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Churchillis su Stalinu?
Paskutinio meto spaudoje pasirodė 

žinių, jog Stalinas sumanęs Maskvon pa
kviesti Churchillį. Paskutiniu metu prieš 
Churchillį sovietų spaudoje sumažėjusi ak
cija. Tatai duoda pagrindo spėliojimams, 
Jog Maskva linkusi pradėti pokalbius su 
Vakarais. Vokietijos kancleriui lankantis 
Anglijoje, Churchillis pareiškęs, jog tuo 
tarpu jo lankymasis Maskvoje nenumato
mas, tačiau jis (Churchillis) manąs, jog 
•samų neaiškumų tarp Rytų h- Vakarų 
pašalinimui pokalbiai tarp abiejų partne
rių būtų naudingi.

Paliks 160000 tremtiniu?
Frankfurtas. DPKomisijos atstovas 

Iš Vašingtono, Mr. Harry N. Rosenfield, 
Frankfurte spaudai pareiškė, jog tikima 
Bei šių metų pabaigos i Jungtines Ame
rikos Valstybes emigruojamiems trem
tiniams išduodamų vizų skaičių pasiekti 
iki 310 000. Toks skaičius vizų būtų iš
duotas tremtiniams, gyvenusiems Vokie
tijoje.

Pasibaigus DP {statymo galiojimui, ma
noma, Vokietijoje dar paliks apie 160 000 
tremtinių, iš kurių 40 000 reikalingi nuo
latinės globos.

Kaip jau buvo skelbta, DP Įstatymo ga
liojimas j Ameriką (važiuoti baigiasi šių 
metų gruodžio 31 dieną.

Karinė informacija
♦ JAV prezidentas Trumanas staiga nu

traukė atostogas ir Vašingtone turėjo pa
sitarimą su krašto gynybos atstovais. Ma
noma, kad tame pasitarime buvo paliestas 
h- Korėjos klausimas, kur dar vis nesuta
riama dėl paliaubų, komunistų atstovams 
darant trukdymų. Po pasitarimo buvo pra
nešta, jog JAV atominės energijos gamybą 
padidins 150 procentų. Ateinanti pavasari 
numatomi naujų atotimių bombų bandy
mai.

Italija gavo Amerikos karo laivų. Gruo
džio 6 dieną Italija iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių gavo 8 modernius karo laivus; 
iš jų du laivus naikintojus ir šešis artileri
jos laivus.
Nauji amerikiečių ir anglų kariuomonės 

daliniai Vokietijoje
Gruodžio 7 dieną anglų šeštosios tankų 

divizijos pirmieji daliniai perkelti Vokie
tijon, britų zonon. Šiai divizijai atvykus 
Vokietijon, čia jau stovės keturios britų 
divizijos: dvi tankų divizijos ir dvi pėsti
ninkų divizijos.

♦ Gruodžio 9 dieną į Vakarų Vokieti
ją atvyko paskutiniai amerikiečių 28-sios 
divizijos daliniai. Jau anksčiau šios divizi
jos dalis atvyko Vokietijon. Dabar Euro
pos žemyną pasiekė kalbamos divizijos 
paskutiniai vienetai.

TRUMPAI
♦ Paryžiuje, pagrečiui Jungtinių Tautų 

posėdžių, vyko slapti pasitarimai nusigin
klavimo klausimais tarp Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos ir Sovietų atstovų. Nuo
monių skirtumai nesisekę išlyginti. Pasita
rimai turėjo baigtis gruodžio 10 dieną. Tos 
dienos būvyje buvo sušaukti trys posėdžiai. 
Tačiau pranešimas Jungtinių Tautų visu
mai tą dieną apie pasitarimų eigą bei ko
kius nors sutarimus nebuvo pateiktas. Tik 
sekančią dieną buvo pranešta, jog sutarta 
sudaryti nuolatinę nusiginklavimo komi- 
»iją tartis dėl ginklavimosi apribojimo.

♦ Šio numerio paskutiniame puslapy 
pateikta informacija apie Vakarų Vokieti
joje pasireiškusius atentatus užminuotais 
siuntiniais. Beieškant šių atentatų kalti
ninkų Tuebingene kilę paslaptingi gaisrai 
sunaikino trijų vokiečių politinių organiza
cijų patalpas. Įtariama, kad įvykęs pade
gimas politiniais motyvais.

♦ Jau kuris laikas Vakarų Vokietijos 
trijose provincijose buvo diskutuojama dėl 
tų sričių apjungimo. Wuerttembergo-Bade- 
no, Badeno ir Wiirttembergo-Hohenzollem 
sritys, turinčios atkiras vyriausybes, ga
liausiai nutarė balsavimo keliu leisti pasi
sakyti gyventojams. Įvykusio balsavimo 
metu 69,7 procentai gyventojų pasisakė už 
kalbamų sričių sujungimą.

♦ Tarp Persijos ir Anglijos kilęs konflik- 
te* persams suvalstybinus naftos šaltinius 
tai šiol nesibaigia. Persai bandė savo jėgo
mis vykdyti naftos valymą. Vienas septin- 
dalis įmonių pradėjo darbą? bet netrukus 
vėl sustojo, kadangi neturi kur dėti naftos. 
Dabar Pasaulinis Bankas ėmėsi iniciatyvos 
šiam konfliktui pašalinti, siūlydamas Per
sijos naftos produkciją finansuoti, tačiau 
su sąlyga, kad išvalyta nafta turi būti par
duodama anglų-iraniečių bendrovei, kuriai 
naftos baltiniai pagal ilgalaikės nuomos 
sutartį priklausė. Tuo tarpu anglų ir per
sų pažiūra į Pasaulinio Banko siūlymą ne- 
štaana.

Protestai dėl pavergtą tautų naikinimo
Gruodžio 6 d. Vašingtone CEEC padarė 

priėmimą didžiosios JV spaudos ir kitų 
reikšmingų veiksnių (ALF. ir kt.) atsto
vams, CEEC (Central and Eastern Euro
pean Conference) yra įsteigta 1951 m. ko
vo 21 d. Jos tikslas — kova su komunizmu 
ir su sovietiniu imperializmu, bendradar
biaujant su visais, tų pačių tikslų siekian
čiais, ypatingai su NCFE (National Com
mittee for a Free Europe). CEEC sudaro 
Baltijos valstybių diplomatiniai atstovai 
Vašingtone ir Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Vengrijos, Pietų Slavijos tau
tinių komitetų atstovai. CEEC veikloje ak
tyviai dalyvauja ir Baltijos kraštų pataria
mųjų grupių pirmininkai.

CEEC yra paruošiusi ir įteikusi 55 UNO 
nariams memorandumą dėl Sovietų Są
jungos vykdomo genocido. Memorandume 
prašoma:

1. laikyti deportacijų klausimą įpareigo
jančiu visus UNO narius,

2. paveikti Sovietų Sąjungą, kad ji su
stabdytų tos rūšies akciją,

3. pasmerkti deportacijas kaip prieš
taraujančias UNO Chartai ir Visuotiniai 
Žmogaus Teisių Deklaracijai.

Memorandumo prieduose išsamiai pa
vaizduotas sovietinis genocidas Lietuvoj, 
Estijoj, Latvijoj, Čekoslovakijoj, Lenkijoj, 
Rumunijoj ir Vengrijoj.

Memorandumui įteikti UNO Generali
niam Sekretoriui Trygve Lie if kitai su 
juo susijusiai akcijai UNO sesijos metu 
Paryžiuje sudarytas specialus komitetas. 
Jame Lietuvai atstovauja Lietuvos atsto
vas Prancūzijoje dr. S. Bačkis.

Dean Achesonui memorandumą įteikė 
min. P. Zadeikis.

Memorandumas su visais priedais iš
leistas atskira knyga, kuriai įvadą parašė 
Laisvosios Europos Komiteto direktorių 
tarybos pirmininkas, buv. Valstybės Sekre
toriaus pavaduotojas ir buv. JAV am
basadorius Japonijoje, Joseph C. Grew, 
kuris be kitako rašo:

„Tegul visi, kurie turės progą matyti šią 
knygą, skaito ją su atyda. Ji nėra košma
riškos utopijos fikcija. Blaiviais faktais ir 
skaičiais joje aprašomi baisūs dalykai, ku
rie diena iš dienos ištinka milijonus tokių 
pat žmogiškų būtybių kaip ir mes patys. 
Ji pasako, kas gali ištikti kitus, galbūt

Cltiirdiillis ir pasaulio 
padalinimo politika

Atrodytų, netektų abejoti dabar dėl 
Churchillio politinės taktikos, jam tapus 
Britanijos ministeriu pirmininku. Gal vie
nas dalykas galėtų kelti neaiškumų, tai 
Churdhillio nepakankamai aiškus nusaky
mas, kaip jis norėtų dalinti pasaulį ir kaip 
jis įsivaizduoja jį jau padalintą? Kaip ma
tėme, vienoje vietoje jis sako, kad ir pada
lintas pasaulis turėtų turėti lygsvarą. Bet 
kaip eiti ir pagal kokius principus turėtų 
būti atliktas pasaulio padalinimas mintį iš
dėsto W. Thompson-Morgenthau knygoje 
„Tarptautinės politikos principai ir proble
mos", kur mes randame ir Churcillio nuo
monės komentarus:

„Churchillis laiko galimu, kad vienas pa
saulis, harmoningai bendradarbiaujant Ry
tams ir Vakarams, kaip kad buvo numaty
ta karo metų susitarimuose Teherane, Jal
toje ir Jungtinių Tautų Chartoje, daug 
daugiau rekomenduotinas, negu dabartinis 
šaltas karas tarp Rytų ir Vakarų. Taip pat 
jis laiko įrodytu, kad šaltas karas, kuris 
trunka gana ilgai, turi rizikos pereiti į 
šaunamą karą, sunaikindamas Rytus ir Va
karus. Todėl jis (Churcillis) daro išvadą, 
kad ... yra geriau turėti pasaulį padalin
tą, nei sunaikintą. Padalintas pasaulis, li
kęs taikoje, atsižvelgiant į padalinimą, 
turėtų turėti aiškų supratimą, kur prasi
deda antros pusės gyvybiniai interesai. Ši
toks pasaulis, jei jis nori gyventi taikoje, 
turi sutikti su principu — vieni kitiems 
įtakos zonų pripažinimu...“ (Principles 
and Problems of International Polities by 
H. J. Morgenthau a. K. W. Thompson, New 
York, 1950, pusi. 323).

Kitais žodžiais betariant Churchillis lai
ko galimu ir įrodytu, kad pasaulį galima 
padalinti į įtakų žemas, pagal kiekvienos 
pusės partnerio gyvybinius interesus. O 
kaip toks padalinimas turėtų vykti, tai ga
na aiškiai nusako Arnold Toynbee, direk
torius Tarptautinio Instituto Tarptauti
niams santykiams tirti ir profesorius tarp
tautinės istorijos Londono universitete. Jo 
šiuo klausimu referate, patiektam Colum- 
bijos universitetui (JAV) 1948 metais ran
dame tokį pasisakymą: „Aš dajeidžiu, — 
sako A. Toynbee — jei dvi didžiosios jė
gos atsitoja viena prieš kitą, yra galima 

mus visus, jei mes nesuprasime ir neveik
sime, kol dar yra laikas."

Lietuviškąjį memorandumo priedą pa
ruošė ir anglų bei prancūzų kalbomis mi- 
meografavo 700 egzemp. Pat. Liet. Grupė.

Memorandumo išspausdinimo ir jo UNO 
Generaliniam Sekretoriui įteikimo proga 
ir buvo padarytas priėmimas Vašingtone. 
Priėmimas praėjo gyvoje ir labai simpa
tingoje nuotaikoje. Sovietų pavergtųjų 
valstybių atstovų žygis be abejojimo ras 
atgarsio šio krašto ir tarptautinėje spau
doje ir parems padarytus ir dar darysimus 
žygius.

Prieš pat priėmimą įvyko CEEC bendrų
jų reikalų komisijos posėdis, kuriame buvo 

Dr. Vincas Kudirka, Lietuvos himno autorius, sunkiais caristinės Rusijos priespau
dos metais kovotojas dėl Lietuvos laisvės, Šauklys jungtis šion kovon visiems lietu
viams. Kovoje dėl Lietuvos laisvės jaunystėje netekęs jėgų ir džiovos pakirtas. 
ŠIANDIEN: Kudirkos tautinės vienybės idėja iškilminguose susirinkimuose dažnai 
tepaminima žodžiais, veikloje užkietėjusiai laikantis partinės programos. Radosi, 
kurie varganam tremties kely ryžosi pakeisti ir Kudirkos sukurtą Lietuvos himną.

viena alternatyva, tai pasidalinti pasaulį 
be kito karo. Jeigu jūs dabar pažiūrėsite 
į pasaulį, koks jis nuo 1945 metų yra, jūs 
galite įsivaizduoti jį padalintą sutartimi 
tarp Jungtinių Valstybių ir Sovietų Rusi
jos į dvi įtakos sferas“. Toliau Toynbee 
reiškia vilties, „kad Amerikos ię- Rusijos 
valstybės vyrai turėtų prie to eiti ir kad 
pasitarimų metu viena pusė galėtų pasa
kyti antrajai: „Jūs imkite Mandžiūriją, o 
mes paimsime likusią Kiniją“ ir taip ap
linkui visą pasaulį. Tas būtų skaudu pa
sienio kraštams, bet tikrenybėje būtų daug 
geriau visiems, jeigu tai būtų atsiekta, nei 
turėti antrą karą su jo neaiškiom pasėkom. 
(The Prospects of Western Civilisation, Co
lumbia Universitu Press 1949, pusi. 44-7).

Pasaulio padalinimas ir Lietuva. Susipa
žinę su pasaulio padalinimu pagal įtakų 
zonas, pažiūrėkime, ką toks padalinimas 
galėtų atnešti lietuvių tautai. Iš praeities 
jau turime kai kurių pavyzdžių.

