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Belaisviu sulasai Korėjoje
Korėjoje pokalbiai dėl ginklų paliaubų 

dar vis tęsiasi. Nugalėjus vieną kliuvinį, 
komunistų sudarytą, randasi klausimų, 
kurie vėl trukdo atsiekti paliaubų. Pasku
tiniu metu buvo prieita prie belaisviais 
pasikeitimo klausimo. Iš komunistų pusės 
atsiųstoji delegacija darė Įvairius truk
dančius ėjimus ir atrodė, kad šis klausi
mas bus sunkiai Įgalimas. Staiga, gruodžio 
1® dieną, po kietos Jungtinių Tautų karo 
vadovybės delegacijos laikysenos, iš ko
munistų pusės buvo padaryta nuolaidų ir 
jie sutiko pasikeisti turimų belaisvių są
rašais, kad būtų galima toliau kalbėtis be
laisvių pasikeitimo procedūros klausimais.

Iš komunistų pusės buvo pateiktas są
rašas, kuriame telpa 11100 Jungtinių Tau
tų karinių dalinių belaisvių. Tarp tų be
laisvių sąraše yra 3100 amerikiečių, 7000 
pietų korėjiečių, 1000 kitų Įvairių tautų 
karių, Korėjoje kovojančių po Jungtinių 
Tautų vėliava. Jungtinių Tautų karo vado
vybės oficialiais pareiškimais pasigendama 
dar 100 000 kovotojų, jų tarpe 10 000 ame
rikiečių karių, kurie laikomi dingę be 
žinios.

Jungtinių Tautų karo vadovybė Korė
joje turi sąrašą, šiaurės korėjiečių ir ki
niečių belaisvių, kurių skaičius siekia 
132 474. Tuo tarpu iš komunistų pusės pa
reikšta, jog tasai sąrasas nėra pilnas. Pre
tekstas naujam kliuviniui.

Komunistų Įteiktame JT karių belaisvių 
sąraše rasta gen. Dean pavardė, kuris 
praėjusiais metais, pirmą Korėjoje kovų 
mėnesi, po kovų Taejone buvo laikomas 
žuvusiu, kadangi apie jo likimą pasigesta 
žinių. Taip pat kalbamame sąraše rasta 
pavardė AP karo korespondento fotografo 
Frank Noel.

Pasikeitę belaisvių sąrašais abi pusės 
arčiau su jais susipažins ir tik po to vėl 
bus tęsiami tolimesni susitikimai ginklų 
paliaubų reikalu, jei iš komunistų pusės 
nebus padaryta naujų trukdymų. Jungti
nių Tautų karo pajėgoms Korėjoje vado
vaująs gen. Ridgway Įspėjo komunistus 
nepažeisti neutralumo nuostatų. Paskutiniu 
metu pastebėta, kad eilė komunistų dele
gacijos susiekimo priemonių nesilaiko su
tartų taisyklių ir kelyje į pasitarimus jų 
neatžymi pastebimais ženklais. **

TRUMPAI
♦ Anglijos ministeris pirmininkas Chur- 

chillis ir užsienio reikalų ministeris Edenas 
Paryžiuje turi pasikalbėjimus su Prancū
zijos vyriausybės atstovais. Kalbama dėl 
Vokietijos Įjungimo j numatomas Europos 
Gynybos karines pajėgas.

♦ Paskutiniu metu Vokietijos Įjungimo 
j Europos gynybą klausimas atsidėjus 
svarstomas Amerikos, Anglijos, Prancūzi
jos sostinėse. Juo domisi ir vokiečiai. Ma
noma, kad apie ateinanti pavasari gali bū
ti prieita prie konkretaus Vokietijos Eu
ropos gynybon Įjungimo viena ar kita for
ma. Numatoma sudaryti iki 12 vokiečių 
divizijų.

♦ Gen. Eisenhoveris pareiškė pritariąs 
Europos valstybių federacijai; atsižvelgiant 
| esamus pavojus tautų susijungimas bū
tinas.

♦ Jungtinėse Amerikos Valstybėse karo 
gamyba nepaprastai padidėjo, kuriai kas 
mėnuo išleidžiama 2 miliardai dolerių.

Diskusijos dėl 
nusiginklavimo

Sovietų užsienio reikalų ministeris Vy- 
įinskis Jungtinių Tautų posėdžiuose, at
mesdamas Vakarų siūlomą nusiginklavimo 
planą, pareiškė, jog tasai planas sovietams 
nepriimtinas, nes vakariečiai tenori patir
ti, kokias pajėgas turinti Sovietų Sąjunga. 
Iš tolimesnių Vyšinskio pareiškimų aiškė
ja, kad sovietai sutiktų su tokiu nusigin
klavimo bei ginklų apribojimo planu, jog 
juo vadovaudamiesi, galėtų reikalauti ki
tas šalis nusiginkluoti, gi pas save vengtų 
Įsileisti tarptautinių komisijų, kurios ga
lėtų patikrinti, ar tatai vykdo ir sovietai.

Jungtinių Tautų visumos susirinkimo 
Paryžiuje politinės komisijos posėdžiuose 
ir toliau svarstomas ginklavimosi apribo
jimo klausimas, tačiau dažniausiai čia su
silaukiama sovietu prieš pasisakymo.

Sekantis Tremties numeris
Sekantis TREMTIES numeris išeina 1952 

metais sausio 20 dieną. Jis bus siunčiamas 
visiems jį užsisakiusiems. Paskutiniu laiku 
dėl didesnio mūsų tautiečių pajudėjimo i 
■šjftrius daug kas nespėjo pranešti lai
kraščio administracijai, kad išvyksta. Daž
no numerio grjžta ris daugiau nepasiekę 
adresatų. Dėl to Vokietijoje gyvenantiems 
tautiečiams tik tiems laikraštis toliau bus 
riončiamas, kurie vienokiu ar kitokiu bū
du pareikš noro toliau jį gauti. TREMTIES 
prenumerata pusmečiui 4 DM, 3 mėn.

DM. TREMTIS.

Per Jungtinių Tautų radio siųstuvų 
Lietuvos klausimais

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO MIN. ST. LOZORAIČIO KALBA PER JT PARYŽIUJE RADIJĄ
Gruodžio 7 dieną Palais Chaillot Pary

žiuje Įrengtame Jungtinių Tautų radiofone 
Lietuvos Diplomatijos Šefas min. St. Lo
zoraitis kalbėjo Lietuvos klausimais. Min. 
Lozoraitį kalbėti pakvietė vokiečių spe
cialus korespondentas prie Jungtinių Tau
tų E. Peterich, žinomas publicistas ir poe
tas, buvusio karo metais gyvenęs tremty. 
Pirmiausia Peterich vokiečių radiojo klau
sytojams pristatė Lietuvos Diplomatijos 
Šefą min. Lozoraitį, prašydamas tarti žo
dį. Lozoraičio kalba buvo perduodama vi
sų Vokietijos radio stočių.

Min. Lozoraičio pareiškimo 
turinys:

Lietuva yra Vokietijos kaimynė ir kar
tu su Estija ir Latvija sudaro vadinamų 
Baltijos Valstybių grupę. 1940 metais Lie
tuva buvo Sovietų Sąjungos užpulta, oku
puota ir prieš lietuvių tautos valią Įjungta 
1 sovietų valstybę. Tačiau Baltijos valsty
bių nepriklausomybės sunaikinimas buvo 
viso civilizuoto pasaulio pasmerktas ir 
tarptautiniai nepripažintas. Išsyrus labai 
neskaitlingas išimtis, beveik visos pasaulio 
valstybės, taip pat ir didžiosios valstybės 
su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis 
pryšaky, laiko Lietuvą laikinai okupuota 
valstybe. Kalbėdamas apie didžiąsias val
stybes, aš su tikru pasitenkinimu ir dėkin
gai pažymiu, kad Vokietijos Federalinė 
Respublika Baltijos Valstybių klausimu 
užėmė tokią pat poziciją ir ją išreiškė la
bai tiksliai, net elegantiška formule. Aš 
esu tikras, kad šis Vokietijos gestas susi
lauks gilaus atbalsio tiek pas lietuvius už
sieny, tiek pačioje Lietuvoje.

Kadangi Lietuvos įjungimas į Sovietų 
Sąjungą nepripažintas, mes galime ir to
liau turėti užsienyje savo diplomatines ir 
konsuliarines atstovybes. Jos pilnai veikia 
prie Šventojo Sosto, Jungtinėse Valstybė
se, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoj, Pietų 
Amerikoj. Prie Lietuvos diplomatų užda
vinių priklauso reikšti nepakeičiamą mūsų 
tautos valią atstatyti savo nepriklausomy
bę, rūpintis interesais daugelių tūkstančių 
lietuvių, kurie užsieny rado prieglaudą nuo 
bolševikų persekiojimo ir informuoti kitas 
tautas apie sovietines okupacines valdžios 
vykdomą Lietuvoje priespaudą.

Savo ilgoje istorijoje Lietuva daug per
gyveno ir iškentėjo. Lietuvos didžioji ku
nigaikštystė pakartotinai vedė karus prieš

AD. J. KIZLYS

Chnrdiillio politika ir pasaulio 
padalinimo idėja

TREMTIES 71 ir 72 Nr. peržvelgiau da
bartinio Didžiosios Rritanijos ministerio 
pirmininko W. Churchillio politikos prin
cipus ir jo taktiką su Sovietų Rusija bei 
vokiečiais. Su Sovietų Rusija, suglaustai 
tariant, Churchillis mano, reikia kalbėtis 
ir kartu ginkluotis, gi vokiečiams turi būti 
suteikta garbinga vieta Europos Armijoje 
ir, apskritai, atstatyta Vokietija Šitaip, 
kaip jau minėjome, Churchillis kalbėjo 
būdamas opozicijoje, ta pačia tema kalbė
jo per paskutiniuosius rinkimus į parlamen
tą ir dabar matome jį tų pačių tikslų sie
kiantį. Nebe Churchillio sugestijų Prancū
zijos prezidentas Vincent Auriol š. m. lap
kričio mėnesį, atidarydamas Paryžiuje 
Jungtinių Tautų visumos susirinkimą, iš
reiškė pageidavimą susitikti keturiems di
diesiems (Amerikai, Anglijai, Prancūzijai 
ir Sovietų Rusijai) ir tiesioginių derybų 
keliu bandyti išlyginti esamus ginčus tarp 
Rytų ir Vakarų. Nors toks būdas politi
niams neaiškumams spręsti yra visai nede
mokratiškas, tačiau dėl tokio pasiūlymo, 
be Prancūzijos ir Britanijos, reiškė pasi
tenkinimą Italija ir kai kurios kitos valsty
bės. Prisimindami Churchillio tezę ir ži
nodami Sovietų Rusijos siekimus, tegalė
tume prieiti išvados, kad tokios derybos 
tegali būti sėkmingos vadovaujantis įtakos 
zonų pasidalinimo principu. Taigi šis ke
lias nei mums, nei kuriai kitai mažesnei 
tautai negalėtų kelti teigiamų lūkesčių. 
Taip pat tenka sutikti su faktu, kad nors 
toks įtakos zonomis pasidalinimas priešta
rautų demokratijos principams, Atlanto 
sutarčiai (Chartai) ir Jungtinių Tautų Or
ganizacijos dvasiai, bet, deja, jau šiandien 
kai kurių demokratijų šis „sugyvenimo“ 
kelias peršamas ir mėgimas.

Tačiau šį didžiųjų susitikimo realizavi

Maskvos valdovus, priešindamasi jų verži- 
muisi į vakarus. Lietuva daug prisidėjo 
prie Europos apgynimo nuo totorių ir bu
vo jų teriojama. Tačiau tai, ką mums at
nešė bolševikų viešpatavimas — kančios, 
persekiojimus, materialinių turtų, ir kas 
ypačiai pavojinga, žmonių gyvybių naiki
nimas, visa tai sudaro sunkiausią kata
strofą, kokią ligšiol buvo kada nors Lie
tuvą ištikusi. Nėra jokios tautinio , religi
nio ar dvasinio gyvenimo srities, kuri bū
tų likusi saugi nuo sovietų visagalės poli
cijos ir komunistų prievartos.

Kiekvienas tautinės dvasios pasireiški
mas laikomas nusikaltimu, baudžiamu 
veiksmu. Tokiame katalikiškame krašte 
kaip Lietuva, kurią Šventasis Tėvas Pi
jus XII vienoje savo kalbų pavadino toli
miausiu katalikybės avanpostu šiaurėje, 
Bažnyčia, krikščionybė, kietas ir tikintieji 
persekiojami ypatingu įniršimu. Mokslas 
ir menas paversti katorginiais darbais ko
munizmui, sovietai kėsinasi nuslopinti 
kiekvieną laisvą mintį, išrauti net atsimi
nimą apie laisvą, žmonišką, gražų gy
venimą. O kadangi jie negali sunaikinti 
dvasios, — jie naikina žmones, deportuo
dami į Sibirą vyrus, meteris ir vaikus.

Bet lietuvių tauta tvirtai laikosi savo 
tautinių idealų, nepriklausomybės siekimo, 
tikėjimo ir tų bendrai žmoniškų vertybių, 
ant kurių buvo pastatyti, ir bus vėl at
statyti, didingi Europos civilizacijos rū
mai. Lietuvos rezistencija, tiek moralinė, 
tide aktyvi nesiliauja.

Šitoj sunkioj kovoj mus veda ne tik 
viltis, bet ir įsitikinimas, kad lietuvių tau
tos valia bus įvykdyta ir mūsų nepriklau
soma demokratinė valstybė bus atstatyta. 
Mes tvirtai tikime į Dievo teisingumą. Mes 
esame įsitikinę, jog civiliuotas pasaulis, 
kurs ne tik moraliai, bet X materialiai bei 
kariškai yra galingesnis už tuos, kurie 
grąso žmonijai, atstatys tarptautinę tarką 
ir taiką. Mes, lietuviai, esame taikinga tau
ta, bet mes laikome, kad taika gali būti 
atstatyta, ir bus atstatyta, tiktai ati
taisius tarptautinius nusikaltinmus ir pa
darytąsias tautoms skriaudas. Mes pasi
tikime sveiktu protu pasaulinėj politikoj, 
kurs negali leisti, kad tuo metu, kai ko- 
lonialės tautos steigia savo nepriklausomas 
valstybes, šimtas milijonų europiečių, jų 
tarpe ir lietuviai, paliktų vergais žiauriau
sios kolonialės imperijos, kokių istorija 
nepažįsta.

Aš nuoširdžiai sveikinu Vokietijos klau

mą kiek atvėsino JAV prezidento Truma- 
no pareiškimas, kuriame jis sako, kad mie
lai sutiktų matyti Staliną savo svečiu Va
šingtone. Trumanas pakartojo tą pat, ką 
jis, maždaug prieš metus, buvo sakęs dėl 
trijų didžiųjų susitikimo, būtent: Amerikos 
atstovai į didelės reikšmės konferencijas 
važiuoja ir į užjūrius, dėl trijų didžiųjų 
susitikimo dabar eilė Sovietų Rusijai atsi
lankyti Baltuosiuose Rūmuose. Po tokio 
Trumano pareiškimo Sovietų Sąjunga, pa
sak Herald Tribune (1951. XI. 21), „tuojau 
pakėlė geležinę uždangą, kad parodytų 
Juozapą Staliną ligonio lovoje“ (Tassas bu
vo paskelbęs, kad Stalinas serga).

