti padaryta sovietuose, 
kur žmogui nepalikta jokių teisių. Taip pat 
yra aišku, jog popieriniais nutarimais so
vietai nebus priversti nutarimus vykdyti. 
Sovietų Sąjunga yra lygi gaisrui, naikinan
čiam namą ar kurį kitą turtą. Tą turtą neį
maną kitu būdu išgelbėti, kaip ugnies pa
šalinimu. Nūdienio pasaulio taiką gręsia 
kaip tik tasai maskviškis gaisras, kurio 
liepsnose dega tautos, milijonai nekaltų 
žmonių kaip tik tuo metu, kada Jungtinių 
Tautų tribūnose kalbama apie žmogaus tei
sių programos įgyvendinimą, kartu už vie
no stalo sėdint su pasikviestu bolševiku, 
ciniškai išjuokiančiu taikos siekiančiųjų 
pastangas.

Gaisras savo naikinamąjį darbą vykdo. 
Jame žūsta žmonės, net neturį teisės pasi-

Prieš atsisveikindami su Madridu, ap
lankėme didžiojo ispano — Miguel de Ser
vanteso — paminklų. Salia jo pastatyti ne
užmirštami personažai: Don Quichotas ir 
jo ginklanešys Sancho Pansa. Ant arklio 
Rosinantės sėdi garsusis liūdnos išvaizdos 
riteris, į erdvę įsmeigtu žvilgsniu, pasiry
žęs naujiems žygdarbiams. Greta ant asi
liuko joja ne mažiau pagarsėjęs Sancho 
Pansa.

Mes čia paminėjome nemirtingąsias fi
gūras iš Servanteso romano, nes kelias iš 
Madrido mus veda į pietus, į Andalūziją. 
Kelionės metu galėjome nors trumpai 
žvilgterti į La Manchą, kur Don Qui
chotas atliko savo žygdarbius. Čia 
matome panašius vaizdus, kaip ir kito
se Kastilijos plokštakalnio srityse: dyki, 
nuplikę kalnagūbriai, akmens uolos, bal
tuoją kalkių šlaitai, vietomis sunkus rus
vai pilkas molis. Tai vienur, tai kitur gel
tonuoja kviečių laukai, išvystame beveik 
pagal žemę besikerojančius vynuogių krū
mus, pasimato alyvų medžių plantacijos. 
Bet vyrauja nederlinga dykuma, kurioje 
per ištisus kilometrus nematyti nė gyvos 
dvasios. Žmogus pajunti savo menkystę 
akivaizdoje šios nedraugingos, nieko ne
teikiančios gamtos. Nestebėtina, kad šioje 
saulės nuplikintoje ir žiemos speigų su
kaustytoje žemėje riteris Don Quichotas, 
svajojęs apie kitokį, nekaip kasdieninė ap
linka, gyvenimą, pamažu pavirsta tuo, kuo 
- smarkiai sutirštintomis spalvomis - jį pa
vaizdavo Servantesas. Pakelėse matėme ir 
kelis vėjo malūnus...

Vienas vokiečių literatūros istorikas, ma
tomai nedraugiškai nusiteikęs ispanų at
žvilgiu, pastebi, kad ispanas esąs arba Don 
Quichotas, arba Sancho Pansa, t. y. arba 
fantastas, arba naivėlis. Esame tikri, kad 
toks teigimas, tematąs tikrai dvi spalvas, 
juodą ir baltą, neturi pagrindo. Bet, beke
liaudami po Ispaniją, kiekviename žings
nyje užtikome nepaprastus kontrastus, ko
kių Europos šiaurėje nematyti.

Andalūzija
Po gana ilgos kelionės plentas pradeda 

leistis žemyn, dar viena gili praraja, ir stai
ga mes atsiduriame Andalūzijoje. Si pro
vincija vadinama Ispanijos sodu, kiti dar 
linkę duoti jai rojaus vardą. Tai tipingas 
žemės ūkio kraštas, ispanų javų sandėlis. 
Čia vyrauja stambūs dvarai. Neretai jų 
savininkai gyvena kažkuriame mieste, pa
likdami dvarą valdytojui su šimtais neap
sakomame skurde gyvenančiais žemdir
biais. Juo daugiau J pietus, tuo žmonių 
skurdas vis labiau krenta į akis. Pats že
mės ūkis yra gana primityvus, žemės na
šumas menkas, o darbininkų uždarbiai dar 
menkesni. Darbininkas čia niekad sočiai 
nepavalgo, ne veltui jis taip menkai atro
do. Kažkur teko matyti statistikų iš 1930 
metų. Tuomet buvo apskaičiuota, kad vi
sam Ispanijos žemės ūkiui reikėtų apie 
1 700 darbininkų, tuo metu gi buvo priskai- 
tyta 3 700 000 darbininkų, t. y. lygiai du 
milionų žmonių daugiau, nekaip reikėtų, 
jeigu ūkis būtų bent kielę suracionalintas. 
Dar šiandien šis žemės ūkio proletariatas 
gyvena badmirio gyvenimą ir sudaro rim
tą problemą kraštui, kuriame socialinė ne
lygybė yra labai ryški.

Andalūzijos gamtovaizdis, palyginus su 
Kastilijos plokštakalniu, yra palyginti ra
mus, žavus, žemė dažnai lygi, derlinga. 
Neužmatomi plotai užsėti kviečiais. Lietu
vio akiai, pripratusiai prie mūsų tankiai iš
mėtytų vienkiemių, neįprasta, jog kaip ir 

skųsti, o čia, vakaruose, su gaisro sukėlėju 
sėdima ir kalbama, jog reikėtų, pagaliau, 
įgyvendinti žmogaus teisių programą...

Tai yra lygu apakimui šviesiausią vidur
dienį.

Don Qnidioto tėvynės laukais
nematyti sodybų. Vienur kitur matėme 
laukuose ūžiančią kuliamą mašiną, bet tai 
buvo retenybė.

Tačiau dar labiau nekaip javai Andalū
zijai būdingi alyvų medžiai. Jie auginami 
kone visoje Ispanijoje, bet niekur jų ne
pasodinta taip tirštai, kaip čia. Alyvų me
džių sidabriniai žalsvi lapai ir savaime ne
aukšti medeliai, susodinti lygiomis gre
tomis, keliolika žingsnių vienas nuo kito, 
teikia kraštui tikro sodo vaizdą. Niekur 
Ispanijoje medeliai neduoda tokio gero 
derliaus ir niekur kitur iš alyvų spaudžia
mas aliejus tokios geros kokybės kaip An
dalūzijoje. Ispanija šio riebalo gamyboje 
užima pirmą vietą pasaulyje. Auksinė alie
jaus srovė maitina valstybės biudžetą, tas 
pats aliejus srovena kiekvienoje ispanų 
virtuvėje.

Sevilla.
Šio miesto vardą pažįsta kiekvienas ope

ros mėgėjas. Kas nesižavėjo Rossini „Se
vilijos kirpėju“, kas nematė Bizet „Car
men“? Štai stovime ties Sevillos tabako 
fabriko vartais. Fabrikas iš paviršiaus at
rodo kaip tikras palocius, statytas neokla- 
sikos stiliuje. Čia prie didžiųjų vartų Don 
Josė ėjo sargybą, ten štai matyti kiemas, 
kur šoko Carmen. Viskas panašu, kaip 
grandiozinėje scenoje. Bet, antra vertus, 
yra žinoma, kad tabako fabrikuose, kur 
dirba beveik išimtinai moterys, uždarbiai 
yra nepaprastai žemi, tad šių dienų darbi
ninkei vargu ar operinė romantika būtų 
suprantama.

Sevillos miestas yra išsidriekęs abiem 
Guadalquiviro upės krantais. Tai reta Is
panijos sąlygoms vandeninga upė, kuria 
gali plaukioti net didoki jūrų laivai. Tad 
Sevilla, nors ir būdama kontinentalinls 
miestas, turi gana stambų ir gyvą uostą. 
Sevilla praeityje surengė nemaža ekspedi
cijų „Naujajam Pasauliui“ eksploatuoti, tad 
į čia plaukė neapsakomi turtai. Iš Sevillos 
Magelhanas išvyko kelionei aplink pasaulį.

Kairiuoju upės krantu tiesiasi garsusis 
Sevillos parkas, be kurio neišsiverčia joks 
romanas, kai tik vyksmas eina Andalūzijos 
sostinėje. Andaluziečiai mėgsta po šį parką 
pasivėžinti arkliais. Toks pasivažinėjimas 
irgi priklauso prie kiekvieno romano bū
tinų sąlygų. Parkas tikrai yra vertas pasi
gėrėjimo. Sevilla yra pagarsėjusi kaipo 
miestas, kur gausiai rengiama puošnių ir 
akį veriančių bažnytinių ir laicistinių pro
cesijų ir švenčių. Mums panašių iškilmų, 
deja, neteko matyti. Per trumpą buvimo 
laiką, be abejojimo, neturėjome progos ar
čiau pažinti miesto gyventojų, kurie pasi- 
žymį grakštumu, lipšnumu, linksmumu. 
Belankydami Sevilią, užtikome būdingų 
pietų miestui siaurų gatvelių, su romantiš
kais balkonėliais, dailaus darbo mediniais 
ir metaliniais grotais ant langų, o ypač 
mums patiko ispanų kiemai, vad patio. 
Kiekvienas geresnis namas turi nuo gat
vės nusigręžusį kiemą, su kolonomis, tera- 
sėmis, egzotiniais augalais; neretai čia pat 
čiurlena fontanėlis. Tokiuose kiemuose va
karais poilsio susirenka visa šeima. Tai bū
dinga pietų namų ypatybė.

„Patio“ neretai galima užtikti marga
spalviais kokliaisdengtų sienų ir kitokių 
rytietiškų pagrąžinimų. Mat, Sevilloje jau 
aiškiai pajuntame naują elementą, būdin
gą pietų Ispanijai. Tai arabų viešpatavimo 
pėdsakai. Jei net ir Madride galima užtikti 
maurų stiliaus pastatų, tai Sevilloje jų ypač 
gausu. Čia arabai viešpatavo su viršum 
septynius šimtmečius. Jie paliko architek
tūrinių įžymenybių, kurių niekur kitur 
Europoje neužtiksi. Be abejojimo, kai buvo 
nusikratyta arabų jungo daug vertingų 
pastatų buvo sugriauta. Bet toje pačioje 
Sevilloje mes aplankėme bene penkias 
bažnyčias, kurių visos buvo perstatytos iš 
buv. arabų dievnamių. Kokiose trijose baž
nyčiose buv. minaretai buvo pritaikinti 

kaipo varpinės. Stilių įvairumas ir kontras
tai palieka lankytojui didelį įspūdį. Tokių 
išgyvenimų galima patirti tiktai Ispanijojel 
Beje: dvi mečėtės-bažnyčios buvo padegtos 
raudonųjų per pilietinį karą. Visas vidus' 
išdegęs, o būdingi bokštai-minaretai tesi
laiko, didžiuliu rąstų paramstyti. Istorinės 
vertės pastatai, išstovėję po 8—9 šimtme
čius, žuvo per brolžudišką karą, pietų Is
panijoje .tetrukusį tik kelis mėnesius!