Foster R Dulles, Amerikos politikas, 
respublikonas, dabartinis JAV prezidento 
Trumano politinis patarėjas, savo knygoje 
„Kelias į Teheraną“ aprašo tokį faktą. Kai 
1942 metais Molotovas slaptai lankėsi Va
šingtone ir Londone ir kai prieš tai Sovie
tų Rusijai buvo siūloma prisidėti prie At
lanto Chartos, Molotovas minėto lankymosi 
metu kėlė klausimą dėl Sovietų Rusijos 
strateginių sienų Vakaruose. Jis būtų lin
kęs prisidėti prie Atlanto Chartos, bet ne
norėtų atsisakyti nuo Sovietų Rusijos įgy
tų teritorijų vakaruose 1939—1940 metais: 
Lenkija, Baltijos valstybės, Suomija, Be- 
serabija ir Bukovina. J. F. Dulles toliau 
šiaip rašo:

„Molotovas neigė, kad pasilaikymas tų 
kraštų pažeistų Atlanto Chartos principus 
ir laikėsi nusistatymo, kad tie kraštai yra 
absoliučiai svarbūs Rusijos apsigynimui. 
Didžioji Britanija buvo pasiryžus didžiu
moje pripažinti tuos reikalavimus, remian
tis tokia pat realistine baze, kaip kad jie 
buvo pateikti Sovietų Rusijos, bet JAV po
zicija buvo galutinai prieš visokius terito
rinius susitarimus, ypač kur pažeidžiamas 
pačių apsisprendimo principas. Nors čia ii 
nebuvo klausimo apie sudarymą slaptų 
sutarčių, Rooseveltas nenorėjo būsimoje 

svarstomas siūlymas antigenocidinę veiklą 
grįsti Genocido Konvencija. Iš esmės tuo 
klausimu bus nusistatyta kitame CEEC po
sėdyje gruodžio 18 d. Vašhingtone. Komi
sijos posėdyje Lietuvai atstovavo min. P. 
Zadeikis ir Pat. Liet. Grupės pirmininkas 
V. Sidzikauskas. Spaudos priėmime daly
vavo tik. V. Sidzikaukas, kuris paryškino 
kaikuriuos momentus, susijusius su sovieti
niu genocidu okupuotoj Lietuvoj, ypač ta 
aplinkybe, kad, .kaip matyti iš sovietinių 
dokumentų, masinės, deportacijos iš Lietu
vos jau buvo suplanuotos 1939 m. spalių 
mėnesį, t.y. tuo laiku, kai Baltijos valsty
bės dar buvo nepriklausomos, bet tuoj po 
slapto susitarimo Molotovo su Ribentropu.

Taikos Konferencijoje turėti konfliktų tarp 
įsipareigojimų mūsų sąjungininkams Ir 
Amerikos politikos objektų, kaip atsitiko 
su Wilsonu 1919 metais Paryžiuje (Žiūr. 
Foster R. Dulles, The Road to Teheran,
Princton University Press 1945 m. pusi. 
246, 24/7).

Roosevelto dėka buvo surastas kompro
misas tą klausimą atidėti iki būsimos Tai
kos Konferencijos, gavus iš JAV kai kurių 
patikinimų moralei palaikyti...

Nors Atlanto Chartos 2 str. aiškiai sako, 
kad teritoriniai pakeitimai gali įvykti tik
tai pareikštu noru suinteresuotų tautų, bet 
vadovaujantis įtakos zonų pasidalinimo 
principu, kaip matyti iš Dulles samprota
vimų, Churchillis ir Edąpas buvo linkę 
Lietuvą ir kitus kraštus pripažinti Sovie
tams, o Atlee (darbiečių vyriausybė) rado 
galima pripažinti Lietuvą de facto Sovietų 
Rusijai.

Tai buvo paeityje, Therano dvasioje 
bendradarbiavimo metu. Ko tat galima 
laukti dabar, ar artimoje ateityje?

Pranęūzijos prezidentas V. Auriol, ati
darydamas Jungtinių Tautų visumos susi
rinkimą Paryžiuje, pasiūlė susitikti ir tar
tis Trumanui, Churchilliui ir Stalinui. 
Vyksta tai, apie ką jau kalbėjome — Va
karų sąjungininkų iniciatyva tiesioginiai 
derėtis su Sovietais.

D. Achesonas trijų vardu (JAV, Angli
jos ir Prancūzijos) pasiūlė nusiginklavimo 
planą. Į kvietimą dėl susitikimo su Stali
nu Vyšinskis neaiškiai atsakė (svarstys, kai 
Stalinas gaus pakvietimą), o pasiūlytą nu
siginklavimo planą Sovietai atmetė. Kur 
baigsis Vakarų sąjungininkų pradėtoji tai
kos ofenzyva? Qal būt abi pusės (Sovietai 
ir Vakarų sąjungininkai) po aktingai da
bar varomos taikos propagandos, kuri var
gu ar prives prie susitarimo, kiek vėliau 
bandys atsisėsti už bendro stalo slaptam 
tarimuisi, dalytis pasaulį pagal įtakos zo
nas ...

Jei tatai įvyktų, iš Britanijos pusės mū
sų tautai greičiausiai netektų laukti lais
vės. Geresnėje tačiau padėtyje mūsų rei
kalai stovi JAV. Bet apie tai kitą kartą.

Autoriaus pastaba: Ėmiausi šiais 
klausimais rašyti sava iniciatyva, turė
damas tik vieną tikslą — nors kiek prisi
dėti išryškinant Lietuvos koncepciją šioje 
painioje nūdienos politikoje. Manau, kad 
tokiam svarstymui pats laikas. Būtų malo
nu šiuo klausimu susilaukti daugiau pasi
sakymų. A D. J. K1ZLYS.

Svarstymai

Dėl baimhumosi 
viešumos

Slo TREMTIES numerio antrajame pus
lapyje pateikiamas laikraštininko Jeroni
mo Cicėno susimąstymą keliąs straipsnis 
mumyse įsigalėjusio pasyvumo temomis, 
kuris buvo pasirodęs N. Lietuvoje. Tame 
straipsnyje kalbama prieš laisvajame pa
saulyje išsiblaškiusių lietuvių tarpe įsiga
linčią naktį, pasyvumą, kai tuo tarpu 
krašte vyksta neatiaidi ir kompromisų ne
žinanti kova su Lietuvos pavergėju. Klai
ku pagalvojus, kai čia, vakaruose, prade
dama partiniam reikalui telkti pirmenybė 
prieš bendruosius tautos reikalus.

Nėra jokia paslaptis, kad mūsų kovos 
dėl laisvės baruose itin stinga sandėrio, 
jiegu apjungimo, stinga ugnies. Dažnais, 
labai dažnais atvejais ta kova primena 
nedarnų tarpusavį stumdymąsi, rokavimą- 
si dėl smulkmenų, užmirštant patį kovos 
būtinumą. Dr. Vinco Kudirkos „Tėvynės 
Varpai“ nūdienien tektų perskaityti kiek
vienam savojoj politikoj dalyvaujančiam, 
nes atrodo, kad daug kas, kas buvo pagrin
du ir skatino Lietuvos prisikėlimą iš ilga
metės verguvės nūdien yra gerokai ap
miršta.

Yra tiesa, kad tarptautinės politikos ba
ruose sutinkamas nepakankamas dėmesys 
mūsų rūpesčiams, kad tasai abuojumas 
gali vėsinti ir šaldyti jėgas. Tačiau tatai 
nėra paskatų rankų nuleidimui Ir metl- 
muisi į tarpusavio barnius. Tarptautinės 
politikos aukštumose pavergtųjų atžvilgiu 
dar vis sutinkamas tam tikras atsargumas, 
tyla, kilusi iš išrokavimo, turėtų būti pas
katų sujungtomis jėgomis šaukti visur, 
kad pagaliau būtų pralaužta užiedėjusi 
tyla.

Kovos dėl savo krašto laisvės sandėri 
trukdo ir baimė pažiūrėti tikrovei į akis. 
Yra tiesa, kad ir dirbantieji gali kartais 
suklysti. Klaidoje prisipažini
mas nėra smerktinas, tačiau 
klaidoje užkietėjimas būtinas 
šalinti iš bendro darbo barų. 
Mūsų veiksnių tarpe nūdien dažnais atve
jais kaip tik jaučiamas per slėgus uždaru
mas, būgštavimas viešumos, baiminimasis 
dėl vieno ar kito poelgio vertinimo, dėl jo 
pasisakymo. Kai einama šitokiu keliu, ta
da sunku susikalbėti bus tol, kol blogybė 
nebus pašalinta, kol bus vengiama viešu- 
m°s- x j-

Stoka sandėrio, jėgų apjungimo 
mūsų laisvinimo baruose darbą daro lėtą, 
nespartų ir neefektyvų. O kodėl taip yra? 
Kodėl lietuvis vengia lietuviui paduoti 
ranką, kad kova dėl krašto laisvės būtų 
bfektingesnė? Toli neieškant galima rasti 
atsakymą . pasižvąlgius savosios spaudos 
puslapiuose, iš kurių ryškėja, kad jau da
bar, esant grubiam ir netikram tremtinio 
kely, kai keno jau i tausojamos viltys ir 
daromi svarstymai, kaip reikia elgtis, kad 
tas ir anas negalėtų jungtis laisvinimo dar
bų baran tik dėl to, kad būtų išsisaugotas 
postas. O kai jau padaromas šitokio ap
skaičiavimo posūkis, tada laisvinimui bū
tinos jėgos nusukamos šalikelin, pirmeny
bę teikiant ne laisvinimo darbui, bet susi
kurtai „posto“ fikcijai, kuri tegali būti pa
teisinama partijai teikiančio pirmumą, bet 
ne bendram lietuviškam reikalui.

Visi šie negeistini reiškiniai kiekvienu 
atveju kels pagristą susirūpinimą lietuviš
kosios bendruomenės, siekiančios ir lau
kiančios savajame gyvenime darnumo. 
Tų negerovių niekas negali pašalinti, jokia 
pašalinė jėga, jei tarpusavyje nebus suras
ta bendra kalba, jei - pirmoje eilėje — 
Lietuvos laisvinimo darbui nebus suteik
tas pirmumas.

Sekantis Tremties numeris
išeina ateinančią savaitę, gruodžio 19 die
ną. Tai bus paskutinis šiais metais TREM
TIES numeris. 1952 metais pirmasis 
TREMTIES numeris išeis apie 20 sausio. 
Laikraštis ateinančiais metais bus siunti- 
n ė jams visit ms jį užsiprenumeravusiems. 
Prenumeratos kaina Vokietijoje pusei me
tų 4 DM, trims mėnesiams 2,20 DM. Kas 
iš skaitytojų yra padarę pirmyn (mokėji
mų, jie bus įskaltumJ alsinančių metų pre
numeratos sąskaitom TREMTIS.
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TREMTIES 
likiminėmis temomis 
TREMČIAI paskelbus apie numatomus 

pakeitimus leidime, nuo ateinančių metų 
ją meldžiant kartą i mėnesį, redakcija ga
vo visą eilę laiškų IŠ skaitytojų, kuriuose 
apgailestaujama, kad Vokietijoje palieką 
tautiečiai liks bevelk be lietuviškos spau
dos. Kai kurie skaitytojai, lietuviškosios 
spaudos nuoširdūs Bičiuliai, bando daryti 
sugestijų, kad numatytieji pakeitimai ne
būtų daromi ir kad TREMTIS Ir toliau 
būtų leidžiama kas savaitę. Yra siūlančių 
ieškoti kitų kelių TREMTIES Išlaikymui. 
Vieni siūlo kreiptis į viso pasaulio lietu
vius paramos reikalu ir ji — teigiama — 
tikrai būsianti efektyvi. Kiti Bičiuliai rašo, 
jog turėtų prie TREMTIES išlaikymo pri
sidėti mūsų veiksniai, nes laikraščio leidi
mas taip pat esąs vienas M laisvinimo 

' veiksnių.
Yra manančių, kad ir nuo solidarumo 

mokesčio tektų tam tikrą procentą skirti, 
kad tik būtų Vokietijoje Išlaikytas lietu
viškas laikraštis, kokiu yra TREMTIS.

Gautieji laiškai, kuriuose keliama tiek 
nuoširdaus susirūpinimo lietuviškos spau
dos klausimu, sukėlė susimąstymo, redak
torius pasijuto neesąs toks vienišas, kaip 
kad kartais atrodė iki pavargimo po 18 
valandų Į dieną išsėdlnt prie rašomosios 
mašinėlės. Deja, visa tai reikalo negali pa
keisti.

TREMTIS buvo pradėta leisti iš niekur 
nesižvalgant kokios nors paramos. Prie
šingai, (vairiomis progomis buvo toje pa
čioje TREMTYJE pasisakyta, kad per daug * 
pas mus aukų rinkimo akcijų, kad pinigų 
telkimas visuomeniniams reikalams būtų 
prasmingiau reformuoti ta prasme, kad jos 
tekėtų vienon žinybon, kuri vėliau aprū
pintų paramos reikalinguosius. TREMTIES 
leidėjo buvo laikomasi pažiūros, kad ge
riau susilaikyti nuo aukų rinkimo laikraš
čiui išsilaikyti. Laikraštis turi sugebėti 
pats save išlaikyti. Gi jei to jis nepadaro 
ar neturi sąlygų išsilaikyti, tuo atveju ge
riau atitinkamai pertvarkyti paties lai
kraščio leidimą.

TREMTIS, iš niekur nelūkuriuodama 
materialinės paramos, ji visą laiką buvo 
reikalinga moralinės paramos, tačiau kurios 
iš eilės mūsų institucijų ne tik kad nesu
silaukė, bet, priešingai, dar susidūrė su 
tam tikrais priekaištais, atmieštais koktu
mu. Tokių priekaištų kaip tik tekdavo su
silaukti tokiais atvejais, kai laikraščio skil
tyse pasirodydavo viena ar kita Informaci
ja, esmėje joje pasakant tiesą, tačiau kuri 
kai kam nepatiko. Tatai kaip tik parodo 
varganam tremties kely susmulkėjimą ar 
net nenorą prisipažinti savo veiks
muose. Sakysim laikrašty tilpo informaci
ja, kad ten ir ten balsavimo metu tas ir 
tas balsavo prieš ar už. Panašioje informa
cijoje tekonstatuotas faktas. Gi už ar prieš 
rankų pakėlimas reiškė atskiras nuomones. 
Jei aš esu prieš bolševizmą, tai visur ir 
visada tatai atvirai pasakau, visur ir vi
sada prieš balsuočiau h* nenustebčiau, kad 
kuris laikraštis Įdėtų informaciją, kurioje 
būtų išreikšta tiesa. Lietuviškųjų instituci
jų pastogėse, pasirodo, kai keno laikomasi 
priešingos pažiūros: — pabūgstama, kai 
pasakoma tiesa. Po to prasideda priekaiš
tavimas laikraščiui: — kaip jis išdrįso pa
rašyti apie mano rankos pakėlimą... Tai 
yra lygu pabūgimul savo veiksmų, norui

Y ėjau mes vienadieniai lieluviai.’
Lyg ta peteliškė, pirmą saulėleidį po 

žiedlapiu prisnūstanti, o ryto rasos jau 
kartu su dulkėmis visiškai žemėn nubrau
kiama? Lyg ta pagirės muselė, kurią spyg
lys ar džiūvėsis lapelis bekirsdamas am
žinai užtrenkia? Lyg pagaliau vandens 
vabzdžiukas, pralekiančio uodo srovės pas
kandinamas?

Ak, ir linas vieną dieną težydi, bet kaip 
šilta ir giedra aušros vėsume Į jį pažvel
gus!

