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Savomis temomis
PASITARIMAI

Birželio pabaigoje ir liepos pradžioje 
Londone vyko dveji reikšmingi pasitari
mai: 1) čia buvo susitikę Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos diplomatai ir aptarė ben
druosius Baltijos valstybių klausimus, 2) 
tuo pačiu laiku Londone vyko Lietuvos 
įgaliotų ministerių pasitarimas-konferen- 
dja.

Baltijos valstybių diplomatų pasitari
muose buvo prieita vieningos nuomonės, 
jog dabartinis metas itin reikalauja glau
daus pabaltiečių bendradarbiavimo, kuris, 
Baltijos valstybėms esant laisvoms, turė
tų ir toliau reikštis, tačiau dėl tolimesnio 
bendradarbiavimo formų ir būdų turėtų 
pasisakyti pačios tautos.

Atsižvelgiant į vis daugiau didėjantį dė
mesį Europos federalizmui, o taip pat tu
rint galvoje Baltijos valstybių geografinę 
padėtį ir jų bendrą likimą didžiųjų įvykių 
raidoje, Baltijos tautų glaudžiam bendra
darbiavimui turėtų būti ne tik teikiamas 
dėmesys, bet tuo pačiu šitokio bendradar
biavimo mintis visais galimais būdais rem
tina ir skatintina.

Aptardami savuosius klausimus Lietu
vos diplomatai taip pat išreiškė lūkestį 
glaudaus bendradarbivimo būtinumo, ap
jungiant ir derinant savas jėgas Lietuvos 
laisvinimo bare.

Būdinga tai, kad Lietuvos diplomatai 
nedviprasmiškai davė suprasti, jog sie
kiant savų jėgų suderinimo ir susipratimo, 
tektų ieškoti būdų praktiškam bendradar
biavimui, atidedant į šalį visas kitas am
bicijas.

Sitų Lietuvos diplomatų Londone pasi
tarimų pasėkoje, patiriama, yra galimas 
diplomatų atstovų susitikimas su Vliko at
stovais. Jei iš tiesų būtų atsisakoma visa 
tai, kas lig Šiol kliudė pasiekti glaudesnio 
susipratimo — tikėtina, kad kelias susi
prasti pasidarytų laisvas. Tokio susiprati
mo nuoširdžiai laukia visa lietuviškoji vi
suomenė, besisielojanti lietuviškaisiais rei
kalais.

Diskusijos
INKVIZICIJOS 
ATGARSIAI

Inkvizicijos atgarsiai pasigirsta perskai
čius čikagiškio „Draugo“ 52. VI. 17 dienos 
laidoje straipsnį „Partinė politika ir prak
tika“. Bet apie tai, apie inkvizicijos atgar
sius, vėliau. Pirmiausia tenka pasikalbėti 
su kaimynu iš dešinės, taip nevykusiai 
bandžiusiu save paslėpti už dviejų raidžių 
šešėlio. Jis, matomai, bus susigėdęs tų ne
tiesų, kurias skelbė savame nesusivaldymu 
persunktame straipsnyje, dėl to bandė pri
sidengti tub šešėliu. Tatai primena pasalū
no prigimtį, kuriai ir Lietuvos ūkininkas 
nereiškia pagarbos ... Toji besislapstanti 
žmogysta ieško Vliko nario Miglino nusi
kaltimų, kuriuos jis bus padaręs TREM
TIES 78 numeryje šioje viėtoje paskelbtu 
straipsniu, kuriuo, esą, niekinami laisvini
mo baruose dirbą asmenys, institucijos ir 
derglotas („Draugo“ kalbinė puošmena) 
Vlikas.

Į šį pakaltinimą butų galima atsakyti 
Brazaičio „profesoriškais“ žodžiais. Kai jis 
(Brazaitis) imigravo Amerikon, kaip buvęs 
Vliko Vykdomosios Tarybos užsienio reika
lų valdytojas laikraštininkų buvo paklaus
tas: — Ar Tamsta pritari spaudoje pasiro- 
džiusiems straipsniams, diskredituojan
tiems Lietuvos diplomatus?

Tada Brazaitis šitaip atsakė: — Aš ne
pritariu jokiems straipsniams, kurie ką 
nors diskredituoja. Tik aš nežinau, ar 
mūsų spaudoje buvo straipsnių, kurie dis
kredituotų diplomatus...
. „Kaltinamas“ Miglinas dabar galėtų pa
našiu suktumu atsakyti. Tačiau atsakymas 
nebūtų nei pilnas, nei aiškus. Manding 
tektų pažvelgti į reikalo esmę, kodėl, bū
tent paskutinio meto mūsų spaudoje pasi
taiko tiek gausiai straipsnių vadinamosios 
savosios politikos klausimais. Ir vėl tenka 
grįžti į Vliką, kur glūdi viso reikalo šak
nys. Vlike vyrauja dvi, vis negalinčios su
tapti, pažiūros dėl susipratimo su Lietu
vos diplomatais. Viena Vliko grupių bei 
kovos organizacijų dalis yra pažiūros, jog 
dabar ne metas užsiiminėti narpliojimais 
klausimo, kas turėtų Lietuvos laisvinimo 
darbe pirmauti ar jam vadovauti, bet visos 
turimos pajėgos pagal savo sugebėjimus 
privalo sutartinai tą darbą dirbti, visai 
neklausdamos: — tai kas čia yra vyresnis. 
Kita Vliko narių dalis (dešiniosios grupės, 
prie kurių kartais prisišlieja savęs nesu
randantieji) taip pat sakosi siekiančios su-

Siais metais liepos mėnesį sukako 19 metų nuo lietuvių transatlantinių lakūnų, DARIAUS ir GIRĖNO, tragingos mirties. 1933 
metais liepos 16 dieną Amerikos lietuviai Darius-Girėnas pakilo iš New Yorko aerodromo skristi į Lietuvą. Tą drąsų savo 
žygį Darius-Girėnas aukojo Jaunajai Lietuvai, prisikėlusiai gyventi nepriklausomu gyvenimu. Likimas nelėmė lakūnams pa
siekti savo tėvynę. Jie žuvo ant jos slenksčio, Soldino miškely. Tuo savo žygiu, gyvybes paaukoję, Darius-Girėnas nutiesė tam
presnius saitus tarp Lietuvos ir svečiose šalyse gyvenančių lietuvių. Abu lakūnai, nugalėję Atlantą, anuometinėmis sąlygomis 
atliko didvyrišką žygį. Darius-Girėnas lietuvių tautai tapo didvyriais, gi svečiose šalyse gyvenantiems lietuviams retu pavyz

džiu aukojimosi tėvynei.

sipratimo su Liętūvos diplomatais, tačiau 
yra už tokį susitarimą, kad diplomatai 
paklustų Vilkui, kuris, tų pačių dešinių 
manymu, jei dar neatlieka vyriausybės 
uždavinių, tai turi tiems uždaviniams ruoš
tis ir taip patvarkyti visas turimas jėgas 
(ir diplomatus), kad jos Vlikui, kaip vy
riausybei, paklustų.