Kaip ir kiti pietų Ispanijos miestai, ir Se
villa turi arabų pilį, Alkazarą. Keliais at
vejais atnaujintas, perstatytas vad. „mu- 
dajar“ (arabų-ispanų) stiliuje, Alkazaras 
yra žymiai nustojęs savo pirmykščio gro
žio. Tos rūšies paminklinius pastatus už
tiksime kur kas geriau išlikusius Grana
doje. ,

Tačiau Sevilla turi vieną nuostabaus 
grožio arabų statybos paminklą, kuris yra 
virtęs Andalūzijos sostinės simboliu ir įė
jęs į architektūros istoriją. Tai Giralda, 
kuri dvyliktame šimtmetyje buvo pastaty
ta kaipo minaretas, o paskum palikta kai
po katedros varpinė. Tai keturkampis bok
štas, 93 metrų aukščio, vieno šono plotis 
bazėje siekia 13’/2 metrų. Statytas iš raus
vai geltono akmens, pats pastatas yra tik
ra islaminės architektūros puošmena, pa
liekant! neužmirštamą įspūdį. Pati viršūnė 
perstatyta baroko stiliuje. Ten, kur anks
čiau mula šaukė tikinčiausius maldai, ten 
šiandien skamba varpai. Giralda pakyla 
palmių aikštėje, o priešais buv. mečetę ant 
aukšto pjedestalo stovi Dievo Motinas sta
tula.

Nuo Jerezo iki Gibraltaro.
Iš Sevillos aplankėme kelias vietoves, 

būdingas pietų Ispanijai.
J e r e z mieste turėjome progą pasisve

čiuoti vienoje garsioje vyno prekybos įmo

Priemonė apsisaugoti nuo dvasinio 
suproletarėjimo

Su labai mažomis išimtimis, visi tremti
niai esame proletarai medžiaginiu požiū
riu. Dažnai tenka girdėti būgštavimų, kad 
tremtiniams-intelektualams graso pavojus 
pavirsti ir dvasiniais proletarais. Tiktai re
tam intelektualui pavyko tremtyje susirasti 
darbą, atitinkantį jo išsimokslinimą ir to
kiu būdu sukurti aplinką, kurioje jis dva
siškai neskurstų.

Bet žymia dalimi priklauso mūsų pačių, 
ar nusmuksime iki dvasinio proletaro lyg
mens. įtempę valią, turbūt, visi įstengsime 
laisvu nuo tiesioginio darbo laiku padirbėti 
ir intelektualinėje srityje. Nors laisvo lai
ko pasiliktų nedaug, bet kasdien dirbant 
sistemingai po valandą galima nudirbti ne
mažą darbą. Taip elgdamiesi, pajėgsime 
pasitobulintis, o mūsų darbo vaisiai atneš 
naudos viešumai.

Štai turime prieš save knygą, kurios au
torius yra Kopenhagos universiteto tarp
tautinės teisės profesorius Alt Ross. Ją 
visai neseniai Vakarų Vokietijoje išleido 
W. Kohlhammer leidykla Stuttgarte. Tai 
beveik 300 puslapių leidinys. Mes nebūtu
me kreipę skaitytojų dėmesio į aną leidinį, 
jeigu nebūtume patyrę, kad jį iš danų į 
vokiečių kalbą išvertė mūsų tautietis Mar
tynas Brakas, buvęs. Prekybos Instituto 
Klaipėdoje (vėliau Šiauliuose) docentas. 
Nešdamas sunkią tremtinio dalią ir dirb
damas tekstilės fabrike, Brakas vakarais 
lankydavosi Kopenhagos bibliotekose, kur 
užtiko minėtą danų mokslininko veikalą, 
pasižymintį minčių originalumu. Jam atėjo 

nėje (Gonzalez-Byass). Kiekvienas vyno 
mėgėjas pažįsta „jerez“ vyną (tariama: 
„cheres“; anglai, negalėdami pavadinimo 
teisingai ištarti, vadina „cherry“, nors sa
vaime vynas neturi su vyšniomis nieko 
bendro). Sis puikus gėrimas, turįs kiek kar
taus prieskonio, vartojamas dažniausia 
kaipo, aperityvas; Lankydami įmonę, galė
jome įsitikinti, kokį milžinišką turtą kraš
tui atneša vynuogė ir iš jos spaudžiamoji 
sunka, pavirstanti tauriuoju gėrimu. Ma
tėme Šimtus ąžuolinių statinių, kuriose 
noksta po 15, 25, net po 70 tūkstančių litrų 
vyno. Stebėjome vyno ir konjako statinai
tes, kurių amžius siekia 100 ir daugiau me
tų. Jos „pakrikštytos“ įmonę lankiusių 
įvairių karalių, didžiųjų piniguočių ir kino 
žvaigždžių vardais. Ant sienų iškabinti di
plomai, kuriuos — su vyno pagyrimu — 
pasirašė jau seniai mirę ar sosto netekę 
karaliai.

• Mums teko ragauti įvairių šios įmonės 
gėrimų. Pilstytojo pareigas ėjo kažkoks 
meistras — vyno žinovas, kurio senelis jau 
čia dirbo. Nedidelio ūgio, patinusia raudo
na nosim, išpurpusiu veidu, — šis tarytum 
iš Andersono pasakos prisikėlęs nykštukas 
karaliauja rūsiuose, kur jau vien alkoholio 
tvaikas žmogų svaigina. Pasakos nuotaiką 
dar kėlė dešimtys nusipenėjusių juodų ka
tinų, slampinėjusių pelių medžioklėje tarp 
vyno statinių. Pagaliau — last but not 
least! —, prisiragavę prašmatnių visokiau
sio amžiaus skyčių, mes patys buvome be- 
grimstą į nirvaną ir mus ėmė supti pasa
kos nuotaika ten, kur tikrovėje buvo vyk
doma paprasta svaigalų prekyba. Bet, kaip 
ten bebūtų, išvykdami iŠ Jerezo, atsiminė
me Blasco Ibanez romane „La Bodega“ ku
riame aprašoma šios vietovės žmonių gy
venimas, užtiktą sakinį: „Vaikine, Jerezo 
vynuogė yra Dievo dovana!“ ... Viator.

mintis padaryti knygą prieinamą plates- 
niems suinteresuotų asmenų sluogsniams, 
nes danų kalba mažai kam suprantama. 
Pats būdamas teisinihkas ir tobulai mokė
damas vokiečių kalbą (Martynas Brakas 
yra gimęs Klaipėdos, krašte; jis yra Sovie
tų Rusijon išvežtojo dali. Adomo Brako 
brolis), jis ėmėsi versti danų profesoriaus 
mokslinį veikalą į vokiečių kalbą. Versti 
teko vakarais, po darbo tekstilės fabrike, 
arba laisvais savaitgaliais. Taip per kelio
lika mėnesių vertimas buvo baigtas ir štai 
šių metų rudenį pasirodė knygos pavidalu 
Vokietijoje.

Mums šis pavyzdys didžiai užimponavo. 
Jis rodo, jog galima dirbti intelektualinį 
darbą ir nelengvomis tremties sąlygomis, 
nors didžiąją jėgų dalį tenka pašvęsti fi
ziniam darbui prie staklių.

P. Martynas Brakas šiuo metu perėjo 
dirbti į Vykdomąją Tarybą, kur kaipo Ma
žosios Lietuvos atstovas eina rev.endikuo- 
tinų sričių "žinybos valdytojo pareigas.

A. G.
TREMTIES išleistas trijų 

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

IŠTRAUKOS IŠ TREMTIES IŠLEISTO ROMANO
Ji apėjo aplink kėdę, švelniai perbraukė ranka 

jam per plaukus ir, pasilenkusi per petį, pažiūrėjo 
jam į akis. Ant savo veido jis keletai akimirkų pa
juto jos Švelnų alsavimą, jos kvepalai pakuteno jam 
šnerves ir visa savo būtybe jis pajuto iš jos sklin
dančią jaunystę, grožį ir karštų vasaros spindulių 
pribrandinto vaisiaus kvapą ...

— Ar taip negeriau? — paklausė ji tyliai šypso
damasi ir švelniai, seseriškai perbraukdama jam 
ranka per veidą.

Jo krūtinėje staiga kliūstelėjo pavasario atodrė
kio šilta banga. Nuo jos prisiglaudimo jam pasidarė 
miela ir šviesu. Ji glaudėsi vis labiau, ir jos lūpos 
vis artėjo prie jojo. Seseriška išraiška jos veide tir
po ir jos mėlynos, beveik baltos akys ėmė drumstis.

— Ar taip negeriau? — pakartojo ji tingiai šyp
sodamasi. — Ko tu nuo manęs bėgi?

Jis sujudėjo, ir ji vėl atsisėdo ant sofos.
— Kodėl tu neatsakai į mano klausimą? — žiū

rėjo Dana į jį šiitu žvilgsniu.
— Klausyk, panele Dana ...
— Nesakyk man: „panele Dana“, tujink mane.
— Panele Dana, — atsakė Girkalnis pabrėžda

mas, — loškime atviromis kortomis.
— Savo rankose aš neturiu jokių kortų, — ji 

nusijuokė ir parodė jam savo gražias rankas, iš
skėtusi pirštus.

— Abejoju... Tamsta papratusi, kad vyrai pas- 
Irai tamstą sekiotų, o ne tamsta paskui vyrus ...

— Ak, štai, ką jis galvoja, — nusijuokė artistė. 
— Dabar suprantu. Tu..., tamsta vis dar negali 
nusikratyti mintimi, kad aš noriu tamstai atker-

na į jį dviprasmiškai. — Aš nebūčiau čia atėjusi, jei audra atgaivina kaitros išdžiovintą žemę, — ji vėl 
tamsta man nebūtum patikęs. Mane vilioji tamsta persisvėrė jam per petį. — Aš tau būsiu motina, se- 
pats, tamstos likimas ir tamstos tragedija. Tačiau aš šuo, mylimoji. Motina slaugys tavo žaizdas, sesuo 
nenoriu į ją žiūrėti tik kaip smalsus žiūrovas ar sta- užjaus, o mylimoji numalšins tavo ilgesį. Tu ne- 
tistas: aš noriu pasidaryti tamstos švelni partnerė, begali gyventi vienišas ir užsidaręs, tu turi įsileisti 
kuri padėtų tamstai pakelti traginę įtampą. Dova- mane, kad aistros galingas potvynis sukrėstų tave, 
nok, aš kalbu teatriniu žargonu, bet šiam atvejui jis kad savo kraujuje tu vėl pajustum audringą jaunys-

šyti/tiesa? Tamsta galvoji, kad, pasislėpusi po bi
čiulystės skraiste, aš noriu tamstai įkąsti. Tiesa, 
man tada nepatiko, kad tamsta atsisakei su mani
mi nusifotografuoti, bet juk tai buvo dėmesio ne
verta smulkmena, apie kurią aš nė galvoti nebegal
voju. Tiesa, moteriai patinka, jei paskui ją sekioja 
vilkstinė vyrų: aš tai pati žinau iš savo patyrimo. 
Tai patenkina jos savimylą, bet tai neliečia jos šir
dies. Bet kodėl tu..., atsiprašau, tamsta nepagal
voji, kad išlepintai moteriai gal kartais malonu 
pasekioti paskui jai patinkantį vyrą?