Viendienis lietuvis, deja, prieštara visos 
gyvosios gamtos dėsningumui ir prasmin
gumui. Lietuvis politinis emigrantas (o juo 
Tėvynės kovos ir kančios akyvaizdoje yra 
kiekvienas, seniau ar vėliau Vakaruosna 
atkilęs tautietis, jei tebėra su blaiviu pro
tu ir budria sąžine) turėtų būti nuolat gy
vas, kaip Ir gyvas Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo reikalas. Tegul 
nelaimingas atsitikimas, liga ar amžius iš- 
blokš iš rikiuotės šį ar aną tėvynininką, 
bet neprivalo ir negali susvyruoti pati idė
ja, pats ryžtas, juoba, tikrus kovotojus 
mirtis grūdina ir žygin spartina, jie drau
go atminimą neša pirmyn lyg plazdančią 
vėliavą. Cla gi kalbama apie pilietinę mir
tį, apie mirtį, kuria žmogus miršta gyvas: 
kūnas gali dar šmėsaluoti tarpe savo bro
lių, giminių, tarpu bendruomenės, bet 
dvasia ir protas sutemę. Va, kas perdėm 
klaiku ir be ribų rūstu. *

Gali būti, ir čia pasigirs pakaltinimų, ko 
tie žurnalistai be paliovos verkauna ar 
inkščia po visuomenės plotus besidairyda
mi, negi nėra ko linksmesnio, ramesnio.be 
ydų ir riktu, vis juoda ir juoda kaip ne- 
lemtiml užduota? Bet, pagalvokime, ar 
pagelba skuba tiems laivams, kurie išdi-

Jum nuslėpti nuo visuomenės. Tai yra pa
raiška, dėl kurios buvimo tektų rimtai su
sirūpinti ,nes, priešingu atveju, visada bus 
sunku susikalbėti; spauda kiekvienu atveju 
neišvengs konfliktų su veiksniais, būgštau
jančiais dėl savo veiksmų Iškilimo vie
šumon.

Taigi panašių nesandėrių TREMTIS per 
savo neligą gyvenimą yra Įvairiomis pro
gomis su bent dalimi veiksnių turėjusi, 
vietoje lauktos bent moralinės paramos, 
neminint čia didesnių aštrumų, kaip dėji
mas pastangų užkirsti kelią TREMČIAI 
savistoviai Informuotls Ir pn,

Vfea tai nelengvos laikraščio leidimo 
naštos nelengvino - Ir nebuvo paskatų dar
bui, Tačiau kai kurių veiksniuose esa
mų asmenų Šitas abuojumas nebuvo paskatų 
TREMČIAI daryti leidimo pakeitimus. Dėl 
tų pakeitimų apsispręsta išeinant iš esą- 
mos padėties, klek turima skaitytojų. Iš 
niekur nelaukiant materialinės paramos 
teko operuoti nedėkingomis skaitlinėmis 
ir iš Jų daryti išvadas, kad vėliau išvengus 
patekimo | neišbrendamus sunkumus ir 
dar apviliant skaitytoją. Dėl to prieita prie 
nusistatymo geriau rečiau išeiti su laikraš
čiu, aiškiai numatant, kad toks jo leidimas 
bus pakeliamas vieniems pečiams, jei 
„aukštenės pajėgos“ jų nepalauš ... Iš kitos 
pusės, suretėjusl TREMTIS ateinančiais 
metais mums visiems rūpimais lietuviškais 
klausimais mano galėsianti daugiau pasi
sakyti, negu kad iki šiol, laikraščiui išei
nant kas savaitę, visą laiką redaktoriui 
vejamam nesibaigiančių darbų. Su šitokio
mis viltimis, jaučiant skaitytojų negausios 
šeimos šilimą, TREMTIS žengia Į sekančius 
metus.

Simas Miglinas,
TREMTIES REDAKTORIUS. 

dūs Ir savimi tvirti plaukia per audros sū
kurius ar aniems, kurie su palaužtom bū- 
rėm ir dar iŠ viršaus bangų užplieskiaml? 
Kam globa: iš tėvų lizdo iškritusiam 
paukšteliui ar vienu sparno mostu debesis 
praskrodžiančiam ereliui?

Gera daryti, žmogiškai elgtis nurodo pa
ti žmogaus prigimtis, o sąžinė skatina. 
Saulė turi šviesti, ir būkštaunama, kai 
gresia užtemimai. Taigpi geri dalykai aiš
kūs ir negiriami. Kai kūdikis aikštelėj tarp 
gėlių, te sau būna, bet kai persisvėręs per 
šulinio rentinį ar su stiklo graužtais sau
joj, budėtlna. O epidemijai užėjus nesi- 
griebiama profilaktikos priemonių?

Spaudos pareigos — ne dvaro juokdario 
ar karalaitės liūliuotojo pareigos, o pa
reigos sargybinio, ir kai padlenoję ir kai 
naktis krenta kaip kalnų griūtys.

Naktis, broliai, naktis mus užgriuvo, per 
naktį brendam kaip per pelkes, kaip per 
džiungles; kas gi bus, jei miego neįveik
sim, jei nesuremsim tarpusavy rankų, kaip 
liepto turėklų per prarają, jei suabejosim 
(o suabejoję savaime pavargsim), kad ir 
ne sau. tai palikuonims, pačiai Tėvynei 
anksčiau ar vėliau turėsiant rytą ateiti?

I sūtemas Vakarai įrizgo palei Mlinche- 
ną. O Jalta, Teheranas, Potsdamas — ar 
jau pats vidurnaktis? Anaiptol. Vakarai 
tebesitrinkia nakty kaip purve:

— Kurti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
sovietinio genocido naikinamų gyventojų 
aimanavimams.

— Akli Maskvai, lyg kokia kolonijinė 
prekė, atiduotų ir dar satelitais apšauktų 
Lenkijos, Rumunijos ir kt. kadaise l^svų 
valstybių pastangoms Maskvos vergija nu
sikratyti.

O įgarsėjęs Kaesong — ar ne nauja ko- 
loboracija su Maskva via Peiping, ar tai 
ne Miinchenas ir Jalta Azijoje?

O iš Jungtinių Tautų Organizacijos, 
Kremliaus banditams ten su veto ir be 
veto teisės dalyvaujant, ar ne pakaruok
liškas pokštas?

Toli — toli ligi gaidgysčių. Ir visdėlto 
mes turime ne, Vakarus pasmerkę, atsi
grįžti į Rytų barbariją ir kapituliuoti be 
šūvio, bet savo budrumą ir pareigingumą, 
atsakomybę prieš žmoniją ir krikščioniš
kąją kultūrą dar labjau įsisąmoninti ir 
veikti ta linkme dar prispirčiau dar griež
čiau, nes gi properša iš nakties į rytą tėra 
viena:

— Juo greičiau Vakarai pabus iš miego, 
juo mažiau nekaltų aukų anapus geleži
nės uždangos ir podraug arčiau laisvė Tė
vynei!

Mes, politiniai emigrantai, visuotinės 
nakties miego neužgauti kaip tik privalo
me šaukti skersai išilgai visus Vakarus, 
kad ten tautos, pryšaky su Lietuva, bai
giamos ant kryžiaus kalti ir Sovietų Ru
sijos imperializmas nesustos ant Elbės ar 
Reino, neišbus pusė pasaulio laisvo, kaip 
pusė koncentracijos stovyklose. Zvėria- 
žmogis Stalinas tik iada aprims, kai, kalbė
kime atvirai, Vašingtone „įsikurs" raudo
nųjų fašistų bazės — JAV —• TSRS „ne
puolimo ir savitarpinės pagelbos pakto" 
nuostatams vykdyti.

Bet kaip mes šauklio iš nakties (antraip: 
šventojo visų laisvųjų žygio prieš komu
nizmą) pareigą tesėsim, jei patyš nejučio
mis imame sutemti? Tarnyba žmonijai, 
tarnyba laisvei ir demokratijai, tarnyba 
žmogui ir žmoniškumui tegalima per tar
nybą savą j ai tautai — pirmąja! iš žmoni
jos grandžiai, pačiam svarbiausiu! mūsų 
sargybos postui. Ak,« atvyniokime savo 
žaizdas ne kaip elgeta išmaldai ar užuo
jautai, bet kaip sveikas gyventi ir kuo 
greičiau Tėvynę pasiekti piligrimas.

Ne vienas mes, tūkstančiai, dešimtys 
tūkstančių plušam po naktį. Kai daubos, 

bręstos ir skriauzll kalnai ir aplinkui pil
na pavojų, vieno atsilikimas, vieno suk
niubimas, vieno sunegalavimas silpnina 
visų žygį. Turime galvoti ir elgtis ben
druomeniškai. Viskas turi mus jungti, bet 
nieku būdu skirti.

Tauta, krašte kenčianti ir kovojanti, 
duonai kasdieninei triūsianti Ir neužtriūsus 
alkana, dvasines vertybes kurianti, mūsų 
gairės. Lygiuokime į tautos kamieną. Tau
tos skausmas — mūsų skausmas, Tautos 
valia — mūsų pareiga.

Broliai Partizanai kaujasi, o mes? Mes, 
partijos reikalus iškėlę aukščiau Tėvynės 
reikalų, Partizanų atokaitoje imame žais
ti beskaičiuodami, kiek šios ar anos ideo
logijos išpažinėjų jų tarpe būsiant. Ar tai 
ne pikčiau už elgesį tų tolimų giminaičių, 
kurie prie ligonio patalo galanda nagus 
palikimui grobstyti?

Lietuvis — pirmiausia lietuvis, ir vy
riausia lietuvis! Ar tai šovinizmas? Nieku 
gyvu. Lietuvis politinis emigrantas užjau
čia ir pritaria visiems antikomunistams 
politiniams emigrantams ir kartu džiau
giasi, kai ten, anapus, nežinomasis laisvės 
kovotojas išneša kaip drumzles į šalis rau
donųjų fašistų ginklavimosi fabrikus, ka
reivines, kai nuleidžia patiltėn amunicijos 
pilnus traukinius, kai šis ar anas skausmo 
nebepakeldamas ir kantrybės netekęs grie
biasi Individualaus protesto — paleidžia 
šūvį į NKVD-istą ar kokį partijos parei
gūną. Tokius veiksmus sveikiname ir lin
kime jų vykdytojams visokeriopos sėkmės 
Bet lietuvis politinis emigrantas nepraran
da galvos iš džiaugsmo, kai ilgametė Sta
lino režimo puoselėtoja ir patikėtinė Ko- 
senkina šoka pro langą. Anapus visos tau
tos Šoktų pro tokius langus, jei tik būtų 
galimybė iššokti. Antra grįžus, Vakaruose 
klaidžioja kaip vaiduoklis ne savisaugos, 
bet baimės šūkis: gelbėkime kas dar gali
ma išgelbėti! Šaltuoju karu įveikime ar 
nuraminkime plėšrų vilką! Tuo pat metu 
ten miršta šimtai tūkstančių. Krinta bom
bos ant ramių Korėjos žemdirbių lūšnų, o 
didysis sąmokslininkas Stalinas juokiasi 
kaip nekaltas. Kai paprasčiausi logikos 
dėsniai paneigiami tarptautiniame gyveni
me, kodėl lietuvis turi būti antžmogis, 
mirštąs abipus geležinės uždangos?

Kita būtų tautinė darna, jei, grįžtant į 
savo vidaus politiką, vadovautumėmsi lie
tuvio išlikimo ir lietuvio susiklausymo 
nuostatu:

— tautai dirbantysis laisvamanis, tartu7 
mėm, man artimesnis už airį, italą ar ma
lają vyskupą ir eilinis lietuvis tikintysis 
(katalikas, protestantas ar kt.), už vis la
biau tauta besisielojantis, vertingesnis už 
bedievių, krikščionių demokratų, demo
kratų, socialdemokratų, liberalų ir visų 
kitų internacionalų vadovus ir narius kar
tu paėmus.

Jeigu aš lietuvis iš kraujo, tartumėm, 
man privalu žinoti ir daboti: lietuvio krau
jo lašas vertesnis už aukso kalnus; kas to 
kraujo pats netauso, kėsinasi į tautos gy

Šeši lietuviai paskyrė 1340 dolerių 
literatūros premijai

Venecueloje gyveną lietuviai, inž. Vladas 
Venckus, Liudas Jablonskis, Jurgis Bieliū
nas, Petrė Mikalauskienė, Donatas Kikas 
Ir Marius Zubkus paskyrė 4500 bolivarų 
(kas yra lygu 1340 dolerių) 1952 metams 
Literatūros Premijai geriausiam tų metų 
pasirodžiusiam lietuviškam kūriniui — poe
zijai ar romanui. Premijai aukojusieji mi
nėti asmens rašo:

„Šią premiją aukojame visų Venecueloje

gyvenančių lietuvių vardu ir skiriame at
gimusios Lietuvos 1918—1940 metuose tri
jų Respublikos Prezidentų — Antano Sme
tonos, Aleksandro Stulginskio Ir Kazio 
Griniaus — pagerbimui.“

Sis aktas buvo paskelbtas spalio 13 die
ną Venecuelos Lietuvių Savišalpos Ben
druomenės atstovų suvažiavime. Pinigai 
pasiųsti Lietuvių Rašytojų Draugijai toli
mesnei jų eigai.

vybę, ir, tartumėm, Šlykščiuos kiekviena 
mišria šeima, nes šitokie pateloginiai (nuo 
žodžio: patelė) reiškiniai tolygu penktosios 
kolonos vėžiui.

Jei aš kilęs iš tautos, tai ir tautos bū
das, gimtoji kalba, tradicijos papročiai — 
mano būdo, mano charakterio pagrindas, 
nervų ląstelės; šerias! galvijai, odą keičia 
gyvatės, tartumėm, aš gi esmi žmogus, nei 
laikas, nei šalys nei sąlygos manęs negali 
pakeistu

Man, tartumėm, lietuviškasis žodis 
skamba kaip tėviškėj lakštingala ar dar
bymety nuo žmonių vilnijantys laukai. 
Gyvame ar spausdintame gimtąjame žody
je girdžiu kartų - kartų alsavimą ir žings
nius, noragų rėžius per dirvonus ir kardų 
žvangėjimą mūšiuose, ežerų bangavimą ir 
vėjo po gilum dangum gluosniuos kikeni
mą ir šokavimą tarp kalniūkščių, tarp 
smiltelių ir pajūriais — pamariais.

Per naktį, per naktį brendant, daugis 
patys apsiblausę ar iš baimės (ką pasakys 
Kremlius), o kartais dėl pelno tave ar ma
ne šaukia žmogystomis be pilietybės, be 
namų, pereivomis, iš pasigailėjimo pri- 
glaustinomis (Ir asimiliuotinomis), kai K 
tikro esame politiniai emigrantai, garbin
gos, nes prieš komunizmą nekapituliuo
jančios šalies žmonės, Lietuvos Respubli
kos — pačios pirmosios į kovą prieš ko
munizmą pakilusios — piliečiai.