Dėl šitos vyriausybinės pažiūros buvimo 
ir nepasiekiamas iki šiol susipratimas ir 
glaudus bendradarbiavimus su diploma
tais, kurie svetimų valstybių yra pripažįs
tami Lietuvos laisvės tęstinumo atstovais. 
Be ki a ko Vlikas yra priėjęs nutarimo 
vadovautis ne 1938 metų Lietuvos konsti
tucija, bet 1922 metų laikinaisiais valsty
bės nuostatais. Lietuvos diplomatai, su
bordinavęs! Vlikui, tuo pačiu taip pat at
sisakytų 1938 metų konstitucijos, kuria 
vadovaujantis jie buvo į svetimas valsty
bes skirti atstovauti Lietuvos valstybę. Gi 
diplomatams patiems nepripažįstant jų, 
kaipo nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstovų, paskyrimo pagrindo (1938 metų 
Lietuvos konstitucijos), jie negalėtų sveti
mose valstybėse atstovauti Lietuvą. Jei iš 
tiesų Vlikas didžiųjų valstybių būtų pri
pažintas kaip laikinoji Lietuvos vyriausy
bė, tada gal būt jis ir galėtų daryti diplo
matų skyrimus ar atleidimus. Dabar, kol 
jis tokiu veiksniu nėra pripažintas, Lietu
vos diplomatai negali subordinuotis Vlikui 
kaip vyriausybei.

Niekam nedarant pakaltinimų ar prie
kaištų, tačiau žiūrint į reikalą taip, kaip 
jis stovi, esamomis aplinkybėmis Vlikas 
(dėl jėgų pasidalinimo) palieka neveiks
mingas. Neskaitant laiko ir jėgų, per pas
taruosius metus bevedant pokalbius dėl 
susipratimo su diplomatais visuomet buvo 
susiduriama su dviem skirtingomis pažiū
romis. Klausimas iki šiol paliko neišspręs
tas, ir dargi gerokai supainiotas ir apsun
kintas.

TREMTIS, ir jos redaktorius, čikagiškia- 
me „Drauge“ kaltintas baisiais nusikalti
mais, visą laiką buvo už susipratimą su 
Lietuvos diplomatais, kad darbas Lietuvos 
laisvinimo bare būtų sėkmingesnis, kad vi
dinėmis tarpusavio varžybomis nebūtų 
eikvojamos mūsų negausios jėgos ir lietu
viškosios visuomenės prakaitu uždirbtos lė
šos, aukotojų skirtos ne tarpusavio gin
čams, bet būtiniems darbams Lietuvos 
laisvinimo bare. Taip pat Miglinas buvo ir 
yra priešingas, kad kraštui esant prislėg
tam didžių nelaimių, čia, laisvuose vaka
ruose, būtų užsiiminėjama vaidinti vy
riausybes, kai tuo tarpu niekas dar ir ne
galvoja jų pripažinti.

Šitie pažiūrų skirtumai sudaro pagrindą 
skirtingiems mūsų veiksnių darbo verti
nimams. Čia visai nebandoma aiškintis, jog 
78 TREMTIES numeryje buvo kritišku 
žvilgsniu vertinti kai kurių asmenų žygiai, 

kurie, siekiant susipratimo su Lietuvos 
diplomatais, negalėjo duoti teigiamo įna
šo. Kas yra kitokio? pažiūros, tas gali ki
taip tas pastangas vertinti. Tačiau siekiant 
susipratimo yra nesuderinama busimojo 
partnerio atžvilgiu daryti nepagrįstus prie
kaištus, čia pat kalbant, jog norima su 
juo susiprasti.

Apie tiesos esmę informacijoje. Tiesi 
spauda vadovaujasi dviem dėsniais: 1) fak
to teisingu perteikimu ir 2) kome’ntaru. 
Faktas yra privalomas, gi komentaras lais
vas. Vadinamosios mūsų vidaus politikos 
klausimais pateikiant informaciją ji bus 
tada neteisinga, jei būtų rašoma, jog, pa
vyzdžiui, Vlike svarstant Reutlingeno susi
tarimus už juos besąlyginai pasisakė deši
niosios grupės. Tai būtų netiesa, nes deši
nių grupių, atstovai reikalavo jungti ati
tinkamas motyvacijas, kurios ir tapo susi
tarimo nepatvirtinimo priežastimi. Šiuo 
klausimu, pateikus informaciją tokią, ko
kia ji yra, komentaras palieka laisvas.

Pas mus kaimynai iš dešinės plaka už 
tai, kad tiesa sakoma. Kalbama čia nesi
vadovaujant teorija, o praktika, palydėta 
neapykanta, įtūžimu ir kitokiais jausmų 
išsiveržimais iš tų, kurių atžvilgiu buvo 
tiesa pasakyta.

Bauginimasis įsivaizduotais pavojais. Ta
me pačiame TREMTIES 78 numeryje buvo 
atspausdinta eilė*atsakymų į redakcijos 
pateiktus paklausimus susipratimo su mū
sų diplomatais klausimais. Tuose atsaky
muose buvo nedviprasmiškai išreikštas lū
kesti, jog turėtų, pagaliau, baigtis visoki

Susitiks keturi didieji, ar ne?
Pastarojo mėnesio būvyje tarptautinėje 

politikoje bene būtų galima atžymėti vieną 
ryškiausių faktų, tai Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos pasiūlymą Maskvai susitikti 
keturieins užsienio reikalų ministeriams 
(Amerikos, Anglijos, Prancūzijos ir Sovietų 
Sąjungos) aptarti Vokietijos suvienijimo 
klausimus, kurie turėtų prasidėti sudary
mu sąlygų visoje Vokietijoje įvykdyti lais
vus rinkimus, kad vokiečių tauta laisvai 
galėtų išsirinkti savo vyriausybę, kuri tu
rėtų teisę dalyvauti taikos sutarties su Vo
kietija pasirašyme.

Tačiau vakariečių Maskvai pateiktoji 
nota šitokiam keturių didžiųjų ministerių 
susitikimui pirmąja sąlyga laiko prieš tai 
sudarymą nešališkos komisijos ištirti sąly
goms, ar yra galimi visoje Vokietijoje pra
vesti rinkimai. Tik turint pranešimą ko
misijos jau turėtų susirinkti 4 užsienio rei
kalų ministerial. Savo notoje vakariečiai 
be kita ko pažymi, jog svarstant Vokieti
jos ateities klausimus nebus vadovaujama
si Potsdamo nutarimais. Maskvoje, priešin- 

išrokavimai ir dėl darbo našumo susipras
ta’. Gi „Draugo“ bendradarbis, matomai 
neįsiskaitęs straipsnių ar nenorėjęs jų su
prasti, visai nutyli atsakytojų lūkesčius, o 
pradeda visai nebūtus dalykus kalbėti. Pri
siplėšęs vadistinių šešėlių ir pradėjęs 
šaukti pats jų bijąs, galiausiai tasai besi- 
slaptąs demokratas nukalba kaip gryna
kraujis diktatūros šalininkas, reikalauda
mas Miglino nebuvimo Vlike ...

Reikalavimas reikalavimu. Bet ta pagrasa 
primena iš tolimų amžių atėjusią inkvizicijos 
atorūgą, pasireiškusią dvidešimtojo am
žiaus antroje pusėje Čikagoje spausdina
mame katalikų laikrašty „Drauge“. Senai
siais laikais buvusieji nepakeliui inkvizito
rių biivo gyvi deginami ant laužų arba 
ant specialių prietaisų traiškomi jiems kau
lai. Šiuos laikus dar taip pat (kaip matyti 
iš „Draugo“ skilčių) pasiekia inkvizicijos 
pagrasos. Jei neveiktų Šių dienų įstatymai, 
gal iš tiesų būtų kur nors pakrautas lau
žas gyvam Miglinul sudeginti... Ir vis 
dėlto šiuo atveju tenka būti dėkingam už 
atvirą žodį, kurio gana reta išgirsti iš 
kaimynų dešinėje. Ta pagrasa yra vienin
telė viso straipsnio „Drauge“ tiesi vieta, 
pasakant tai, kas manoma. Visa kita — są
moningas tiesos žalojimas.