— Naujiena, žinoma, būna įdomi...
— Vadink tai kaip nori: naujiena, sportu ar 

įvairenybe, man vistiek... Bet ar tamstai iš tikrų
jų nė kiek nepatinku? — paklausė ji koketuodama.

— Tamsta graži moteris...
— Valio, laimėta! — sušuko Dana teatriškai. — 

Jei būtum pasakęs, aŠ tau nepatinkanti, vistiek ne
būčiau patikėjusi, bet tu pasakei geriau: aš esanti 
graži! Tai reiškia, kad aš tau patinku, nes kam gi 
gražus daiktas nepatiks?

Girkalnis tylėjo. Dana staiga surimtėjo ir tęsė 
toliau:

— Bet palikim tuos tuščius plepalus ir pasikal
bėkime rimtai. Aš paaiškinsiu, kaip suprantu bičiu
lystę. Jei aš pasirenku bičiulį, aš noriu jam visaip 
padėti, patarnauti, stengtis suteikti jam džiaugsmo, 
bet tik su viena sąlyga: jis man turi atsilyginti tuo 
pačiu...

— Kaip tu man, taip aš tau, — ironiškai nusišyp
sojo Girkalnis.

— Prisipažinsiu, aš esu egoistė, — pažiūrėjo Da-

kaip tik tinka.
— Kitaip sakant, tamsta vaidini, — vėl jis nu

sišypsojo.
— Aišku, vaidinu. Gyvenimas tėra didelė scena: 

mes visi vaidiname. Tamsta vaidini meilės kankinį, 
o aŠ noriu gauti gailestingosios sesers vaidmenį..:

— Gal gundintojos?
— Ne, gundintojos vaidmuo man nusibodo. Pa

galiau, su tamsta tai neturi jokios reikšmės: tams
tos jokios pagundos nesugundo ...

Visą tą pokalbį buvo galima laikyti juoku, tuš
čiu flirtu, bet jam buvo galima teikti ir gilesnės 
prasmės. Gal ji atėjo su juo pažaisti, gal čia ją atvi
jo naujų įspūdžių troškimas, o gal ji ir iš tikrųjų 
jautė gilesnį patraukimą prie jo? Bet ar tai galėjo 
jam turėti bent kokios reikšmės? Ar jam nevistiek? 
Tik savo širdies gilumoje jis negalėjo neprisipažin
ti, kad artistės apsilankymas jam nebuvo nemalonus, 
kad jos grožis ir artumas jį veikė kažin kaip iš
blaškančiai ...

— Tamsta galvoji dabar taip: ji artistė, Ji vai
dina, būtų kvailybė patikėti jos žodžiais, — tartum 
atsakydama į jo mintis vėl prabilo Dana. — Bet 
aš noriu, kad tamsta žiūrėtum į mane ne kaip į 
artistę, bet kaip į paprasčiausią moterį, kurios vie
nintelis troškimas šią akimirką būti kartu su tams
ta, — ji vėl atsistojo ir užėjo už jo kėdės. — Aš 
mokėsiu sušvelninti tavo likimą, — ji vėl perbrau
kė ranka jam per plaukus. — Man gaila tavęs tik
rai ir man sunku matant tave kenčiantį. Aš tave 
nuraminsiu ir išsklaidysiu tavo tamsias mintis. Aš 
priglausiu tave prie savęs ir atgaivinsiu tave, kaip

tės plazdėjimą, kad tave nusiaubtų ir atgaivintų 
meilė, kaip pavasario Šiltas lietus atgaivina žiemos 
šalčių sukaustytą gamtą. Aš noriu būti tavo, tu 
matai, aš tai sakau be gėdos, kaip tavo geriausias 
draugas, kuris nori tau padėti...

Nepaleisdama jo kaklo, ji apėjo aplink kėdę ir 
atsisėdo jam ant kelių. Ji apkabino jį stipriai ir 
kartu moteriškai švelniai. Jos iki pusiau apnuogin
tos, saulės nudegtos, subrendusios krūtys glaudėsi 
jam prie veido. Jos artume jis jautė ne tik nuogos 
aistros šaukimą, bet ir kažin kokį motinišką švel
numą, kuris skverbėsi į tolimiausius jo sielos už
kampius.. Vieną akimirką jam blikstelėjo iliuzija, 
lyg kad šalia jo būtų Aldona... Jis nebejautė tu
rįs pakankamai jėgų kovoti su tuo saulėtu apsvai
gimu: taip lengva buvo pasiduoti atoslūgio užma
čioms, nešančioms tave į atvirą, sklidiną beribio 
spindėjimo jūrą. Žaižaruojančios aistros akimirka 
sutirpdė ledus, kurie taip ilgai laikė sukaustę jo 
širdį. Akimirkos viliojančią, daug žadančią bedug
nę jis matė Danos begalinėse akyse. Ji žiūrėjo į jį 
iš arti sklidina intymaus lūkesio, kuriame tikrai 
nebuvo jokios gėdos, o tryško tik atviras, beribis 
atsidavimas.

Bet Girkalnis lyg pro miglą jautė, had po ta 
apsvaigimo kliūstelėjusia banga atkakliai kovoja jo 
praeitis, kuri toje šviesioje džiaugsmo jūroje ky
šojo ant paviršiaus, tartum juoda, grasinanti uola. 
Tačiau ir ta uola pamaži ėmė grimsti į bedugnę 
Danos pabučiavime, kuris, rodėsi, niekados neri- | 
baigs.. •
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Lietuviai visame pasaulyje
Autorius kalba apie romaną, sukurtą dviejuose žemynuose

Pasikalbėjimas su „Pragaro Pošvaisčiu“ autorium rašytoju Vytautu Alantu
„Tremtis'’ šiomis dienomis išleido Vytau

to Alanto romaną „Pragaro Pošvaistės“, 
kuris autoriaus yra pradėtas rašyti Lietu
voje buvusio karo metais, tęstas tremties 
dienomis Vokietijos stovyklose ir baigtas 
JAV. „Pragaro Pošvaisčių“ pasirodymo 
proga buvo ryžtasi su Vytautu Alantu pa
daryti korespondentini pasikalbėjimą, pa
prašant autorių pasisakyti:

1) Tremties išblaškyti mūsų kultūrininkai 
nuolat nusiskundžia stoka sąlygų kūrybi
niam darbui. Turėdami rankose spaustuvės 
dažais dar tebedvelkintį Tamstos didžiulį 
432 puslapių stambaus formato romaną 
„Pragaro Pošvaistės“, norėtume patirti 
Tamstos nuomonę apie sąlygas kūrybiniam 
darbui:

I.
Skaitant parmąjį klausimą ir rašant 

šias eilutes, dovanokite, mane ima juokas. 
Sąlygos kūrybiniam darbui! Puikios! Kam
baryje šviesu ir šilta. Valgai, galima saky
ti, ką nori, apsirengti taip pat gali neblo
gai. Žodžiu, gyveni tuo garsiuoju Amerikos 
aukštojo standarto gyvenimu, kuriuo ame
rikiečiai taip didžiuojasi ir gal nevisai be 
pagrindo vadina pačiu aukščiausiu pasau
lyje ir kuriuo čia gali gyventi kiekvienas 
darbininkas, žinoma, jei jis tik neatleistas 
iš darbo. Dirbdamas 40 vai. per savaitę vi
sai padoriai gali pragyventi su negausinga 
šeima. Vadinasi, dirbi 8 vai., ilsiesi 8 vaL, 
kūrybiniam „darbui dar tau lieka 8 vai.! 
Taip bent apskaičiuoja „tvarkingo gyveni
mo“ šalininkai, tuo duodami suprasti, jog 
mūsų rašytojams nesą ko skųstis laiko sto
ka plunksnos darbui. Tiesą sakant, niekas 
Čia iš kolegų rašytojų ir nesiskundžia, gal 
tik išskyrus tuos atvejus, kai kokių rašy- 
tojavimo sukaktuvių proga koks plunks
nos darbuotojas nesusilaiko nenuliejęs aša
ros ant laikraščio puslapio, jog jam esą 
pasiutusiai sunku rašyti gyvenant dėdės 
Šamo žemėje .. Man tai visai aišku, kad 
tie skundai niekam širdies nejaudina ir 
kad tai yra tik tuščias laiko eikvojimas. 
Be to, Amerikoje skųstis ir ne madoje... 
Gyvenimas čia kietas, žiaurus ir negailes
tingas. Arba tu prieš jį atsilaikysi arba jis 
tave nušluos. Tas gyvenimas be galo su
švelnėja, kai turi pinigų Tačiau kas iš mūsų 
rašytojų turi pinigų? Bet ir pinigų stoka 
dar nėra svarbiausia problema. Yra dar 
moralinė aplinka. Tvirtinti, kad žmogui, 
dirbančiam fabrike, dar lieka 8 vai. laisvo 
laiko, yra nesąmone. Neužtenka pasilšėti, 
bet dar reikia ir daugybę ūkio reikalų atlikti. 
Jei lieka kokios 3—4 vai. tikrai laisvo lai
ko per parą, tai labai gerai. Ką reiškia tas 
keletas valandų palyginus su milžiniškais 
protiniais reikalavimais, kurie reikia skir
ti literatūrai? Tai yra lašas jūroje. Todėl 
mane ir juokas ima, kai mėginama kalbėti 
apie „kūrybinio darbo sąlygas“. Kaip gali
ma kalbėti apie tai, ko nėra? Pagaliau, jei 
ir gali skirti literatūrai savęs nuotrupas ir 
laiko likučius, tai ir tuo atveju pasijunti 
taip, tartum būtum pastatytas kalbėti prieš 
išjungtą mikrofoną. Gali kiek nori kryžia- 
votis, šaukti ar kitus kokius tragiškus ju
desius išdarinėti, bet vistiek jauti, jog 
mikrofonas išjungtas ir kad tavo „vaidyba“ 
nepasiekia tų, kuriems ji skiriama. Man 
kartais atrodo, kad mes, rašytojai, Ameri
koje tikrai galėjome įgyvendinti seną poe-
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tų svajonę: atsisėsti tarp Olimpo dievų ir 
iš aukšto žiūrėti į niekinga minią kalno 
apačioje. Štai, mes čia maždaug sėdime 
Olimpo aukštybėse, rašome poezijas, roma
nus, dramas ir linksminamės matydami 
kaip mūsų broliai apačioje šoka lenciū
gėlį aplink aukso stabuką. Vaizdas gal tra
gikomiškas, bet paimtas iš pačios tikrovės 
įsčių. Kai kada kai koks patriotiškai nusi
teikęs laikraštininkas šūktelėja, jog Lietu
va esanti plunksnos iškovota valstybė ir 
kad atsieit reikią remti spausdintą žodį, 
bet visdėlto vadinamoji visuomenė dar la
bai toli nuo minties daryti glaudesnę ir 
šiltesnę sąjungą su plunksnos brolija. La
bai savotiškas reiškinys ir tas, kad nesu- 
silibdė brolybės sąjungos ir tarp rašytojų 
tremtinių bei vietinių spaudos žmonių. 
Vietiniai spaudos žmonės, . daugiausia re
daktoriai, kviečia atvykėlius kolegas ben
dradarbiauti, bet šie neskuba, kadangi nė 
cento už tai negauna. Vienas buvęs čia ilgą 
laiką redaktorius, išleidęs apie 40 šedevrų 
per savo gyvenimą, patetiškai suriko: „O 
jūs atvykusieji rašytojai, užmirškite čia 
apie honorarus!“ Rašytojas rašo ne dėl pi
nigo, tiesa, bet centas ir jam praverčia. 
Pagaliau laisvoje Lietuvoje nemenkas pas
katinimas rašytojams būdavo premijos. Čia 
irgi tų premijų pasirodo, bet lig šiol vis 
kažin kaip reikalas susiklostydavo, kad 
premijas tegaudavo tik vienos srovės rašy
tojai. Kai „Draugas“ paskelbė novelės kon
kursą, tai tokį Savickį nugalėjo gimnazistė. 
Arba Rašytojų Draugijos premiją laimėjo 
Vaičiulaitis už kelionės įspūdžių aprašymą 
Žodžiu, kūrybos sąlygos Amerikoje visai 
geros ... Tiesa, aš parašiau romaną ir vie
ną kitą dramos veikalą, bet tai yra dar 
Lietuvoje sukrauto kapitalo nuošimčiai...