Mes dažnai nesąmoningi Ir sau kenks
mingi. Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė 
ne 1918 metais pradėtina, reikia grįžti 700 
metų užuolanktin. Kai kitų tautų nei bal
so, nei garso nebuvo, Lietuva pliekė ger
manų Imperializmą, užtvindė rusų ir mon
golų imperializmą. Ji per 100 su viršum 
metų buvo baltųjų carų okupuota, kaip 
šiandien tų carų, tik jau raudonų, vėl oku
puojama. Pakils ir antrą syk, pakils, nes 
laisvei ištikima ir kovai netinginė. Bet ar 
mūs pėdos nedegs gimtąją žemę palietus. 
Ar būsim verti bučiuoti dulkes nuo pake
lės akmenėlio, pakelės, kur Partizanų ir 
tremtinių ; rytus pėdsakai, kaip ir jų ko
vos legenda, bus per amžius gyvi?

Mums šalta ir šlapia į bendruomenės 
susirinkimą nueiti, pravažiuojančių rau
donųjų budelių ar jų pasamdų Vakaruose 
pikietuoti, mums geidžias miego, kai rei
kia sąžinė iškelti aukščiau piniginės, o 
broliai Partizanai per tiekos metų darga
nas, pūgas ir tamsos siūtį pusalkani ar ir 
visai peralkę, nemigę, per užtveriamąsias 
ugnis eina ir eina voromis, eina krypties 
nekeisdami. Jie pilnutinio kovos lietuvio 
pavyzdys, o mes, jei iš viso susigraudena
me, jei atsiklausiam proto ir širdies, tai 
tik Vasario 16-ktąją, ir tai kasmet rečiau. 
Uola ir dulkė? Idėja ir ėdalas? Protestas ir 
prisitaikymas? Valia ir lepšiškumas? Des
tis, kaip kas išmano, kaip kas kam brangu 
Ir šventa! Anapus kiauri metai su rūpes
čiu ir triūsu Lietuvai, o šiapus? Laikas 
mus bando kaip bandoma plienas, ugnyje 
rūdys ir krislai sudega, plienas palieka dar 
tvirtesnis. Kas mes?. N. Lietuva.
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ir tuo didžiuojasi; vagis, pavogęs mano lagaminą, ant prekinio traukinio platformų. Vėl prakaitas, 
be abejo, jo draugų bus laikomas irgi „didvyriu“ ... ašaros, keiksmai — persikraustymas iš keleivinio į 
Tikra velniava! Visi niekšai, budeliai ir kraugeriai prekinį. Po pusvalandžio vėl žinia, kad prekinis 
atsiraitę alkūnes braunasi į didvyrius! Ir didžiausią eisiąs į Suvalkus, o keleivinis į Kauną. Persikrausty- 
niekšą vilioja didvyrio aureolė. Nesvarbu kraujas, mas atgal į keleivinį...
padorumas, sąžinė, tradicijos, žmoniškumas, žodžiu, Su mirtinai išvargusiais keleiviais traukinys 
visa tai, kas yra brangintina mūsų akyse. Žodžiu, pagaliau pajudėjo apie aštuntą valandą vakaro, 
geriau negalvoti, o pasistengti užmigti... jįs važiavo iš lėto, beveik apgraibomis, nes bi-

Salė buvo prisigrūdsi pabėgėlių. Visi buvo suvirtę jojo užšokti ant partizanų padėtų minų, bet 
ant savo daiktų kaip papuolė. Jei kam reikėdavo pabėgėliai visdėlto atsikvėpė lengviau ištrūkę iš 
išeiti, tas turėdavo parodyti nepaprastą ekvilibris- pragaro, kuriuo paskutinėmis dienomis buvo virtu- 
tikos dėsnių pažinimą, kad pats nesugriūtų arba si sostinė.
kam neišmaišytų koja vidurių. Prirūkytas ir prial- Atsivaręs iki Lentvario, traukinys sustojo, nes 
suotas salės oras pykino širdį. Girkalniui plyšo gal- Vilniuje buvo paskelbtas oro pavojus. Padangė stai- 
va iš skausmo ir darėsi bloga. ga nušvito balsva šviesa: ant Vilniaus lėktuvai „pa-

Kai tik truputį praaušo, žmonės iŠ tvankios salės kabino lempas". Pasidarė šviesu kaip dieną. Lėktu- 
ėmė su daiktais dangintis į peroną. vai dūzgė, atrodė, tartum būtų skraidę ties keleivių

Pabėgėliai puldinėjo klausinėti geležinkeliečius galvomis, nors nuo Lentvario iki Vilniaus yra 18 
informacijų, ar bus ir kada bus koks traukinys kilometrų. Keleiviai, kaip patrakę, ėmė bėgti nuo 
Kauno link,, bet pareigūnai tik trūkčiojo pečiais ir traukinio tolyn. Kai milžiniškos gaisrų pošvaistės 
nieko negalėjo pasakyti. švystelėjo sostinės pusėje, pasidarė dar šviesiau.

Taip žmonės, nieko tikro nežinodami, išsinervino — Įsivaizduok, kaip mes dabar atrodytume, jei 
iki penktos valandos popiet. Truputį po penkių nebūtume pajudėję iš Vilniaus, — žiūrėjo Narge- 
buvo iš kažin kur atstumtas keleivinis traukinys ir liūnas į pošvaistę, kai jie gulėjo parkritę pakrūmė- 
pastatytas ties nusikamavusia nuo nemigo ir karš- jc> — Atrodo, kad tie raudonieji velniai bombar- 
čio minia. Bet kur tas traukinys eis ir apskritai ar juoja stotjes rajoną.
eis - niekas nežinojo. Staiga kažin kas paleido . _ Q gal.gr;ūva Vilniaus Katedra, ar šv. Petro 
gandeli, kad traukinys tikrai eisiąs i Kauną. Tuo- ;r povilo bažnyčiSj gal dcga jv Onos bažnyčia, bi- 
met prasidėjo desperatiškas žmonių brovimasis į bliotekos, archyvai, neįkainuojami meno kūriniai? 
vagonus. Moterys draskėsi, vyrai keikėsi, vaikai Ga[ liepsnosc ŽQva nebepakartojami Lietuvos praei
ki y kė. Per keletą minučių vagonai prisikimšo sau-
sakimšai. Kas nebepateko j vidų, užsikorė ant stogų. ...

Slenka valandos, bet traukinys nejuda. O pro Nargeliūnas tylėjo.
šalį dunda apytuščiai kariniai traukiniai; tik trau- Atšaukus aliarmą, jie varėsi toliau, sustodami be- 
kiniai su sužeistaisiais pilni. veik kas antras kilometras patikrint, bėg.ų. Kaišta-

Staiga iš kažin kur nauja žiniai keleivinis trau- jie sužinojo, kad Vilniaus stotis tikrai buvu- 
kinys niekur neisiąs, o į Kauną eisiąs kitas, preki- si bombarduota.
nis traukinys, stovįs atokiai nuo stoties. Tą žinią Tik į porytį, neišpasakytai išvargę, jie pasiekė 
lyg ir patvirtino keletas pabėgėlių, kurie jau sėdėjo Kauną. u.

Jie įsikūrė kartu su šimtais kitų pabėgėlių didžio- ną, jo krūtinėje pasidarė šilta ir jauku. Šviesu jam 
joje stoties salėje. Kai apie vidunaktį buvo paskelb- darėsi, kai jis galvojo ir apie Kristiną, savo bičiulį, 
tas oro pavojus, palikę daiktus, jie iš stoties rajono savo tėvus... Vadinasi, dar yra ir saulėta gyveno- 
Hbėgo. Tačiau priešo lėktuvai praskrido pro šalį ir mo pusė...
bombų nemetė. Sugrįžę po poros valandų atgal, jie — Yra du frontai... — Girkalnis pasakė ra- 
neberado vieno Nargeliūno lagamino. Jis apėjo ap- miai.
link visą salę, atidžiai įsižiūrėdamas į kiekvieną — Aš žinau, ką tu galvoji, ir aš kaip tik ir he- 
lagaminą, bet savojo nerado. Sugrįžęs pas Girkal- galiu suvirškinti, kodėl tie du frontai yra, kai tuo 
nį, jis išsitiesė ant grindų ir niršdamas prabilo: tarpu turėtų būti vienintelis, gerų žmonių fron-

— Zinai, nieko nėra šlykštesnio, mano nuomone, tas, — atsakė Nargeliūnas, sekdamas vieną porelę, 
už vagį, kuris vagia turtą, išgelbėtą iš degančio na- įsikūrusią netoli jų.
mo. Lagamine buvo pora mano kostiumų ir balti- Iš veidų bruožų neatrodė, kad jie būtų buvę lie- 
nių. Be jų aš elgeta netapsiu, bet mane varo į pasiu- tuviai. Mergaitė gulėjo padėjusi galvą ant ryšulio, 
timą žmogaus suniekšėjimas. AŠ šimtą kartų grei- o vyrukas tįsojo šalia jos, padėjęs galvą ant jos di- 
fiau pateisinčiau kareivį, kuris be pasigailėjimo pa- dėlės, minkštos krūties. Mergaitė žaisdama pynė j 
leidžia žarnas savo priešui, nes galų gale jis pats kaseles vyruko nuo prakaito sudrėkusius juodus 
gina savo gyvybę, nekaip niekšą, vagiantį iš ubago plaukus ir prisimerkusi šypsojosi, o jis kartais pa- 
tarbos. Toks šlykštus padaras kaip žmogus nieko keldavo nuo ryšulio jos galvą ir bučiuodavo jos 
geresnio už šį karą ir negalėjo sugalvoti. Dvide- storas lūpas.
šimto jo amžiaus žmogeliai grįžo į džiunglių mora- — Gaji žmonių veislė, kad ją kur velniai! — nu- 
lę, jei... jie apskritai buvo kada iš jų išbridę... sijuokė Nargeliūnas. — Jokie karai bei epidemijos 

Girkalnis tylėjo. Kitais atvejais jis būtų ginčiję- negali jos išnaikinti. Nei gėdos, nei padorumo, nei 
sis ir gynęs žmogų, bet po paskutiniųjų savo paties estetikos! Kuriam frontui priklauso ta porelė? Ir 
išgyvenimų, jis kažin kaip nustojo pasitikėjimo sa- galų gale gal ne .tiek bloga, kad žmonės blogi, bet 
▼o įsitikinimais. Vieni faktai rodė, kad Nargeliū- bloga tai, kad blogybė spjauna į visokius varžtus, 
nas teisus, bet Girkalnis negalėjo užmiršti ir kitų kad ji, braudamasi į gyvenimo paviršių, didžiuoja- 
faktų, kurie kalbėjo priešingai. Dzedulionis, Eisen- si savo akiplėšybe. Demonstruodama savo begėdiš- 
štemas, Freiwillingeris, Nargeliūno lagamino vagis, kurną, ji mano atliekanti kažin kokį nepaprastą, 
tiesa, patvirtino Nargeliūno žodžius apie džiunglių susižavėjimo vertą žygį. Eisenšternas galvoja esąs 
moralę, betgi Aldona, Kristina, daktaras Matūras, nepaprastų sugebėjimų vyras terioti pačius geruo- 
jis ir Na^eliūnas atstovavo kitam, priešingam gy- sius pavergtų tautų žmones, Freiwillingeris nuošir- 
venimo supratimui. Vien tik pagalvojus apie Aldo- džiai laiko save nepakeičiamu specialistu kankinti
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Paskutinis žvilgsnis j Ispanijos nuostabumus
mų link, bet pakeliui dar vienur kitur sus
tojome. Keliolika dienų pabuvojome Mala
goje, dailiam mieste Viduržemio jūros pa- 
krantėjė, kuris pagarsėjęs trim dalykais: 
savo vynu (kas nėra ragavęs šio apisal- 
džio, kiek tirštoko vyno?), puikiomis egzo
tiniais medžiais, ypač palmėmis, užželdin
tomis alėjomis ir arabiškos pilies griuvė
siais.

Pačiame miesto centre pakyla su viršum 
šimto metrų aukščio kalnas, o jo papėdėje 
dar finikiečiai pasistatė mainų kontorą. Bet 
ilgiausiai čia išsilaikė arabai. Jie Malagoje 
Išbuvo su viršum 700 metų. Arabai ant 
kalno buvo pasistatę tvirtovę ir karališ
kuosius rūmus, Alkazabą. Vėliau rūmų da
lis sugriuvo, ant jų buvo statomos vargin
gų žmonių landynės. Tiktai prieš dvide
šimts metų susirūpinta arabų palikimo iš
laikymu, imta griauti lūšnas ir pradėta 
planingai restauruoti senuosius pastatus. 
Šiandien daug kas Jau atstatyta, bet dar 
nemaža triūso ir lėšų bus reikalinga, kol 
vėl iškils Malagos kalifų rūmai. Tačiau 
ties islaminės statybos palikimu ilgėliau 
sustolime, kai pasieksime Granadą.

Malagoje sutelkta nemaža turto, pajūriu 
išsirikiavusios dailios turtuolių vilos, sken
dinčios palmėse ir kitokioje egzotikoje. 
Vaizdas panašus į filmų scenarijų. Bet tik
tai keliolika šimtų metrų atokiau, uosto 

____ _ ~ j-.....M, rajone, patekome t Iš lentų ir skardos su- 
aHdengusių nesuskaitomus naujus kraštus, kaltų barakų „miestą", kur viešpatavo sun- 
kurie mums šiandien jau nebesukelia jo- ------u
klos nuotabos, bet kurių neužtiksime jo
kiame žemėlapyje, išleistame tik prieš ke
lis šimtmečius. Tų jūreivių drąsa pakeitė 
mūsų nuovoką apie visą planetą, jų kelio
nių pasėkoje Viduržemio jūra jau toli 
gražu nebebuvo žemės vidurys, o jos van
denų skalaujami mūsų civilizacijos centrai 
pamažu nukilo į kitus žemynus. Viso to 
pasėkas vaizdžiausiai matome šiandien, kai 
Europa darosi kitų žemynų priedėlis.