Tačiau inkvizicijos šalininkui įsidėmė
tina, jog jei jis nepakeis savo pažiūros su
sipratimo su diplomatais klausimu, tasai 
susipratimas nebus pasiektas ir sudeginto 
Miglino pelenus vėjams išpusčius ...

SIMAS MIGLINAS 

gai, laikomasi pažiūros, jog Potsdamo nu
tarimai turį būti privalomi svarstant Vo
kietijos klausimus.

Laikraštį atiduodant į mašinas Krem
liaus atsakymas į vakariečių notą dar ne
buvo žinomas. Tačiau turint galvoje no
tos įteikimo išvakarėse „Bolševik“ laikraš
ty pasirodymą straipsnio, kur nedvipras
miškai pareiškiama, jog Potsdamo nutari
mai svarstant Vokietijos ateities klausimus 
yra privalomi, — prašosi išvada, kad jei ir 
įvyktų 4 konferencija, tai ligi jos sušauki
mo dar būtų pasikeista ne viena nota. So
vietams dalyvauti konferencijoje svarbiau
siais kliuviniais gali būti: 1) reikalavimas 
prieš sušaukiant konferenciją išaiškinti vi
soje Vokietijoje laisvų rinkimų galimybę 
ir 2) vakariečių aiškus atsipareigojimas nuo 
Potsdamo susitarimų.

Kandidatai j Amerikos prezidentus. Lie
pos pirmoje pusėje Amerikoje įvyko respu
blikonų ir demakratų partijų konventai, 
kurie išrinko kandidatus būsimiems JAV 
prezidento rinkimams. Respublikonai kan
didatu išstatė gen. Eisenhoverį, gi demo-

VEIKLA
Baltijos diplomatų pasitari

mas Londone. Šių metų birželio 27— 
30 dienomis Londone vyko Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos užsienyje esačių diploma
tijos atstovų pasitarimas, kuriame daly
vavo: B. K. Balutis (Lietuva), J. Kaiv (Es
tija), R. Kampus (Latvija), St. Lozoraitis 
(Lietuva), T. Ozolins (Latvija), K„R. Pusta 
(Estija), A. Rei (Estija), E. Sarcpcra (Esti
ja), A. Torma (Estija), P. Zadeikis (Lie
tuva).

1. Susirinkusieji atstovai padarė nuodug
nią apžvalgą tarptautinės padėties, o ypa
tingai visų tų jos aspektų, kurie gali tu
rėti įtakos į Baltijos valstybių padėtį ir į 
jų laisvės bei nepriklausomybės atstatymą.

2. Jie su pasitenkinimu konstatavo, kad 
glaudus bendradarbiavimas, kurį Baltijos 
valstybės be pertraukos tęsė nuo pat ne
priklausomybės atstatymo, — o ypatingai 
nuo Lietuvos, Estijos ir Latvijos 1934 metų 
Draugingumo ir Bendradarbiavimo Sutar
ties pasirašymo — yra davęs vertingų re
zultatų ir yra pasirodęs naudingas visiems 
trims kraštams. Todėl susirinkusieji at
stovai randa reikalinga ir pageidaujama, 
kad jų bendradarbiavimas būtų toliau ple
čiamas ir stiprinamas.

3. Sprendimas del formų, kuriomis bus 
nustatytas dar glaudesnis Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos susijungimas po jų išlaisvini
mo, priklauso pačioms Baltijos tautoms. 
Tačiau susirinkusieji atstovai pareiškė sa
vo įsitikinimą, kad ši sąjunga turėtų būti 
labai glaudi ir kad ji visais galimais bū
dais turėtų siėkti bendradarbiavimo su ki
tais kraštais Jungtinės Europos rėmuose. 
Jie taip pat pabrėžė pageidavimą, kad ši 
glaudžios sąjungos koncepcija būtų plačiai 
populiarinama ir Jų tautiečių visuotiniai 
priimta.

4. Jie taip pat padarė apžvalgą bendra
darbiavimo su kitų, Sovietų pavergtų, tau
tų laisvais atstovais, kuriam jie teikia di
delę svarbą.

5. Jie su dėkingumu ir didžiu pasitenki
nimu atžymėjo palankumą ir užuojautą, 
kurių parodė Baltijos tautoms Didžioji Bri
tanija, Amerikos Jungtinės Valstybės ir 
kiti vakarų kraštai, kuriuose tiek daug 
pabaltiečių rado prieglaudą. Ryšy su tuo 
jie didžiai įvertino Amerikos Jungtinių 
Valstybių Prezidento telegramą, pasiųstą 
Baltijos Valstybių Laisvės Komitetui New 
Yorke, kurioje Prezidentas pareiškia Bal
tijos tautoms savo simpatiją, minint 12 me
tų sukaktį nuo to momento, kai Sovietų 
Sąjunga, sulaužydama tarptautines sutar
tis, įsiveržė į jų kraštus ir kurioje Pre
zidentas dar kartą patvirtina Amerikos 
Jungtinių Valstybių nusistatymą nepripa
žinti šio agresijos akto.

6. Jie vieningai pareiškė viltį, kad Geno
cido Konvencija trumpu laiku taps efekty
viu įrankiu žmogaus teisėms apsaugoti ir 
kad Jungtinės Tautos ras būdus ir priemo
nes sustabdyti terorui ir deportacijoms, 
nuo kurių kenčia Baltijos ir kitų kraštų 
gyventojai, esantiejį Sovietų okupacijoje.

7. Jie nuolankiai sveikina savo tautas, 
kenčiančias svetimą jungą ir su giliu liū
desiu mini visas jų kraštuose viešpatau
jančios tironijos aukas.

Jie yra tvirtai įsitikinę, kad Baltijos 
tautų teisės ilgainiui laimės ir kad Lietu
vos, Estijos ir Latvijos — o taip pat ir 
kitų Sovietų pavergtų kraštų — laisvė ir 
nepriklausomybė bus atstatyta.

♦ z
Lietuvos diplomatijos atsto

vų pasitarimas. Pasibaigus Baltijos 
diplomatų pasitarimams, Londone įvyko 
Lietuvos diplomatijos atstovų pasitarimas, 
kuriame dalyvavo Lietuvos Diplomatijos 
šefas St. Lozoraitis, Lietuvos įgaliotas mi- 
nisteris Londone B. K. Balutis ir Lietuvos 
įgaliotas ministeris Vašingtone P. Zadeikis. 
šio pasitarimo metu buvo aptartas glau
daus bendradarbiavimo tarp Lietuvos di
plomatų ir laisvinimo veiksnių būtinumas, 
atidedant į šalį susipratimą trukdančius 
klausimus, o ieškant būdų praktiškam 
bendradarbiavimui.

* Patiriama, jog yra numatomas Lietu
vos diplomatų atstovų, dalyvaujant LDŠ 
min. St. Lozoraičiui, susitikimas su Vliko 
komisija aptarti praktiškiems bendradar
biavimo klausimams.