Koks tolimesnis ėjimas, neįvykus trijų 
didžiųjų susitikimui? Ką siūlytų W. Chur
chillis? Į šį klausimą atsako N. Russel He
rald Tribune: Trumanui ne taip svarbu 
(samprotauja Russel) susitarimo vieta — 
Vašingtone, Maskvoje ar kur nors kitur. 
Bet jis (Trumanas) yra giliai nusivylęs, va
dovaudamasis patyrimu Potsdamo konfe
rencijoj, ir priešingas aukštųjų pasitari
mams ... Jis jaučia, kad geriausia dirva 
likviduoti Rytų-Vakarų ginčui yra Jung
tinės Tautos. Jis privačiai ir viešai tvirti
na, kad durys tokiems pasitarimams vi
suomet yra atidarytos ... Toliau N. Russel 
sako, jog yra daug galimybių, W. Chur- 
chillui keliaujant vienam pas Staliną, kal
bėti Vakarų vardu ginče su Rytais, tačiau 
tuo atveju, kai W. Churchillis būtų gerai 
informuotas apie JAV politiką ir jai ne
prieštarautų. Tokiam žygiui ir tokiai Chur
chillio laikysenai derybose su Sovietais 
Trumanas pritartų...

Vekseliai Vokietijai. ..
Netenka abejoti, kad sovietai norėtų tri

jų ar keturių didžiųjų konferencijos, kaip 

sytojus ir klausytojas, reikšdamas įsiti
kinimą, kad Lietuvos nepriklausoma vals
tybė bus atstatyta ir ji turės draugingus 
santikius su savo kaimynu Vokietija de
mokratinės Europos rėmuose.

PRANEŠIMAS
Mes, Lūbecko Artillerie Kaserne Lietu

vių Apylinkės Komitetas, susirinkęs po
sėdžio š/m. gruodžio 1d., nutarėme sulai
kyti mokėjimą solidarumo mokesčio, mo
kamo Tautos Fondui

To priežastis yra pasireiškę paskutinieji 
nesutarimai VLIKo, kas labai sumažino 
VLIKo autoritetą mūsų bendruomenės 
akyse.

Mokestis Tautos Fondui nebus mo
kamas tol, kol VLIKas nesusitars su Lie
tuvos Diplomatų Šefu. Dabar turimas su- 
rimktas mokestis ligi to laiko bus laiko
mas Apylinkės kasoje. Komitetas.

KALĖDOS — MAŽŲJŲ DŽIAUGSMO, SU
AUGUSIŲJŲ SUSIMĄSTYMO ŠVENTĖ.

jie nori keturių užsienio reikalų konferen
cijos (... vadovaujantis jų pačių pareiški
mais), bet tik, žinoma, Maskvoje ar Berly
ne, bet ne Vašingtone, Paryžiuje ar kur 
nors kitur Vakaruose. Atrodo, kad tuo at
veju Stalino sveikata būtų patenkinama...

Esant tokiai padėčiai, bent artimoje atei
tyje, netektų laukti trijų didžųjų susitiki
mo. Churchillio planas, visa tai greitu lai
ku realizuoti, nevyksta. Atrodo, to paties 
jis bandytų siekti Eidamas kitu keliu — 
pavieniui. Jis greit įvykdė pasimatymą 
Londone su Vakarų Vokietijos kancleriu 
Adenaueriu ir, kaip matyti iš pranešimų, 
susitarė visais svarbesniais klausimais. 
Churchillis, kai jam reikalingas „sąjungi
ninkas“, būva labai dosnus (praktika su 
Sovietais Antrojo Karo metais); dėl to, 
vertinant pranešimus dėl Adenauerio vizi
to, ir atsimenant pirmykščius Churchillio 
pareiškimus dėl Vokietijos (pradedant 
Potsdamo konferencija ir iki šių dienų), 
netenka abejoti, kad Churchillis Adenaue
riui bus išdavęs atitinkamą vekselį... At-

(Nukelta į 3 pusk)

Tremties pranešimas
Dėl TREMTIES suretėjusio pasirodymo 

yra gauta visa eilė laiškų, kuriuose reiš
kiamas apgailestavimas, kad TREMTIS 
ateinančiais metais tepasirodys tik vieną 
kartą. Visų gautų laiškų ir pareiškimų jo
kiu būdu nėra (manoma patalpinti, nors 
jų paskelbimas skaitytojui parodytų, koks 
jautrus skaitančiosios visuomenės prie
raišumas yra prie TREMTIES. Nemaža ra
dosi asmenų, lietuviškos spaudos Bičiulių, 
kurie pasisiūlė su asmeniška parama, kad 
tik TREMTIS ir toliau kas savaitė galėtų 
rodytis. Amerikoje eilė asmenų sudėjo ke
lis šimtus dolerių, iš Australijos yra pasi
siūliusių būti eilės numerių garbės leidė
jais. TREMTIS nuoširdžiai dėkoja lietu
viškosios spaudos nuoširdiems Bičiuliams, 
tačiau pasilieka prie savo ankstesnės pa

Savomis temomis
šventiniai susimastymai

Taikos metais, gyvendami laisvoje tėvy
nėje, įvairių metinių švenčių proga buvo
me įpratę vieni antriems linkėti Liksmų 
švenčių, gi Naujuosius Metus sutikdavome 
su linkėjimais Laimingų Metų. Ir šiandien, 
brendant varganą tremtinio kelią svetimo
se šalyse, vieni kitiems palinkima, dau
giausia vadovaujantis iš tėvynės atsivežtu 
įpratimu, Linksmų švenčių, Laimingų 
Naujųjų Metų. Tačiau kiekvienas linkė
tojas jaučia, kad tie linkėjimai dabar kaž
kaip nelimpa prie širdies, juos Išreiškiant 
jaučiamas tam tikras abejingumo jausmas. 
Linkima ir kartu jaučiama, kad tie linkė
jimai nesiderina su išgyvennama tikrove, 
kad jais sunku sušildyti tremtinio pasto
gę, kurioje kiekvienoje — ir kaip tik šven
čių dienomis — vietoje šventinės nuotai
kos dažniausia atsilanko grubi slėga, šal
danti sąnarius ir pakertanti jėgas. Gyve
nant tėvynėje Kūčių vakarą buvo įprasta 
susirinkti šeimoms į krūvą, artimiesiems, ir 
— vieni kitiems linkint nuotaikingų šven
čių — draugėje jaukiai praleisti tą iškil
mingą vakarą. Nūdien reta kas gali šitaip 
šventes praleisti. Vieno motina likusi tė
vynėje, kito tėvas, trečio brolis, gal būt 
šaldamas Kūčių vakarą miškuose ieško 
užuovėjos; daug kas atskeltas nuo šeimos 
pasiekė Vakarus, gi artimieji nukeliavo 
grubų tremtinio kelią į Rusijos plotuose 
išmėtytas priverčiamųjų darbų stovyklas. 
Ir vieni, ir kiti, atėjus šventėms, kas tik 
yra gyvųjų tarpe, su širdgėla prisimins sa
vo artimuosius, savo ir savo artimųjų sun
kią dalią. Dėl to ir linkėjimai Linksmų 
švenčių šiandien kažkaip skurdžiai nuaidi, 
žinant, kad daug kam iš tiesų šventės ne
bus linksmos, o gilus susitelkimas prisme- 
nant savo artimuosius, ištremtus į Sibiro 
taigas bei pavergtoje tėvynėje tapusius be
teisiais vergais.

šiandien bene geriau derėtų linkėjimai 
ištvermės, kad einant netikru bena
mio keliu nepristigus jėgų jį įgalėti, kad 
tų Jėgų išlikta grįtti tėvynėn, kai išmuš 
valanda jon grįžti, kurios atėjimu kiekvie* 
nas tikime ir kurios laukiame, nežiūrint 
Išgyventų apsivylimų ir apvylimų, kurių 
naujais varliautais pasikartojimas galimas 
ir ateityje.

TREMTIS, sveikindama savo mielųjų 
skaitytojų malonia šeimą, metinių švenčių 
proga tegali palinkėti visiems ištvermės 
ir tikėjimo į geresnį rytojų, kurio atėjimu 
tikime, kuris turėtų ateiti, kaip kad gėris 
turėtų nugalėti pasaulyje įsigalėjusi blogį.

Ištvermės 1

Protestai - reikalavimai
šiame TREMTIES numeryje spausdina, 

mas Lūbecke lietuvių bendruomenės komi
teto pareiškimas dėl įnašų Tautos Fondui 
ir nurodomos priežastys, kodėl tuo tarpu 
susilaikoma tatai padaryti.

TREMTIS, baigiant ruošti šį numerį, 
yra gavusi pareiškimą VLIKui Kanadoje 
susitelkusių lietuvių organizacijų vadovy
bių, kuriame apgailestaujama dėl susitari
mo su Lietuvos Diplomatija nepatvirtini
mo, reikalaujama VLIKo sudėty padaryti 
reformų, kad Jis būtų lankstesnis ir kartu 
nurodoma į tai, kad jau dabar, susitarimo 
nepatvirtinus, randasi atsisakančių aukoti 
Tautos Fondui .kol jėgų apjungimas Lie
tuvos laisvinimo darbe nebus teigiamai iš
spręstas. Po kanadiškių pareiškimu pasira
šę devynių, organizacijų vadovybės, prade
dant Lietuvos Savanorių Kūrėjų Sąjunga.

DĖL KUPRELIO KAINOS
Matomai dėl korektūros klaidos kai ku

riuose laikraščiuose pasirodė žinučių, jog 
TREMTIES išleistasis Igno Šeiniaus KUP
RELIS Anglijoje kainuoja 19 kuponų. Šiuo 
čia atitaisomas netikslumas. KUPRELIS Iš 
Anglijos užsisakant kainuoja 28 kuponus, 
gi jį užsakant kartu su Alanto PRAGARO 
POŠVAISTĖMIS už KUPRELĮ siunčiama 
25 kuponai, o už POŠVAISTES 50 kuponų.

TREMTIS.

žiūros, būtent: nesinaudoti visuomeniniais 
pinigais bei aukomis laikraštį leidžiant. 
TREMTIS be jokių aukų buvo pradėta 
leisti, didelių pastangų pasėkoje buvo iš
laikyta svaitraščiu pusantrų metų. Toliau 
ji lankys savo Bičiulius kiek rečiau, tačiau 
dar su didesniu ryžtu lietuviškais klausi
mais. Taip pat TREMTIS tikisi, kad ji ir 
toliau nemažiau turės nuoširdžių talkinin
kų skaitytojų, platintojų, bendradarbių ei
lėse, kad jos kiekvienas numeris skaitytojo 
būtų laukiamas. Su šiais lūkesčiais baigia
mi šie metai ir žengiama į būsimus metus, 
kada TREMTIS savo skaitytojus lankys 
kartą į mėnesį, išeidama iš susidariusių 
sąlygų, tautiečių nežymiems likučiams pa
likus Vokietijoje.

Simas Miglinas, 
TREMTIES REDAKTORIUS.
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1MH. xn. ». TREMTIS Nr.W

Svarstymai

Nustatinėja Lietuvos 
sienas

PtB Vokietijos Kraito Valdybos infor
maciniame biuletenyje pateikiama žinutė, 
kurioje sakoma:

„Pirmąjį Pabaltijo žemėlapi ruožtą ■pan
dai Pabaltijo vokiečių leidykla „Baltiseher 
Verias**. Vietovardžių ir Lietuvos sienų 
užfiksavimo klausimais Lietuvių - Latvių 
Vienybės pirmininkas mag. hist. Julija 
Bračs, kontakte su PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba, veda su leidykla platų susirašinė
jimą, kurio išvadoje leidykla padarė savo 
projektuojamame žemėlapyje keletą patai
sų. Ii (vairių galimumų leidykla pasirinko 
gana palankų, nors ne palankiausią, Lietu, 
vai galimumą h* žemėlapio (braižo 1939 m. 
Lietuvos faktiškas sienas su Vilniaus kraš
tu, bet be Klaipėdos Krašto, atžymėdama 
vis dėlto Klaipėdos kraštą atskirai**

Šitaip rašoma mūsų bendruomenės biu
letenyje. Iž tos kuklios žinutės aiškėja, jog 
žemėlapyje reikėję padaryt i keletą patai
sų. Gi iš (vairių galimumų leidykla paairin- 
kusi gana palankų Lietuvai, nors ne pa
lankiausią, (braižydama Vilniaus sritį ir 
atbralžydama Klaipėdos sritį.••

Kitais žodžiais betariant Baltijos vokie
čiai, kurie savoje spaudoje nedviprasmiš
kai reiškia viltis ateisiant laikui, kada jie 
galės vėl gr|žtl į savo gimtines iš ne visuo
met svetingumu pulžyminčio pabėgėlio 
gyvenimo, jau dabar pasiryžo išleisti Bal
tijos valstybių žemėlapi. Arba, paprasčiau 
tariant, ėmėsi nustatinėti sienas tų šalių, 
kuriuose jie gimė ir gyveno, bet prie ku
rių likiminlų klausimų sprendimo neprisi
dėjo tiesioginiai, kaip tų šalių piliečiai. Jei 
jau kurie tam tikromis progomis reiškėsi, 
tai jau tik ne kaip tų valstybių piliečiai, 
bet kaip piliečiai kitos šalies, ne visada 
rodžiusios draugiškumą jaunoms Baltijos 
valstybėms. Taigi tie klintiniai Baltijos vo
kiečiai ir šandlen, imdamiesi išleisti Balti
jos Žemėlapi ir stengdamiesi vienaip ar ki
taip nustatyti Baltijos sienas (lino atveju 
Lietuvos), išreiškia savo laikyseną, grin
džiamą toli gražu ne „gimtinių Rytuose** 
interesais, bet elgiasi kaip tasai svetys, 
kuris, namo savininkui nepritariant, 
ėmėsi namo remonto bei pertvarkymo „pa
gal savo skonį**.

Būsimos Europos valstybių sienų nusta
tymas bus atliekamas ne tuose kraštuose bu
vusių tautinių (Ir dargi nežymių) mažumų. 
Numatomuose Išleisti žemėlapiuose vienoki 
ar kitokį sienų fiksavimai, atliekami tauti
nių mažumų, aiškiai parodo jų lūkesčius. 
O tatai kaip tik (domu žinoti. !

Dėl to kažin ar tikslinga buvo uŽmegstl ryžį 
su minėto žemėlapio leidėjais ir reikšti do
mėjimąsi sienų bei vietovardžių fiksavimu. 
Tuo atveju, be tokio ryšio, tam tikru po
žiūriu išleistojo žemėlapio vertė būtų di
desnė. 8. M.
II ............. ■■■■■!■

TREMTIES BlOlULIUIl MALO
NĖKIT PASITIKRINTI, AR SĄSKAITOS 
SU TREMTIMI YRA TVARKOJE. LAIKU 
NEAT SI SKAITYMAS SUNKINA LAI

KRAŠČIO LEIDIMĄ.