Toliau važiavome į Algeciras, kuris sa
vaime yra vienas iš daugelio pietų Ispani
jos uostamiesčių, bet Jis vertas paminėti 
todėl, jog priešais jį stūkso garsusis Gibral
taras. Mums neteko lankyti šios britų teri
torijos, bet iš Algeciro Gibraltaras matyti 
kaip ant delno. Vos kelių kilometrų van
dens juosta teskiria Gibraltaro uolą, ku
rios papėdėje prisišliejęs nedidelis mieste
li®. Per žiūroną aiškiai matyti pailgi karei
vinių pastatai, uoste riogso keltuvų šešė
liai, už uolos išsikišę kelių karo laivų ka
minai. Gibraltaro tvirtovė, įrengta ak
mens uolose, jau nuo 1704 metų priklauso 
anglams, kuriems ši vietovė padeda val
dyti Viduržemio jūrą. Galima lengvai įsi
vaizduoti, kad ispanai šio smurto nėra už
miršę ir tai vienokia, tai kitokia proga 
primena anglams, jog šie turį iš jų teri
torijos išsikraustyti. Ypač paskutiniaisiais 
metais, britų imperijos galybei vis labiau 
smunkant, galima vis dažniau girdėti balsų, 
reikalaujančių Gibraltaro Ispanijai.

Kaip ten bebūtų, šiandien Gibraltaras 
dar priklauso britams ir jie dėl suprantmų 
priežasčių nerodo nė mažiausio noro šios 
tvirtovės išsižadėti. Gibraltaras vaidina df- 
delį vaidmenį dar vienu atžvilgiu: čia kles
ti įvairios rūšies kontrabanda, bet ypač pa
garsėjusi nelegalioji tabako prekyba. Iš 
čia tabakas plinta po visą Ispaniją. Mat, 
Ispanijoje veikia tabako monopolis, rūkalai 
savaime prasti ir brangūs. Visoje Ispani
joje — ar tai gatvėje, ar tai kavinėje, ar 
tai viešbutyje — vaikai, moterys ir vyrai 
siūlo kontrabandinių cigarečių ir čia, at
rodo, geras tonas reikalauja, kad rukjrtum 
ne vietinius, bet kontrabandinius rūkalus.

Dar viena įžymenybė: Gibraltaro uolos 
yra vienintelė vieta Europoje, kur laisvai 
gyvena beždžionės.

Malaga
M Algeciro mes pasukome į šiaurę, na-

Cadizas yra savotiškas miestas, išsistatęs 
ant uolų. Jį sausuma tegalima pasiekti ke
lių kilometrų ilgio pylimu. Sis Atlanto 
vandenyno pakrantėje, ant toli į vandenį 
įsibrovusio siauro pusiasalio įsikūręs uos
tas buvo pačios gamtos skirtas pasidaryti 
tarytum prietilčiu į Europos ir Afrikos 
žemynus. Čia buvojau įsteigta finikiečių 
kolonija, čia atplaukdavo graikų ir romė
nų laivai.

Mums neužmirštamą įspūdį paliko sau
lėlydis, išgyventas berymojant ant uolos 
pietietiškos gamtos aplinkoje. Saulė lei
dosi už beribių vandenų. Užmiršome ir Ko
perniką, ir Galilėjų. Kaip per trūkstančios 
metų prieš mus gyvenusių kartų žmonės, 
taip ir mes tuo metu be jokių svyravimų 
įtikėjome, kad saulė grlmsta už vandenų Ir 
kad žemė yra plokštuma, plūduriuojanti 
ant vandens. Prieš mūsų akis stovėjo Es- 
eorlalyje matyti senoviški žemėlapiai, kur 
mūsų planeta pavaizduota kaipo plokštu
ma, o pati žemė baigiasi sulig Europos pa
kraščiais, Paatlantėje. Mums buvo supran
tamas žmonių tikėjimas, kad kaip sykis ši
toje vietoje žemę ant pečių laiko milžinai 
Atlasai. Beribių vandenų akivaizdoje mums 
kilo dar didesnė pagarba tiems narsuo
liams, kurie iš čia mažyčiais kaip geldos 
laivais leidosi į keliones, beieškokodami 
naujų žemių. Atsiminkime, kad iš Iberų 
pusiasalio išplaukė didžioji dalis jūreivių, 

kiai įsivaizduojamas skurdas. Tų barakų 
buvo šimtai, negrįstoje dulkėtoje ir dvo
kiančioje gatvėje krykštavo murzinų ir 
skarmalais apsisupusių vaikų būriai, kurie, 
pastebėję svetimšalius, ėmė juos persekioti 
ir prašyti išmaldų. Vaizdas tikrai buvo 
klaikus. Prisiminėme Madrido ir Barcelo- 
nos priemiesčius, kur matėme (irgi šim
tais) žmones, įsirausiusius į urvus ir juose 
gyvenančius. Pamatėme savo akimis neiš
pasakytą skurdą, viešpataujantį Ispanijoje.

Kai iš uosto rajono vėl pakilome ant 
kalnelio — prieš mus mėlynavo Viduržemio 
jūra (anglų kalboje vartojamas žodis „me
diterranean blue" Viduržemio jūros mėly
numui nusakyti), žydrame dangaus skliaute 
nesimatė nė mažiausio debesėlio, po kojo
mis žaliavo palmės ir iš jūros dvelkė gai
vinanti vėsuma. Kairėje, ties uostu, matėsi 
landynės, kuriose šio rojaus gamtos fone 
viešpatavo pietietiškas skurdas. Kontrastai, 
kaip Rembrandto paveiksluose!

Granada
Mes jau minėjome, jog pietų Ispanijoje 

apsčiai pasiliko arabų statybos pėdsakų. Dėl 
laiko stokos negalėjome aplankyti Cordo- 
bos, kur kiekvieną lankytoją žavi arabų 
mečetė. Bet ne mažiau dėmesio verti Gra
nadoje esą marų statybos paminklai.

Granada daugiau kaip pusę tūkstančio 
metų buvo to paties vardo, kalifato sostinė. 
Salia Cordobos kalifato tai buvo galingiau
sia arabų valstybė. Granados kalifai pasižy
mėjo kaipo statybos skatintojai, o anais 
laikais jokia kita tauta nebuvo pasiekusi 
tokio aukšto tobulumo architektūroje, kaip 
arabai. Tos statybos šedevrai Granadoje iš
liko sveiki ir nesugadinti vėlesnių restau
ratorių.

Ant gana aukštų kalvų, iš kurių matytis 
visas Granados miestas, arabų kalifai pa
sistatydino savo buveinę. Kelias į viršų ve
da pietuose retai teužtinkama medžių alė
ja, o abiem kelio šonais nerūpestingai čiur
lena vandens upeliai. Vanduo atvestas iš 
Sierra Nevada, iš kalnyno, kur dar vidur
vasarį baltuoja sniegas, sudarąs neįprastą 
kontrastą vešliai pietietiškai augmenijai. 
Prieiname pirmuosius pilies mūrus, kurių, 
atrodo, jokia galybė negalėjo įveikti. Iš 
mūrų pakyla dar galingesni bokštai, kurie 
anais laikais tarnavo kaipo modeminių 
bunkerių pakaitalas. Už šių mūrų pasislė

pusi visa eilė pastatų, kuriuose gyveno ka
lifai, kur telkėsi jų sargybos, kur spietėsi 
jų valdininkija. Toliau, ant kitos kalvos, 
pastatyta kalifų vasaros rezidencija, vadi
nama Generalife. Pati pilis ir jos priesta
tai turi Alhambros ir Alkazabo pavadinimą.

Jeigu Escorialyje viešpatavo simetrija, 
tai čia viskas buvo priešingai. Tarp 1CMW) 
ir 1492 m. statyti pastatai atsirado tary
tum savaime, be plano. Kelias iš vieno pas
tato į kitą eina tarsi labirintais, kreivais 
tamsiais koridoriais, bet štai patenkame 
pastato vidurln ir prieš akis atsiveria vaiz
das iš tūkstantles ir vienos nakties: iš bal
to marmuro Iškaltos grakščios kolonos, ant 
kurių laikosi gausiai ornamentuoti pasagos 
pavidalo išlinkimai. Tai garsieji arabų kie
mai. Viduryje tyvuliuoja įvairiaspalviais 
kokliais iškloti tvenkiniai, o jų vandenyse 
atsispindi fontanai, kurių vandens čiurliai 
šioje pietietiškoje sausroje kelia tikras or
gijas ... Salimai pasodintas vienas kitas 
apelsinų ar granatų medelis, keroja rožių 
krūmai. Šonais, tarp marmuro puslankių, 
Išvestos galerijos, į jas išeina meniškais 
mediniais ar geležiniais grotais apkalti- pa
sagos formos langai. Čia vėl patenkame į 
salę, kurios lubos išdabintos stalaktitinės 
formos papuošimais, lyg bičių koriais, o 
sienos išpuoštos įvairiaspalviais užrašais iš 
arabų poezijos bei Korano. Lankomės ha
reme, praeiname pro karalių ir ambasa
dorių sales. Marmurinės salių ir kiemų at
ramos atrodo tokios trapios, jog stebiesi, 
kaip jos atlaiko visus pastatus. Bet Grana
dos rūmai buvo statyti tais laikais, kai

Kaip vykdoma dramblių medžioklė
Nesenet Venta išleido kun. A. Saba

liausko knygą „Nuo Imsrės iki Orino- 
ko", iš kurios pateikiama ištrauka. Red.

Indijoje, be kitų įdomybių, daug pasako
jimų tenka girdėti apie įvairias dramblių 
medžiokles. Ne tik girdėti, bet nors kartą 
(ar iškęsi, kaip Madride, nenuėjęs pažiūrėti 
bulių imtynių) ir pačiam norisi pamatyti 
kurią nors klasinę anglų ir čiabuvių ben
dromis jėgomis suruoštą medžioklę.

Indijos šiaurės rytuose, pietinėje dalyje 
ir žiemos vakaruose, kur didelius žemės 
plotus dar dengia neišbrendami miškai, 
džunglės, be visokių kitų gyvių bei žvėrių, 
dažnai sutinkami ištisi būriai laukinių 
dramblių. Visi juos medžioja, visi nori jų 
pasigauti: vieni, kad prisijaukinę galėtų 
panaudoti sunkiems darbams, kiti, kad 
parduotų į kurį nors zoologijos sodą, treti, 
kad įsigytų jų brangias iltis.

Jiems medžioti yra įvairių būdų.
GILIOS DUOBES

Tankiuose tropikų miškuose, tigrai, leo
pardai ir kiti plėšrieji žvėrys, eidami jieš- 
koti grobio, turi tam tikrus labirintiškus 
takus, tarsi tunelius, apačioje susipynusių 
medžių šakų.

Dramblių lankomose vietose po tuos pa
čius tankumynus nereikia daug dairytis, 
norint pamatyti plačias šliūžes, it kirtimus, 
kuriais jie, saulei tekant ar leidžiantis, bū
riais traukia į artimiausią upę ar ežerą at
sigerti. Tose vietose jiems ir spendžiamos 
pinklės. Kokiu būdu? Kur nekur einamais 
takais iškasamos gilios duobės, kurios už
dengiamos rankos storumo ilgomis karti
mis. Viršus užmaskuojamas velėnomis, sa
manomis ar šakomis. Eidamas upėn ar va
balų užpultas išbėgęs pazylioti dramblys, 
kaip iš mėnulio iškritęs, pasijunta besąs 
duobėje, Iš kurios, aišku, būdamas toks 

arabų galybė dėl tarpusavio vaidų jau bu
vo smarkiai pašlijusi, bet užtat architek
tūros menas buvo pasiekęs aukščiausio to
bulumo. Visos matytos salės ir visi lankyti 
kiemai pasižymi nepaprastu grakštumu, 
lengvumu, lyg viskas kabotų ore. Niekur 
nieko grandiozinio, impozantinio. Lanky
damas šiuos orientalinės pasakos rūmus, 
įsitikini, jog čia gyventa žmonių, kurie 
mokėjo naudotis mums svetima rytietiška 
prabanga. Vasaros rezidencijoje Genera- 
lifėje gėrėjomės kažkokią mistiką sukelian
čiomis kiparisų alėjomis, stengėmės pa
tirti mums nežinomų egzotinių augalų pa
vadinimus. Neiškėlę kojos iš Europos, jau
tėmės lyg stebuklingo skrajojančio kilimo 
nukelti į pasakiškus rytus.

Jeigu nieko kito Ispanijoje nebūtume 
matę, tai jau vien dėl Granados Alham
bros, Alkazabo ir Generalifės būtų apsi
mokėję ją aplankyti. Pamatėme naują, sa
vaimingą pasaulį.

Pagaliau iš Granados per Alicantę ėmė
me kilti į šiaurę, gėrėdamiesi medvilnės 
ir cukrinių nendrių plantacijomis, stebėda
mi eukaliptų ir kamštinių ąžuolų medžius, 
lydimi nebaigiamų alyvų medžių, kurie vi
soje Ispanijoje užima 15.000 ketvirtainių 
kilometrų plotą. Dar vėliau važiavome išti
sus kilometrus per apelsinų plantacijas, kol 
pagaliau pasiekėme netoli Valendjos gar
siąją „huertą", tūkstančiais kanalų drėki
namą žemę, kur auginami daugiausia ry
žiai. Čia matėme žymiai pasiturinčiau gy
venančių smulkių ūkininkų sodybas. Pra
sidėjo Ispanijos šiaurė, vėl grįžome į Bar- 
celoną. Viator.

žardį. Iš vienos pusės pagal tą augštą sie
ną iškasa aplinkui gilų griovį. Nuo miško 
pusės palieka atvirą spragą. Jos viršuje 
storomis virvėmis pritvirtina sunkius už
krenkančius vartus. Būrys drąsių vyrų, 
girioje nepertoliausiai vienas nuo kito pa- 
sisklaidę, šūkauja, būgnais triukšmą kelia, 
spiečia užtiktų dramblių kaimenę vis ar
čiau žardžio, vis arčiau prie spragos. Čia, 
sako, reikia ypatingo patyrimo ir gudrumo, 
kad iki pat užtvaros drambliai žmogaus 
nepastebėtų. Ir taip į tą pusę, kur triukš
mo negirdėti visa dramblių gauja ramiai 
eina, slenka. Bet taip atginti į pamiškę 
drambliai, išvydę stūksančią rąstų sieną, 
pradeda nerimauti, pykti, niršti ir ruoštis 
žūtbūtinėn kovon. Tai pavojingiausia me
džioklės valanda, kurioje kaip ant plauko 
kabo ne tik laimikis, bet gal ir ne vieno 
varovo gyvybė. Tuomet, davus ženklą, visi 
varovai, kaip vienas, pradeda įvairiais bal
sais staugti, odiniais bei bambuko medžio 
būgnais gausti ir Šaudyti.

Drambliai, to pragariško triukšmo apsup
ti, tarsi išprotėję, mėgina sklaidytis, pro 
ratu sustojusių varovų tarpą veržtis, bet, valiavus, imtina įsuoa gruc rvaiausn.u mani- ........

bilų, ant kurių puikiose tam tikslui jtaisy-. *»*•'*«« pabū-
tose kėdėse, tarnų vėduoklėmis Vėdinami, 
sėdi krašto valdovai ir jų dvariškiai. Kiek
vienas dramblys iki žemės yra uždengtas 
brangiais kilimais. Didžiulė vaidinu minia 
juos lydi, grodama įvairiais muzikos ins
trumentais, ypač būgnais. Tokios medžio
klės kartais užtrunka net ištisą savaitę.
Maharadžiai jas ruošia ne tiek dėl grobio, 
kiek dėl pramogos.