TREMTIES Leidyklos išleistas Jurgio Sa
vickio romanas „šventoji Lietuva“ jau 
pakeliui pas lietuviškosios knygos Bičiu
lius.

kratai buv. Amerikos prezidentą Hooverį, 
kuris išrinkimo (į kandidatus) proga be ki
ta ko pareiškė, jog užtikrinąs amerikie
čius, jei bus išrinktas prezidentu, jo prezi
dentavimo metu Amerika jokio karo ne
pradės
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Savosios spaudos 
skiltyse

Lietuvos diplomatijos ir Vilko bendra
darbiavimo klausimais

NEPRIKLAUSOMOJI LIETUVA Nr. 26 
pateikia Lietuvos (galioto ministerio Va
šingtone, Povilo Žadeikio, atsaky
mą į redakcijos pateiktus klausimus Lie
tuvos diplomatų ir Vliko bendradarbiavi
mo klausimais. Savo atsakyme ministeris 
Žadeikis apibudina aplinkybes, kurių pasė
koje buvo (steigta Lietuvos Diplomatijos 
Šefo institucija. Pasisako ir dėl bendra
darbiavimo su Vliku galimybių.

Klausimas (pateiktas NL redakto
riaus): Ar Tamsta esi nuomonės, kad Dip
lomatų bendradarbiavimas su Vliku yra 
būtinas ar, gal, pageidautinas, norint, kad 
Lietuvos byla gautų efektingesnę formą, 
negu ji dabar turL-

M i n. P. 2 a d e i k j o atsakymas: 
Lietuvos diplomatinės bei konsuliarinės 
įstaigos užsienyje su savo šefu, nujausda
mos artėjančią krizę ryšium su pasirašy
mu tarpusavio pagalbos sutarties 1939 m. 
spalio 10 d., informuodamos Užsienio Rei
kalų Ministeriją Kaune, jai padarė savo 
laiku eilę pasiūlymų, kas darytina užsie
niuose krizei ištikus. Tos akcijos viena iš
dava buvo Lietuvos Užsienio Reikalų Mi
nisterio Juozo Urbšio cirkuliarinė telegra
ma pasiuntinybėms, kad Jos atsitikime, jei
gu Lietuvą Ištiktų katastrofa, laikytų savo 
šefu Stas| Lozoraiti. Iš to matyti, kaip at
sirado Lietuvos Diplomatijos Šefas užsie
nyje. Vėliau, kai (vyko Sovietų įsiveržimas 
Lietuvon ir dar vėliau vokiečių karas su 
rusais, pradėjo atsirasti užsieniuose ir Lie
tuvos tremtiniai-pabėgėliai. Lietuvai pate
kus į svetimųjų žnyples, pradėjo ten atsi
rasti pasipriešinimo komitetai, iš kurių ga
lų gale išsivystė Vilkas, kuris pradėjo savo 
normalesni darbą pirmoje pusėje 1945 me
tų. Lietuvos (galiotiems ministrams ir kon
sulams, šalia sekimo (vykių Lietuvoje, su
sidarė antras uždavinys — susipažinimo- ir 
galimo bendradarbiavimo su VLIKo žmo
nėmis. Tas santykiavimas su VLIKu, kaip 
visuomeninės veiklos centriniu organu, bu
vo padiktuotas pačių gyvenimo apystovų. 
Taip šis reika'as atrodo dabar, nekalbant 
apie būtinumą ar pageidautinumą. Kai dėl 
bendradarbiavimo formos, dėl jos nėra ga
lėtinai susitarta, bet 5 metų laikotarpi įgy
tas tūlo laipsnio patyrimas spėjamai pa
greitins pageidaujamą susipratimą, kaip 
Lietuvos valstybės įstaigos bei oficialūs pa
reigūnai, kurie atstovauja valstybinį tęsti
numą, galėtų susitarti su visuomenės cen
trine organizacija, pasivadinusia Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetu. Kalbamas 
susitarimas galėtų ir turėtų įvykti, jei 
VLIKas save įpareigotų ir pasitenkintų 
vaidmeniu, tinkamu visuomenės organiza
cijai ir per daug nesiveržtų prie vyriausy
bės funkcijų.“

Vyt. Alantas Lietuvis amerikonizmo katile

Lietuviai Amerikos gyvenime
Lietuvis, patekęs | Ameriką, randa čia 

„mažąją“ Lietuvą. Randa jis čia savo gi
mines, pažįstamus, lietuvių organizacijas, 
spaudą, bažnyčią, daug «kur lietuvišką mo
kyklą ir t.t. Kažin ar daug yra Amerikoje 
miestų bei miestelių, kur nerastum savo 
tautiečių? Kitais žodžiais, čia randi nema
ža savo kraujo žmonių, su kuriais pirmiau
sia susipažįsti ir paskum vienaip ar kitaip 
bendrauji. Atvažiavę lietuviai pirmiausia 
ieško lietuviškų pažinčių ir, tiesą sakant, 
jomis pasitenkina, nes ieškoti pažinčių su 
kitų tautybių žmonėmis kliudo kalbų ne
mokėjimas, o kita vertus nėra nei noro nei 
reikalo. Tose vietose, kur susibūrė daugiau 
lietuvių, beveik gali taip susitvarkyti, kad 
tavo gyvenimas plauktų tik lietuviškoje 
aplinkoje. Čia randi ne tik lietuvišką pa
rapiją, bet ir lietuvišką banką, krautuvę, 
knygyną, smuklę, valgyklą, kirpyklą ir 
tt. Tiesa, Amerikos miestai labai išsiplėtę 
į platumą, ir tos lietuviškos įstaigos labai 
išsibarstę, tačiau norėdamas jas gali pa
siekti ir atlikinėti savo reikalus tik pas sa
vuosius. Tik darbo turi ieškoti amerikiečių 
įmonėse. Bet darbovietėje per savaitę teiš
būvi tik 40 valandų ir paprastai su savo 
bendradarbiais per daug nesusiartini. Tai 
tik darbo draugai, daugiau , niekas. Apie 
juos galvoji, kol būni darbovietėje: išėjęs 
juos užmiršti.

Taip yra su lietuviais tremtiniais, taip 
yra ir su seniau čia įsikūrusiais. Senieji 
Amerikos lietuviai, be abejo, pažįsta dau
giau vietinių amerikiečių, biznio žmones, 
gal būt turi ir arčiau pažįstamų savo pro-

išeitl aukštąją mokyklą ir įsigyti intelek
tualinę profesiją. Bet su kokiu sentimentu 
jis tebekalba apie Lietuvą! Kai jis savo 
tėvynę apleido, ji buvo dar labai tamsi ir 
purvina. „Bet, — sako jis, — aš ir tą pur
vynėj atsimenu; atsimenu, kaip aš po jį 
braidžiau ir dar dabar tebejaučiu jo šiltu
mą ant savo kojų. Jei tik Lietuva atsikur
tų, aš tuojau grjščiau.“

Nedaug beliko tokių mūsų tautiečių, ku
rie galvotų taip blaiviai, bet, sakau, paė
mus apskritai, senoji amerikiečių lietuvių 
karta Lietuvos nėra užmiršusi; ji maždaug 
tebegyvena iš savo senosios tėvynės išsi
vežtuoju kapitalu, nors ir kažin kaip ma
žas Jis būtų buvęs. Ta karta amerikonizmo 
katile apvirė, bet visai nesuvirė. Ją išsau
gojo gal savisaugos instinktas, gal senosios 
tėvynės atsiminimai, gal nemokėjimas ar 
negalėjimas iŠ karto pritapti prie naujo
sios aplinkos, o gal viskas kartu. Senoji 
mūsų išeivijos karta parodė tautinį atspa
rumą, kaip senoji tėvynė parodė tautinį 
atsparumą per keletą Šimtų metų, nepa
siduodama nei lenkiškoms, nei rusiškoms 
įtakoms. Senuosius lietuvius ateivius Ame
rikos medžiaginė gerovė ir didybė, be abe
jo, pritrenkė ir gal ne vieną sužavėjo, ta
čiau lietuvybės jausmo tuo smūgiu neuž
mušė. Apglušintas tas jausmas pasiliko 
kažin kur širdžių gilumoje, ir su tuo jaus
mu senasis Amerikos lietuvis nueis į kapą.