Rusų pavergtos tautos vėl bus rusų valdomos...
RAŠO BRONYS RAILA, TREMTIES BENDRADARBIS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

I HIIIHHIIIiaillllll

68 TREMTIES numeryje skaitytojai 
jau buvo, supažlndltl su amerikiečių lai
kraštininkų sukurta Trečiojo Pasaulinio 
Karo istorija. Siame numeryje pateikia, 
mas straipsnis, vadovaujantis COL
LIER'S žurnalo bendradarbių Išvado- 
mis, apie kai kurių amerikiečių klai
dingą pažiūrą ( būsimą Rusiją. Red.

Spalio mėnesio pabaigoje vienas iš stam
biausių ir plačiai skaitomų Amerikos ma
gazinų, COLLIER’S, išleido specialų nu
meri, paskirtą aprašyti... trečiojo Pasau
linio Karo istorijai.

Labai „amerikoniškas" būdas, — ir be
galo (domus. Tat istorija karo, „kurio mes, 
amerikiečiai, nenorime", bet kuris vistiek 
1952 metų pavasarį, gegužės menesį, prasi
dėjo. To karo eigą ir „pokarini" gyveni
mą Rusijoje, pradedant 1960 metais, apra
šo magaziro pakviesti labai Žymūs Ame
rikos žurnalištai, politikai, karo reikalų 
specialistai, darbo unijų vadai bei kitų 
kraštų rašytojai, kaip anglas J. B. Priest
ley, žydas A. Koestler ir net Oksana Ko- 
senkina.

Tas COLLIER’S numeris Amerikoje su
kėlė labai didelio susidomėjimo. Visa 
spauda jį komentavo pripažindama, kad 
tema tikrai deganti, visiems rūpima, nors 
kaikurie ir kritikavo, kad tokiais vaizdais 
nereikėtų pūblikos jaudinti ir nedidinti 
„karo psichozės". Kiek pavėlavęs, tik praė
jusi savaitgalį ištisai perskaičiau magazi
ną, — o visa medžiaga sudarytų neploną 
tomą, — ir ta proga norėjau pasidalinti 
įspūdžiais su tais, kuriems neteko susipa
žinti iš pirmojo šaltinio.

KARO ir POKARIO VAIZDAI
Net ir pačia suglausčiausia forma būtų 

stačiai neįmanoma atpasakoti atskirus ka
ro epizodus, o ypač pokario laikotarpį, kai 
rusų liaudis pati pradeda Įvairiuose kraš
tuose atkurti gyvenimą, tvarkytis vakarų 
demokratijos pavyzdžiais. COLLIER’S ben
dradarbiai tai vaizduoja labai smulkiai, 
apžvelgia visas sritis — kultūrinį gyveni
mą, laisvąją spaudą, darbininkų unijas, 
moterų nuotaikas, pramonę, laisvų savi
valdybių gimimą, Žemės ūkį, be abejones 
ir sportą, nes... 1980 metais Maskvoje 
suriuošlama pasaulinė olimpiada...

Būtų galima priminti tik koki porą sma
gesnių nuotykių.

Pvz., karui baigiantis, į Turkiją slaptai 
perbėga, jau gerokai senstelėjęs, bet vis 
dar „talkos Ir geros valios" kupinas — 
Andriejus Višinskis. Tas buvęs savo laiku 
dešinysis menševikas, taigi, nukrypėlis, vė
liau raudonasis legalių skerdynių (Mas
kvos bylų) prokuroras, dabartinis SSSR 
užsienio reikalų ministeris, pasirodė, dar 
kartą sugalvojo gelbėti savo kailį, pasisiū
lydamas sąjungininkams padėti sutriuš
kinti bolševizmą. Jis taip pat pasisiūlė bū
ti liudininku tarptautiniame karo nusikal
tėlių teisme Rusijos diktatoriams ir dikta
toriukams teisti. Bet kadangi sąjunginin
kai buvo nusprendę šį kartą iš bolševiku 
nereikalauti besąlyginės kapituliacijos ir 
neruošti jokių naujų „nuernbergų" (pažy
mėtina, kad su enkavedistais buvo leista 
>atiems žmonėms tyliai ir greitai susidoro- 
!...)> tai Višinskio pasisiūlymai buvo at

mesti. Nepasakyta, kas vėliau su juo at
sitiko.

Arba štai, A. Koestleris labai vaizdžiai 
aprašo Charkovo miesto tarėjų rinkimus. 
Šešiems atstovams pravesti kandidatus iš
stato 22 partijos. Ju tarpe paminėtinos 
tokios partijos: didžiarusių monarchistų 
partija, Ukrainos separatistų partija vals
tiečių partija, žemės ūkio kooperatyvų 
partija, demokratinė darbininkų partija,

sindlkallstų darbininkų partija, liberalų 
demokratų partija ir demokratų liberalų 
partija (programa visai ta pati, bet vadai 
asmeniškai galutinai susipykę), keršytojų 
už Trockį partija, visų rūšių kontrevoliu- 
donierių partija, toliau Tolstojaus pase
kėjų, teokratų, staravierų, Dievo tarnų, 
duchoborų, esperantistų ir kitokios smul
kesnės partijos... Taigi, kaip matome, 
mūsų Vilkas pralenkiamas net dvigubai. 
Daugiausia balsų gavo monarchists! ir 
Ukrainos separatistai, bet per 50% balsų 
turėjo būti pripažinti beverčiais, nes tiek 
rinkikų nesusigaudė procedūroje ir balsa
vo ant kortelės užrašydami vieną vienin- 
tėlį žodį — da. Taip su pirmaisiais rinki
mais buvo visoje Rusijoje. Per 40 metų 
pripratę vis šimtu procentų balsuoti „da‘, 
pripratę ir išmokyti sakyti tik „da" už 
kiekvieną valdžios pastatytą kandidatą? 
juk negalėjo žmoneliai taip greit atprasti 
ir kaip kitaip balsuoti...

AR TOKIE BUS JUNGTINIŲ TAUTŲ 
PLANAI?

Tyčia suminėjau tuos Charkovo rinki
mus. kuriuose dalyvauja ir Ukrainos se
paratistų partija. Kodėl — separatistai? 
Vadinasi, Ukraina nei 1960 metais dar ne
bus nuo Rusijos atsiskyrusi? ..

Taip, ir tai daugiau nei įsidėmėtinas 
žurnalisto Sherwoodo scenarijaus ir visų 
kitų COLLIER’S bendradarbių tvirtinimas 
Be abejo, tai nėra nei Amerikos, nei Ang
lijos vyriausybų, nei kokios jų valdančios 
partijos nuomonė. Tai tik paskirų rašy
tojų Ir žurnalistų, magazino redakcijos 
štabo nuomonė. Bet ji labai būdinga. Ji 
reiškia anglosaksų visuomenės opiniją, gal 
ne esminę, bet vis dėlto vyraujančią.

Įdomiose būsimo karo fantazijose dauge- ’

lis skaitytojų paskęsta, ir tik akylieji su
voks rūsčią prasmę, kurią įkalbinėja pa
sauliui amerikiečių magazinas. O ta pras
mė paprasta. — Jungtines Tautos išvaduos 
Tarybų Sąjungą nuo bolševlžmo diktatū
ros, bet visas Sąjungos respublikas, visas 
tų plotų tautas valdys ir toliau rusai. 
„Scenarijuje* nėra ženklų, kad kitaip bū
tų. Tik kartą paminėta, kad sąjungininkai 
įsteigia okupacinę valdžią satelitų ir Bal
tijos krastuoše, — tai reiškia, kad ir Bal
tijos valstybėms numatoma gražinti nepri
klausomybė. Bet apie kitas tarybines res
publikas nieko neužsimenama Viskas va
dinama Rusija, visur kalbama apie rusus, 
apie rusų tautą. Kur Ukraina, kur Gudi
ja, kur nerusfškos Kaukazo respublikos 
kur kitos nerusiškos tautos? Žurnalistas 
Walter Winchell net labai iškilmingai 
kreipiasi tokiais žodžiais: „Rusija ne
bėr daugiau koncentracijos stovykla su 
212 000 000 aukų. Rusija yra laisva. Tu. 
rusų tauta, esi lygus partneris su kitomis 
tautomis" (!)...

Se tau istorija. Jei Rusiją laikyti susi
dedančią iš 212 milionų gyventojų, tai į tą 
skaičių įeina ir Baltijos valstybių tautos, 
Ir visos kitos „rusiškos * respublikos. COL
LIER’S žinovų galvose nėra vietos minčiai, 
kad Rusija — ilgametis tautų kalėjimas — 
yra sena imperialistinė ir kolonijinė vals
tybė. Amerikiečiai daug kartų yra reiškę 
nepasitenkinimo anglų ar prancūzų kolo
nijinei politikai, bet tai vis kažkaip "už
miršta" dėl Rusijos. Ne tik užmiršta, bet 
rusais laiko mažiausiai visą šimtą milionų 
nerusus, pavergtas ir pajungtas tautas, ir 
net tokias didelias ir dvilzuotas, kaip 
ukrainiečių tauta.

Labai savotiškas turės būti tas „sėk

mingas psichologinio karo vedimo būdas*, 
kai Kremliaus diktatorių pajungtoms tau
toms bus mėginama aiškinti, jog jos pa
čios turi padėti nusikratyti rusiško bolše
vizmo jungu, idant vėliau būtų valdo
mos ........demokratinių rusų“. O taip rei
kės sakyti, jei bus einama prie vaizdo, 
kurį mums pateikia Amerikos žurnalistai 
Kur jie tik 1960 metais lankosi, su kuo 
bekalba, visur sutinka rusus ir kalba apie 
Rusiją ir rusus. Daug vaizdų teikiama lyg 
tyčia iš Ukrainos, ir visur, kaip apie nau
josios „demokratinės Rusijos“ dalį. Didžiau
sia „koncesija", — kad čia gali veikti 
ukrainiečių separatistų partija! Bet pridė
kime nuo savęs, ji čia galės veikti tol, kol 
pasilaikys sąjungininkų okupacija, o vė
liau jau didžiarusių monarchistų ar „de
mokratų" partija mokės taip susitvarkyti, 
kad tų svetimų tautų separatizmų nebūtų. 
Juk „nedalinamos Rusijos" apaštalų dar 
tiek daug ir užsieniuose, pradedant nuo 
bolševizmui Rusiją paruošuslo Kerenskio, 
kurio liūdnas šešėlis vėl Iškyla ir nuosta
biu būdu randa amerikiečiuose simpati
jų... Iš COLLIER’S magazino būsimos 
Rusijos politinės sąrangos susidaro labai 
tikslus vaizdas, jog būslmojl sąjungininkų 
politika tuo klausimu nuo hitlerinės skir
tųsi tik tuo atžvilgiu, kad Hitleris tas „gy
vybinės erdvės norėjo pasiimti padidintai 
vokiečių imperijai įsteigti, o sąjungininkai 
— atstatyti savarankiškai didžiajai Rusi
jai, kuri ir toliau vleškins, maišys ir ru
sins tautas, kadaise carų užgrobtas, vėliau 
raudonųjų carų naikintas ir asimiliuotas.

Ar iš Kremliaus pajungtų tautų laukia
ma, kad jos ruoš sukilimus, milionais au
kos savo sūnų kraują tam, kad vienus ru- 

(Nukelta į 4 pusi.)

Istoriniai Įvykiai
Patys pirmieji pašto ženklai, kuriuos Lie

tuva panaudojo savo reikalams, buvo cari
nės Rusijos ženklai. Si laida buvo išleista 
Gardine 1919. III. 4 d. ten radus rusiškųjų 
ženklų atsargas. Buvo užspausdlnti žo
džiai: „Lietuva 50 skatikų". Viso buvo 
perspausdinta 9 Ženklai su atmainomis. 
Kiekvienos rūšies Išleista tik po 500 egz., 
todėl šie ženklai labai reti ir brangūs. Jie 
buvo gaunami tik Gardino pašte.

Perspausdinti Sovietiniai
Sekantį kartą Lietuva perspausdinimams 

panaudojo jau bolševikinės Rusijos ženk
lus: tai buvo 1941 m vasarą, vos išvijus 
bolševikus. Laikinoji Lietuvos vyriausybė, 
neturėdama savų ženklų, panaudojo bolše
vikinius, rastus paštų įstaigose. Perspaus
dinti paprasti ir kai kurie jubiliejiniai 
ženklai. Buvo išleista bendra laida visai 
Lietuviai iš 9 ženklų, perspausdinant juos 
žodžiais: „Nepriklausoma Lietuvai 1941. VI. 
23".

Atskirų miestų ženklai
Tačiau ir atskiri didesni paštai, nesiten

kindami bendra laida, savo reikalams at
skirai vėl perspausdino dalį ženklų. Pa
vyzdžiui, Vilniaus paštas persispausdino 9 
ženklus su didesnėm ir ir mažesnėmis rai
dėmis „Vilnius". Panevėžys Išleido net 5 
laidas, kurių pirmoji perspausdinta ranki
niu štampu Juodais dažais. Kitos 4 spaus
dintos spaustuvėje juodais, žaliais Ir viole
tiniais. Viso buvo perspausdinta 16 ženklų

Lietuva ant svetimi? pašto ženklu
žodžiais: „Laisva Lietuva, Panevėžys 27- 
VI - 41.**

Raseiniai persispausdino 25 3 tipais (di
desnėmis ir mažesnėmis raidėmis) žodžiais 
„Raseiniai 1941. VI. 23." Ukmergė persi
spausdino 5 ženklus žodžiais: „Išlaisvinta 
Ukmergė, 1941 - VI - 24." Rokiškis persi
spausdino 8 ženklus juodai ir raudonai 2 ti
pais žodžiais: „Laisvas Rokiškis, 1941-VI- 
27.“ Zarasai persispausdino 7 ženklus juo
dai, raudonai ir violetiniai žodžiais: „Lie
tuva, Zarasai 1941-VI-28". Telšiai išleido 
9 ženklus trijų rūšių raidėmis, užpausdln- 
dami žodžius: „Laisvi Telšiai, 1941. VI. 28" 
Net mažas Telšių apskrities bažnytkaimis 
Alsėdžiai išleido atskirą pašto ženklų lai
dą, perspausdindami mažų guminiu štam
peliu, sudėtu iš atskirų raidžių, visus savo 
pašte turėtus rusiškus ženklus ir net ke
liasdešimt rastų Nepriklausomos Lietuvos 
ženklų Žodžiais: „Laisvi Alsėdžiai, 24-VI- 
41." Buvo panaudoti 8 rusiški Ženklai ir 
keli lietuviški, Šių ženklų buvimą ne visi 
katalogai pripažįsta ir ne visi juos įver
tina, tačiau faktas, kad'jie buvo išleisti, 
klijuojami ant laiškų ir galiojo visoje Lie
tuvos teritorijoje.

Šie ženklai labai reti. Esant sugriautam 
susisiekimui ir nesant jokių ryšių, net ir 
Lietuvoje tuo metu gyvenę ne visi filate
listai turi tuos ženklus, nes nebuvo įma
noma juos gauti. Bendrai, visos šios laidos 
galiojo iki 1941 m. rugsėjo mėn 1 dienos, 
kada vokiečių įsakymu Lietuvos teritori

joje buvo įvesti vokiški ženklai su Hitlerio 
paveikslu ir užspausdinimu „Ostland“ 
(„Rytų Kraštas").