2) Pragaro Pošvaistėse“ vaizduojamas 
laikotarpįs, kurį kiekvienas tremtinys gali 
pasiekti savo atmintimi. Romane susidu
riama su visa eile margaspalvių personažų. 
Kadangi visa dar taip netolima, smalsesnis 
skaitytojas pradeda spėlioti: — tas ir tas 
romane vaizduojamas personažas ar tik ne
bus paimtas iš gyvenimo? Atvirai kalbant,

Lietinis iieikė gėlių komunizmo 
negarbei ...

Blrminghamas. Daily Mail pateikia 
informacijų apie Birminghame lankymąsi 
sovietų delegacijos susipažinti su britų dar
bininkų gyvenimo sąlygomis ir ypač dar
bininkų kolonijomis. Delegacijai vadovavo 
Stalingrado burmistre Muraškina. Jai lan
kantis Birminghame, prie viešnios priėjęs 
aukštas, jaunas lietpalčiu vilkįs vyras ir 
įteikė puokštę raudonų chrizantemų. Anglų 
laikraštis, aprašydamas šį įvykį, pažymi, 
kad gėlių įteikimas nebuvęs programoje 
numatytas ir kad raudonos chrizantemos 
nereiškė komplimento komunizmui. Jos 
priminusios kraują. Su gėlėmis buvo įteik
tas Birminghamo lietuvių tremtinių laiš
kas, kuriame rašoma: — tegu šios raudo
nos gėlės jums primena nežinomų lietuvių 
liejamą kraują, kuris liejamas dėl laisvės, 
žmoniškų teisių ir realios taikos.

Toliau laiške prašoma Muraškina pagel
bėti „pavergtiesiems Lietuvoje Ir ištrem

šitoks spėliojimui palinkimas nebuvo sveti
mas ir mums Tamstos romano puslapiuose 
susiduriant su vaizduojamais personažais. 
Pavz. mums atrodo, jog Dana Račlūtė yra 
mūsų gera pažįstama. Būtų malonu patirti 
„Pragaro Pošvaistčių“ autoriaus nuomonę 
personažų tema:

II.
Tuo klausimu Tamsta mane kaip ir pri- 

remi prie sienos. Aš manau, kad panašiai 
turi jaustis kiekvienas rašytojas, kai jį 
paklausi, iš kur jis paėmė modelius savo 
personažams: iš savo fantizijos ar iš gyve
nimo. Man rodos, kad beveik būtų galima 
surašyti taisyklę, jog joks autorius neiš- 
spaudžia visų savo personažų tik iš savo 
fantazijos. Romane, dramoje, novelėje vaiz
duojamas gyvenimas, — jei rašytojas nori, 
kad jį suprastų skaitytojas, — negali būti 
visai atitrūkęs nuo tikrovės. Todėl ir į per
sonažų tarpą lengvai gali patekti rašytojo 
sutikti žmonės, tik, žinoma, su didesnėmis 
ar mažesnėmis atmainomis. Kalbėdamas 
apie „Pragaro Pošvaisčių“ personažus ga
liu tik tiek pasakyti, kad nė vieno perso- 
•nažo aš nesitengiau tyčia paimti, iš gyve
nimo ir perkelti jį į romano puslapius, ta
čiau visai galimas dalykas, kad, charakte
rizuodamas savo veikėjus, aš galėjau pasi
naudoti vienu kitu būdingesnių bruožu tų 
žmonių, kuriuos aš sutikau būdamas Lie
tuvoje, o ypatingai tremtyje.

3) Yra sakoma: — kai žmogus nustoja 
domėjęsis kultūriniu gyvenimu, jis neiš
vengiamai susiduria su grįžtamuoju anal
fabetizmu. Tremtiniškame gyvenime mūsų 
tremtiniams teko tam tikrais laikotarpiais 
susidurti ir su visiška stoka kultūrinės 
lektūros, o dabar, kai jau pasirodo vis dau
giau kultūrinių paraiškų, ypač naujų kny
gų, žymiai daliai tremtinių pastoviau įsi
kūrus, negalima būtų teigti, kad lietuviš
kąją knyga susidomėjimas butų didelis. 
Lietuvoje vidutinės kategorijos valdinin
kui, norėjusiam įsigyti stambesnį leidinį, 
teko dirbti nuo 1 iki 3 dienų. Dabar, pvz. 
Amerikoje, už trijų darbo valandų atlygi
nimą jau galima įsigyti leidinį, už kurį 
Lietuvoje būtų tekę dirbti apie 3 dienas. 
Ir vis dėlto laisvės metais lietuviška kny
ga buvo rodomas žymiai didesnis susidomė

tiems į Rusijos vergų darbo stovyklas“.
Vyras, Stalingrado burmistrei įteikęs 

raudonas chrizantemas, Daily Mali atsto
vui vengęs pasakyti savo pavardę, kad tuo 
nepakenktų Lietuvoje dar tebegyvenan
tiems artimiesiems, — pažymima laikrašty.

Stalingrado burmistrė, gavusi gėles su 
minėtu lietuvių laišku, viešumai nieko ne
pasakiusi, tik Birminghamo burmistrui pri
minusi, kad sovietų delegacijos uždavinys 
yra stiprinti draugiškumo santykius tarp 
Rusijos ir Britanijos ir taip pat stiprinti 
kovą dėl taikos...

Red. pastaba: šis nežinomo lietuvio mos
tas bolševikų atstovei įteikiant gėles at
kreipti svetimųjų dėmesį į lietuvių tautos 
likimą vertas nuoširdžios padėkos. Šituo 
poelgiu nežinomo lietuvio bus padarytas 
bene didesnis įnašas laisvės reikalui, ko 
kartais ilgai nutysusiais posėdžiavimais ne
pasiseka atsiekti... 

jimas, negu šiandien. Kuriai priežastis 
Tamsta rastumei šitam nesidomėjimui pa
teisinti ir kokių tektų imtis priemonių, 
kad apsisaugotume nuo grįžtamojo analfa
betizmo?

III.
Grįžtamasis analfabetizmas! Originali są

voka. Tačiau aš visai nenoriu būti „grįžta
mojo analfabetizmo“ advokatu, t.y. jį tei
sinti: aš tik norėčiau jį mėginti paaiškinti. 
Palyginus su stovykliniu gyvenimu, dabar 
mūsų tremtiniai smarkiai praturtėjo, tačiau 
jų domėjimasis lietuviška knyga toli gražu 
nepašoko proporcingai jų piniginių pastorė- 
jimui. Kodėl?

1) Tremtinys galvoja, kad jam naudin
giau kišti pinigą j nuosavybę: namą, auto
mobilį, baldus, kaip kad į dvasinių verty
bių įsigijimą;

2) Mes taip buvome ištroškę medžiaginių 
gėrybių, kad, pasitaikius progai, puolėme 
prie jų su kūnu ir dūšia: juk pojūčiai žmo
gui artimesni už jausmus;

3) Medžiaginėmis gėrybėmis visais lai
kais domėjosi visi be išimties, o dvasinių 
vertybių jieškojo tik išrinktieji, kurių bu
vo ir tebėra mažuma;

4) Augant Medžiaginei gerovei, labai daž
nai susidaro palankios sąlygos augti ir 
dvasinei tinginystei arba, kaip Tamsta sa
kai, grįžtaman analfabetizmui;

5) Gyvenant svetimame krašte ir kasdien 
susiduriant su kitos tautos gyvenimu, susi
daro labai palankios sąlygos prarasti savo 
sielai ir persiimti svetimos tautos galvose
na bei papročiais, kurią juk nieku būdu 
neskatina puoselėti ir branginti savas tau
tines vertybes;

6) Kaip žmogaus organizmas, taip jo dva
sinis gyvenimas turi visą laiką atsinaujinti, 
kitaip sakant, ten amžinai turi pūsti skers
vėjai, atnešą naujų idėjų, kurios mūsų gy
venimą nudažo tautinėmis spalvomis ir pa
daro jį prasmingą. Tremtyje naujų lietu
viškų idėjų į mūsų dvasią patenka labai 
mažai, o tuo tarpu svetimos įtakos braute 
braunasi... Tą litaniją aš galėčiau tęsti 
dar toli, bet kas iš to? Aš čia visai nema
nau smerkti tremtinių, kam jie įsigyja nuo- 
savybę — kiekvienas mūsų stengiasi paten
kinti savo polinkius į nuosavybę — bet kai 
doleris išauga į nupenėtą besimuistantį 
žirgą, o dvasinis reikalas virsta šalia dū
linančia nusususia kumelpalaike, tada lie
tuviškas vežimas sklandžiai nebegali rie
dėti, tada gresia pavojus, kad nusipenėjęs 
žirgas kumelpalaikę nublokš į šalį ir nu
bėgs toliau pats vienas. Ar mes nežinome, 
kiek šimtų tūkstančių lietuvių pražudė 
tėvynei motinai kraštutinis susiviliojimas 
medžiaginio gyvenimo gerove?