Bet mes čia galime kalbėti tik apie tuos, 
kurie daugiau ar mažiau pasiliko katilo 
paviršiuje. Tačiau kiek jų nuskendo, kas 
gali pasakyti? Sakau, nuskendo ta prasme,

kad jie atitrūko nuo lietuviškosios visuo
menės, nors gal širdies gilumoje ir pasili
ko lietuviai. Jie per ištekėjimus ar vedy
bas susimaišė su vietiniais, ir jų pėdsakai 
dingo. Juos prarijo nepasotinamas ameri
konizmo katilas, į kurį, pagaliau, jie suki
šo galvas be didesnio pasipriešinimo. Jiems 
greičiausiai nebuvo labai sunku atsisakyti 
nuo savo prosenolių palikimo, ir jie dingo 
svetimųjų jūroje be didesnės vidinės tra
gedijos.

Tačiau tie, kurie iš lietuvių visuomenės 
neišsijungė, kurie sugebėjo, nors ir susiža
vėję amerikonizmo blizgėjimu, išsaugoti 
nors lietuvybės likučius, tie sudarė savotiš
ką bendruomenę, kuri laikės ir tebesilaiko 
amerikoninio gyvenimo pakraštyje. Tiesa, 
tai jau nėra gryna lietuviška visuomenė 
(amerikonizmo katilas ir tuos žmones bus 
jau gerokai apšutinęs), bet vis dėlto tai yra 
lietuviška visuomenė, kurios balsas garsiai 
tebeskamba lietuvių pasaulyje.

Laiku už TREMTĮ neatsiskaitymas sun
kina laikraščio leidimą. Ne tik Vokietijoje 
gyveną TREMTIES Bičiuliai, bet taip pat 
Amerikoje ir Kanadoje prenume
ratą jau gali apmokėti tiesiog pašto per
laida, ją pervesdami šiuo adresu: Simas 
Miglinas, c/o TREMTIS,

(13 b) Memmingen,

Postfach 2, Germany.

KARINĖ INFORMACIJA
Korėjoje tariasi metus laiko. 

Šių metų liepos 9 dieną suėjo vieneri me
tai nuo derybų dėl paliaubų Korėjoje pra
džios. Derybos truko vienerius metus laiko 
ir jomis nieko nėra pasiekta. Jos tebe
vyksta toliau, nematant ženklų, kada Jos 
galėtų baigtis pasiektomis paliaubomis.

Oladija stato moderniausius povandeni
nius laivus? Olandų spauda patelkia infor
macijų, jog Olandijoje pradėti gaminti „vi
sai naujo ir revoliucinio tipo“ povandeni
niai laivai, kokių neturi nė viena šalis. Šią 
informaciją spaudai pateikė Olandijos karo 
laivyno viceadmirolas Stam. Naujieji po
vandeniniai laivai gamybos požiūriu būsią 
visiškai skirtingi ligšioliniams povandeni
niams laivams. Numatoma, kad pirmasis 
naujo tipo povandeninis laivas būsiąs baig
tas gaminti iki 1955 metų. Kiekvienas nau
jasis povandeninis laivas bus 1000 tonų.

Cigaro tipo lėktuvai, kurių pastatymas 
atsieis 5 milijonus dolerių. Britų inžinie
riai, dirbą karinių lėktuvų gamyboje, šitaip 
apibūdina paskutiniu metu gaminamus 
turbininius lėktuvus: „Kiekvienas turbini
nis lėktuvas, kuris išeina iš Vakarų pasau
lio gamyklų, jau pasensta savo pirmojo 
skridimo metu.“ Toliau britų inžinieriai 
teigia, jog siekiant pakelti lėktuvų gamy
bą, reikią atsisakyti greit pasenstančių lėk
tuvų gamybos ir pradėti gaminti „Skren
dančio Cigaro“ tipo lėktuvus, kurie tegalės 
išlaikyti ateities lėktuvo vardą, tačiau ku
rių vieno pagaminimas atsieis 5 milijonus 
dolerių. Naujojo tipo lėktuvais,, esą, bus 
pasiektas 3200 kilometrų j valandą greitis.

Vokiečiai apsisaugos savo sienas. Vakarų 
Vokietijos vidaus reikalų ministeris R 
Lehr pareiškė, jog nuo šiol Vakarų Vokie
tijos sienų apsauga perėjusi į vokiečių ran
kas. Jis nemano, kad sienų apsaugai bū
tų reikalinga vakarų sąjungininkų parama 
specialiais daliniais.

Ilgisi Lietuvos. Kauno Botanikos Sodo 
steigėjas ir direktoriaus Dr. Konstantinas 
Regelis dabar gyvena ir dėsto gamtos 
mokslus Bagdado universitete (Irake). 
Važiuodamas i Ispaniją, kur yra pakvies
tas skaityti kelias paskaitas, sustojo Romo
je, ir lankėsi. Lietuvos Pasiuntinybėje prie 
Sv. Sosto. Profesorius, būdamas šveicaras, 
puikiai kalba lietuviškai ir laukia momen
to, kada Lietuva ir” vėl bus laisva ir jis 
galės ten grįžti ir tęsti savo pradėtą darbą.

fesijos Žmonių, tačiau, turint galvoje visą 
amerikiečių lietuvių visuomenę, reikia pa
sakyti, kad mūsų tautiečiai, kaip gyveno, 
taip ir šiandien tebegyvena amerikiečių vi
suomenės paraštėje. Tai yra, taip sakant, 
visuomenė visuomenėje. Lietuviai daugiau
sia bičiuliaujasi su lietuviais, privačiose 
vaišėse pas lietuvius daugiausia sutiksi tik 
lietuvius, nemaža Amerikos lietuviuose yra 
privačių uždarų klubų, kur lietuviai ben
drauja tik su lietuviais ir tt. Turiu čia ne
maža pažįstamų vietinių lietuvių, kurių, 
žinau, draugijinis bendravimas neišeina iš 
lietuvių ratelių ribų. Taip jie gyvena čia 
ištisus šimtmečius, nuo pat savo įsikūrimo 
šiame krašte. Jie nesueina į artismesnius ry
šius su kitataučiais ne dėl to, kad nemokė
tų svetimos kalbos, bet dėl to, kad taip 
susidėjo tradicijos, kad anais laikais lietu
vis, atvažiavęs į Dėdės Šamo žemę, ieškojo 
lietuvio, kad senosios kartos mūsų tautie
čius vis dėlto dar tebejungia Lietuvos mo
tinos atsiminimai, kalba ir dvasia. 
Tai yra, taip sakant, kažin kokia 
požėniinė srovelė, kuri tebbjunlgia mū
sų tautiečius, įsikūrusius Amerikoje 
praėjusio amžiaus pabaigoje arba šio am
žiaus pradžioje. Daugumas jų net angliš
kai įkalba blogai, o lietuviškai kalba be ak
cento, tik mėgsta į savo pokalbi įsprausti 
angliškų žodžių. Nereikalaukime iš jų giles
nio lietuviško susipratimo arba patriotiz
mo, nes to susipratimo ir patriotizmo jie 
tada neišsivežė ir iš savo krašto, bet vis 
dėlto jie yra lietuviai, prisipažįsta esą lie
tuviai ir daugiau ar mažiau tebegyvena lie
tuvybės dvasia. Nors jie jau bus išgyvenę 
Amerikoje daugiau kaip pusę savo am
žiaus, bet kažin kaip nori tikėti, kad jie 
savo dvasioje pasiliko artimesni Lietuvai, 
kaip kad savo naujajai „tėvynei“.