Svetimos Vietos Lietuvių ženkluose
Iš svetimus motyvus turinčiųjų ženklų 

paminėtini 1932 m. lapkričio mėn. išleistie
ji paprasti ir oro pašto ženklai („Lietuvos 
Vaiko" dr-jos naudai), kurių 10 c. ženkle 
matome sceną, kaip Vytautas Didysis 1382 
metais pabėga iš kryžiuočių nelaisvės Ma
rienburge, persirengęs mergaite. Tos pačios 
serijos 80 c. ženkle matom Žalgirio mūšį 
1410 m., o 1 ir 3 lt. ženkluose matome sce
ną, kur 1429 m. Lucke įvyko kunigaikščių 
suvažiavimas, o Vytautas Didysis jam pir
mininkavo.

Tos pačios serijos oro pašto laidoje 1 lito 
ženkle matome sceną, kaip Did. Liet. Kun. 
Gediminas užkariauja rusų miestus; ma
tome raitelių būrį su kunigaikščiu prieky
je ir pilies bokštus. 2 litų ženkle matome 
D. L. K. Algirdą su savo kariuomene tleš 
Maskvos mūrais 1368 m. — 1934 m., pa
gerbiant žuvusius lakūnus Darių ir Girėną, 
buvo išleista 6 ženklų serija, kurios 40 c. 
ženkle matome USA ir Europos žemėla
pius su nubrėžta skridimo linija, jų vidu
ryje Atlanto vandenynas ir skrendanti „Li- 
tuanica". 1936 m. pagerbiant lakūno F. 
Vaitkaus žygį per Atlantą, taip pat buvo 
išleista serija iš 3 ženklų, kuriuose mato
me lakūno Vaitkaus atvaizdą, USA Ir Eu
ropos žemėlapius ir skridimo liniją per 
Atlantą. A. L. Balsas.

James Hilton • ®

SUDIE, PONE ČIPSE
Išvertė K Barėnaa

Kai mokykla grįžo po atostogų, jis buvo vėl įsikū- llo, viri mokyklos tvoros ir tolyje mato retas eiles ber- 
ręs pas p. Viketę. Jo paties prašymu nebebuvo atd- niūkų, užpildančių suolus. Nauji laikai, naujos pavar- 
sveiklnlmų ar dovanų, nieko tik pasispaudę rankas su dės... bet senosios dar išliko... Jefersonas, Jeningas, 
(pėdintu, ir oficialiuose blankuose išbrauktas žodis Jolionas, Jupas, Kingslis Pirmasis, Kingslis Antrasis,

— Taigi, ar tai — hm — nebuvo reklama, ir dar Juokas.
labai pulki reklama? Visa savaitė, ir — hm — nekašta- Kartais, kai jis bastydavosi apie mokyklą, mažes- 
vo nė vienos gyvybės, nė Šūvis nebuvo iššautasI Jūsų nleji aklplėšiškesni berniukai, būdavo, ima klausinėti 
kraštas — hm — daugiau būtų praliejęs kraujo, begin- Jį, daugiau juokais stengdamiesi išgauti Gipso „pasku- 
damas vieną užpultą likerio vežimąl tintųjų žinių" ir paskleisti jas

Juokas... juokas... kur tik jis ėjo ir ką tik sakė, Atsiprašau, kaip ten, pone, yra su Penkmečio Planu? 
vis buvo juoko. Jis buvo nusipelnęs didžiojo juokdario — Ar tamsta, pone, galvoji, kad vokiečiai dar kartą 
vardą, ir iš jo būdavo laukiama juokų. Kada tik susi- įsinorės kariauti?
rinkime jis pakildavo kalbėti ar net kada jis prie stalo — Ar tamsta, pone, esi buvęs naujame kine? Aš su 
kalbėdavosi, žmonės savo mintis ir veidus paruošdavo savaisiais buvau nuėjęs jau kitą dieną. Labai šaunus 
Juoktis. Jie klausydavosi linksmai nusiteikę, ir lengva reikalas tokiai mažai vietelei, kaip Brukfildas. Jie įsi-

„einąs pareigas". „Laikinumo" laikotarpis praėjo.

M.
O dabar, kai po to praėjo penkiolika metų, jis į vi

sa, kas jau praeityje, galėjo žvelgti gilaus ir praban
gaus ramumo žvilgsniu. Jis, žinoma, nesirgo, tik kar
tais būdavo truputį pavargęs, o žiemos mėnesiais bėda 
su plaučiais. Užsienin važiuoti jis nevažiuos — kartą 
mėgino, bet pasitaikė atsidurti Rivieroje kaip tik tuo 
metu, kai Ji užgriuvo rūpestingai nenumatytų slogų 
antpuolis.

— Salti — hm — pasirenku — hm — savo kraštą, 
— po to būdavo įpratęs sakyti.

Turėdavo pasisaugoti, kai kildavo rytų vėjai, bet 
rudenį ir žiemą ia tiesu nebūdavo taip jau bloga; kū
rendavosi šilta ugnis, būdavo knygų, ir tu gali laukti 
vasaros. Vasara — štai šitos Jis, žinoma, labiausiai 
laukdavo; neskaitant oro/ kuris tiko jam, tuomet nuo
lat lankydavosi senieji berniukai. Kiekvieną savaitgalį 
keletas jų automobiliais atvažiuodavo į Brukfildą ir 
užsukdavo į jo namus. Kartais jie nuvargindavo, jei iš 
karto perdaug užeidavo; bet dėl to jis nesisielodavo; 
vėliau visada galėdavo pailsėti ir išmiegoti. O jų lan
kymasis džiugindavo jį žymiai daugiau, negu kas nors 
kita pasaulyje, kas Iš viso galėtų džiuginti.

— Na, Gregsonai, atsimenu — hm — tave, visada 
ir visur vėllnlesi, a? Gal tu pasivėlinsi ir — hm — pa
senti, kaip — hm — aš, a?

O vėliau, kai jis vėl likdavo vienas ir p. Vlketė įei
davo nukraustyti arbatėlės liekanų, būdavo, sako:

— Ponia Vikete, buvo — hm — užėjęs Jaunasis 
Gregsonas, ar tamsta atsimeni jį? Aukštas akiniuotas 
bėriukas. Visada vėlinėsi. Hm. Gavo darbą — hm —

Kingslis Tretysis, Kingstonas ... kur jūs visi esate, kur 
jūs visi išvaikščiojote?... Ponia Vikete, ar prieš pamo
kų ruošą neatneštum man puoduko arbatos?

Pralėkė pokario dešimtmetis su visais traškančiais 
pasikeitimais ir netikrais patvarkymais; pragyvenęs jį 
Gipsas didžiai nuliūsdavo, kai pažvelgdavo į užsienius. 
Rūras, Canakas, Corfas; pasaulyje pakako netikrumo 
Bet arti Jo, Brukfilde, net ir platesne prasme, Angli
joje, buvo kažkas, kas žavėjo jo širdį, nes tai buvo 
sena ir — išliko. Vis daugiau ir daugiau jis matė di
džiulės netvarkos pasaulyje, dėl kurio Anglija pakan
kamai, o gal net perdaug aukojosi. Bet Brukfilde Jis 
buvo patenkintas. Ta giliąja prasme Imant, įdomu, kaip 
maža šis tepasikeitė. Berniukai geresnės padermės, ne
buvo siautėjimo; padaugėjo keiksmų ir apgaudinėjimų. 
Tarp mokytojų ir berniukų padidėjo draugystė — IŠ 
vienos pusės būta mažiau puikybės, o iš kitos — ma
žiau apsileidimo. Vienas naujųjų mokytojų, ką tik 
šviežiai iš Oksfordo, šeštajai klasei leido vardu save 
vadinti. Gipsas neįsivaizdavo tai; iš tikro dėl to jis bu
vo truputį pritrenktas.

— Tai jis — hm — taip pat trimestrinius pažymė
jimus — hm — galėtų pasirašyti „jūsų gerasis", ką? a? 
— kažkam pasakė jis.

1926 m. Visuotinio streiko metu Brukfildo berniukai 
į motorinius vežimus krovė maisto produktus. Kai vis
kas pasibaigė, Gipsas juto, kad sukilo jo jausmai dėl to, 
jog jis po karo nebebuvo ten. Kažkas atsitiko, kažkas, 
kieno galutinę reikšmę dar reikia įvertinti; bet vienas 
reikalas buvo aiškus: Anglija vėl susikūrė ugnį savo 
pačios židinyje. Ir kai tais metais į Prakalbų Dienos 
iškilmes atsilankęs amerikietis atkreipė dėmesį į tas 
didžiules sumas, kurias kraštui kaštavo streikas, Cip-

būdavo patenkinti juos. Kartais jis dar nebūdavo priė
jęs reikalo, o jie jau juokdavosi.

— Senis Gipsas buvo puikiai nusiteikęs, — po to, 
būdavo, sako jie. — Jis nuostabiu būdu pajėgia pama
tyti juokingąją daiktų pusę.

Po 1929 m. Gipsas nebepaliko Brukfildo, nebevažiuo
davo net Senųjų Berniukų pietums į Londoną. Bijojo 
peršalti, ir ilgi vakarai perdaug pradėjo varginti jį. 
Kaip Ir visuomet gražiomis dienomis užeidavo į mo
kyklą; o savo kambaryje vis tebesilaikė tokio pat pla
taus ir pastovaus svetingumo. Jo gabumai nesumenkė- 
jo, ir Jis neturėjo jokios rūšies asmeninių rūpesčių. 
Pajamų turėjo daugiau, negu tekdavo išleisti, ir ma
žasis jo kapitalas, (dėtas į tvirtas akcijas, nuo jokio 
smukimo nenukentėjo. Daug savo pinigų Išleisdavo — 
žmonėms, kurie kreipdavosi į jį, pripasakodami grau
džių Istorijų, visokiems mokyklos fondams, o taip pat 
Brukfildo išlaikomajai prieglaudai. 1930 m. parašė tes
tamentą. Išskyrus palikimą prieglaudai ir p. Vlketei. 
visa, ką turėjo, užrašė mokyklos stipendijoms.

1931 m... 1932 m. ...
— Ką tamsta, pone, galvoji apie Huverį?
— Ar tamsta galvoji, kad mes turėsime grįžti prie 

aukso valiutos.
— Ką tamsta, pone, galvoji apie bendruosius reika

lus? Ar matyti ūkanose kokių nors pragiedrulių?
— Kada įvyks pasikeitimų, Gipse, senasai berniuk? 

Turėdamas visą tą didžiulį patyrimą, galėtum žinoti?
Visi klausinėdavo jį, lyg būtų savos rūšies pranašo 

Ir enciklopedijos derinys, net dar daugiau, nes jie troš
ko, kad jo atsakymas sukeltų Juoko. Jis, būdavo, sako:

— Taigi. Hendersonai, kai aš — hm — žymiai jau
nesnis buvau, pasitaikydavo tokių, kurie — hm — žmo
nėms už keturpensį pažadėdavo devynpensi. Nežinau,

taisė Vurlitzerį.
— O kas čia per galas — hm — yra tas Vurlitzeris?
— Tai vargonai, pone, kino vargonai.
— Ak, branguti.., Šitą vardą esu matęs skelbimų 

lentose, bet visada — hm — įsivaizdavau, kad tai turi 
būti tam tikros rūšies — hm — dešra...

Juokas... Ak, štai, vaikinai, naujas Gipso Juokas, 
tikrai malonus. Padilginau senį dėl naujojo kino, ir... S

17.
Trisdešimt trečiųjų metų lapkričio mėn. vakarą sė

dėjo jis p. Viketės namuose, savo priekiniame kamba- S 
ryje. Buvo šalta ir miglota, ir jis nedrįso išeiti. Nuo 
Paliaubų Sukakties dienos jis ne kažin kaip jautėsi; 
įsivaizdavo, kad koplyčioje pamaldų metu gali per
šalti. Tą rytą, kaip paprastai kas dvi savaitės, lankėsi ■ 
pasiplepėti Merivalfs.

— Ar viskas kaip reikiant? Ar Jautiesi sveikas? Va ■ 
kas per mada — šitokiu oru prisilaikyti viduj, nes ap
linkui Siaučia gripas. Norėčiau dienelei ar dviems tu
rėti tamstos gyvenimą.

Jo gyvenimą ... ir kas ten buvo per gyvenimas! Kai 
jis tą popietį sėdėjo prie ugnelės, prieš jį prašvitavo j 
ištisa to gyvenimo iškilmingoji eisena. Tie dalykai, ku- J 
rluos jis padarė Ir matė; KeimbridŽas šešiasdešimtai- 
sials, Didysis Pašelmuo rugpiūčlo rytą; Brukfildas vi- 3 
sais laikais ir visais laikais ir visais metų laikotarpiais ! 
metai Iš metų. O taip pat tie dalykai, kurių jis nepa
darė ir dabar niekad nebedarys, nes per ilgai užvilkinę 
Juos: jis, pavyzdžiui, niekad nekeliavo oru ir niekad 
nėra buvęs kalbančiuose paveiksluose. Taigi jame būta 
abiejų dalykų — jo turėta ir daugiau ir mažiau paty
rimo, negu jauniausiasis mokyklos berniukas; o šitai, 
tą senatvės ir jaunystės keistybę, pasaulis vadino pa
žanga.

Tautų Sąjungoje, kur Jo nerangumas, man rodos, nebus SBS ®t®®kė: kad kas nors — hm — šitaip būtų gavęs, bet — hm — P. Vlketė išėjo į kaimyninį kaimą giminių aplanky-
— hm — pastebimas, a? — Taip, bet — hm — reklama visada brangiai ka- dabartiniai mūsų vairuotojai, atrodo, bus išsprendę tl; paruoštus arbatos reikmenis ji paliko ant stalo,

O kartais, kai varpelis suskambina pamokų pebal- štuoja. klausimą kitaip: kaip — hm — keturpensiu atsilyginti kartu padėjo duonos ir sviesto ir priedo puodukų tam
gal, jis, būdavo, nueina prie tango, žvelgia skersai ke- — Reklama? už devynoensį. atveju, jei kas nors užeitų. Tačiau tokią dieną svečio# ;
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Lietuvių švietimas Vokietijoj anksčiau ir dabar
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės remia

ma, KraSto Valdyba Vokietijoje kovoja už 
▼ienos lietuvių gimnazijos išlaikymą. Tai 
nėra vien tik kova už materialini gimnazi
jos su jos bendrabuėiu išlaikymą, už lėšų 
sutelkimą, bet kartu kova keliais frontais. 
Jai pavaizduoti neužtenka nupasakoti ei
namuosius vargus, bet reikia prisiminti ir 
lietuvių tremtinių bendruomenės Vokieti
joje praeiti.