Kokių priemonių imtis norint apsisaugoti 
nuo „grįžtamojo analfebetizmo“? Tą klau
simą būtų galima dar ir taip nusakyti: 
kokių priemonių reikėtų imtis norint iš
gelbėti lietuvišką sielą nuo pražūties? Lie
tuviška knyga ir spauda gerai, lietuviška 
mokykla gerai, lietuviška parapija gerai, 
bet to dar nepakanka; sėkmingiausia prie
monė kovoti su grįžtamuoju analfabetizmu 
būtų lietuviška šeima, tačiau problema bu
merango keliu grįžta atgal, nes kaip gelbė
ti lietuvišką šeimą nuo katastrofos svetimų 
tautų vandenynuose, lieka vistiek neiš
spręsta. Gal dar nebūtų ko perdaug jau-

dintis, jei lietuvis, grįždamas į analfabetiz
mą, kitaip sakant, į barbarizmo stovį, pasi
liktų lietuvis — juk mūsų prosenoliai bu
vo anafalbetai, tačiau jie pasiliko ir geri 
lietuviai, — bet čia pavojus daug didesnis, 
nes grįžimas į analfabetizmą reiškia atskili
mą nuo tautos kamioeno. Tad kokį reikė
tų pastatyti pylimą, kuris apsaugotų mus 
nuo grįžtamojo analfabetizmo ir apskritai 
nuo svetimų bangų, kurios nori mus pas
kandinti?

Kitokio pylimo nėra, kaip tik sava kul
tūra, ir kieta valia grįžti namo. Sava kul
tūra mums reikia prisidengti nuo svetimų 
įtakų lyg skydu. Tiesą sakant, tai yra at
sakymas į klausimą kas reikia daryti, bet 
tai dar nėra atsakymas kaip tai daryti. 
Maždaug mums visiems aišku, kad pati 
tikriausia ir vinintelė priemonė apsisaugoti 
nuo grįžtamojo analfabetizmo yra lietuvy
bės puoselėjimas, bet mes pasijuntame be
jėgiai, kai mus paklausia: kaip tai pada
ryti? Mes visi suprantame, kad lietuvybės 
švyturį palaikyti neužgesusį mes galime 
per lietuvišką mokyklą, spaudą, parapiją, 
organizacijas, bet, antra vertus, mes labai 
gerai matome, jog to nepakanka. Tos insti
tucijos dar nesudaro pylimo, pro kurį ne
prasiveržtų svetimos mums nedraugiškos 
bangos. O be to, tos institucijos dar nėra 
tiek sėkmingos, kad galėtų pasiekti kiek
vieną tremtinį: vienas nelanko bažnyčios, 
kitas neskaito laikraščių, neperka lietuviš
kų knygų, ketvirtas neleidžia savo vaikų į 
lietuvišką mokyklą, o kiek yra tokių, ku
rie visai nesidomi nė viena tų institucijų?

Taigi mes ir prieiname prie tos išvados, 
kad lietuvybės išlaikymas darosi be galo 
individualus reikalas. Maždaug kiekvienam 
mūsų tenka spręsti tą didžiąją lietuvybės 
puoselėjimo problemą individualiai ir jieš- 
koti kelių kaip tai geriau padaryti. Ir rei
kia pabrėžti, kad jei tremtinio širdyje tė
vynės meilė gyva, tai jis visada randa ke
lių, kaip tą meilę palaikyti ir kaip ją per
duoti savo šeimai, o gal ir artimiesiems, 
bet jei ji jau pradėjo gesti arba užgeso, 
tas darosi panašus į nukritusį lapą rudens 
metu. Apsaugoti lietuvišką sielą nuo pra-
žūties mums gali padėti viešos institucijos, 
tačiau paskutinis žodis priklauso mums pa
tiems ...

KONKURSAS
Lietuvių Kultūros Fondo laikinė JAV 

Apygardos Valdyba, gerai suprasdama da
bartinį sceninių veikalų trūkumą ir no
rėdama paskatinti dramaturginę kūrybą, 
skelbia konkursą dramos veikalui parašy
ti šjomis sąlygomis: - ’

1. Dramos veikalo temą ir rūšį pasirenka 
pats autorius.

2. Veikalas turi būti literatūriškas ir sce- 
ningas.

Pastaba: Pageidaujama, kad šis veikalas^ 
atsižvelgiant į šių laikų aplinkybes, būtų 
lengvai įmanomas pastatyti ir jo vaidini
mas truktų ne ilgiau kaip tris valandas.

3. Konkursinis veikalas įteikiamas Lie
tuvių Kultūros Fondo Valdybai ligi 1952 
metų gruodžio m. 31 dienos.

Pastaba; Šiame konkurse kviečiami da
lyvauti viso pasaulio lietuviai.

(Nukelta į 4 pusi.)

— Tai buvo mano gyvenimas, — paprastai pasakė 
Jtei — O mihi praetritos referat si Jupiter annos. . 
'Hm.— žinoma, rrian netenka išversti — (Dar daugiau 
juoko). — Atsimenu — hm — pirmąjį dviratį. Atsime
nu, kai čia nebuvo nei dujų, nei elektros šviesos, ir 
mes patarnautojų tarpe turėjom žmogų, kuri vadinom 
zakristijonu — jis nieko kita nedirbo, tik visoje mokyk
loje valė, tvarkė ir degiojo lempas. Atsimenu, kai 
buvo stiprus šaltis, kuris ištvėrė septynias žiemos tri
mestro savaites — nebebuvo žaidimų, ir visa mokykla 
mokėsi balose čiuožti. Tai buvo kažkas apie tūkstantis 
aštuoni šimtai aštuoniasdešimtuosius. Atsimenu, kai du 
trečdaliai mokyklos susirgo raudonlige ir Didžioji Salė 
buvo paversta į ligoninę. Atsimenu puikųjį šventinį 
laužą, kurį suruošėme Mafekingo vakare. Jis buvo su
kurtas per arti pastato, ir siuntėme ugniagesių koman
dos gesinti. O ugniagesiai turėjo savo šventę, ir dau
gelis jų — hm — buvo apgailėtinoje padėtyje. (Juokas). 
Atsimenu ponią Brulę, kurios fotografija dar saldainių 
parduotuvėje; ji tarnavo ten tol, kol Australijoje gy
venęs dėdė paliko daug pinigų. Iš tikro atsimenu tiek 
daug, jog dažnai pagalvoju, kad reikėtų parašyti kny
gą. Kaip ji turėtų būti pavadinta? „Rykštės ir liniuo
tės atsiminimai“, a? (Šauksmai ir juokas. Čia tai buvo 
gerai, galvojo žmonės, vienas Gipso geriausiųjų). Taigi, 
taigi, gal kurią nors dieną parašysiu. Bet iš tikrųjų 
geriau papasakosiu jums. Atsimenu ... Atsimenu..

. bet svarbiausia,, kad aš atsimenu jūsų veidus. Niekad 
neužmirštu jų. Savo sąmonėje turiu tūkstančius veidų 
— berniukų veidų. Jei jūs suaugę ateisite ir pasimaty- 
sšte su manim, — o aš tikiuos, kad jūs visi padarysite 
taip, — mėginsiu prisiminti tuos jūsų pasenėjusius 
veidus, bet visiškai galimas dalykas, kad aš nebeatsi
minsiu, ir tada jūs, kurią nors dieną sutikę kur nors 
mane ir mano neatpažinti, sakysite sau: „Senasis ber
niukas nebepažįsta manęs“. (Juokas). Bet aš atsimenu 
jus, kaip jūs dabar esate. Štai kur reikalas. Mano są
monėje jūs iš viso niekada neaugate. Niekados. Kar
tais, pavyzdžiui, kai žmonės kalba man apie mūsų ger
biamąjį valdytojų pirmininką, aš galvoju sau: „Ak,

taip, linksmas mažas berniūkštis, kurio plaukai pasi
šiaušę ant pakaušio, ir visiškai jokio supratimo, kas 
per skirtumas tarp gerundijaus ir gerundivo“. (Garsus 
juokas). Na, na, nereikia -hm- tęsti visą vakarą. Pa
galvokite kartais apie mane, kaip aš iš tikro galvosiu 
apie jus. „Haec olim meminisse juvabit“ .. vėl nerei
kalinga versti... (Daug juoko, šauksmo -ir ilgų ka
tučių).

Rugpiūtis, 1913 metai. Cipsas iškeliauja gydytis į 
Wiesbadeną, kur jis apsistoja vokiečių kalbos moky
tojo Brukfllde, Herr Staefelio, namuose, nes su juo bu
vo susidraugavęs. Staefelis buvo trisdešimt metų jau
nesnis už jį, bet abu vyrai puikiausiai sutarė. Rugsėjo 
mėn., kai prasidėjo trimestras, Cipsas grįžo ir apsi
gyveno pas p. Viketę. Po atostogų jis jautėsi žymiai 
stipresnis ir sveikesnis ir beveik norėjo, kad nebūtų 
pasitraukęs. Nepaisant tai, jis susirado gausybę darbo. 
Jis buvo pasikvietęs naujuosius berniukus arbatai. 
Žiūrėjo visų reikšmingų rungtynių Brukflldo aikštėje. 
Kartą per trimestrą jis pietaudavo su vedėju, o kartą 
taip pat su mokytojais. Pasiėmė paruošti ir sureda
guoti naują „Brukflldo Direktorijos“ laidą. Priėmė Se
nųjų Berniukų Klubo pirmininko pareigas ir keliau
davo į Londoną pietauti. Brukflldo trimestriniam žur
nalui retkarčiais parašydavo straipsnį, pilną juokų ir 
lotyniškų ištraukų. Kiekvieną rytą labai atsidėjęs skai
tydavo Times; o taip pat pradėjo skaityti kriminalinius 
romanus — visad uoliai skaitė juos, pradėjęs pirmai
siais Šerloko nuotykiais. Taip, jis buvo visiškai lai
mingas.

Po metų, 1914 m.; vėl dalyvavo trimestro pabaigai 
atžymėti suruoštuose pietuose. Daug buvo kalbama 
apie karą — pilietinį karą Ulsteryje ir kivirčus tarp 
Austrijos ir Serbijos. Herr Staefelis, kuris kitą dieną 
turėjo išvažiuoti į Vokietiją, sakė Gipsui, kad, jo galva, 
Balkanų reikalas niekur nenuvesiąs.

13.
Karo metai.
Pirmasis sukrėtimas, o tada pirmasis optimizmas. 

Mamos mūšis, rusu garlaivis, Kitčeneris.

— Ar tamsta galvoji, kad ilgai tęsis, pone?
Cipsas, žiūrėjęs pirmųjų sezoninių rungtynių ruošos, 

klausinėjamas atsakė visiškai gerai nusiteikęs. Jis, kaip 
ir tūkstančiai kitų, perdėm klydo; bet paskui pasielgė 
kitaip, negu tūkstančiai kitų, ir neslėpė savo klaidos.

Rodos, turėtume — hm — baigti hm — Kalėdoms. 
Vokiečiai beveik sumušti. O kodėl? Ar tu, Foresteri, 
galvoji — hm — stoti į kariuomenę?