Anglai ir kiti europiečiai, į tokias me
džiokles leisdamiesi, nesilaiko visų ma- 
haradžių prabangių apeigų. Jiems svarbu 
pasigauti kiek galima daugiau dramblių. 
Juos taip gaudo. Plačioje pamiškėje ar pa
laukėje užtveria platų storų stačių rąstų

gremėzdas, nė nebando lipti, tik savo ilga 
nosimi mostiguoja ir laužo kartis.

SU PRIJAUKINTAIS DRAMBLIAIS
Iš girdyklos drambliai neskuba grįžti į 

miškų gilumą, bet, kaip arkliai ar asilai, 
sustoję pakrantėje, vienas kitą kasinėja. 
Gudrūs indai štai kaip sugalvojo juos čia 
sučiupti. Pačiais didžiaisiais stipriaisiais ir 
jau prijaukintais drambliais nepastebimai, 
ant nugaros prigulę, atjoja į ilganosių &m- 
būrį, išmeta keletą storų kilpų, kurių galai 
pritvirtinti prie prijaukintųjų dramblių. Ir 
taip vienam kuriam įkliuvus prasideda dvi
kovė tarp laukinio ir jau prijaukinto 
dramblio. Pagaliau laukinis, žmogaus stora, 
vinių prikalinėta kartimi iš viršaus per 
galvą vanojamas, pasiduoda ir kaip klus
nus vergas seka savo nugalėtoją.

ŽARDŽIAI
Labiausiai paplitęs ir gal įdomiausias yra 

šis pastarasis dramblių gaudymo būdas. 
Dar ir šiandien laisvųjų vietinių mahara- 
džių toji medžioklė yra mėgstamiausia ir 
triukšmingiausia pramoga.

Sutartą dieną sukviestiems svečiams su
važiavus, išeina ištisa eilė karališkų dram-

Apie lietuvius saloje
Vokiečių spauda pateikia informacijų 

apie savotišką atsitikimą Guam saloje, 
esančioje Ramiajame vandenyne. Esą po« 
kariniais metais tą salą pasiekę ir joje įsi
kūrę du lietuviai gydytojai, buvę Vokieti
joje DP. Tai gydytojas Dargevičius ir Dr. 
Falks (7). Šiedu gydytojai dirbę vienoje li
goninėje. Pagaliau vieną dieną jiedu gavę 
ligoninės vyriausio gydytojo pavedimą vie
ną pacijentą sterilizuoti. Pacijentas pats 
pareiškęs norįs būti sterilizuotas, tačiau 
minimi lietuviai gydytojai atsisakė šią ope
raciją atlikti. Dėl to abu gydytojai tremti
niai buvę suspenduoti.

NAUJAS LITERATŪROS ŽURNALAS 
„GABIJA"

Lietuvių Spaudos Centras Amerikoje iš
leido rašytojo Stepo Zobarsko redaguoto 
trimėnesinio literatūros žurnalo „Gabija“ 
pirmąjį numerį. Turinyje Jono Aisčio, Ber
nardo Brazdžionio, Fausto Kiršos, Juozo 
Krumino ir Antano Gustaičio poezija, 
Aloyzo Barono, Kazio Borutos, Jurgio Jan
kaus, Algirdo Landsbergio, Nelės Mazalai- 
tės, Antano Tūlio ir Bražviliaus prozos da
lykai, Jono Balio, Pr. Balučio, Kazio Bin
kio, Jeronimo Cicėno, Vinco Maciilno, An
tano Rimydžio ir J. Aisčio straipsniai. Žur
nalas turi 84 psl., iliustruotas dail. Prano 
Lapės darbo paveikslais ir autorių atvaiz
dais. Viršelio vinjetę piešė dail. P. Osmols- 
kis. Žurnalas talpina tikrai daug ir įdomios 
medžiagos. Kaina 1. dol. Adresas: Gabija, 
340 Union Ave., Brooklyn 11, N.Y.

gę, metasi'atgal. Ir, pagaliau, kitos išeities 
neberasdami, vienas po kito, kaip avys, su
lenda į žardį. Pakirtus apačioje virves, 
tuoj užkrenta kybą vartai ir laisvieji miš
kų galiūnai tampa savo karaliaus žmogaus 
vergais. Medžiotojai, patenkinti pavykusiu 
žygiu, tuoj lipa ant tvorų pasižiūrėti ir pa
sigėrėti taip senu, bet kas kartą vis nau
jai pasikartojančiu vaizdu. Įtūžę drambliai 
blaškosi į visas žardžio puses. Norėtų pul
ti, griauti, laužyti augštas rąstų sienas, ta
čiau priekyje išvysta gilų griovį, į kurį 
bijo įpulti. Nustoję vilties išbėgti, ima nirš
ti vienas ant kito, daužytis, stumdytis ir 

(Nukelta į 4 pusi.)

James Hilton #

SUDIE, PONE GIPSE
Išvertė K. Barėnas

Visi jie sakė: kaip nuostabu, kad jis taip greit at- Vieną dieną jis gavo laiška iš Šveicarijos, iš tenykš- 
jkyrė kiekvieno berniuko pavardę ir veidą. Jie nenu- čių draugu; smarkiai išcenzūruotas, bet jis suteikė šiek 
vokė, kokį artimą ryšį jis turėjo iš anapus gatvės. tiek žinių. Sekantį sekdadienį, perskaitęs senųjų ber-

Viską kartu suėmus, tai buvo didžiulis pasisekimas, niūkų pavardes ir biografijas, jis trupučiuką palaukė ir
Viską jis darė savotišku būdu, o jie žinojo ir jautė tai, 
padėdami reikalui. Pirmą kartą gyvenime jis pasijuto 
reikalingas kažkam, kas arčiausia jo širdies. Pasaulyje 
nėra kilnesnio jausmo, ir tas jausmas pagaliau buvo 
jam savas.

Jis taip pat sugalvojo naujų juokų — apie karininkų 
apmokymo korpusą, apie maisto normavimo sistemą ir 
apie visiems langams tinkamus uždangalus apsisaugoti 
nuo orinių puolimų. Pirmadieniais pasirodė paslaptin
gos rūšies kotletai, kuriuos Cipsas vadino „abhorren- 
dum" — „mėsa, kuria biaurimasi“. Gandąs pasklido — 
ar girdėjai paskutinę Cipso naujieną?

Septynioliktųjų metų žiemą Cateris prasirgo, ir Cip
sas, jau antrą kartą savo gyvenime, vėl ėjo Brukfildo 
vedėjo pareigas. O balandžio mėn. Cateris mirė, ir 
valdytojai paprašė Gipsą, ar jis „laikinai“ negalėtų pa
siimti vedėjauti. Jis pasakė sutinkąs, jei jie sutinka 
neskirti jo oficialiai. Tos paskutiniosios garbės, kuri 
pagaliau pasiekė jį, nejučiomis vengė, pats jausdamas, 
kad daugeliu, atvejų netiko, Riversui jis pasakė:

— Matote, esu nebejaunas žmogus ir nenoriu, kad 
žmonės — hm — perdaug iš manęs lauktų. Esu lyg tie 
naujieji pulkininkai ir majorai, kurių visur sutiksite 

tik kero metu gavę laipsnį. Eilini® — štai kas iš 
tikro esu.

1917 m. 1918 m. Cipsas pragyveno viską. Kiekvieną 
rytą sėdėjo vedėjo kabinete, spręsdamas įvairius klau
simus, žiūrėdama® skundų ir prašymų. Didžiulis paty
rimas leido jam pasitikėti savim. Laikytis santykių po
jūčio — štai pagrindinis dalykas. Tiek daug žmonių 
pasaulyje yra netekę jo.

Sekmadieniais koplyčioje dabar Jis skaitydavo tra
giškąjį sąrašą, ir kartais būdavo matoma ir girdima, 
kad jis verkia. Na, kodėl gi ne? — sakydavo mokykla; 
jis jau buvo senas žmogus; gal ką kitą Jie galėtų nie
kinti už silpnumą.

Jie surado net ir žodį apibūdinti jam, žodį, kiwis pra
dėjo prigyti: jis buvo prieškarinis.
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O kartą, šviesų mėnesienos vakarą, pasigirdo įspė

jimas dėl orinio puolimo pavojaus, kai Cipsas žemes
nėje ketvirtojoje turėjo lotynų kalbą. Beveik tuojau 
pat pradėjo šaudyti patrankos, ir kadangi aplinkui 
kraičiojo daug sviedinių skeveldrų, Cipsui atrodė, Jog 
geriausia bus likti ten, kur jie buvo, — apatiniame 
mokyklos pastato aukšte. Jis buvo pakankamai tvirtas

pridėjo:
— Tie keletas jūsų, kurie buvote čia prieš karą, at

siminsite Maksą Staefelį, vokiečių kalbos mokytoją. 
Kai prasidėjo karas, jis buvo Vokietijoje, lankydama
sis tėviškėje. Būdamas šičia, jis nusipelnė populiarumo 
ir turėjo daugelį draugų. Tie, kurie pažinojo jį, su gai
lesčiu sutiks žinią, kad praeitą savaitę jis žuvo Vaka
rų fronte.

Jis buvo truputį išbalęs ir po to atsisėdo, jausda
mas, kad padarė kažką nepaprastą. Šiaip ar taip, dėl 
to jis su niekuo nesitarė; dėl to niekas kitas negalės 
būti kaltinamas. Vėliau, išėjęs iš koplyčios, Jis išgirdo 
tvirtinant:

— Cipsas sake, kad Vakarų fronte. Ar reikia su
prasti, kad jis kovojo už vokiečius?

— Man rodos.
— Tada, atrodo, juokinga Jo paverdę skaityti kartu 

su kitomis. Kaip ten būtų, juk jis buvo priešas.
— Ak, man rodos, čia niekas kita, kaip tik viena tų 

čipsiškų idėjų. Senais vyrukas vis dar nepritrūksta 
jų-

Grįžęs į savo kamabarį, jis nepyko dėl tokių aiški
nimų. Taip, jis dar tebeturėjo jų — šitų garbės ir di
džiadvasiškumo idėjų, kurių vis labiau trūksta lauki
niu išvirstančiame pasaulyje. Ir jis galvojo: Brukfildas 
perims jas iš manęs, bet iš nieko kito jis neperimtų.

Paklaustas, kokios jis esąs nuomonės dėl durtuvų 
pratimų, atliekamų netoli kriketo pastato, tingiai ir du
sulingai kirčiuodamas, taip, kaip dažnai perdėtai bu
vo mėgdžiojamas, tuokart atsakė:

— Man rodos, kad tai yra — hm — labai biaurus 
būdas žmonėms žudytti.

Šitas pasisakymas nuidėjo tolyn ir džiaugsmingai 
buvo skleidžiamas — kaip Cipsas kažkurioms Karo 
Ministerijos aukštų varinių kepurių savininkams pa
sakęs, jog durtuvu kova esanti biauri. Tikras Cipsas.

ir taip gerai sumūrytas, lyg kokie puikūs apkasai, ku
riuos galėjo pasidarydinti Brukfildas; o kai dėl to, kad 
galėjo tiesiai pataikyti, na, tokiu atveju negalima tikė
tis išlikti, kokie Jie ten bebūtų.

Taigi jis toliau tęsė lotynų kalbos pamoką, truputį 
garsiau kalbėdamas, kai sudrioskėdaVo patrankų trink
telėjimai ir aštriu spiegimu sucypdavo priešlėktuvinių 
sviediniai. Kai kurie berniukai nervinosi; tik keletas 
pajėgė sukaupti dėmesį. Jis švelniai kalbėjo:

— Tau, Robėrtsone, gali atrodyti, kad šiuo ypatin
gu pasaulio istorijos metu — hm — Cezario reikalai 
Galijoje, vykę maždaug prieš du tūkstančius metų, 
yra — hm — kažkokie antraeiliai, o tas — hm — ne
taisyklingo veiksmažodžio ,.tolio" asmenavimas net dar 
mažesnės reikšmės. Bet, brangusis mano Robertsons, 
tikėk — hm — manim, tai ne pats tikrasis požiūris. — 
Kaip tik tuo metu visiškai netoliese trinktelėjo ypač 
garsus sprogimas. — Apie dalykų reikšmę — hm — tu 
negali spręsti iš jų keliamojo triukšmo. Ak, mano 
brangusis, ne. — Truputį susijuokia. — O tie dalykai, 
kurie — hm — turėjo reikšmės tūkstančius metų, ne
siruošia išnykti, jei koks dvokiąs pirklys savo labora
torijoje sugalvojo kokią nors naują šelmystę. — Sus- 
kardėjo nervingas juokas; Burovas, išbalęs, sulinkę ir 
besveikatis gamtos dalykų mokytojas, buvo pravar
džiuojamas Dvokiančiu Pirkliu. Kitas sprogimas, dar 
artimesnis. — Pakartokime — hm — savo darbą. Jei 
jau toks likimas, kad mes — hm — būtume netrukus 
užklupti jo, tegu jis randa mus užimtus — hm — kuo 
nors ypač rimtu. Ar nori kas nors savanoris versti?

Mainardas, apskritaveidis, drąsus, gudrus ir begė
dis, tarė:

— Aš, pone.
— Labai gerai. Atsiversk keturiasdešimtąjį puslapį 

ir pradėk apatine eilute.
Kurtinantieji sprogimai tebesitęsė: visas pastatas 

Šokinėjo, tarytum būtų buvęs nukeltas nuo pamatų. 
Turėjęs paversti kiek į priekį- Mainardas rado pusią* 
pį ir spiegdamas pradėjo:

— Genus hoc erat pugnae — tai buvo toks mūšis 
— quo se Germani exercuerant — kuris užėmė vokie
čius — Ak, pone, tai gerai — tai iš tiesų juokinga, po
ne — vienas geriausių tamstos —

Kilo juokas, o Cipsas pridėjo:
— Štai — hm — dabar jūs galite pamatyti, kad tos 

mirusios kalbos — hm — kartais vėl gali atgyti, a? A?
Po to jie patyrė, kad Brukfilde ir apylinkėje nukri

to penkios bombos, artimiausiosios kaip tik prie moky
klos sklypo. Užmušti devyni asmenys.