1949 m. Centro Valdyba, darydama ket
vertų mokslo metų apžvalgą, Jau rašo:

„Kilnojant stovyklas, kilnojamos ir mo
kyklos, Jos likviduojamos, jei stovyklos 
gyventojai išblaškomi nedidelėmis grupė
mis. Dėl stovyklų kilnojimo buvo likviduo
tos dideliu vargu 1945 m. įkurtos ir gražiai 
veikusios Wiesbadeno, Mūnchen - Lohen- 
grino, WUrzburgo, Schweinfurto, Detr 
gimnazijos, Ansbacho, Ambergo, Fu»uos, 
Bad Mergentheimo, Neu Munsterio, Kielio- 
Triedrichsorto, Bukstahudes progimnazi
jos ir atitinkamų vietų pradžios mokyklos 
bei vaikų darželiai.“

Jei Centro Valdybai teko išgyventi ir 
skaudžiai pajusti stovyklų kilnojimo ir lie
tuvių grupių smulkinimo sunkumus, tai 
Jau antruosius metus veikiančiai PLB. 
Krašto Valdybai teko išgyvenu dar dides
nių ir skaudesnių stovyklų kilnojimų, lie
tuvių grupių tiesiog slstematingo išblašky
mo ir emigracijos eigoje visos eilės stovy
klų ir didesniųjų lietuvių bendruomenių 
išnykimą. Vienintelė priemonė išlaikyti 
nors vieną lietuviškąją aukštesniojo moks
lo ištaigą, buvo gimnazijos su internatu 
steigimas ir toks gimnazijos Diepholze 
steigimas įvyko pačiu laiku ir pačioje tin
kamiausioje vietoje, nežiūrint tos vietovės 
daugelio trūkumų.

Diepholzas buvo tinkamiausia vieta dar 
ir dėlto, kad Krašto Valdyba, su savo Han- 
noverio įstaiga būdama arti 2em. Sakso
nijos vyriausybės, galėjo asmenišku kon
taktu ir iki šiol ypač draugingais santy
kiais pasiekti to, ko nepasiekta kituose 
kraštuose: krašto vyriausybė ne tik savo 
iniciatyva nebesiima smulkinti esamas 
2em. Saksonijoje lietuviškas bendruome
nes, bet iš principo davė savo sutikimą ir 
paramą, kad smulkiosios lietuvių grupelės 
ir paskiros šeimos galėtų keltis i dvi Išli
kusias didžiąsias lietuvių bendruomenes 
Diepholze ir Wehnen. Tuo pasinaudojant 
pavyko kelių savaičių bėgyje pakeisti be
veik visą gimnazijos išemigravusių moky
tojų sąstatą. Kitur gimnazija būtų jau vien 
dėl to eužlūgusi. Jei tuo principu lietuviai 
nepilnai pasinaudoja, tai tik todėl, kad 
jiems paliekama laisva valia dėl persikė
limo apsispręsti. Pagaliau, tokių grupelių 
Zem. Saksonijoje, išskyrus privačiai gy
venančius, beveik visai neliko. “ ‘

Prisiminkime ką Centro Valdyba 1949 m. 
rašė apie mūsų švietimo įstaigas kitu po
žiūriu:

„Dzūkų patarlė sako — bepiga ugnį kū
renti prie kelmo. Globojo mus UNRA, da
bar IRO. Vokiečių žemėje gyvename. Virš 
visų —- karinės okupacinės valdžios. Su 
visais tenka turėti reikalų, prie visų de
rintis.

Pirmiausia turime konstatuoti, kad nuo 
pat 1945 m. vasaros, kada buvo pradėtos 
kurti pirmosios mūsų švietimo įstaigos ir 

kada Lietuvių S-gos Valdyba ėmėsi cen
tralizuoti lietuvių švietimą Vokietijoje, iki 
Šios dienos mes šildomės prie ugnelės, ku
rią atsivežėme į čia iš nepriklausomos Lie
tuvos.

Mes nenukrypome nuo savo pagrindinio 
teisinio nusistatymo —- vadovaujamės Lie
tuvos įstatymais ir, Lietuvos mokyklų pro
gramomis bei tradicijomis.

Deja, iš vokiečių pusės Jaučiame nepa
lankumą ir savo pozicijose išsilaikome tik 
karinių valdžių dėka.“

Krašto Valdyba, jausdama karinių val
džių autoriteto mažėjimą ir gal nenorą juo 
naudotis benamių užsieniečių atžvilgių, iš 
karto pasuko vairą visu 180° ir stengėsi 
visuose kraštuose ir pačioje Bonnoje sueiti 
su vokiečių vyriausybės žmonėmis į kon
taktą ir įgyti Jų palankumą. Tas išėjo ir 
VASARIO 16 lietuvių gimnazijos naudai, 
nes vokiečiai praktikoje leidžia joje tvar
kytis savarankiškai, nors galėtų statyti la
bai nepatogius reikalavimus.

Internato pavertimą vaikų namais pras
mė glūdi ne tik tame, kad lietuviams duo
dama galimybė savo vaikus leisti ir į lie
tuvišką pradžios mokyklą, bet ir tame, kad 
turėti didesni rezervuarą, iš kurio j aukš
tesnes klases iki pat abitūros eitų pakan
kamas mokinių skaičius, nes visai natūra
liai aukštesnėse klasėse dėl nubyrėjimo 
mokinių skaičius mažėja. Jeigu dabar tu
rėsime (ypač dar ir dėl emigracijos) vos 
kelis abiturientus, tai ateičiai galime tikė
tis visiškai pakankamo vienai gmnazijai 
abiturientų skaičiaus.

Kiek skaudus yra lietuvių bendruomenei 
abiturientų skaičiaus Vokietijos lietuvių 
gimnazijoje sumažėjimas Iki kelių, geriau 
galėsime spręsti palyginą pirmųjų ketve
rtų tremties metų abiturientų skaičius, bū
tent:

1945— 46 m. gale 305
1946— 47 m. 292
1947— 48 m. 153
1948— 49 m. 158

viso 908
Prisiminkime šia proga, praeities 

darbus apžvelgdami, buvusias specialiuos 
mokyklas, kurių pirmoji buv. švietimo 
Valdyboje buvo įregistruota Celles „žibin
to“ prekybos mokykla su 7 mokytojais ir 
26 mokiniais, 1946 m. persikėlusi į Soest, 
vėliau į Graven, išaugusi iki 17 mokytojų 
ir 81 mokinio, bet jau 1947 m. dėl emigra
cijos į Angliją susilikvidavusi.

Daugiau specialių mokyklų įsisteigė nuo 
1946—47 m.

Nauja Tremties pastogėje 
kartą rašytojas užsirekomduoja novelių 
rinkinių, su kuriuo atsistoja greta mūsų

Nesenai TREMTIES leidyklos išleistas 
Vytauto Alanto romanas PRAGARO POŠ
VAISTES yra pakeliui pas lietuviškosios 
knygos Bičiulius. Dalis tautlečų šį vei
kalą jau yra gavę, ir, reikia manyti, 
Švenčių metu baigs skaityti.

1952 metų pradžioje TREMTIES leidykla 
išleidžia R. Spalio novelių stambų rin
kini DIDŽIOSIOS ATGAILOS, kurio 
apimtis bus apie 340 pusi Praėjusiais me
tais Anglijoje NIDOS leidykla išleido R. 
Spalio feljetonų rinkinį 13 NELAIMIŲ. š|

Anglų zonoje iki 1948—49 m. pradžios 
veikė Gross Hessep ir LUbeck‘o amatų mo
kyklos, 1949 m. pabaigoje Jau likviduotos. 
Tais metais išsibaigė ir Flensburgo Jūri
ninkų mokyklos lietuviškąsis sektorius, 
gražiai veikęs Dr. P. Mažeikai vadovau
jant. 1948 m. įsteigta nauja Diepholzo ama
tų mokykla su 16 mokytojų ir 160 moki
nių, kurioje veikė automechanikų, radio 
mechanikų, elektromonterių, moterų dra
bužių kirplmo-siuvimo ir batsiuvių skyriai.

Amerikiečių zonoje velkė Augsburgo 
Aukštesnioji Technikos mokykla su I-Ju 
bendruoju kursų, II-jo kurso statybos, 
elektrotechnikos skyriais ir III-čio kurso 
statybos, elektrotechnikos ir mechanikos 
skyriais. Joje dirbo 20 mokytojų ir 47 mo
kiniai.

WUrttembergo apygardoje nuo 1946—47 
m. iki 1948 m. vasaros veikė Niirtingene 
įsteigta, vėliau atkelta į SchwSbisch- 
Gmiind, Aukštesnioji Technikos mokykla, 
kurią baigė 45 technikai-statybininkal, me
chanikai ir elektrotechnikai. 1946—47 m.

Sv. Kalėdų 
ir

N. metu proga 
sveikiname visus Vokietijoje dar tebe
sančius tautiečius ir mūsų Vargo Mo
kyklų bei Vasario 16 Gimnazijos rėmė- 
Jus-talklnlnkus, linkėdami, kad Naujie
ji Metai būtų daug laimingesni Jums ir 
Tėvynei Lietuviai!

PLB Vokietijos Krašto Valdyba.

Ravensburge veikė prekybos mokykla, iš
leidusi 9 prekybininkus.

SchwHbisch-GmUnde nuo 1947 m. veikė 
Amatų mokykla su automechanikos, mo
teriškų rūbų kirpėjų bei siuvėjų, skrybė
lių dirbėjų, šaltkalvių — tekintojų, Švei- 
suotojų, laikrodininkų, statybinės braižy
bos ir matininkų skyriais.

LTB Švietimo skyrių suorganizuotieji 
stambesnieji kursai paminėtini: Wilrzbur- 
go-Schweinfurto Suaugusių Švietimo Insti
tutas, Dantų technikų mokykla Augsburge, 
Radio technikų mokykla Eichstžtte in Pra
džios Mokyklų Mokytojų Kursai, vadovau
jami pedagogo P. Butėno, parengė naujų 
mokytojų mūsų mokykloms anglų zonoje.

Amerikiečių zonoje tokiu būdu mokėsi 
447 mokiniai: 46 gailestingos seserys, 11 

žymiųjų rašytojų. DIDŽIOSIOS ATGAI
LOS — stambesnės apimties novelės, pa
sižyminčios charakterių įvairumu, didelės 
įtampos intriga, atskleidžiančios žmogišką 
gaivališkumą.

DIDŽIOSIOS ATGAILOS Išeis apie 1952 
metų vasario pradžią. Talkininkai platin
tojai prašomi iš anksto paraneštl, po klek 
šio veikalo siųsti. Knygos kaina bus ta pati, 
kaip ir PRAGARO POŠVAISČIŲ.

l■■■■■■■■■■S■OO■■■■■■■■■■■■■■■■■■asaOS■■SBO■SBO■S ■■■■■■ 
degti. Bet, kai tik pajudėjo, pasijuto nepajėgus; buvo 
pavargęs; o pagaliau nesvarbu. Atsilošė kėdėje. Nebe 
viščiukas, a, taigi, visiškai tikras dalykas. Linfordu 
būta ko pasidžiaugti. Būrys dailių išdaigininkų pasiuntė 
berniuką. Sudie, pone Gipse... Keista, galvojo jis, kad 
Jis turėjo kaip tik Šitaip pasakyti ...

18.
Kai jis pabudo (jam atrodė, kad jis buvęs užmigęs), 

pasijuto esąs lovoje; ir Merivalls buvo, pasilenkęs ties 
juo ir besišypsąs.

— Na, tu senasis barbare, kaip Jautiesi? Gražaus 
rūpestėlio tu čia pridarei mums!

Po pertraukos sumurmėjo Gipsas, bet tokiu balsu, 
kuris savo silpnumu nustebino Jį patį:

— Kas — hm — yra, kas atsitiko?
— Paprastų paprasčiausia — tamsta apalpai. P. VI- 

ketė įėjo ir rado tamstą — gerai, kad rado. Dabar Jau 
gerai. Atsargiai. Miegokite toliau, jei Jaučiate palin
kimo.

Jis džiaugėsi, kad jam pasiūlė šitokią mintį. Jau
tėsi esąs toks silpnas, jog net nesigilino | šio reikalo 
smulkmenas: kaip jis buvo užgabentas viršun, ką sakė 
p. Viketė ir taip toliau. Bet tada staiga kitoje lovos 
pusėje pamatė p. Viketę. Ji šypsojosi. Jis pagalvojo: 
Dieve, palaimink mano sielą, ką gi ji Čia daro? O pas
kui už Merivalio šešėlyje pamatė Cartvraitą. naująjį 
vedėją (kaip apie „naują" tebegalvojo apie jį nors Jis 
Brukfllde buvo Jau išbuvęs nuo 1919 m.), ir Buflį, 
paprastai vadinamą „Rodžiu“. Keista, kuriuo būdu jie 
visi čia atsirado. Jis jautė: Kaip ten bebūtų, man nėra 
ko čia kuo nors stebėtis. Pamiegosiu.

Bet tai nebuvo nei miegas, nei visiškas budėjimas; 
būta tokios tarpinės padėties, pilnos sapnų, veidų ir 
balsų. Seni vaizdai ir senų melodijų nuotrupos: Mo- 
zarto trejetas, kurį kadaise griežė Katrytė, džiaugsmas 
ir juokas ir patrankų garsas, o visa kita pralenkia 
Brukflldo varpai, Brukflldo varpai. „Štai, matote, Jei 
panelė Plebėją norėjo, kad ponas Patricijus vestų Ją. 
taip, tu gali, melagi tu...“ Išdaiga. Mėsa, kuri verčia 
biaurėtis... Išdaiga. Ar tai tu, Maksai? Taip, užeik. 
Kokios naujienos iš tėvynės? ... O mihi praeteritos ... 
Ralstonas sakė, kad aš esu apsileidęs ir nebepajėgus, 
bet jie be manęs negalėtų išsiversti... Obile heres ago 
fortibus es in aro... Ar Jūs galite išversti, kuris nors 
iš Jūsų? ... Tai išdaiga ...

Kartą nugirdo Juos kambaryje besikalbančius apie Jį.
Cartvraltas Šnibždėjo Merivaliul.
— Vargšas senasis vyrukas — buvo priverstas gy

venti vienišo gyvenimu, pats vienas.
Merivalls atsakė:

Churchillio politika ir pasaulio 
padalinimo idėja

(Atkelta iš 1 pust) 
rodo, ne tik bus sutikęs remti Vokietijos 
atstatymą, bet taip pat bus pažadėjęs tar
pininkauti kitiems, kurie tokiam Vokietijos 
atstatymui yra priešingi..

Prancūzija yra priešingos nuomonės...
Šitokiam Vokietijos atstatymui, kaip kad 

nori Churchillis, o ypatingai „garbingam 
Vokietijos dalyvavimui Europos armijoje“ 
(Churchillio žodžiai), visą laiką priešinosi 
ir priešinasi Prancūzija. Dėl to staigią 
Churchillio kelionę (po Adenauerio vizito) 
į Prancūziją galima suprasti tik kaip sie
kimą suderinti Anglijos ir Prancūzijos 
nuomonių skirtumus Vokietijos klausimu 
ir sugestijonuoti prancūzus dėl nuolaidų 
Vokietijos klausimais. (Čia man prisimena 
panašus Roosevelto pasižadėjimas Sovie
tams Jaltos konferencijoje palenkti Cen- 
kalšeką, tautinės Kinijos vadovą, dėl kon
cesijų Sovietams Kinijoje perėjimo į ko
munistų rankas pasėka.) Vienoks ar kitoks 
Vokietijos Europoje įsigalėjimas bus išdava 
Anglijos ir Amerikos politikos. Tačiau 
mums, lietuviams, šiandien svarbiausia, 
kad greitu tempu eina Vokietijos atstaty
mas. Atitinkamas savos politikos derini
mas taip pat iškyla ...
Churchillio kelionės į Ameriką paslaptis

Po vizito Prancūzu jo j e W. Churchillis 
vyksta | Vašingtoną, kur susitiks su prezi
dentu Trumanu. Be visų reikalų, kurie tie
sioginiai mūsų neliečia (Persija, Egiptas, 
Kinija it kt.), Churchillis, be abejo, su 
Trumanu kalbėsis dėl Anglijos ginklavi
mosi plano įvykdymo, kuriam realizuoti 
reikalinga Amerikos parama ir be kurios 
Britanija Jo negalės įvykdyti. Be to, reikalin
ga Churchilllui išlyginti skirtumas, atsira
dusius po jo gruodžio 7 d. parlamente pa
reiškimo dėl Europos Armijos Ir Britani
jos laikysenos, o, svarbiausia, prikalbėti 
Trumaną dėl susitikmo su Stalinu.