Juokai, nes Foresteris buvo pats mažiausias iš nau
jųjų berniukų, kokį bet kada turėjo Brukflldas, — apie 
keturios pėdos aukščio virš purvinų futbolui žaisti ba
tų. (Bet nebe koks juokas, kai imi vėliau apie tai gal
voti; juk jis žuvo 1918 metais, pašautas virš degančio 
Cambrajo). Bet nenuspėta, kas prieky yra. Atrodė tra
giška sensacija, kai rugsėjo metu mūšiuose žuvo pir
mas Senasis Brukflldiškis. Kai atėjo žinia, Cipsas gal
vojo: prieš šimtą metų šios mokyklos berniukai kovojo 
prieš prancūzus. Tam tikru atžvilgiu keista, kad vienos 
kartos aukos turi sunaikinti kitos kartos aukas. Mėgino 
išreikšti tai Bladžiui, mokyklos pastatų vedėjui; bet 
Bladis, aštuonniolikos metų jaunuolis ir einąs kadeto 
apmokymą, tik juokėsi. Šiaip ar taip, ką čia turi ben
dra visa ta istorinė medžiaga? Senis Cipsas su viena 
savo nepaprastų idėjų, štai ir viskas.

1915 m. Armijos įsitvirtinusios laikėsi nuo jūros iki 
Šveicarijos. Dardandeliai. Galipolis. Visiškai arti Bruk
ai do išdygo karinės stovyklos; žaidimų aikštes kariai 
naudojo sportui ir apmokymui; karininkų apmokymo 
korpusas darė greitą pažangą. Daugumas jaunesniųjų 
mokytojų išėjo ar įsilvtlko į uniformą. Kiekvieną sek
madienio vakarą, po vakarinių pamaldų, Gateris koply
čioje perskaitydavo žuvusių vyresniųjų berniukų pa
vardes, kartu ir trumpas biografijas. Labai skubėdavo; 
tik Cipsas. sėdėdamas užpakaliniame suole po balkonu, 
galvodavo: „Jam tik vardai, jis nemato veidų, kaip 
aš...“

1916 m. Somės mūšis. Vieną sekmadienio vakarą 
perskaitė dvidešimt tris pavardes.

Sitam tragiškajam liepos mėhesiui artėjant į galą, 
vieną popietį p. Viketės namuose Gateris kalbėjosi su 
Čipsų. Persidirbęs ir rūpesčių iškankintas, jis labai blo
gai atrodė.

•— Pasakysiu teisybę tamstai, Cipinge, nelengvi- čia 
man laikai. Kaip tamsta žinai, man trisdešimt devy- 
neri, esu nevedęs, ir kaip atrodo, daugis žmonių galvo
ja, jog aš turėčiau žinoti, kas darytina. Taip jau atsi
tiko, kad turiu nesveiką pūslę, ir manęs nepraleistų

akliausias karinis gydytojas, bet aš juk negaliu prie 
išorinių durų prikabinti gydytojo pažymėjimo.

Cipsas nieko nebuvo žinojęs; ta naujiena prislėgė jį 
nes jis mėgo Caterį.

Paskiau jis tęsė:
— Matote, kas yra: Ralstonas pririnko į mokyklą 

jaunuolių. Žinoma, visi labai geri, bet dabar daugumas 
jų įstojo kariuomenėn, o likusieji, apskritai paėmus, 
tiesiog baisūs. Praeitą savaitę ruošos metu vieną vaka
rą pripylė žmogui rašalo už kaklo — kvailiai, nervais 
susirgo. Pats pradėjau eiti mokytojo pareigas, prižiūrėti 
tų kvailių ruošimąsi, kiekvieną vakarą dirbu iki vidur
nakčio, o viso to išdava — pasidariau viskam abejin
gas, lyg koks apsileidėlis. Nebegaliu ilgiau išlaikyti. Jei 
reikalai nepagerės, kitą trimestrą būsiu baigtas.

— Užuojauta tamstai, — tarė Cipsas.
— Tikiu, kad tamsta užjauti. O tai leidžia man pra

šyti tamstą, ko esu atėjęs. Trumpai tariant, mano pa
siūlymas būtų šitoks: jei tamsta jaustumės pajėgus ir 
būtum malonus, ar negalėtum grįžti, nors ir trumpam? 
Tamsta labai sveikai atrodai, ir, aišku, tamsta žinai 
visus reikaliukus. Neturiu galvoje sunkaus darbo tams
tai — kažkokio uolumo nereikia tamstai, tik šen ar 
ten kokį naudingą darbelį, kokį tamsta pats pasirinksi. 
Ko iš tamstos norėčiau, tai ne kažko daug, ne tai, kad 
tamsta dirbtum mokymo darbą, nors, žinoma, ir toks 
darbas būtų labai vertingas. Norėčiau, kad bent tamsta 
kitu būdu pagelbėtum, kad tamsta bent būtum. Niekas 
niekados čia nebuvo toks populiarus, kaip tamsta, ir 
nėra, tad tamsta padėtum išlaikyti reikalų damą, jei 
iškiltų pavojus subyrėti. O tokio pavojaus gal jau ir 
esama.

Cipsas, neatsikvėpdamas ir širdyje jausdamas šven
tą džiaugsmą, atsakė:

— Ateisiu...
M.

Kambarį p. Viketės namuose jis pasiliko; iš tiesų 
jis čia tebegyveno: tik kiekvieną rytą maždaug apie 
pusę vienuoliktos, užsivilkdavo apsiaustą, užsimesdavo 
šalių ir skersai gatvės nueidavo į mokyklą. Jutos! visiš
kai sveikas, o pagrindiniu darbu neapsikrovė. Tik ke
liose klasėse lotynų kalba ir romėnu istorija — seno
sios pamokos, net senoji tarsena. Tas pats juokas apie 
Kanulejaus įstatymą — naujoji karta dar nebuvo gir
dėjusi tai, ir jis buvo keistai patenkintas savo pa»icir- 
tuoju pasisekimu. Jautėsi esąs kiek panašus į prfečo* 
kurnu besinaudojantį varietės artistą, vėl gi*įžianU į 
darbą po paskutinio gero pasirodymo.
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Vokietijoje 1 mėnesiui 3 DM, gi prenumeruojant dviem mėnesiam ir iš anksto 
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Ka kalba Vilnius?

Lietuvos kariuomenės minėjimai

JMO traukinių į paskyrimo vietas...“
. Vilinus. Vilniaus siųstuvas pateikia in- 
fotmacijų apie Vilniaus geležinkeliečių pa
siektus laimėjimus. Jie, vykdydami soc- 
lęnktynes, „pristatė 5000 traukinių su ga
rantijomis“. Iš tolimesnio pranešimo aiškė
ja,-kokie tai yra su „garantijomis“ trauki
niai. Pasirodo tokie traukiniai, kurie „su 
kroviniais į paskyrimo vietas buvo prista
tyti prieš nustatytą laiką“ ... Kitais žo
džiais betariant tai yra traukiniai, kuriais 
skubos keliu iš Lietuvos išgabentas derlius 
t besotes „broliškas" respublikas, o vietos 
gyventojai palikti badauti „Stalino garbei“.

Toliau pranešta, jog Vilniaus depo dirb
tuvės pagaminusios sunkiasvorių garvežių, 
kuriais išvežta 154 000 tonų įvairių krovi
nių.

Tai vis slatistika, įnešanti šviesos, kodėl 
lietuvis nuo ankstaus ryto ligi vakaro veja
mas darban, neturi valgyti. Jo darbo vai
siai soclenktynių būdu išvežami „į pasky
rimo vietas“...

Konferencija durpių kokybei aptarti
Vilnios. Lapkričio 30 dieną Vilniuje, Ta- 

fyblnių mokslų akademijos patalpose pra
sidėjo geologų, chemikų ir žemės ūkio spe- 
dalištų konferencija, dalyvaujant BaĮtgu- 
dijos durpynų specialistams. Konferenciją 
atidarė Bieliukas. Konferencijoje, garbės 
prezidiumą n pakvietus „didįjį mokslinin
ką“ Staliną, aptariami durpių klausimai.

Moko, kaip reikia atlikti atąskaitas ir 
apyskaitas

Kretinga. Kretingos rajono kolchozinin- 
kų pirmininkų, sąskaitininkų ir planuotojų 
susirinkime iš Klaipėdos atvykęs Pučins
kas aiškino, kaip reikia atlikti atąskaitas

TREMTIES INFORMACIJA
ĮSTEIGTA CENTRINĖ PABALTIECIŲ 

KOMITETU TARYBA
PLB Vokietijos Krašto Valdybos inicia

tyva š. m. lapkričio 27 d. įvyko Vokietijoje 
veikiančių lietuvių, latvių ir estų centrinių 
komitetų atstovų pasitarimas, kuriame lie
tuvius atstovavo Pr. Zunde ir J. Glemža. 
Pasitarimo metu įsteigta pabaltiečių tauti
nių komitetų bendra Centrinė Taryba, ku
rios narius sudaro kiekvienos tautybės cen
trinio komiteto pirmininkas ir vienas pas
kirtas atstovas.

Tos Tarybos tikslas koordinuoti pabaltie
čių tautinę veiklą Vokietijoje, vystyti tau
tinę propagandą, įeinant į RIAS ir Free 
Europe radio stotis, dalyvaujant ten su 
savo programomis, rinkti įvairią tas tautas 
liečiančią aktualią medžiagą ir nuolatos 
tiekti ją spaudai ir radijui.
STEIGIAMAS BENDRAS PABALTIECIŲ 

SPAUDOS BIURAS
Prie Papaltiečių Centrinės Tarybos stei

giamas ■ PABALTIECIŲ SPAUDOS BIU
RAS/ kurį sudarys vienos tautybės Vyr. Re
daktorius ir iš kiekvienos tautybės po vie
ną, redaktorių, viso 4 žmonės.

Minėtame pasitarime PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba pateikė jos sudarytą P.C.T. 
veiklos gairių projektą, kuris su mažais 
papildymais ir pakeitimais pasitarimo da
lyvių priimtas.

"■ Kiekvienas tremtynis neturi užmiršti. 
Apie tremtiniams užsieniečiams naujų pasų, 
vadinamų kelionių pasų, išdavimą įvairio
mis progomis TREMTYJE jau buvo rašy
ta.- Nors Vokietijoje palieką tremtiniai re
tas.kuris turės progos su tuo pasu išvykti 
už Vokietijos ribų, tačiau kartais vienam 
kitam panaši kelionė gali pasitaikyti. Jei 
kam kartais tektų, kad ir trumpam laikui, 
išvykti už Vokietijos ribų, kiekvienas 
turi, vokiečių įstaigą, atliekančią išvykimo 
formalumus, paprašyti, kad prieš išvyks
tant pase būtų įrašyta „Wiedereinreisever- 
merk“, t.y. grįžimo pastaba. Tokios pasta
bos pase nesant kartais gali būti susidurta 
su sunkumais išvažiavus Vokietijon su
grįžti.