Pažįstu vieną seną lietuvį amerikietį in
teligentą, kuris atvyko į šį kraštą prieš 40 
metų. Jis buvo kilęs iš neturtingos šeimos 
ir, atrodo, išvažiavo į Ameriką tikrai var
go spiriamas. Čia jam pavyko prasimušti,

Lietuvos partizanų dainos
Žemiau pateikiamos dainos Lietuvo

je yra plačiai paplitusios. Jos, žinoma, 
dainuojamos slaptomis, kad nenugirstų 
okupantui ištikimieji. Kai okupantas 
patiria dainuojančius partizanų dainas 
- Jie neišvengia suėmimo. Nežiūrint ši
to persekiojimo, partizanų dainos yra 
gyvos lietuviško jaunimo tarpe. Patei
kiamos dainos yra Vakarus pasiekusios 
su praėjusiais metais iš Lietuvos Vokie
tijos vakarus pasiekusiu vokiečių jau
nimu, kuris jas ne kartą patylomis yra 
dainavęs su Lietuvos jaunimu. Red.

Vakarų vėjelis bėgiojo ir Žaidė 
Daržely tarp rūtų žalių, 
Tartum nusiminęs rožių Žiedus skleidė, 
Supos tarp jurginų Žalių.
Tarp žaliųjų rūtų, rausvųjų Jurginų 
Vaikščiojo mergaitė graži.
Ant Jos rausvų skruostų ašaros sužibo, 
Nuliūdus galvojo jinai...
Ak, Dievuliau brangus,
Kokia nelaiminga mūsų mylimoji šalis: 
Pavergė Ją rusai — taip žiauriai kankina, 
Gali plyšt iš skausmo širdis...
Tu, šalis gimtoji, mūsų motinėle, 
Mes pavergti tavo vaikai.
Ašarose plūsta Ir liūdnai dejuoja 
Prispausta svetimtaučio ranka.
Mes visi lietuviai mylime tėvynę, 
Nesibijom mirti už ją —
Trokštam visi laisvės, kad laiminga būtų 
Kraujuose paskendus tauta.
Lietuvos žemelė vien kraujuose... 
Laisvę mylinčiųjų žmonių
Mėtosi lavonai — nekaltųjų brolių 
Patvoriais ant gatvių siaurų...

Tad visi kovokim prieš plėšikų gaują, 
Iškovosim laisvę drąsiai — 
Liksime laimingi tėvynės gynėjai 
Ir dainuosim dainą linksmai.
Vakarų vėjelis sukaukė daržely... 
Suardė mergaitei mintis,
Saulė nusileido už aukštų kalnelių — 
Tėvynę apgaubė naktis.

♦
Žygiavo drąsiai į kelionę, 
Į kitą kraštą, į namus: 
Gal ten geriau priglaus Juos žmonės, 
Ir ten likimas bus ramus..
Priėjo kaimą, kur vadinas 
Vareikio kaimo vienkiemiai.
Ir jie tikėjo, kad juos priešai 
Užpult jų čia neateis.
Iš rytų saulė'patekėjus
Švelnučiais savo spinduliais
Lyg sakė šiam pasauliui, 
Kaip viskas einasi gerai.
Nespėjo linksmintis ir džiaugtis, 
Nes priešai buvo jau arti.
Kad Jie nespėtų įsibrauti, 
Ginklus pasiėmė visi.
Paleido rusai į Juos šūvi.
O Jie atsakė su trenksmu!
Visi kovojo, tartam vienas, 
Drąsa senovės milžinų.
Štai krito Petras, Baravykas, 
Lakūnas, Saugis ir kiti...
Jie mirdami drąsiai kartojo: — 
Lietuva, mirštam už tave!
Sužeistas Saugis nedejavo, 
Priglaudė ginklą prie galvos: — 
Paimkit mano visus ginklus 
Ir eikit pasveikinti mamos.

Visus išsklaidė po arimus 
Plėšikų — žulikų šimtai. 
Erškėtis prie kelio krito, 
Septintas klupo mirtinai.

* ♦
*

Aš pasauly šviesios karalijos 
Nemačiau niekada, niekados...
Juodos rožės ir juodos lelijos • 
Ir daina vyturėlio liūdna...
Juodos vyšnios apdengia man veidą, 
Juodos dienos man širdį apkies, 
Kol už sutemos tolimas aidas 
Pasigirs nakčia veriant duris.
O naktie, o stebuklų pasauli!
Per tave aš einu,
Per tave aš nešu juodą saulę, 
Ją iškėlęs iš skausmo dienų.

« Nematysiu saulėleidžio aukso, 
Nematysiu, aukso nematysiu... 
Nematysiu akių mylimos.
Ir aušros ir aušros nesulaukė...
Šito aklo likimo name.

♦ ♦
*

Mes išeinam numirti už kraštą.
Duokit žemės nors saują savos... 
Krauju lieka pašventintas kraštas, 
O, lietuvi, nepamirški Lietuvos!
Toli vieškeliai, baltos sodybos, 
Kloniai, upės, takeliai gimtinių. 
Veidu riedančios ašaros byra... 
Kai keliaujam bedaliais ištremti.
Linko liepos sidabro šakelės, 
Puikiais medžiai žiedais apsikrovę... 
Akmenėliai pravirko prie kelio, 
Kaip mus vežė Sibiro šaltin vargti.

JURGIS SAVICKIS

Šventoji Lietuva
Romanas

— Ir mudviejų niekas čia nematė, be kurios gal pa
sislėpusios pelės bažnyčioje!

Leonardas taip buvo dabar drąsus, kad beveik pats 
būtų panorėjęs išbandyti.

— Gal nori pats? — atspėjo jo mintį Aperavičius.
— Gal kitą kartą ...
Vadinas savo tyliu patvirtinimu pritarė Aperavičių!.
Pats gi Leonardas guodėsi:
— žr taip tu man akis apdunk... Ir taip viskas gy

venime su mumis, darbininkais, įvyksta. Išnaudojami.
— Iš tiesų nėra jokios religijos. Tik prietarai, tam

siems žmonėms akis dumti. Šiandien religija, rytoj dar 
kas, — Leonardas buvo egzaltuotas ir.be reikalo egzal- 
tavo pats save.