Anglija nesutinka dalyvauti Europos Ar
mijoje; JI taip pat neįeina į Europos vals
tybių organizuojamą sąjungą. Visa tai 
prieštarauja Amerikos politikai. Amerika 
tikėjosi, kad, valdžią perėmus Churchilliui. 
Anglija Jungsis į Europos sąjungą ir kari
nes pajėgas. Tačiau Churchilliui pirmaeiliu 

stalių, 48 radio technikai, 5 batsiuviai, 81 
elektra technikas, 31 dailyde, 2 kepėjai, 5 
kirpėjai, 141 siuvėjas, 5 tekstilininkai, 25 
muzlk., 22 automechanlkai, 3 metai.. 14 
modisčių, 8 vaistininkai.

Anglų zonoje specialybių mokėsi 55 mo
kiniai: 11 sodininkų, 16 metalinlnkų, 28 
siuvėjų.

Valiutų reforma ir prasidėjusi plačiu 
mastu emigracija visiškai sustabdė toli
mesni darbą šia kryptimi. Dabartinė Kraš
to Valdyba, steigdama vaikų namus, pro
jektuoja šalia pradžios mokyklos ir gim
nazijos įsteigti ir amatų mokyklą, kad val
kai pagal palinkimą ir sugebėjimus galėtų 
pasirinkti savo mokslinimo sritį.

Šitiems Krašto Valdybos darbams ir su
manymams reikalinga nenuilstama pasau
lio lietuvių bendruomenės parama, kad iš
laikyti savą švietimo ir mokslinimo įstai
gą ir per ją paruošti gyvenimui atsparius, 
tautiniai susipratusius ir apsišvietusius 

t PLB Vokietijos Kr. V-bos inf. 

klausimu yra Anglijos reikalai, o ne kitų. 
Jo manymu, Britanijai šiandien naudingiau 
nuo tokio dalyvavimo susilaikyti.

Ar pavyks Churchilliui šitais klausimais 
įtikinti Trumaną ir siekti susitarimo su 
Stalinu — parodys artimiausioji ateitis. 
Tačiau spėtina, kad greičiau to neįvyks, 
žinodami Churchillio nusistatymą, mes te
galėtume teigiamai vertinti Churchillio ne
sėkmę Vašingtone..., ypač atsimindami, 
dabartinio politinio Trumano patarėjo Dul
les (žiūr. The road to Teheran) teigimą, 
kad Baltijos valstybės Britanija Sovietų 
įtakai principe jau pripažino 1942 metais, 
Molotovui slaptai lankantis Londone ir Va
šingtone.

Churchillis, būdamas konservatorių lyde
ris ir kilęs iš senos anglų aristokratų šei
mos, gerbiančios tradicijas, pro akis pra
leidžia sovietinę propagandą, jos melą ir 
metodus ir principe sutiktų su ju atstovais 
kalbėtis...

Churchillis kaltina ministerius...
Vienoje savo kalboje parlamente (Ja

nuary 1948, Pari. Debate, Fifth. S. 446, pp 
558—61) Churchillis šitaip pareiškė:

„Ar jūs galite abejoti, kad padėtis nėtį 
kritiška, jeigu žodis „sabotažas“ yra pavar
tojamas apkaltinant vieną didžųjų galybių 
(suprask Sovietus) Marshallo, JAV užsienio 
reikalų ministerio ir taip pat Britanijos už
sienio reikalų ministerio. Tokia kalba pra
eityje nebūtų galėjusi būti suderinta su 
palaikymu normalių diplomatinių santykių 
tarp tų kraštų“.

Nežiūrint visų diplomatijos formų bei 
etiketo paneigimo, konservatorius Chur
chillis siūlo kalbėtis tiesioginiai su Sovie
tais vien tik dėl to, kad tatai gali išeiti į 
naudą Anglijai. Dėl turinio atsisakoma 
formų...

Bene būtų pravartu mūsų politikams at
kreipti dėmesį į tai, kurie kartais, atsto
vaudami lietuvišką reikalą, daugiau teikia 
reikšmės formai, negu turiniui...

Venecuelos Lietuviai pas 
New Yoiko aikivyskup^

Ve n e c u e 1 a. Gruodžio pradžioje Ve- 
necueloje lankėsi New Yorko arkivysku
pas Spellmanas. Gruodžio 7 dieną Vene
cuelos lietuvių delegacija arkivyskupui 
(teikė padėkos adresą už jo nuoširdų rū
pinimąsi Lietuvos reikalais. Pokalbio me
tu su lietuvių delegacija ark. Spellmanas 
pareiškė, kad jis visą laiką domėjęsis ir 
užjautęs lietuvius h* Lietuvą. Lietuvos 
klausimu jis yra kalbėjęsis su dviem Jung
tinių Amerikos Valstybių prezidentais. Ir 
ateityje lietuvių ir, Lietuvos reikalais aš 
rūpinsiuos! kaip ir iki šiol, — baigė New 
Yorko arkivyskupas Spellmanas.

Pasikeitimai Dirvos redaci oje
Patiriama, kad ligšiolinis Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse išeinančio savaitraš
čio DIRVA redaktorius Vincas Rastenis 
pereina vadovauti Laisvosios Europos lietu
vių sekcijos informacijai. Kas vietoje 
Vinco Raatenio redaguos DIRVĄ tuo tarpu 
žinių neturima.

nelabai pageidaujami; kai lauke valandomis tirštėja 
migla, tikra, ka*d jis norėtų būti vienas.

Bet kur tau. Be .penkiolikos ketvirtą suskambėjo 
Gipsas pats atidarės priekines duris (o tai jis neturėtų 
daryti), pasitikdamas gana mažą, berniuką, užsidėjus! 
Brukflldo kepurę ir ypač nedrąsiai atrodantį.

— Atsiprašau, pone, — pradėjo jis, — ar čia gyvena 
ponas Clpsas?

— Hm, bus geriau, jei įeisi vidun, — atsakė Gipsas. 
O savo kambaryje po minutės pridėjo: — Aš esu — 
hm — tas asmuo, kurio tu norėjai. O kuo dabar 
— hm — galiu patarnauti tau?

— Man buvo pasakyta, kad tamsta, pone, nori ma
tyti mane.

Gipsas nusišypsojo. Sena išdaiga, senas būdas pri
gaudinėti, ir jis, savo metu pridaręs daugybę senų iš
daigų, neturėjo ką paaiškinti. O jį linksmino tai, kad 
jų išdaigos susimaišo su jo išdaigomis; reikia leisti 
jiems pamatyti, kad jis laikosi iki galo, net dabar. 
Taigi jis, mirkčiodamas akimis, pasakė:

— Visiškai teisinga, mano berneli, norėjau, kad tu 
išgertum su manim arbatos. Ar nenori — hm — sėstis 
prie ugnelės? Hm — nemanau, kad būčiau kada nors 
matęs tavo veidą. Kaip čia atsitiko?

— Ką tik grįžau iš sanatorijos, pone. Nuo pat tri
mestro pradžios ten gydžiaus spuogus.

— Ak, štai dėl ko.
Gipsas pagal įprastines apeigas pradėjo maišyti iš 

skirtingų dėžučių semiamą arbatą. Laimingu sutapimu 
indaujoje dar būta pusės riešutinio pyrago, apdėto 
ružavų ledu putele. Sužinojo, kad berniuko pavardė yra 
Linfordas, kad jis gyveno Sropšire ir kad jis buvo pir
masis iš tos šeimos Brukfllde.

— Zinai. Linfordai, tu — hm — pamėgsi Brukflldą. 
kai priprasi prie jo. Jis nė per pusę nėra toks baisus, 
kaip tu įsivaizduoji. Tu — hm — truputi bijai, ką? 
Pradžioje, brangusis mano berneli, šitaip buvo ir su 
manim. Bet tai — hm — buvo prieš daug laiko. Jei 
laikysimės tikslumo, tai buvo — hm — prieš šešiasde
šimt trejis metus. Kai aš — hm — pirmą kartą įėjau į 
Didžiąją Salę ir — hm — pamačiau visus tuos berniu
kus, pasakysiu tau, visiškai išsigandau. IŠ tiesų, nema
nau, kad — hm — būčiau buvęs šitaip išsigandęs dar 
kada nors savo gyvenime. Net nė tada, kai — hm — 
Vokiečiai bombardavo mus karo metu. Bet šitai neilgai 
tesitęsė — šitas išgąsčio jausmas, noriu pasakyti. Greit 
susitvarkiau — hm — kaip namie.

— Ar tą trimestrą daug buvo kitų naujų berniukų, 
pone? — gėdindamasis paklausė Linfordas.

— Ka? Bet — Dieve, padėk mano sielai — aš tada 
nebebuvau Joks berniukas, aš buvau jaunas vyras, Jau
nas dvidešimt dvejų metų vyras! O kai kitą kartą tu 
pamatysi jauną vyrą — naują mokytoją, skaitantį įžan
ginę paskaitą Didžiojoje Salėje, tik — hm — pagalvok, 
kaip Jis Jaučiasi!

— Bet Jei tamsta tuomet buvai dvidešimt dvejų, 
pone...

— Taip? Ką?
— Tamsta dabar turi būti labai senas, pone.
Gipsas tyliai ir tik sau tegirdimai nusijuokė.
— Taigi — hm — iš tikrųjų — hm — Jau nebe viš

čiukas.
Jis Ilgą laiką tyliai juokėsi sau.
Paskui kalbėjo apie kitus reikalus, apie Sropširą, 

apie mokyklas ir apskritai apie mokyklinį gyvenimą, 
apie tos dienos laikraščių naujienas.

— Tu, Linfordai, augi painiavų pilname pasaulyje 
Gal būt ilgainiui tos painiavos pranyks, kai būsi pa
siruošęs gyventi. Visokiu atveju — hm — tikėkimės... 
Taigi...

Ir, žvilgterėjęs j laikrodi, Jis pratarė savo senąją 
formulę.

— Man — hm — labai gaila, bet tau Jau reikia eiti..
Prieangyje jie pasispaudė rankomis.
— Sudie, mano berneli.
O atsakymas pasigirdo spiegiančiu aukštu tonu:
— Sudie, pone Gipse...
Gipsas vėl atsisėdo prie ugnelės, ir visuose jo galvos 

užkampiuose skambėjo tie žodžiai.
— Sudie, pone Cipse...
Senas būdas prigaudinėti — leisti naujiesiems ber

niukams galvoti, kad tikrai jo pavardė Gipsas; Šita iš
daiga buvo bevelk tradicinė. Jis tam nesipriešino.

— Sudie, pone Gipse...
Atsimena, kad jo vedybų išvakarėse šitą pat| posakį 

vartojo Katrytė, švelniai pasišaipydama iš to rimtu
mo, kurio Jis kupinas buvo anomis dienomis. Jis gal
vojo: Šiandien niekas rimtai nebesikreips į mane, tuo 
visiškai tikras esu...

Staiga jo skruostais pradėjo riedėti ašaros — seno 
žmogaus yda; gal būt kvaila, bet jis nieko nepajėgtų 
padaryti. Jis Jautėsi labai pavargęs; tas pasikalbėjimas 
su Linfordu visiškai išsėmė jo jėgas. Bet jis džiaugėsi, 
jog susitiko su Lindfordu. Puikus berniukas. Tegu jam 
sekasi.

Miglos persunktu oru atskambėjo varpelis, skelbęs 
pamokų pabaigą, neryškus ir prislopintas. Pažiūrėjo į 
langą, pilkėjanti prieblandoje; buvo laikas žiburiui

— Ne visada pats vienas. Žinote, jis buvo vedęs.
— Ak, buvo? Niekad nežinojau.
— Ji mirė. Tai galėjo būti — o, prieš gerų trisde

šimt metų. Gal daugiau.
— Gaila. Gaila, kad jis niekad neturėjo vaikų.
Ir sulig tuo Gipsas pravėrė akis, kiek tik platumo 

pajėgė, ir stengėsi atkreipti jų dėmesį. Jam sunku bu
vo garsiai pratarti, o jie visi apsižvalgė ir priėjo ar
čiau jo.

Pamažu jis stengėsi prastumti žodžius.
— Kas ten — hm — buvo, ką Jūs ten dabar kalbė

jote apie mane?
Senis Buflis nusišypsojo ir tarė:
— Visiškai nieko, senasis vaikine, visiškai nieko, 

mes tik stebėjomės, kada tamsta prabusi iš savo pui
kaus miego.

— Bet — hm — aš girdėjau, kad jūs — jūs kalbė
jotės apie mane. —

— Visiškai nieko reikšminga, brangusis mano drau
ge, iš tiesų, duodu tamstai žod|...

— Man rodos, kad girdėjau Jus — vieną iš jūsų — 
sakant, jog gaila — hm — gaila, kad aš niekad neturė
jau — vaikų... ką? Bet jūs žinote, kad turiu...

Kiti šypsojosi neatsakinėdami, o po kiek laiko Gipsas 
silpnai ir drebėdamas pradėjo krizenti.

— Taip, hm, turiu, — pridėjo jis, drebėdamas iš 
linksmumo. — Tūkstančius jų... ir visi berniukai...

O tada jo ausyse sudainavo choras didžiausiu dar
numu, daug didingiau ir maloniau, negu Jis kada nors 
buvo girdėjęs, ir taip pat daug smagiau. Petifere. Po- 
lete, Porsone, Poti. Pulmane. Purvl, Pime — Vllsons, 
Radlete, Rapsone, Readi, Reaper!, Redi Pirmasis... 
apsukite dabar mane, visi Jūs, paskutiniam žodžiui Ir 
išdaigai... Harperi, Haslete, Hatfllde, Hatherll pas
kutinė mano išdaiga .. ar girdėjote Ją? ar Juokėtės? 
Boni, Bostone. Bovi, Bradforde, Bradli, Bramhali — 
Andersone... kur jūs bebūtumėte, kas beateiti tiktų, 
paskirkite šią valandėlę man... šitą paskutinį aki
mirksnį ... mano berniukai...

Ir Clpsas tuoj užmigo.
Jis atrodė toks ramus, jog Jie nebetrukdė jo nė labos 

nakties palinkėti; o rytą, kai mokyklos varpelis su
skambėjo pusryčiams. Brukflldas turėjo naujieną.