Istorija pasakota, perpasakota, gražinta.
— Mielas senasis berniukas nė per plauką nepasi

keitė. Surado net kažkokį gabaliuką senienų pavaiz
duoti tam, kas vyksta. Kažką iš Cezario apie tai, kaip 
kovojo vokiečiai. Negi gaH pagalvoti, kad tokių da
lyku, kurie vyko, užtiksi pas Cezarį? O tai, kaip jis 
juokiasi... žinote, kaip jis juokas!... tos ašaros rie
da veidu... niekada niekas nebuvo matęs Jo tiek daug 
juokiantis...

Jis išvirto į legendą.
Šitie seni ir sudriskę drabužiai, šitas vaikščiojimas, 

pradedąs panašėti į klūpčiojimą, jo švelnios akys, be
sistengiančios įžiūrėti pro plienių rėmų akinius, ir se
nove dvelkiantieji jo pasakymai — nė per atomą 
Brukfildas nebūtų norėjęs turėti Jo kitokio.

1918 m. lapkričio 11 d.
Rytą atėjo žinios; mokyklai paskelbtos ištisos ato

stogos, o virtuvės personalas buvo prašomas taip pai
kiai parengti stalą, kaip tik leido karo meto normos. 
Valgomajome buvo daug linkmybės ir dainavimo t 
svaidymosi duona. Kai triukšmui įsisautėjus įėjo Cip 
sas, akimirksniu viskas nurimo, o po to banga po ban
gos džiaugsmo šauksmų; įbedęs godžias ir žibančiai 
akis, kiekvienas žiūrėjo į jį, lyg į pergalės simbolį. Nu
ėjo Jis iki paaukštinimo, ir atrodė, kad nori kalbėti; 
jie nutilo, o Ji® po valandėlės papurtė galvą, nueijuokč 
ir vėl išėjo.

Diena buvo drėgna ir ūkanote, ir per kiemą eida
mas į valgomąją salę Jis nušiurpo. Kitą dieną liko gu
lėti lovoje su bronchitu ir išgulėjo iki po KalA-v- 
Jau tą patį lapkričio H d. vakarą, grįžęs iš v ’ 4ox 
salės, valdytojų įstaigai Jis pasiuntė atsistatydinimą.
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Tremties pren umeravlmosi 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, Postfacb 2, Ger
many. ♦ Australijoje 1 mėn. 5 šit* Amerikoje ir kitose pietų Amerikos 
šalyse: 1 mėn. 0,5 dol. ♦ Skelbimai: iki 15 žodžių 2,5 DM. Sveikinimai ir užuo
jautos 5 DM. Neapmokėti skelbimai nespausdinami. * Rankraščiai taisomi re

dakcijos nuožiūra, nesunaudoti nesaugomi.

Ką kalba Vilnius?
Metuvoje surenkamos senos vinys

Vilnius. Paruošų pirmininkas Jankevi
čius per Vilniaus radiofoną perdavė savo 
pranešimą apie paruošų vykdymus atei- 
nančiaią; metais. Tame pranešime buvo 
pabrėžtinai atkreiptas dėmesys ateinančiais 
metais visoje Lietuvoje vykdyti metalo 
laužo rinkimą. Iš anksto nustatomi planai, 
kiek turėtų būti surinkta metalo laužo ir 
jis privalo būti laiku transportuotas į su
rinkimo punktus.

(Įdomų, kas būtų padarytas kaltininku, 
jei nepasisektų surinkti iš anksto numa
tytas metalo normas. Tačiau žmonės vie
toje jau gerai pažįsta bolševikinę tikrovę 
ir, kad būtų išvengta priekaištų, reikia 
manyti, iš tiesų surinks metalo laužo nu
matytas normas. Jei ir nesisektų tiek me
talo laužo surinkti, tuo atveju, kad išven
gus apkaltinimų, greičiau paskutinę vinį 
iš sienos žmonės ištrauks, kad tik prisidė
tu prie sotinimo besotiškų Maskvos reika
lavimų. Tr.).

Aria ir vis nebaigia arti...
Paskutinio meto Vilniaus radiofono pra

nešimuose vyrauja žinios apie vykdomus 
žemės arimus, išvystant lenktyniavimus ir 
tuo būdu skelbiant „kovą už būsimą der
lių ateinančiais metais“.

Mažeikių kolchozininkai, vykdydami ko
vą už būsimą derlių, arimą tebevykdo že
mę pridengus gruodžio mėnesio gruodams. 
Čia daugiausia pasižymėjusi Pociaus va
dovaujama brigada. Iš arikų pasižymėjęs 
Malakauskas ir kt.

TREMTIES INFORMACIJA
8060 tremtinių perduoti vokiečių 

administracijai
IRO informuoja, kad gruodžio 1 dieną 

vokiečių administracijai buvo perduota per 
8000 užsieniečių tremtinių, iki šiol gyvenu- 
sų IRO stovyklose ir gavusių aprūpinimą.

Vokiečių administracijai perduotos šios 
stovyklos: Schleisheimo, Feldaflngo, Foeh- 
renwald, ir Augsburge Hochfeldo stovykla, 
kuri paskutiniu metu galutinai likviduota. 
Kitos paminėtos trys stovyklos, jas perda
vus vokiečių administracijai, ir toliau eg
zistuosiančios.

Vokiečių administracijai perduotose mi
nėtose stovyklose gruodžio 1 dieną buvo 
gyventojų: Schleisheime — 3289, Feldafin- 
ge 2040, Foehrenwalde 2480 ir Augsburg- 
Hochfeld 927.

IRO pateiktoje informacijoje pažymi, jog 
esą vilčių, kad iš 8000 asmenų, perduotų 
vokiečių administracijai, apytikriai skai
čiuojant, iki šių metų gruodžio 31 dienos 
apie 2000 turį vilčių išemigruoti.

Vaikų ligoninė taip pat perduota vokie
čiams. Taip pat nuo gruodžio 1 d. vokie
čių administracijai perduota IRO ligoninė 
Schwabinge, kur buvo gydomi tremtinių 
vaikai. Paskutiniu metu šioje ligoninėje dar 
tebebuvo 375 pacijentai.

Tik du emigraciniai centrai. IRO perda
vus vokiečių administracijai minėtas sto
vyklas, tuo tarpu šios organizacijos dispo
zicijoje tepaliko amerikiečių zonoje tik dvi 
emigracinės stovyklos, būtent Muenchene 
ir Ludwigsburge. Tačiau ir šiodvi stovy
klos numatomos gruodžio pabaigoje per
duoti vokiečių administracijai.

iškvietė visus, kurie buvo dokumentavęs!. 
Privačiai ir įvairiose stovyklose gyvenusie
ji tremtiniai, kurie buvo dokumentavęs! 
emigracijai į Jungtines Amerikos Valstybes, 
staiga gavo kvietimus vykti į emigracines 
stovyklas. Kvietimuose buvo pažymėta, kad 
į emigracines stovyklas būtų atvykta iki 
gruodžio 7 dienos. Iš įvairių stovyklų ne
maža išvyko įvairių tautybių asmenų ban
dyti emigracinės laimės.

Skautu pastogėje
♦ Gruodžio 2 d. į JAV su šeima išplau

kė buvęs Lietuvių Skautų Brolijos Vokie
tijos Krašto Vadeiva vyr. sktn. V. Šenber- 
gas. Lietuvos aviacijos pulkininkas V. Sen- 
bergas iki paskutinės dienos pasiliko ištiki
mas lietuvių skautų veiklai ir išvykdamas 
Vadeivos pareigas perdavė skautininkui A. 
Venclauskui. Sktn. A. Venclauskas yra bu
vęs L.S.S. „Baltijos“ Tunto tuntininkas.

♦ Buvęs Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos 
direktorius Dr. A. Palaitis gruodžio 3 d. iš
skrido su šeima lėktuvu į JAV. Dr. A. Pa- 
teitis buvo kartu ir PLSS „AUŠROS“ Tun
to globėjas.

♦ Kunigas V. Šarka, Grohno emigracinės 
stovyklos kapelionas, PLSS Vokietijos Ra
jono Kapelionas, vėl išleidžia gražų ir la
bai turiningą savaitinį-sieninį kalendorių
1952 metams. Kalendorius yra pilnai paruo- aprašymai. 219 puslapių.. Viršelis dail. VI. 
Mas. Tuo tarpu dar trūksta kiek lėšų ka- Vijeikio. Brošiūruota. Kaina 2,5 dol. 1951 
tenderių perduoti spaustuvei. metais išleista VENTOS.

Kas užauginama, viskas atiduodama...
Biržai. Vilniaus radiofono pranešimais 

Lietuvoje nesibaigia derliaus pristatymo 
akcijos. Nesenai buvo šaukiama apie atlie
kamus grūdų pristatymus. Po to sekė bul
vių pristatymai. Dabar prasidėjo praneši
mų banga apie cukrinių runkeliu pristaty
mus. Biržų rajono itin pasižymėję cukrinių 
runkelių geru pristatymu Medeikių kol
chozas, Nemunėlio - Radviliškio apylinkės 
kolchozai, Biržėnų kolchozas.

APIE KĄ NEKALBA VILNIAUS RADIO
FONAS:

Vatikano informacija apie vysk. Borise- 
vičiaus sušaudymą

Vatikanas. Vatikano radio siųstuvas pa
teikė informacijų apie Telšių vyskupo Bo- 
risevičiaus likimą. Vyskupas Borisevičius 
buvęs suimtas Telšiuose 1946 metais ir ne
trukus sušaudytas.

Pabėgo du ukrainiečių kunigai
New Yorkas. Jungtines Amerikos Valsty

bes pasiekė du ukrainiečių dvasiškiai, pro 
geležinę uždangą prasiveržę laisvan pa
saulin. Pabėgusiųjų pareiškimais Ukrainoje 
partizanai yra pririšę 5 sovietų kariuome
nės divizijas.

Ant medžio plausto per Baltiją į laisvę
Stockholmas. Gruodžio 10 di.eną du Rytų 

Vokietijos jauni jūrininkai, pasprukę iš 
laivo, plaustu per Baltijos jūrą pasiekė 
Švedijos pakrantes ir paprašė teisės apsi
gyventi.

♦ Gruodžio 5 d. Lietuvių Vasario 16 Gim
naziją Diepholze aplankė Weltkirchenrat 
atstovas. Apžiūrėjęs gimnazijos bei ben
drabučio patalpas, pabuvęs gimnazijos 
skaitykloje ir PLSS „AUŠROS“ Tunto 
būkle, minėtas atstovas pareiškė savo pa
sigerėjimą švara, tvarka ir kambarių bei 
skautų būklo skoningu įrengimu.

♦ Šiomis dienomis Diepholze apsilankė 
čia anksčiau gyvenęs PLSS „AUŠROS“ 
Tunto tuntininkas Bajoraitis. Jis 1949 mt. 
išemigravo į JAV, o šiais metais grįžo at
gal Vokietijon, kaipo JAV karys. Malonus 
svečias pasakoja, kad dalis jo draugų, lie
tuvių tremtinių, pateko į Korėjos frontą.

♦ Paskutiniu laiku, Lietuvių Vasario 16 
Gimnazijoje dažnai lankėsi bendrabutyje 
išlaikomų auklėtinių tėvai, atvykę aplan
kyti savo vaikus. Tėvai gauna nakvynę 
svečių kambaryje ir turi progos įsitikinti 
mokinių geru aprūpinimu ir maitinimu. 
Išvykdami visi tėvai reiškė gimnazijos va
dovybei pasitenkinimą.

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, ŽVAIGŽDES 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 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.

Atsiusta paminėti
Antanas Vaičiulaitis. VALENTINA. Ro

manas. Antroji pataisyta laida. Išleido 
VENTA. 141 puslapis. Brošiūruota. At
spausdinta 1951 metais. Amerikoje parda
vinėjama po 2 dol.

Antanas Sabaliauskas. NUO IMSRĖS 
IKI ORINOKO. Lietuvio misionieriaus

BALFas ir toliau veiks, bendruomenė 
darbuotojų nepristigs

IŠ PASIKALBĖJIMO SU PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKU
PR. ZUNDE

TREMTIS turėjo progos pasikalbėti su 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos pirminin
ku Pr. Zunde bendruomenės rūpesčių te
momis. Į pateiktą klausimą dėl susitari
mo su pabaltiečių centro įstaigomis suda
ryti bendrą Centrinę Pabaltiečių Atstovy
bę Pr. Zunde pareiškė:

— Mes su latvių ir estų centro komite
tais de facto visą laiką darniai bendradar
biavome, turėdami bendrus pasitarimus 
pabaltiečiams rūpimais klausimais. Pvz. dėl 
pabaltiečių dalyvavimo bendroje tremtinių 
organizacijoje pabaltiečiai visą laiką lai
kėsi vieningos nuomonės ir vieningos tak
tikos. Vėliau kilo sumanymas dėl sudarymo 
Centrinės Pabaltiečių Atstovybės Vokieti
joje. Tokia mintis mums kilo atsižvelgiant 
į laiko reikalavimus. Yra aišku, kad gali 
būti netolimas laikas, kada Vokietijoje pa
liks nedideli skaičiai pabaltiečių, gi reika
lų suma ir tuo atveju nemažės. Sumažėjus 
pabaltiečių skaičiui gali tekti bendron at- 
stovybėn apsijungti išeinant iš finansinių 
motyvų. Iš kitos pusės toks apsijungimas 
suteiks didesnio svorio įstaigose kalbantis 
pabaltiečių klausimais visiems bendrai ap
sijungus. Taigi, vadovaudamiesi šiais mo
tyvais, mes latviams ir estams savo laiku 
iškėlėme klausimą dėl sudarymo bendros 
atstovybės. Latviai ir estai šį klausimą ap
svarstė savo centriniuose komitetuose ir 
jam pritarė. Po to (lietuvių bendruomenės 
vadovybė) paruošėme statutą, kuris, įnešus 
kai kurių pataisų, latvių ir estų buvo pri
imtas. Pagal paruoštus ir priimtus nuosta
tus į Bendrą Pabaltiečių Atstovybę įeis po 
du atstovu: centrų pirmininkai ir pirmi
ninkų skirti asmens. Numatyti toki ben
droje atstovybėje postai: pirmininko, se
kretoriaus ir iždininko. Valdyba pamečiui 
keisis, iš eilės pirmininkaujant vis kitos 
bendruomenės pirmininkui.

Pirmoji bendros pabaltiečių atstovybės 
pastanga yra sumanymas įsteigti Baltų 
Spaudas Biurą, kuris informacine medžia
ga aprūpins vokiečių spaudą, teiks infor
macijų keliems šveicarų laikraščiams, už
megs ryšius su RIAS ir Laisvosios Euro
pos siųstuvu. Pažymėtina tai, kad šios in
formacijos bus paruošiamos tiek atskiriems 
laikraščiams, tiek radiofonams ne biulete
nio pavidale, bet atsižiūrint kam jos bus 
siunčiamos.

— Ar nenumatoma tokiai Pabaltiečių 
Bendrai Atstovybei įsteigti bendrą biurą, 
t.y. įsikurti bendrose patalpose?