— Nėra „tamsių“ žmonių, nėra jokių ponų. Mes visi 
lygūs, — suteikė šią sensaciją bernas savo mokytojui.

— Visi lygūs ir turtingi. Rytoj gal savo rankomis 
auksą žarstysi! — mistiškai pridūrė Aperavičius ir išve
dė Leonardą iš bažnyčios į orą. Besibroliuodamas dar 
šilčiau jam pasakė „sudiev!“

— Sudie...
Aperavičius pats turėjo tiktis bažnyčioje ir dar užeiti 

pas kunigą padėti jam paruošti vaikus busimų iškilmių 
eisenoms bažnyčioje.

Kai Leonardas atsidūrė vienas šviežiame ore, jis pa
juto, kad dabar jis girtas. To visko buvo perdaug jo 
nervams. Jo egzaltacija ėmė mažėti ir dingo. Jis blai
vė jo.

Kaip kokių nuodų paragavęs, jis dabar norėtų pats 
save išplakti: kokia nesąmonė buvo kažko bijoti!

Naktį tačiau jis šaukė:
— O — stl — ja!
Klek berno plaučiai išneša. Jis norėjo kieliką paimti 

ir išgelbėti. Bent stengėsi jį pasiekti savo nudžiūvusia 
ranka.

Jis plakė uždusęs arklį ir norėjo nuo žmonių pabėgti.
Gerai, kad niekas dar daržinėje negirdėjo berno riks

mo.
Jeronimas dabar gulėjo jau vienas, išsinešdinęs į 

pakulinę. Pakulinėje būta mažiau kurių vabzdžių, nė 
naujai suvežtame Šiene, kur dabar visa pilies įgula migo 
ir knarkė. Kad ir kitoje daržinėje, nė Leonardas.

Rytmetį atbudęs, Leonardas nesurado guolyje pats 
savęs. Tarytum jo vietoje guli kas kitas. Kažkas dabar 
bus sukilę jo viduje: ką vienas gali, gali galėti ir jis.

— Kaip žmones kvailina. .*. — užuot rytmetinių po
terių, atsiduso Leonardas.

•

— Bažnyčioje niekas mūs nematė, nė pasislėpusi 
pelė.

O vis dėlto Aperavičių bažnyčioje pamatė „pasislė
pusi pelė“.

Tai buvo Jegorka.
Jis bėgo vieno vyro vejamas. Vyras užtiko Jegorką 

savo name. Tiksliau vietą nusakant': — žmonos miega
majame. Tik pats vyras neturėjo laiko nustatyti. Matė 
kažkas šešėliais varosi iš namo, per kiemą.

Jis norėjo nudurti pabėgėlį. Vyras kerštu degė. Kaip 
ir visi vyrai tolygiais atvejais. Bet jis dar labiau. Tai 
buvo policininkas.

Kad nesučiuptų ir neatpažintų, Jegorkai pavyko per 
zakristiją įsivogti į bažnyčią.

Čia buvo saugu.
Policininkas nepasirodė.
— Kur jis čia lįs į bažnyčią. ..
Tai buvo ir tiesa. Jei net policininkas ir būtų nuvo

kęs, kad šeimos drumstėjo esama bažnyčioje, vargu jis 
su kardu būtų bažnyčion lindęs. Jis daugiau susivokė 
„vietos papročiuose“, nė „kunigaikštis“.

’Dabar, turbūt, lapatuoja įžeistasis vyras policininko 
batais po visą miestelį ir ieško nudurtinos aukos...

Tiek dažnai žmonėse besilankąs ir tiek dažnai pa
liekąs be kurios apsaugos savo žmoną namie. Perdažnai.

Jegorka, ar iškilmingiau, Jegorijus Viačislavovič, 
priešingai, buvo drauguomenės žmogus. Jis neatsisaky
davo aplankyti žmones bei žmonas. Gyvenimas juk 
toks trumpas ir nevertas!

Ir kartais — tokiu pat staigumu atsisveikinti su žmo
nomis.

Gyvenimas juk toks brangus!
Bažnyčioje jis labai nustebo, pamatęs berną, Leo

nardą, kuriam jis kitados siūlė pinigą už paaiškinimą, 
kur esama Anelės. Dėl jos vienos vertėtų gyventi!

Jis ką tik matęs dabar, kai Jie kažką niurkė. Apera
vičius ir bernas. Gal vogtus daiktus slėpė?

Jegorij Viačislavovič priėjo prie Aperavičiaus. Pa
starasis nutirpo.

— Jeigu tik policijos vadas būtų sumanęs įžiebti 
degtuką, man būtų striuka. Tamsta žinai jo aistrą ir 
pavydumą! Tuomet liūtas, o ne policininkas.

Dideliu jėgos įtempimu Aperavičius prastenėjo*.
— Tamsta buvai pas policijos vado žmoną? He-he!
Sukaupęs visą savo drąsą jis dar ištarė:
— Skaisti moterėlė!
— Taip. Kai viena namie.
Kunigaikštis nesislėpė nuo žmonių. Sis žmogus plau

kė paviršiumi. Jam atrodė, kad tiek Kaukazas, tiek 
pilkoji Lietuvos provincija, viskas buvo sukurta jam. 
Šiaip Jis buvo kosmopolitas. Šiuo požvilgiu aukščiau 
žmonių. Nesiknaisė jų tautybėje. O kas jam? Ar ne

visvien.
Žinoma, išskiriant vienus tik rusus, kurie buvo iš

skirtini ir buvo visa ko aukščiau. Ypač jos aukštuome
nė, kurioje jis gyveno.

Bet tai jau kitas dalykas.
Aperavičius dar nepasitikėjo Jegorka h* bijojo to 

savo konfrero.
— Dabar manoj širdis atiduota kitai! — staigiai at

siduso kunigaikštis.
Aperavičius maždaug nuvokė kam.
Tuo būdu Jegorij Viačislovovič buvo atviresnis už 

Aperavičių. Net vaikiškesnis.
Jis Aperavičiul pasiūlė papirosą. Pats Jegorijus, 

įbėgęs į zakristiją ir, pasislėpęs tarp liturginių rūbų, 
papirosą jau anksčiau buvo užsirūkęs. Papirosas jam 
buvo reikalingas atsigaivinti, bet ne bažnyčiai pažeisti 
(jis apie tai nė negalvojo).

Tokiu lengvu būdu pasprukęs iš įsikalakutavusio 
policininko.

Be to buvo aišku, be jokių aiškinimų, kad ortodoksų 
bažnyčia buvo aukštesnė, kurioje jo drauguomenės na
riai lankosi, nė kuri ten milinių prispausta lietuviškoji 
bažnyčia. Jam apie tai nereikėjo nė galvoti.

Ir vis viena toji lietuviškoji bažnyčia žus, nes vyres
nybės organai neduoda leidimo katalikiškoms bažny
čioms remontuoti ar naujų statyti.

Taip arti dabar katalikiškos bažnyčios bebūdamas ir 
įsivyniojęs į zakristijos pamaldų rūbus, jis sumojo dar. 
Lyg kokia šmugelio mintis gimė jame:

— Sis kraštas greitai žus. Sis kraštas bus greitai nu
tautintas. Ir bus paverstas grynu rusų kraštu.