— Brukflldas niekada neužmirš Jo malonumo, — 
savo prakalboje mokyklai pasakė Cartvraltas. -

Sitai buvo nesąmonė, neg pagaliau risi dalykai už
mirštami. O Linfordas visada atsimins ir pasakos pa
saką: Aš pasakiau Gipsui sudie tą vakarą prieš ja 
mirtį.Pabaiga
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Ką kalba Vilnius?
Įvairios akcijos, baigiant mišką 

iškirtimu...
Vilnius. Gruodžio mėnesį Lietuvoje bu

vo pravesti liaudies teismų rinkimai. Kaip 
kiti įvairūs rinkimai, taip ir šie nepraėjo 
be akcijos „prisidėti prie komunistinės sta
tybos'*. Kolchozininkai buvo raginami pa
siekti didesnius išdirbius, daugiau suarti 
dirvų, pasižadėti kitais metais užauginti 
daugiau derliaus Maskvai; įvairių įmonių 
darbininkai buvo paraginti seclenktynia- 
vimui komunistinės teisės labui; juristai 
aiškino, kad komunistinė teisė yra geriau
sia teisė pasaulyje, kad bolševikiniai rin
kimai „demokratiškiausi ir laisviausi rin
kimai pasaulyje“ ... Žodžiu nebuvo gyve
nimo bei darbo srities, kurios atstovai, 
kompartijos paspausti, nebūtų įjungti į 
akciją už liaudies teismų rinkimus.

Be visos eilės kalbamų rinkimų proga 
duotų pasižadėjimų, daugelyje Lietuvos 
sričių kolchozininkai davė pažadus iki rin
kimų iškirsti atitinkamas normas miško. 
Štai, Vilniaus radiofono gruodžio 15 die
nos pranešimais, Ignalinos rajono eilė kol
chozų buvo liaudies teismų rinkimų pro
ga pasižadėję iškirsti atitinkamas normas 
miško. Ypač pasižymėję miško kirtime 
Tiesos, Lenino keliu ir kitų kolchozų miš
kakirčiai. Tiesos kolchozo miškakirčių bri
gada, vadovaujama Rastenio, miško iš
kirto virš normos 200 kubinių metrų. Dar 
daugiau pasižymėjo Pažangos kolchozo 
miškakirčiai, iškirsdami virš normos 263 
kūbinius metrus miško. Čia itin pasižymė
ję miškakirčiai Mackevičius, Ambražiūnas 
ir kt.

Susidaro įspūdis, kad liaudies teismų 
rinkimų proga Lietuvoje buvo nemaža iš
kirsta miškų, ypač vykdant lenktyniavimo 
akciją. Tai vis, vietos propagandistų žo
džiais, „komunistinės statybos*’ labui. Tegu 
Lietuvoje neliks akmens ant akmens, bet 
visa reikia daryti, kad Maskvos reikala
vimai būtų patenkinti, ir kad tuo būdu 
būtų prisidedama „prie komunistinės sta
tybos“ ...

TREMTIES INFORMACIJA
Ragina ruošti Kalėdų eglutes. PLB Vo

kietijos Krašto Valdyba aplinkraščiu krei
pėsi į bendruomenių komitetus Kalėdų 
Švenčių metu surengti tautines Kalėdų eg
lutes, apie jas suburiant jaunimą ir suau
gusius. Tikimasi, kad BALFas nors kuk
liomis aukomis prisidės prie tokių eglučių 
parengimo.

E. Simonaitis užsieniečių patariamoje at
stovybėje. Siaurinio Reino-Westfalijos so
cialinių reikalų ministerijos pastangomis 
Diisseldorfe sudaromas patariamasis komi
tetas užsieniečių tremtinių reikalais. Sin 
komitetan vokiečių kviečiami ir tremtinių 
tautybių atstovai. PLB Vokietijos Krašto 
Valdybe komitetan pasiūlė Erd. Simonaitį, 
o jo pavaduotoju M. Teišerską.

Pasikeitimai bendruomenės valdyboje. 
Pr. Karaliui išemigravus į JAV, jo vieton 
t PLB Vokietijos Krašto Valdybą įėjo adv. 
J. Lukošius, IRO teisių patarėjas Wentorfe. 
Valdybos sekretoriaus pareigos pavestos 
A. Mažeikai, o švietimo inspektoriaus — A. 
Venclauskui.

Ir luošieji perduoti vokiečių vadovybei
1950 metais IRO įsteigė ligoninę luo

šiems tremtinių vaikams, sergantiems rau
menų bei kitų kūno dalių negalavimais, 
kurių priežasti dažniausiai glūdi nervų 
sukrėtimuose. Tokia ligoninė buvo įsteigta 
Dorfene, prie Wolfratshausen. Iki šiol šioje 
ligoninėje, aprūpintoje moderniais įrengi
mais, buvo gydomi 45 tremtinių vaikai. 15 
» jų buvo iš ligoninės atleisti, kurių dvy
lika Šiek tiek pagerėję, du visiškai pasvei
kę ir vienas nepagerėjęs. Be flzioterapikų 
rūpestingos priežiūros luošuosius pagydyti, 
jie buvo auklėjami prityrusių mokytojų.

Nuo šiol Dorfen luošiesiems tremtinių 
vaikams įrengtoji moderni ligoninė per
duota vokiečių administracijai. Pastaruoju 
metu joje tebebuvo gydomi 31 tremtinių 
vaikai. Vokiečiai, perėmę savo žinion luo
šųjų ligoninę, jon numato priimti ir savo 
vaikų. Tuo tarpu numatoma priimti 14 
vokiečių luošų vaikų.

IRO tarnautojų dovana nuo potvynio 
nukentėjusiems italams. IRO vyr. dir. 
amerikiečių zonai, Mr. Thomas Jamieson, 
Italijos vicekonsului Menchene, Silvio Ma-

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
Nori sukurti lietuvišką šeimą

32/176. Katalikas, ūkininkas, šoferis, pa- 
sttiekąs Vokietijoje, turįs gerą darbą, ieš
kau lietuvaitė*, kuri sutiktų paaukoti savo

Rusė vadovauja kolchozininkų kursams
Švenčionėliai. Švenčionėlių rajone įsteig

ti trimetiniai agrotechnikos kursai, kuriuo
se lankytojams aiškina, kaip Sovietuose, 
einant stalinizmo-leninizmo kelių, buvę pa
siekta nepaprastos pažangos žemės ūkio 
srityje ... Siems kursams vadovauja Malo
va. Kursus lanką 120 apylinkės kolchozi
ninkų.

Kelia Ir nebaigia kelti darbingumo...
KaiMadorys. Vilniaus radiofono praneši

mais Kaišiadorių rajono didžiuma kolcho
zų prieš laiką įvykdę gamybos planą (o 
gamybos plano priešlaikinis įvykdymas su
prantamas priešlaikiniu derliaus ir kitų 
žemės ūkio produktų atidavimu į surinki
mo punktus, prižiūrimus iš Maskvos at
siųstų paruošų ministerijos agentų. Taigi 
priešlaikinis savęs apiplėšimas dabar Lie
tuvos okupantų laikomas gamybos plano 
įvykdymu. Red.). Kolchozuose esąs pakel
tas darbingumas ir jis numatomas dar 
daugiau kelti (kad kitais metais gamybos 
planai Maskvos sotinimui būtų atlikti dar 
anksčiau ... Tr.).

Suarė 34 hektarais daugiau
Tytuvėnai. Įvairiais keliais gaunamos 

žinios iš Lietuvos rodo, kad ten dideli že
mės plotai nenaudojami, kad buvusiose 
derlingose dirvose keroja krūmai. O Vil
niaus radiofono pranešimais visur atžymi
ma pažanga. Antai Tytuvėnų kolchozinin
kai šiais metais suarę 34 hektarais dirvų 
daugiau, negu praėjusiais metais. Ir daug 
kur dirvų suarta daugiau, negu jų buvo 
suarta prieš metus laiko... (Tačiau tokios 
informacijos kaip tik patvirtina kitais ke
liais gautų žinių tikslingumą apie dirvo- 
naujančius laukus. Jei nebūtų dirvonau- 
jančių laukų, nebūtų progos kalbėti apie 
didesnių žemės plotų suarimą. Negi tuo 
atveju pradėtų miškus arti, nors komunisti
nėje sistemoje viskas yra galima, ko nori 
visagalį valdovai. Red.).

rabelli, įteikė 450 dolerių ir 210 DM kaipo 
auką savo įstaigos tarnautojų, kurie su
aukojo nuo potvynio nukentėjusiems ita
lams.
----------------------------------------------f_________

NEI VIENO LIETUVIO
BE LIETUVIŠKOS KNYGOS!

1. Prof. P. Skardžius, S. Barzdukas, J. M 
Laurinaitis, LIETUVIU KALBOS VADO- 
V AS. 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 VĖJAI, 
novelės. 240 psl., kaina DM 5,

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

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

8. V. Jonikas, BRANGMEN8, lyrika, 60 
psl., kaina DM 3,-,

9. A. Vaičiulaitis, VALENTINA, roma
nas, antroji papildyta ir pataisyta laida. 
144 psl., kaina DM 4,50,

10. A. Sabaliauskas. NUO IMSRĖS IKI 
ORINOKO (PER FAKIRU ŽEMĘ), lietuvio 
mlsijonieriaus 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

MOKYKLA — LIETUVYBĖS 
TVIRTOVĖ!

pirkdami MOTINOS MOKYKLOS ženk- 
klelius — ją stiprinsite!

Nutarė susijungti po bendra vėliava. Vi
durinės Amerikos valstybės Nicaragua, 
Guatemala, Costa-Rica, Honduras ir El 
Salvadoras sudarė draugiškumo paktą, nu- 
tardamos savo turimas vėliavas išimti iš 
apyvartos ir susijungti po viena vėliava.

skaidrią širdį lietuviškai šeimai Suintere
suotas prašau rašyti šiuo adresu: TREM
TIS, (13b) Memmingen, Postfach 2, per
duoti B.O.Z.L.

Stovyklose

Gyvename buvusioje darbo stovykloje
Hannoveris. Pirmoji lietuvių stovykla 

tuojau po karo 1945 metų viduryje buvo 
įsteigta Hannoverio priemiesty-Limmer, su 
36 lietuviais. Stovykla buvo visiškai karo 
audros nuniokotoje vokiečių pradinėje mo
kykloje: nei langų, nei durų joje nebuvo; 
o ir mėlynas dangus vietomis per lubas 
matėsi. Tačiau likimas lėmė neilgai joje 
gyventi. Po kelių mėnesių visi lietuviai bu
vo iškelti į Hannover-Stdcken stovyklą, 
vadinamą „Accu“.

irAccu“ stovykla yra tarp dviejų didžiu
lių fabrikų: akumuliatorių, vad. „Accu“, 
nuo kurio ir ši stovykla tapo pavadinta; gi 
antras fabrikas gumos išdirbinių ir vad. 
„Continental“. Pagal pačią stovyklą eina 
plentas link Wunstorfo, mums ir pasauliui 
prisimintinas, kaip „oro tiltas“ vežant 
Amerikos ir Anglijos gėrybes užblokuotam 
Berlynui. Kiek toliau teka upė Leine, ku
ri neša iš minėtų fabrikų visokias atmatas 
— todėl jos vanduo užnuodytas ir nėra 
joje jokios žuvelės ir kitokio gyvūnėlio. 
Toliau vakaruose, maždaug už 400 m, eina 
didžiulis kanalas ir autostrada. Pietvaka
riuose kapinės ir miškas.

Stovyklos aplinka yra gana įdomi ir, 
galima būtų pasakyti, gana graži. Tačiau 
pačios stovyklos pastatai tuos rėmus vi
siškai subiaurina. Pati stovykla buvo sta
tyta dar karo metu. Joje buvo apgyven
dinti keli tūkstančiai prievarta suvežtų 
užsieniečių darbininkų — tai konclageris. 
Visi pastatai betono liedinys, be grindų 
ir lubų. Vokietijai kapituliavus, stovyklos 
ribose buvo atkasami masiniai užsieniečių 
darbininkų kapai ir laidojami dalis į čia 
pat esančias kapines, o kita dalis vežama 
į Hannoverio didžiąsias kapines. Tam tiks
lui latviai turi Hannoverio didžiosiose ka
pinėse, vad. „Seelhorst“, įsikūrę vieną ma
sinį, gražiai papuoštą kapą. Lietuvių ir ki
tų tautybių panašių masinių kapų neteko 
matyti.

Lietuviams atsikėlus iš Limmer J „Ac
cu“, čia jau gyveno įvairių tautybių trem
tinių apie 1200 asmenų, iš kurių latvių 540, 
estų 102, ukrainiečių apie 200 ir lietuvių 
306. Žmonėmis buvo taip perpildyta, kad 
nepakako ir skardinių barakų ir kiekvie
nam asmeniui teko nedaugiau kaip po 
2 kv. metrus erdvės. Metų gale ukrainie
čius iškėlė į kitas stovyklas, o čia liko 
išimtinai vieni tik lietuviai, latviai ir estai.

Stovykla pradžioje buvo globojama UN- 
RA, o vėliau, iki 1951. VII. 1, IRO. Globo
jančios organizacijos visiškai nesikišdavo 
į stovyklos vidaus gyvenimą, nei kultūros, 
nei santvarkos reikaluose. Tautybės rink
davosi savo tautinius komitetus ir bendrą 
visai stovyklai komendantą. Šalpos orga
nizacijos rūpinosi tik gyventojų maisto, 
rūbų ir darbo parūpinimu. Maistas buvo 
dalinamas gyventojams, atsižvelgiant ko
kiai grupei gyventojas priklauso: A. B, C 
ir kt., pav. dirbantiems, vaikams, nedir
bantiems ir Tbc sergantiems. Piniginės pa
ramos nei UNRA, nei IRO neteikė, todėl 
žmonėms buvo sunku maistą paįvairinti, jį 
dasipirkti, ar ir kitų dalykų, taip būtinų 
gyvenime, prisipirkti. Tačiau, nežiūrint vi
sų nedateklių, gyvenimas stovykloje nebu
vo apmiręs: veikė mokyklos, sporto rate
liai, teatras, orkestras ir kt. Lietuviai buvo 
įsteigę progimnaziją ir pradinę mokyklą, 
kurios, atsidarius emigracijai į užjūrius, 
1948 m. pradėjo irti, ir gale 1950 m. visiš
kai užsidarė. Per visą 1945—1951 metų lai
kotarpį Lietuvių Komitetui vadovavo šie 
asmenys: Kalinauskas, Griškėnas. Jurkšai- 
tis, Biknerytė. Dr. Lėparskas, Petrauskas, 
Lymantas, Mikšiūnas, ir dabar Šukys. Gi 
stovyklos komendantu tik vieną kartą bu
vo išrinktas lietuvis — 1948 m. Griškėnas. 
Stovykloje veikė ir eklezinės organizaci
jos: katalikų ir evangelikų eklezijos buvo 
sau įsitaisiusios mažas patalpas ir atlik
davo patarnavimą savo tautiečiams dva
sios reikaluose.

Emigracijai atsidarius, jau 1948 m. di
džioji gyventojų dalis išvyko Anglijon. Ne 
tik mokyklos užsidarė, bet ir kultūrinis gy
venimas pradėjo silpti. Keletą kartų buvo 
atsilankęs Ciurlionies Ansamblis ir kartą 
Veličkos; buvo padarytos kelios iškylos. 
Emigracijai vykstant, palaipsniui viskas 
mažėjo, kol 1950 m. gale visiškai užgęso.