Vasario 16-sios gimnazija rodoma vokie. 
dų mokiniams. Vokiečių gimnazijų mo
kiniams nuolat rodomos kultūrinės ir

I Pranešimai, ieškojimai, skelbimai,
PRANEŠIMAS

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

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

Įstaigos darbo valandos 8,30—12 ir 
1X.30—17,30 išskyrus . šeštadieniu ir šven
tas dienas.

Visus raštus prašoma adresuoti: 
ULRA, Mūnchen-Pasing, am Stadtpark 20. 
' BALFo Įstaiga Miinchene. 

ir apyskaitas. Bolševikiškai suprasta atas
kaita reiškia kompartijai pranešimą apie 
valstybei atliktas prievoles, gi apyskaita — 
apskaičiavimą, kas tau paliko po įsiparei
gojimų atlikimo.

Kolchozuose taupoma ir pirmaujama...
Zem. Naumiestis. Vilniaus radiofono pra

nešimais Žemaičių Naumiesčio rajono trak- 
torių-mašinų stotys šį rudenį vykdžiusios 
darbo varžybas, kad galimai daugiau prieš 
laiką suartų dirvų, ir vykdė kuro taupy
mą. Kuro sutaupyta 1000 kg. Darbuose pir
mavusi Kazlos vadovaujama brigada. Pasi
žymėjęs arikas Mikalkevičius ir kt.

50 arklių porų ir vienas traktorius
Mažeikiai. „Cepajavo“ vardo traktorinin

kai, padedami Tirkšlių traktorininkų, pasi
ryžę pirma laiko suarti dirvas (o gruodžio 
mėnesį dar tebearia). Kiekvieną dieną lau
kuose dirba 50 porų arklių ir vienas trak
torius „Tarybinio pavasario“ kolchozo lau
kuose. Čia pasižymi arikai Endriuška, Bal
sys ir kt.
Rusai vadovauja Kretingos darbininkams
Kretinga. Vietos baldų kombinate dar

bas vykstąs lenktyniaujant. Pirmauja Sum- 
brodas, Jonušas, Gindulis ir kt. Darbo var
žybų imtasi Onochovos ir dar kažkokio ru
so iniciatiyva. Kitais žodžiais betariant 
rusai stovi su botagu, o lietuviai Stalino 
garbei vykdo soclenktynes...

Pirmauja statybininkai
Smilgiai. Vietos statybininkai vykdą vi

suomeninių pastatų statybą. Pirmauja sta
tybininkai Gurskus ir Motiejūnas. Arti
miausiu laiku numatomos .pastatyti karvi
dės ir kit. pastatai.

mokslo populiarizacijos Almos. Paskutiniu 
metu kultūrinių Almu cikle rodomo^ Lie
tuvių Vasario 16-sio'š' Gimnazijos biephOJže 
iškilmės, dalyvaujant Dr. Vydūnui ir visai 
eilei svečių. Taip pat rodomos moksleivės, 
vilkinčios tautiniais drabužiais ir šokančios 
tautinį šokį.

Iš Ambergo ligoniai perkelti į Gautingą. 
Ambergo sanatorijoje, kuri buvo IRO ži
nioje, be kitų tautybių, gydėsi eilė lietu
vių. Paskutiniu metu visi, besigydą trem
tiniai užsieniečiai iš Ambergo sanatorijos 
yra perkelti į Gautingo sanatoriją prie 
Muencheno.

NEI VIENO LIETUVIO
BE LIETUVIŠKOS KNYGOS!

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

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

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

4. Dr. P. Gaidamavičius. ISBLOKSTASIS 
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, 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 
misijonierlaus 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.

PRANEŠIMAS
Pranešu draugams ir pažįstamiems, 

kad š. m. lapkričio 27 dieną St. An- 
dreasberg / Harz ligoninėje po ilgos ir 

sunkios ligos mirė mano mylimas vyraus
BALYS BANEVIČIUS.

Palaidotas lapkričio 30 d. St. Andreas- 
berg kapinėse.

Liūdinti žmona
Eva Banevičienė-Stiklioriutė.

Wantorf b/Hamburg, 1951. XL 28.

Jau lapkričio 23 ryte „Aušros“ tunto skau
tai ir gimnazijos mokiniai iškėlė vėliavą 
prie gimnazijos rūmų. Trumpą žodį tarti 
buvo pakviestas Lietuvos kariuomenės ma
joras Černius. Jis trumpai ir aiškiai apibu
dino šios dienos reikšmę.

Po vėliavos pakėlimo įvyko pamaldos, o 
vakare ir minėjimas.

Atidaromąjį žodį tarė Komiteto pirmi
ninkas SnarsRis. Atsistojimu buvo pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę.

Paskaitą laikė Lietuvos kariuomenės ma
joras A. Gintautas. Jis išsamiai apibudino 
Lietuvos kariuomenės vystimąsi nuo jos 
įsikūrimo iki nepriklausomybės netekimo. 
Trumpais bruožais paminėjo visas nepri
klausomybės ■ kovas. Palietė ir darbartinį 
Lietuvos partizanų veikimą. Baigdamas iš
reiškė viltį, kad ateis diena, kuomet Lais
vės Varpas vėl sugaus.

Prie meninės dalies išpildymo prisidėjo 
AUŠRINĖS vyrų kvartetas, pradžios mo
kykla ir, daugiausia gimnazijos mokiniai. 
Naujai atvykusio muzikos mok. Motgabio
vedamas gimnazijos choras gražiai sudai
navo „Skamba girios“, „Žirgelis", „Leiskit 
į tėvynę“ ir „Jau pravertos dvaro Stonys“. 
Tautinių šokių grupė gražiai pasirodė. Pa
minėtinas pradžios mokyklos mokinių cho
ras, kuris publiką džiugino liaudies daine
lėmis. Meninę dalį baigiant gimnazijos mo
kiniai suvaidino vaizdelį iš dabartinio par-

Stovyklose
Lietuviu ir vokiečiu

NCWC pasaulinės organizacijos iniciaty
va,- susitarus su Lietuvių Vasario 16 
Gimnazijos Vadovybe, šių metų lapkričio 
25 d. Diepholze, gimnazijos salėje, įvyko 
bendras lietuvių ir vokiečių moksleivių su
siartinimo vakaras. Dalyvavo mūsų gimna
zijos, pradžios mokyklos auklėtiniai, mo
kytojai, vokiečių Aufbauschule (gimnazi
ja) Diepholze moksleiviai, vokiečių katali
kų ratelis Diępholze, stovyklos kapelionas 
kun. P. Girčlus, olandas dvasiškis tėvas 
Wilfred, NCWC atstovė seselė Elžbieta, vo
kiečių katalikų atstovai iš Oldenburgo ir 
visa eilė vietinių svečių, jų tarpe stovyklos 
administracija.

Vakaro programą pradėjo vokiečių moks
leiviai, suvaidindami vieną gražią šokio le
gendą „Das Tanzlegendchen“. Po to mūsų 
gimnazijos choras puikiai išpildė keturias 
gražias dainas, o mūsų moksleivių tautinių 
šokių šokėjai tiesiog sužavėjo savo gražiais 
šokiais svetimtaučius svečius.

Bendrai vakarienei buvo duota kakao, o 
skanių sausainių ir pyrago atsivežė svečiai 
— vokiečių mokseiviai. Prie stalo kaip lie
tuviai taip ir vokiečiai padainavo savo 
gražių dainų atskirai ir visi drauge. 
Šis pirmas tokios rūšies vakaras praė-
jo tikrai gražioje ir draugiškoje nuo
taikoje. Nėra abejonės, kad jis labai pasi
tarnavo lietuvių vardo populiarinimui vo
kiečių tarpe ir mūsų jaunimui, nutiesė til
tus į. artimesnį abiejų tautų bendradarbia
vimą.

SENELIŲ VAKARAS
Šių metų lapkričio 28 d.NCWC organiza

cijos atstovės seselės Elžbietos pastangomis 
Diepholze stovykloje įvyko bendras pobū- 
vis-vakarienė toje stovykloje gyvenantiems 
seneliams, kurių daugumą sudaro lietuviai. 
Seneliai reiškė savo dėkingumą, kad ir jie 
nors retkarčiais prisimenami.

„AuSROS“ TUNTO SKAUTAI LAP
KRIČIO 23

Tuntininko O. Gešvento vadovaujami 
„Aušros“ Tunto skautai Lapkričio 23 d. 
šventės proga turėjo iškilmingą sueigą, ku
rią iškilmingai atidarė pats tuntininkas. 
Skautus sveikino gimnazijos direktoriaus 
pareigas einąs mkt. O. Dirvelis ir mkt. B. 
Petkūnas. Ta iškilminga proga penki skau
tai ir keturios skautės davė skauto įžodį.

Reikia pažymėti, kad Diepholze veikian-

Lietuviai aktoriai rusų teatre Amerikoje
New Yorkas. Žymusis mūsų dramos ak

torius Henrikas Kačinskas ir A. Daugu
vietytė pradėjo dirbti New Yorke rusų 
dramos teatre. Abu aktoriai pasirodė Di- 
ckenso pasakoje „Svirplys užpečkyje“ ir 
teatro žinovų buvo rimtai įvertinti.

Minės Lietuvos universiteto sukaktį
Clevelandas. Akademinių organizacijų 

atstovų nutarimu numatoma Clevelande 
suruošti Lietuvos Universiteto 30 metų 
sukakties minėjimą. Prie minėjimo paren
gimo prisideda ir Lietuvos Kultūros Fondo 
skyrius Clevelande.
Seniausiai į Australija nuvykęs lietuvis?
Prieš 26 metus Australiją pasiekė lietu

vis aukštaitis Domininkas Kuodis, kuris 
šiuo metu Sydnėjuje turi lietuvišką svetai
nę. Kuodžiui yra 52 metai amžiaus. Tai 
vienas iš pirmųjų lietuvių, pasiekusių Aus
tralija dar tais laikais, kada jokios organi
zacijos emigracijos nerėmė. Pradžioje Aus
tralijoje buvo sunku sutikti lietuvį. Kuo
džiui kartais po penkerius metus netekda
vo kalbėti lietuviškai, tačiau lietuvių kal
bos jis neužmiršo.