— Tai ateities klausimas. Tuo tarpu dėl 
finansinių motyvų šis kląusimas atidėtas 
ateičiai.

— Teko patirti, kad PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba deda pastangų surasti pa
talpas Vasario 16 gimnazijai. Ar yra vil
čių tokias patalpas surasti?

— Gimnazijai patalpų ieškoma jau kuris 
laikės. Tatai daroma dėl eilės motyvų. Pir
miausia dabartinės gimnazijos patalpos dėl 
.stovyklinės aplinkos turi tam tikrų mi
nusų. Antra, geografiniu požiūriu Vasario 
16-sioš gimnazija nėra patogu pasiekti. 
Tačiau iki šiol tinkamų patalpų gimnazijai 
nepavyko aptikti. Lengviau gimnazijos pa
talpų klausimas spręstųsi statantis patal
pas. Tačiau mes esame nusistatę ieškoti 
kelių statybai gauti paramos, tačiau 
nenaudoti savo pinigų, kurių visą laiką 
jaučiamas trūkumas kitiems reikalams. 
BALFo direktorių viename iš paskutinių 
posėdžių JAV gimnazijos patalpų klausi
mas taip pat buvo svarstytąs ir principe 
pritarta patalpų įsigijimo klausimui. Ta
čiau dėl šito klausimo praktiško įgyvendi
nimo aiškinamasi su BALFo vadovybe 
toliau.

— Jei būtų surastos patalpos gimnazijai, 
ar tuo atveju kartu keltųsi ir Krašto Val
dyba?

— Jei pavyktų surasti patalpas, kuriose 
galėtų išsitekti gimnazija, bendrabutis ir

Neišleidžia iš Lietuvos Argentinos lietu
vaitės

Prieš pat karą iš Argentinos Lietuvon 
apsilankyti atvyko Zabulionienė su Argen
tinoj gimusia dukra. Karui prasidėjus jos 
paliko Lietuvoje ir iki šiol sovietų neišlei
džiamos grįžti Argentinon, nors jų, kaip 
Argentinos piliečių, likimu rūpinasi Ar
gentinos vyriausybė. Zabulionienės vyras 
Pranas Zabulionis gyvena Argentinoje. 
Paskutinės iš Lietuvos gautos žinios duo
da vilčių, jog Zabulionytė galiausiai gal 
galėsianti grįžti Argentinon. Paskutiniu 
metu ji lankėsi Maskvoje Argentinos kon
sulate. Tačiau jos motinai, kuri gimusi 
Lietuvoje, tuo tarpu dar nėra jokių vilčių 
iš Lietuvos išvykti.

Argentinoje studijuoja eilė lietuvių
A. L. Balsas informuoja, jog Argentinos 

universitetuose studijuoja eilė lietuvių. 
Daugiausia lietuviai studijuoja veterinari
ją. Buenos Aires universitete studijuojanti 
lietuvaitė Klusaitė pasižymi dideliais ga
bumais ir yra įtraukta pirmąja į gabiausių 
studentų garbės sąrašą.

25 metai lietuvių draugijai
Argentinoje jau 25 metus veikia Dr. Jono 

Basanavičiaus vardo Argentinos Lietuvių 
Centras. Paskutiniu metu ši draugija atžy
mėjo 25 metų savo veiklos sukaktį.

Susiorganizavo Kultūros Fondas
Montrealyje, Kanadoje, Laikinasis Lietu

vių kultūrininkų pastangomis numatyta 
suaoganizuoti Kultūros Fondą. Kultūros 
Fondui steigti išrinkta laikinoji valdyba.

Renka drabužius tremtiniams sušelpti
Montrealyje Kanadoje, Laikinasis Lietu- 

dar būtų vietos bendruomenės vadovybei, 
tuo atveju Krašto Valdyba keltųsi kartu. 
Tačiau tenka suabejoti, ar pasisektų to
kias dideles patalpas surasti.

— Nesenai išemigravo Krašto Valdybos 
sekretorius ir švietimo inspektorius Kara
lius. Jį pasekė Vasario 16 gimnazijos buv. 
dir. Palaitis. Nuolat tenka matyti informa
cijų apie vieno kito mokytojo išvykimą. Ar 
nėra pavojaus, kad Krašto Valdyba gali 
pristigti žmonių, o gimnazija mokytojų?

— Šitokio pavojaus nėra. Tuo tarpu cen
trui žmonių pasirinkimą turime. Gi Vasa
rio 16-sios Gimnazijos mokomasis perso
nalas sukomplektuotas visu 100®/«. Moky
tojai visi cenzuoti ir jų retas kuris ggali 
išemigruoti. Tačiau jei vienas kitas ir iše
migruotų, turėtume kuo pakeisti.

— Ar nesumažėjo mokinių skaičius dėl 
paskutinės emigracijos bangos?

— Ne. Šiuo metu bendrabutyje turime 
netoli 100 mokinių. Šin skaičiun neįeina 
mokiniai, su tėvais gyveną vietos stovyklo
je. Nuolat gaunama naujų prašymų moki
niams bendrabutin priimti. Susidaro įspū
dis, kad mokinių skaičius ne tik kad nero
do tendencijos mažėti, bet dar didėti.

— Ar daug atvyko pradinėn mokyklon 
mokinių po to, kai buvo bendruomenės 
paskelbta, kad bendrabutin galės būti pri
imami ir pradinės mokyklos mokiniai, ku
rie atvyks iš kitų vietovių, kur nėra lietu
viškų mokyklų?

— Jau yra atvykę apie 20 mokinių. Daug 
turima prašymų priimti mokinių, kurie at
vyktų iš kitų Vokietijos vietovių.

— Kadangi Tamstai tenka atstovauti ir 
BALFą Europoje, būtų įdomu patirti, ar 
BALFas pasibaigus IRO veiklai savo veiklą 
Europoje tęs?

—■ Taip. Jau yra aiškiai BALFo centro 
Amerikoje nusistatyta sudaryti sąlygas 
BALFo atstovybei Europoje išlikti ir IRO 
veiklai pasibaigus. Pagrečiui daromi žygiai 
vokiečių vyriausybėje dėl BALFo darbui 
paramos. Aišku, tam tikros reorganizacijos 
nebus galima išvengti. Teks BALFo atsto
vybei kiek susisiaurinti, tačiau darbas, 
ypač šalpos sektoriuje, bus tęsiamas ir to
liau, — pareiškė Pr. Zunde. -m-

Dramblni • • •
(Atkelta iš 3 pusi.) 

versti taip, kad kartais kuris nors mažes
nysis jų brolis lieka ir be uodegos.

Čia juos palieka porai dienų, neduodami 
ėsti nei gerti. Po to, jau pakankamai iš
vargusius, juos laukia žiauri ir skaudi 
mankšta.

Tam tikri žinovai, vadinami mahut, pri
jaukintais drambliais įjoja į žardį, kuriam 
nors nuošaliai stovinčiam laukinukui už
meta ant kaklo kilpą ir tempia jį laukan. 
Panašiu būdu visus išveda ir kiekvieno 
kojas pririša prie dviejų medžių

Taip sukaustytam ir nusiminusiam miško 
tvirtuoliui mahutas pradeda aiškinti pak
lusnumo taisykles būsimam šeimininkui. 
Paduoda ėsti. Užsispyrėlis neklaužada ne
nori imti. Tuomet mankštintojas vieliniu 
stimakoju vanoja jam kailį tol, kol prade
da ėsti ir tuo pareiškia savo visišką pasi
davimą. Bet. sako, pasitaiko ir tokių pik
čiurnų, ypač senių dramblių tarpe, kurie 
verčiau leidžiasi užmušami, negu nusilen
kia žmogui.

Poetiškiausia mankštos dalis paliekama 
nakties metui. Degančių žibintų prieblan
doje, keliems vyrams šiaudų kūliais tri
nant dramblio šonus, mahutas dainuoda
mas įkalbinėja dramblį užmiršti laisvę ir 
pasiduoti žmogaus valiai.

— Graži girios laisvė, — sako mahu
tas, — bet dar gražesnis Eaj Mahal (kara
lių rūmų) gyvenimas. Ten tave apvilks 
aukso kilimais, valgysi gardžius ryžius, 

vių Organizacinis Komitetas kiekvieną sek
madienį vykdo rūbų rinkimą sušelpti Vo
kietijoje patikusiems lietuviams tremti
niams.

Tremties
JAV:

Mr. A. Siliūnas
5125 So La Crossc Avė, 

Chicago 38, UI.
Mr. W. Stuogis 

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. 8JL

Argentinoje:

Kiti talkininkai: TREMTIS ta
ri dar visą eile malonių talkininkų JAV: 
Mr. J. Jašlnskas So Bostone, Mr. J. Cicėną* 
Omaha, Mr. Pr. Pravilionis Rockforde, 

, ,, _ , Mr. VI. Petrauskas Wankegau, kurie tal-
Sr. L. Kancauskas kiną ypaf knygų paskleidime. Per Jnos

Calle Paso de Burgos 1783. vietoje TREMTIES Bičiuliai gali įsigyti bei 
Avellaneda. B u e n o g Ai r e s. užsisakyti naujausius TREMTIES Iridlitins

Keliais 
sakiniais

Radaras, „girdįs“ širdies plakimą. Vokie
čių spauda praneša, kad inž. R Haas iš
radęs prietaisą, kuriuo galima iš tolo nu
statyti žmogaus širdies plakimą. Aparatas 
toks jautrus, kad su juo galima nustatyti, 
ar, pavyzdžiui, po sniego griūtimi nėra 
žmogaus. Teigiama, kad su šiup aprata 
būsią galima nustatyti, ypač anglies kasy
klose įvykus nelaimėms, ar nėra užgriūtų 
žmonių. Toks nustatymas esąs galimas tol, 
kol užgriūtieji dar yra gyvi, nes tik jų 
širdims plakant aparatas reaguojąs.

Kurie Amerikos miestai bus sovietų ato
minių puolimų taikiniais? Spauda gausi 
įvairiais spėliojimais, į kur būtų karo at
veju nukreipti pirmieji sovietų atominiai 
puolimai. Spėliojama, kad pirmaisiais‘so
vietų atominių puolimų taikiniais taptų 
šie Amerikos miestai: Hartfordas, Phila
delphia, Baltimore, Richmond, Atlanta, 
Detroitas, Čikaga, New Orleans, San Fran- 
cisko ir Portland. Manoma, kad New Yor
kas ir Los Angeles nebūtų puolami dėl to, 
kad Maskva nesusilauktų amerikiečių ato
minių puolimų.

Vertimas, kuris laikomas nuostabiausia, 
Vatikano išleistame naujame lotynų kalbos 
žodyne amerikiečių mėgiamas žodis „O.K.“ 
išverstas į Amen. Šis vertimas laikomas 
nuostabiausiu vertimu pasaulyje...

Pirmoji korėjietė Amerikos „marti“. 
Amerikietis seržantas John Morgan pir
masis iš amerikiečių karių susituokė su 
korėjiete, kilusia iš Seuol, kuri gavo leidi
mą įvažiuoti Amerikon. Tai esanti pirmoji 
Amerikos „marti“ korėjietė. •*

Sapne surado sūnaus kapą. Anglė Ellen 
Watson visą laiką sielojosi negalėdama ži
noti kur galįs būti palaidotas buvusiame 
kare Prancūzijoje, Diunkirchenę žuvęs jos 
sūnus. Galiausiai motina susapnavusi sap
ną, kuriame pasirodęs sūnus ir nupasako
jęs vietą, kur jis yra palaidotas. Toje vie
toje tikrai buvęs rastas palaidotas sūnus.

Vienintelis pasauly moksleivių miestas
Buenos Aires miesto dalyje jau keli Ine

tai veikia vaikų miestas (Ciudad Infanta). 
Ten yra vaikų teatras, bendrabučiai, val
gyklos, miesto valdyba, nuovada, žaidimų 
skyriai ir t.t. Viskas padaryta liuksusiniai, 
minitiūrinėj formoj. Priimami vaikai nuo 
2 metų ir auginami iki 6 metų. 200 vaikų 
gyvena viduje ir 500 kas rytas atvežami ir 
vakare nuvežami jų tėvams. Viskas nemo
kamai. Viduje auginami neturtingų tėvų 
vaikai aprengti taip puošniai, kad išėję 
gatvėn nepamatytų gražiau apsirengusių 
vaikų. Tai ponios Eva Peron vadovaujamo 
Visuomenės Paramos Fondo kūrinys, vien- 
intėlis savo rūšies visame pasaulyje.

Greta šio vaikų miesto, 27. X. 51 ati
darytas moksleivių miestas (Ciudad Estu- 
diantil). Penki kvartalai apstatyti puikiau
siais rūmais, su maudymosi baseinais pas
togėse ir atvirame ore ir su visais įrengi
mais sportui. Kiekvienam moksleiviui yra 
atskiras kambarys su maudyne. Skaitykla, 
koncertų salė, vienu žodžiu, įrengta visa 
kas reikalinga moksleivio sielai ir kūnui 
ištobulinti. Visas išlaikymas nemokomas. 
Priimami tik neturtingų tėvų vaikai.

Paslaptingi atentatai Vokietijoje
Praėjusią savaitę Bremene, Vakarų Vo

kietijoje, gavęs per paštą užminuotą siun
tinį žuvo Bremene išeinančio laikraščio 
,.Bremer Nachricht.“ redaktorius Dr. Adolf 
Wolfard. Panašus siuntinys sprogo viena
me pašte; o trečią tokį siuntinį gavo vie
nas pramonininkas, tačiau jam siuntinys 
atrodė įtartinas ir tokiu būdu tasai preky
bininkas išgelbėjo savo gyvybę. Ištyrus pa
aiškėjo, jog sprogstamieji užtaisai gaminti 
naminiu būdu. Sprogstamoji medžią gana 
stipri. Šie siuntiniai su užtaisais buvo siųs
ti su pastabomis prie adresato: „Būtinai 
adresatas siuntinį pats atidaro“. Vokiečių 
policija ieško nusikaltėlių.' 

gersi tyrų šaltinių vandenį... Broluži, 
žmogus stipresnis už tave. . Žmogus tavo 
dievas ... Nulenk jam savo galvą .. Klau
syk jo įsakymų... Būsi laimingas, gyven
si turtingai, ramiai ir ilgai!...

Dramblys visdėlto netiki tais meiliais 
žodžiais. Paskutinį kartą, pakėlęs savo 
šnipą, gailiai ir stipriai sustaugia ir pa
žvelgia į mišką, kuris jam buvo didžiausia 
laimė ir turtas.

atstovybės
Belgijoje: *..

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

Brazilijoje:
Sr. St. Jaseliūnas,

Av. Churchill 94-11® 8/1.118
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 išleistos 
knygos yra (rištos drobėje.
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