1950. VII. 1 stovykla buvo perduota vo

Lietuviai amerikos mokslininkų sąraše
Šiais metais, po devynerių metų pertrau

kos, išėjo iš spaudos knyga apie Amerikos 
aukštosiose mokyklose dirbančius moksli
ninkus, pateikusi sąrašą apie 20 000 Ame
rikos mokslininkų, su trumpomis jų bio
grafijomis. Kalbamas leidinys pavadintas
„Directory of American Scholars. A Bio
graphical Directory“. Knygą pasklaidžius 
randama joje eilės lietuvių mokslininkų, 
dirbančių Amerikos aukštosiose mokyklo
se, pavardės. Štai minėtam leidiny minimi 
lietuviai mokslininkai: Alminauskas-Almi
nas, profesoriaująs Loyola universitete; 
Judus, profesoriaująs Columbo universi
tete, Ohio valstijoje; VI. Juodeika, pro
fesoriaująs Portlando universitete; V. Krė
vė-Mickevičius, profesoriaująs Pensilveni- 
jos universitete; A. Kučas, profesoriaująs 
Scrantono universitete; K. Račkauskas, 
profesoriaująs Fordham universitete; A. 
Salys, profesoriaująs Pensilvenijos univer
sitete. Netenka abejoti, kad kalbamoje kny
goje įtraukta daugiau lietuvių mokslinin
kų, gimusių Amerikoje, kuriuos iš pavar
džių sunkiau atpažinti esant lietuviais.
Lietuvaitė mokinė supažindina su Lietuvos 

vargais
Clevelando mergaičių gimnazijoje moko

si lietuvaitė tremtinė Danutė Bajoraitytė, 
kuri, pasinaudodama iškalbos pamokomis, 
tos gimnazijos mokinėms ir mokytojams 
kalba apie Lietuvos likimą, apie sovietų 
okupadjos žiaurumus. Rašomuose darbuo
se taip pat minėta mokinė lietuvaitė, kai 
tik būva duodama laisva tema, rašo apie 
Lietuvą. Gimnazijos mokinės ir mokytojos 
labai susidomėjo D. Bajoraitytės kalbomis 
apie savo tėvynę. Paskutiniu metu jos kai- 

kiečių administracijai. Tuojau pat buvo 
įstatytas stovyklos komendantas, vad. „La- 
gerleiter“, latvis. Buvo tuojau išrinkta Sto
vyklos Tarybas iš pačių gyventojų: 4 lat
viai, 2 lietuviai ir 1 iš kitų tautybių. Tary
ba mėgino gauti teisę daryti stovyklos ko
mendanto rinkimus ir tuo reikalu kova tę
sėsi pusantrų mętų. Buvo tik tiek pasiekta, 
kad latvis buvo pakeistas vokiečių Stovy
klos Taryba, matydama, kad jai skirtas 
tik pataikautojo vaidmuo, š. m. lapkričio 
1 d. pati susilikvidavo. Stovykloje veikia 
tautiniai komitetai, bet jie į stovyklos gy
venimą sprendžiamo balso neturi Dabar 
stovykloje yra 192 vokiečiai. 17° latviai, 58 
lietuviai, 4 estai ir 20 kitų te. bių. Tarp 
tautybių sugyvenimas geras. Stovyklai 
vadovauja vokietis Starke, buvęs karo me
tu aukštas karininkas, vertina pabaltiečius 
ir nedaro skirtumo tarp tremtinių ir vo
kiečių pabėgėlių. Nuo perėjimo į vokiečių 
ūkį dienos, kiekvienas gyventojas išgavo 
vokiečių dokumentus, skirtus užsieniečiams, 
ty. „Fremdenpass“. ' ir tuojau pat buvo 
panaikintas maisto dalinimas, tremtiniams 
duodant pašalpą: bedarbio ar ligonio.

Dabar stovykloje yra beveik vieni ligo
niai, seneliai ir vaikai. Kas tik galėjo, jau 
senai išemigravo. Prie nykios ..Accu’* sto
vyklos barakų aplinkos prisideda dar ny
kesnis dvasinis gyvenimas. Nesigirdi nei 
juoko, nei dainos. Tremtis pasidarė dar 
sunkesnė ir visiškai nebepakeliama

PLB Vok. Kr. V-bos inf.

Rūsy pavergtos ...
(Atkelta iš 2 pust) 

sus pakeistų kiti rusai, „perauklėti“, „su- 
demokratėję“ rusai, „geresni“ rusai?... 
Vargu taip vedamas „psichologinis karas“ 
duotų laukiamų vairių.

KAS PASALINS „VIENINGOS RUSI
JOS“ LEGENDĄ?

Problema yra labai svarbi ir labai rim
ta. Įtikinančiu ir nedviprasmišku būdu at
skleidžiama pasauliui, kad dalis (ar tik 
dalis?) amerikiečių bei anglų kvalifikuotos 
visuomenės Sovietų Rusiją laiko vieninga 
ir nedaloma „rusiška valstybe“, didžiaru
sių pajungtas tautas laiko rusais, ukrainie
čio, gudo ar gruzino visai nemoka atskirti 
nuo ruso ir su Winchelliu galvoja, kad 
212 milionų „rusų taute“ pasidarys lygus 
partneris su kitomis tautomis taikos iš
laikymo kūryboje...

Vadinasi, prietarai, kad Rusija yra vie
nalytė tautinė valstybė ir kad tokia turės 
būti ir ateityje, palaikomi ne tik bolševi
kų, ne tik rusų monarchistų ir „demokra
tų“, bet ir daugelio vakariečių. Ar galima 
tai pateisinti elementarinės istorijos Ir 
geografijos nežinojimu, reikėtų kiek abe
joti. Čia yra greičiau tam tikros įsisenė
jusios koncepcijos dalykas Tarp kitko, iš 
jo išplaukia ir toks atvejis, kad magazino 
redaktoriai kvietė apie būsimą demokra
tinę Rusiją pasisakyti tokią Kosenkiną, 
kurios visas rezistencinis veikimas kol kas 
tesusidėjo iš to, kad gavusi įsakymą grįžti 
Rusijon, to daryti nepanorėjo ir iššoko per 
rusų New Yorko konsulato langą. Ameri
koje ji tapo „didvyrė“, ir tai maždaug tuo 
metų, kai Vlasovo armijos karininkai bu
vo atiduoti bolševikams pakarti, o kiti pa
bėgėliai Rusijos piliečiai jėga, šaudant ir 
grasinant, buvo perdavinėjami enkavedistų 
politrukams. Per langą iššokusi moterėlė 
buvo pakviesta pasisakyti, kaip 1960 me
tais sugrįžusi į Slavianską, Ukrainoje, ji su 
savo kūmutėmis laisvai galės garbinti Die
vą, — bet nebuvo pakviestas nė vienas 
ryškesnis antikomunistinis kovotojas, re
zistencinio pogrindžio dalyvis, ne tik pa- 
baltietis, ne tik ukrainietis, armėnas, gru
zinas ar totorius, bet nei net rusas.

Šios kelios ir paviršutiniškos pastabos 
tegu būna priminimu, kad bolševikinės 
Rusijos pavergtų tautų reikalas tarptauti
nėje politikoj dar nėra toks, kaip teisin
gumas bei tautų išlaisvinimo principai 
reikalautų ir kaip mes su naiviu tikėjimu 
būtume linkę vaizduotis. Viskas gražu, kol 
pasiliekama tų iškilmingųjų principų plot
mėje, kol skelbiamos tik Keturios Laisvės, 
ar Atlanto Carteriai, ar busimosios Denve
rio deklaracijos. Bet paskui ateina Jaltos, 

bų gimnazija įrašė į plokšteles, kad galė
tų jų pasiklausyti ir kitų klasių mokinės. 
Nors D. Bajoraitytė yra tremtinė, tačiau 
mokymusi ji prasimušė į pirmaeilių moki
nių eiles.

D. Bajbraitytės tėvas serga džiova ir gy
dosi Vokietijoje, Hahn sanatorijoje.

Tremties
JAV:

Mr. A. Biliūnas
5125 So La Crosse Ave.

Chicago 38. BL
Mr. W. Stungis 

1037 Darrow Ave, 
Evanston. DI.

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

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

Australijoje:
Mr. P. Lukošiūnas

Box 1665 M, G.P.O. 
Adelaide. 8.A.

Mr. J. Glušauskas 
35 Cator Str„ 
West Hindmarsh, 
Adelaide. 8.A.

Argentinoje:
Sr. L. Kančauskas

Kiti talkininkai: TREMTIS ta
ri dar visą eilę rraionių talkininką JAV: 
Mr. J. Jašinskae So Bostone. Mr. J. 
Omaha, Mr. Pr. Pravilionis Rockfords, 
Mr. VL Petrauskrx Wankegau, kurie w- 
kina ypač knygų paskleidime. Per 

Calle Paso de Burgos 1783, vietoje TREMTIES Bičiuliai gali įsigyti bd 
Avellaneda. B u - n o s Aire s. užsisakyti naujausius TREMTIES leidimu*.

Keliais 
sakiniais

Pirmasis katalikų vedęs kunigas. Prieš 
kurį laiką vienas vokiečių evangelikų ku
nigas, kuris buvo vedęs, su žmona perėjo 
į katalikų tikėjimą. Vokiečių dvasiškija 
kreipėsi į Popiežių išsiaiškinti susidariusią 
padėtį, keldama klausimą, ar tasai dvasiš
kis, perėjęs į katalikų tikėjimą, gali toliau 
tęsti santuokinį gyvenimą, ar turi su 
žmona skirtis. Popiežius, atsakydamas į šį 
klausimą, davė specialų leidimą kalba
mam dvasiškiui ir toliau gyventi santuo
koje, kuris dabar eina katalikų dvasiškio 
pareigas. Tai pirmas atvejis Vokietijoje, 
kada katalikų kunigas turi teisę gyventi 
santuokoje. Tačiau Popiežius, suteikdamas 
kalbamam dvasiškiui teisę gyventi san
tuokoje, pažymįs, jog panašiais atvejais ir 
toliau pasiliekąs teisę panašius klausimas 
spręsti individualiai. Išimtys galinčios būti 
padarytos tik tais atvejais, kada iš kitos 
tikybos katalikų tikėjiman pereinąs dva
siškis prieš perėjimą jau būva vedęs.

Nužudė mirusį vyrą. Sį rudenį Prancūzi
joje gyventojų dėmesį atkreipė savotiška 
byla. Vieno Bologrtos fabrikanto žmona 
vieną rytą pranešė vietos policijai, kad 
jos vyras, kuris buvo paraližuotas, „atsu
kęs dujas ir nusižudęs“. Policijai kilo klau
simas, kaip galėjo paraližuotasis atsikel
ti ir atsukti dujų vamzdį. Tardymo metai 
žmona galiausiai prisipažino savo vyrą 
nužudžiusi. Tačiau skrodimas parodė, 
kad paraližuotasis, kuris turėjo silpną šir
dį, jau buvęs miręs prieš tai, kai jį žmona 
nusprendusi dujomis užtroškinti. Tačiau 
teismas baudžia ne tik įvykdžiusius žmog
žudystę, bet ir pasikėsinusius žudyti.

Atominis povandeninis laisvais 1954 me
tais? Amerikoje paskutiniu metu daug dė
mesio kreipiama pagaminti atominį po
vandeninį laivą. Manoma, kad atomine 
energija varomas povandeninis laivas grei
čiausiai tegalės būti baigtas tik apie 1954 
metus. Sis laivas po vandeniu paniręs ga
lės išbūti neribotą laiką.

100 sovietų agentų Turkijoje. Prieš kurį 
laiką graikų policijai Atėnuose pavyko 
išaiškinti sovietų šnipinėjimo organizaciją, 
kuri buvo gerai organizuota ir turėjo slap
tą radio siųstuvą. Dabar Turkijoje išaiš
kinta plačios apimties šnipinėjimo organi
zacija, turėjusi savo skyrius įvairiuose 
Turkijos miestuose, pradedant sostine. Be 
to, ši organizacija turėjo eilę slaptų radio 
siųstuvų, kuriais tiesioginiai šifru buvo 
perduodamos žinios Maskvai. Suimta per 
100 asmenų, daugiausia turkų uždrausto
sios komunistų partijos narių.

Tito paleido arkivyskupą Stepinac. 1946 
metais Jugoslavijoje už bendradarbiavimą 
su vokiečiais buvo nuteistas 16 metų kalė
jimu Jugoslavijos katalikų arkivyskupas 
Stepinac. Jugoslavų agentūros pranešimais 
Stepinac „su tam tikromis sąlygomis" iš 
Kalėjimo paleistas.

Potsdamai ir biesas žino dar kas.
Todėl lieka įsisąmoninti ligi kaulo 

smagenų, ligi pačių slapčiausių pasąmonės 
gelmių, kad jokie iškilmingi principai ir 
deklaracijos pavergtoms tautoms laisvės 
neatneš tol, kol jos pačios nenorės ir ne
pajėgs sau laisvės išsikovoti. Rusiškas im
perializmas nemirė su bolševizmu, tik sus
tiprėjo naujomis formomis. Nemirs jis ir 
su Rusijos „sudemokratinimu“, su bolše
vizmo pašalinimu, ypač vakarų sąjungi
ninkams iš nesupratimo, iš prietaro ar są
moningai jam talkininkaujant Baltijos 
tautos, gudai ukrainiečiai, kaukaziečiai ir 
kiti turės sunkiai dėl savo tautinės lais
vės kovoti, ir mažiausias neapsižiūrėjimas, 
gražiais pažadais patikėjimas galės būti 
fatališkas.

Kolonijinės Rusijos problemai ir Rusijos 
pajungtų tautų laisvės atstatymui turi jau 
dabar būti sužadintos ir sutelktos mūsų 
jėgos. Jungtines Tautos, ypač anglosaksai, 
turi būti dar žymiai daugiau akinami, kad 
tų problemų sprendimas nenueitų... hit
leriniais keliais.

Tokiomis problemomis pats laikas dau
giau ir realiau susidomėti ir visokiems lie
tuviškiems įvairių „užsienio tarnybų*' 
„valdytojams“, užuot intrigavus prieš savo 
valstybės diplomatus net tiek, kad papras
čiausiuose dalykuose su jais nebemokama 
ir nebenorima susikalbėti. Ir vis dėl tos 
suplyšusios vargšo tremtinio „valdžios ke
purės“, kurios patvaikęs geismas ne vieną 
mūsų pretenduojantį „valdytoją“ tebeper
sekioja.

atstovybės
Belgijoje:

Mr. K. Zolpys
34, Pairę du Hortoz, 
Till eu r-Li ege

Brasill jo je:
8r. SU Jaseliūnaa,

Av. Churchll! 8/l.Ht
Rio de Janeiro. Brasti.

Kanadoje:
Mr. F. Valy* 

244 8haw str. 
Toronto, Ont.

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

1) Putino Mykolaičio žymųjį romaną 
„Altorių Šešėly“,

2) Igno Šeiniaus „Kuorcėp,
3) Vytauto Alanto romaną „Pragaro

Pošvaistės* Visos TREMTIES Hfietetos 
knygos yra įrištos drobėje.
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