Nedarbo paraiškos Kanadoje
Kanadoje įsikūrę lietuviai laiškuose ra

šo, kad paskutiniu metu pasireiškęs nedar
bas. Karinės įmonės dar turinčios maža už
sakymų, tad nedirbančios pilnu tempu, gi 
civilio gyvenimo reikmenims neduodama 
žaliavų.
Už 5000 dolerių išsipirko nuo deportacijos 

į „rojų"
Vienas iš redaktorių Amerikoje išeinančio 

lietuvių komunistų laikraščio „Vilnis“, L. 
Prūseika prieš kurį laiką buvo suimtas ir 
numatomas deportuoti į sovietus, kuriuos

tizanų gyvenimo Lietuvoje. -pk-
Kariuomenės šventė sargybų dalinyje
Neumuensteris. Čia stovįs lietuvių sargy

bų dalinys lapkričio 24 d. paminėjo Lietu
vos kariuomenės 33 metų sukaktį. Minėji
me dalyvavo ir apylinkėje gyveną lietu
viai. Dalinio kuopas vadas ats. kpt. Apyru- 
bis, apibudinęs mūsų jaunos kariomenės 
kūrimąsi, jos kovas dėl nepriklausomybės 
ir dabartinę nepaliaujamą lietuvių parti
zanų kovą su azijatišku bolševizmu, ragino 
visus neištirpti svetimųjų tarpe, išlikti lie
tuviais patriotais, visur ir visuomet lais
vam pasauliui skelbti bolševizmo siekimus, 
atskleisti jo kelius laisvoms tautoms pa
vergti. Lietuviams būtina šioje kovoje 
jungtis, kad, atėjus valandai, visi galėtume 
grįžti laisvon Tėvynėn.

Susikaupimo metu buvo pagerbti lietu
viai didvyriai, žuvę 1918—1920 m. nepri
klausomybės kovose, vaduodami Klaipėdą 
1923 metais, žuvę koncentracijos stovyklose 
abiejų okupacijų metais ir savo gyvybę 
paaukoję lietuviai partizanai.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Lietuvos kariuomenės šventės proga lie

tuvių dalinį sveikino mažalietuvių seniūni
jos seniūnas J. Laukžemis, vietinių lietu
vių vardu K. Žulys ir latvių būrio vadas 
A. Steinbergs. Raštu liet, būrio vadas Br. 
Mileris ir latvių būrio vadas iš Kielio J. 
Kimbris.

jaunimo susitikimas
tieji „Aušros“ tunto skautai sumanaus tun- 
tininko vadovaujami kiekviena proga gra
žiai pasireiškia ir prisideda prie įvairių pa
rengimų. Ir šią šventę minint, skautai pa
gamino visus reikalingus scenos vaiz
deliui „Partizanų Keliu“ ginklus ir ki
tus reikalingus dalykus.

Naujas Skautų Vadeiva Vokietijoje. Vyr. 
sktn. V. Šenbergas, buvęs ligišiol Vokieti
jos Rajono Vadeiva, ruošiasi išvykti į už
jūrį. Jo eitas pareigas perėmė sktn. A. 
Venclauskas. Vyr. sktn. Šenbergas šią va
sarą dalyvavo su Lietuvos skautų vienetu 
iš Vokietijos pasauliniame skautų sąskri- 
dyje — 7-oje Jamboreeje Austrijoje, Bad 
Ischl. Prieš Jamboreei prasidedant jis da
lyvavo ir Tarptautinėje Sąjūdžio Konfe
rencijoje Salzburge.

KONKURSAS
(Atkelta iš 3 push)

4. LKF valdybai turi būti atsiųsti du 
rankraščio egzemplioriai, ranka ar maši
nėle rašyti ir slapyvarde pasirašyti; auto
riaus pavardė pranešama atskirame voke.

5. Už pripažintus veikalus skiriamos dvi 
premijos: I — 500 JAV dolerių, II —r 300 
JAV dolerių.

6. Konkursiniam veikalui įvertinti LKF 
Valdyba sudaro komisiją iš LKF Valdybos 
pirmininko arba jo įgalioto asmens, dviejų 
Rašytojų Draugijos Valdybos skirtų narių 
ir dviejų profesionalų aktorių.

7. Komisija savo nutarimus daro paprasta 
balsų dauguma. Balsams pasidalinus lygiai, 
nusveria pirmininko balsas.

8. Konkursui pasibaigus, rankraščiai grą
žinami autoriams; jiems paliekamos ir vi
sos veikalo panaudojimo bei leidimo teisės.

9. Konkursiniai veikalai siunčiami ir vi
sais kitais konkurso reikalais susirašinė
jamą šiuo adresu:

Jonas F. Daugėla
1863 West 47 St.
Cleveland 2, Ohio

10. Sis konkursas nutartas skelbti ir jo 
taisyklės priimtos LKFondo laikinės JAV 
apygardos valdybos posėdyje 1951 m. lap
kričio mėn. 4 d., dalyvaujant valdybos pir
mininkei A. Augustinavičienei ir nariams 
prof. dr. Pr. Skardžiui, Ign. Malinauskui, 
St. Barzdukui, K. Tallat-Kelpšai, A. Lai- 
kūnui ir J. F. Daugėlai.

jis taip garbino. Tačiau Prūseika deporta
cijos pabūgo ir buvo už 5000 dolerių už
statą paleistas. Tokia pat deportacija grėsė 
Andriuliui, kuris taip pat buvo už užstatą 
nuo deportacijos išgelbėtas. Tatai parodo, 
kad patys komunistai, garbiną Staliną, bi
josi garbinamojo „globon“ patekti...

Tremties
JAV:

Mr. A. SUiūnas 
5125 So La Crosse Ave,

* Chicago 38, Ill.
Mr. W. Stnogis

1037 Darrow Ave, 
Evanston, Ill.

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

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

Australijoje:
Mr. P. Lukošiūnas 

Box 1665 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 1783, vietoje TREMTIES Bičiuliai gali įsigyti bei 
Avellaneda. Buenos A i r e s. užsisakyti naujausius TREMTIES leidinius.

Keliais 
sakiniais

Korėjoje žuvo milijoninis amerikietis. 
Lapkričio antroje pusėje Korėjos kovose 
žuvo amerikietis, milijoninis kareivis, žu
vęs kovose dėl Amerikos laisvės. Nuo 1779 
metų balandžio 19 dienos, vykstant kovoms 
prie Lexington, iki šiol jau yra žuvę mili
jonas amerikiečių kareivių, šin skaičiun 
įskaitant ir žuvusius abiejuose pasauliniuo
se karuose.

Specialūs mokesčiai kaklaryšiams. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse per metus par
duodama apie 40 milijonų kaklaryšių. Ke
liant mokesčius įvairiems reikmenims, nu
tarta specialiais mokesčiais apdėti ir kak
laryšius, juos prilyginant luksusinėms pre
kėms.

Vokiečio parlamentaro pasikalbėjimas 
madų temomis. Vieno priėmimo metu vo
kiečių krikščionių demokratų unijos seny
vas parlamento atstovas nusižiūrėjo, kad 
viena jauna dama, jo manymu, neleistinai
per dideliu iškirpimu vilkinti suknelę. Jis 
prie damos prisiartino ir užkalbino, ne
nuleisdamas akių nuo suknios: „Mano mie
loji, aš norėčiau jūsų suknelę paklausti, 
kas iš viso ją prilaiko, kad ji visai nenu
krenta ..Dama balsiai nusijuokdama at
sakė: „Niekas kitas, kaip tamstos amžius, 
pone atstove...“

Pašto ženklai, pravlrkdą korėjiečių val
kus... Vengrijos vyriausybės patvarkymu 
išleisti pašto ženklai, kurių pelnas skiria
mas šiaurės korėjiečių vaikams paremti. 
Pašto ženkle vaizduojamas verkiąs korėjie
čių vaikas. Šių ženklų pasirodymo proga 
Budapešte pasklido anekdotas, jog dėl to 
tasai korėjietis vaikiukas taip verkiąs, ka
dangi jam surinkti pinigai buvę pavogti...

Kalinys atpažino stiklinę komunisto akį. 
Vengrijoje kursuoja toks pasakojimas: ru
sas koncentracijos stovyklų specialistas 
TSuigaljew apsilankė vengrų internavimo 
stovykloje. Būdamas geroje nuotaikoje jis 
ranka sudavė per petį vienam suimtajam 
ir sako: „Turi galimybę būti laisvas, jei at
spėsi, kuri mano akis yra stiklinė“... Ka
linys, žvilgterėjęs į rusą, greit atsakė: — 
„dešinioji, drauge, yra stiklinė.“ Tšuigalje- 
was nustebęs pklausė: „Iš ko tu ją atpaži
nai?“

— Kad ji taip švelniai žiūri!... — at
sakė kalinys.

„Jei norėsi tapti prezidentu, aš prieš tave 
agituosiu.“ Sakoma, kad žinomas britų feld
maršalas Montgomery paskutiniu laiku ne
paprastai susibičiuliavęs su Atlanto Pakto 
karinių pajėgų viršininku gen. Eisenhpve- 
riu, apie kurį dar vis tebesklinda gandai, 
jog galįs kandidatuoti į JAV prezidentus. 
Tatai nugirdęs maršalas Montgomery sako 
Eisenhoveriui: „Jei tik tu susigalvosi tapti 
prezidentu ir mus čia vienus paliksi, tuo at
veju aš vykstu Amerikon ir per rinkimus 
agituoju prieš tave...“

6000 amerikiečių už geležinės uždangos. 
Amerikos užsienio! reikalų ministerija pa
teikė informacijų, jog už geležinės uždan
gos — sovietuose, komunistinėje Kinijoje 
ir kituose sovietų satelitiniuose kraštuose 
šiuo metu esą 6000 JAV piliečių. Apie 75 
procentai jų kalinami kalėjimuose.

Suomija užmezgė ryšius su Kinija. Suo
mijos vyriausybė nutarė užmegsti diploma
tinius ryšius su komunistine Kinija „preky
binių bei ūkinių ryšių sustiprinimui“.

Gamins belaisvių likimą sovietuose vaiz
duojančią Almą. Vokiečiai ruošiasi paga
minti Almą, kurioje bus vaizduojami vokie
čių belaisvių išgyvenimai sovietuose. Filmą 
vadinsis „Dawai-Dawai“. Šioje Almoje vai
dins vokiečiai aktoriai, buvusieji nelaisvėje 
Sovietų Sąjungoje. Rusų, darbo bei belais
vių stovyklų prižiūrėtojų ir sargybinių 
vaidmenis atliks rusai, parinkti iš DP sto
vyklų. Vokiečių spauda pažymi, jog ši Al
ma bus sukama Schleisheimo stovykloje 
Muenchene, kur numatoma įrengti „karo 
belaisvių“ stovyklą. Šioje stovykloje, 
Schleisheime, esą galima su Likti rusų nuo 
Volgos ligi Kaukazo, pradedant buvusiu 
sargybiniu ir baigiant paruoštu NKVD pa
reigūnu. paruošiamieji darbai jau pradėti 
vykdyti.

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

KRAŠČIO LEIDIMĄ.

atstovybes
Belgijoje: 

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

Brazilijoje:
$r. St. J as e liūnas, 

Av. Churchill 94-11® S/1.110
Rio de Janeiro, BraalL

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 Išleistos 
knygos yra įrištos drobėje.

Kiti talkininkai: TREMTIS tu
ri dar visą eilę malonių talkininkų JAV: 
Mr. J. Jašinskas So Bostone, Mr. J. Cicėnas
Omaha, Mr. Pr. Pravilionis Rockforde, 
Mr. VI. Petrauskas Wankegau, kurie tal
kina ypač knygų paskleidime. Per juos
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