Jegorij Viačislavovič šiandien buvo drauguomeniš- 
kai nusiteikęs, net lyriškai. Zakristijos rūbai jam leido 
tinkamai nusiteikti. Bet jis norėjo su kuo nors dabar pa
sikalbėti. Su kuo nors konversuoti.

Visus žydus jis norėtų iššaudyti, nes taip visi jo 
draugijos vyresnieji nusistatę. Matyti taip reikia, kad 
Rusija liktų švari. Gink Dieve jis neturėjo jokio krau
geriško instinkto ir visai nebuvo piktas. Šiandien jis ne
turėjo su savim net brauningo pasiėmęs
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Kelios mintys apie šalpos esmę Stovyklose
Nesupratimas ar nesusipratimas

Kilęs spaudoje ginčas tarp Gautingo li
gonių ir Balfo verčia susimąstyti. Kaip 
galėjo atsitikti, kad šelpiamieji pasišiauš 
prieš šelpėją, vargšai prieš geradarį? Daug 
tautiečių statys klausimą, kas ten atsitiko.

Ginčas esmėje kilo dėl to, kad šelpia
mieji gavo daug jiems nereikalingų ir ne- 
naudotinų dalykų. Normaliai šelpiamieji 
turėtų šalpą priimti su dėkingumu, bet 
ką gali veikti ligonis, gaunąs parengtą 
bendroj virtuvėj maistą, su visokiais mil
teliais? Kaip tik tie milteliai sudarė šal
pos daugumą. Dėl to šelpiamųjų šauksmą 
reikia suprasti ne kaip skundą dėl mažu
mo šalpos, bet kaip širdyje susitelkusių 
jausmų prasiveržimą. Ligoniams nenau
dingi produktai ir daiktai stovyklose gy
venantiems tautiečiams būtų brangenybė. 
Jie jų gauna mažai, o ligonims duodama 
per daug. Ar tokia šalpa prasminga?

Baltas sukurtas kilniais ir girtinais 
tikslais — moraliai palaikyti ir materialiai 
šelpti į vargą patekusius benamius trem
tinius. Jo iniciatoriams reikia reikšti gi
liausią padėką ir pagarbą. Tačiau metų

P. L. B. Gautingo Apylinkės 
Valdybos atsakymas Baliui

Gautingo Apylinkės Valdyba patikslina 
savo paskelbtą keliuose laikraščiuose 
straipsnį, liečiantį lietuvių džiovininkų 
šelpimą.

Nuo 1951 metų sausio 1 d. iki 1952 metų 
gegužės 5 d. Gautingo lietuviai džiovinin
kai Balfo duomenimis yra gavę iš Balfo 
grynais pinigais DM 1897.14. Tačiau iš tos 
sumos didžiausią dalį, būtent DM 937,16, 
gavo du ligonys teisininkai iš Lietuvių 
Teisininkų Draugijos per Balfą, be to, vie
nas ligonis iš savo pažįstamo Amerikoje, 
pasinaudojant Balfo tarpininkavimu, gavo 
DM. 51,—. Iš likusios sumos 7 ligonys iŠ 
Balfo kaipo asmenišką šalpą betarpiai ga
vo DM 358,—. Tokiu būdu visiems ligo
niams išdalinti per minimą laikotarpį ati
teko DM 551,45, arba 70-čiai ligonių per 
16 mėnesių apie DM 8,— asmeniui.

Iš spaudoje minimų Balfo gėrybių Gau
tingo ligonys negavo: 657 1b. pieno milte
lių, 200 1b. cukraus, 53 Care paketų po 
24 1b., 800 štukų cigarečių ir vieno Care 
paketo RS* 1b.

Dėl Balfo paminėtam straipsnyje 4 p., 
kur sakoma, kad lietuviai ligonys dar Šel
piami ir kitų Šalpos organizacijų, kaip 
pav.: NCWC, LWF, WVV ir kitų, turime 
pabrėžti, kad lietuviai iš jų tiesioginės šal
pos negavo.

Dėl Balfo spaudoje paskelbtų kainų ten
ka pastebėti, kad jos toli prašoka faktinas 
vietos kainas.

Sis kainų išpūtimas ir negautos gerybės 
sudarė tą didelį skirtumą, vertinant šal
pą pinigais, todėl faktinai ligonių gautų 
gėrybių vertė sudaro tik apie trečdalį Bal
fo rašte minimos DM. 20 034,44 sumos.

Todėl tvirtinimas, kad kiekvienas ligonis 
esąs gavęs į mėnesį gėrybių DM. 22,36 
vertės, nėra tikslus.

„Drauge“ Nr. 132 iŠ Š. m. birželio 6 d. 
minėtų 400 dolerių Clevelande surinktos 
sumos ir Balfo Centro Valdybos iždininko 
A. S. Trečioko pareiškime spaudai mini
mų 350 dolerių Gautingo Apylinkės Komi
tetas iki šiol nėra gavęs.

Po mūsų straipsnio pasirodymo spaudo
je, atvykęs pas mus Balfo Pirmininkas 
prof. dr. kan. Končius padarė mums išsa
mų pranešimą apie jo daromus žygius šal
pos, emigracijos ir kitais reikalais. Taip 
pat iš kan. Končiaus padaryto pranešimo 
patyrėme, kad jis labai mažai, ar tiesiog 
klaidingai buvo informuotas apie Balfo 
vykdomus Šalpos darbus Vokietijoje. Vė
liau diskusijų metu ligonys prašė kan. 
Končių, kad Balfas mums Gautinge besi
gydantiems lietuviams nesiųstų įvairių 
miltelių, o vietoje mums skiriamų, bet ne- 

bėgyje Balfo šalpa kiek sušlubavo. Nega
lima kaltinti vien Balfo valdytojų, kalti 
taip pat šelpiamieji, o ypač netinkami šal
pos vykdytojai, nes ten buvo statomi tam 
parinkti žmonės. Dėl to pasireiškę negeru
mai yra mūsų bendra negalė.

Balfo pirmininkas Jom. Končius šį pava
sarį atvyko nauju, gražiu automobiliu pas 
Gautingo ligonius ir aiškino, kad jų Bal
iui daromi priekaištai esą be pagrindo, nes 
ligonys gerai atrodo ir jau esą gavę dau
giau šalpos už kitus tremtinius. Toliau pa
reiškė, kad Baltas tiek daug pinigų netu
ri, kad galėtų šelpti pinigais, nes žmonės 
mažai aukoja. Iliustruodamas Balfo sun
kumus šalpos darbe jis, tarp kito, paste
bėjo Jr šalpos darbuotojų nesąžiningumą. 
Taip pav. savo laiku vienur Balfo atsto
vas ėmęsis algą. Prie to dar galima pri
durti, kad Balfo iš Amerikos atsiųstiems i 
Vokietiją įgaliotiniams buyo pavesta vie
toje šalpą organizuoti bei prižiūrėti. Tačiau 
dažnai gavosi įspūdis, kad jie daugiau 
rūpinosi savo privačiais reikalais. Viena 
įgaliotinė net neleistinu būdu bandė pra- 

panaudotinų gėrybių, nors kiek paremtų 
pinigais. Balfo Pirmininkas pilnai suprato 
šį mūsų nuoširdų prašymą ir žadėjo atei
tyje ligoniams nepanaudotinų produktų 
nesiųsti, o vietoje jų paremti pinigais.

Už prof. dr. kan. Končiaus atsilankymą 
ir jo padarytą įdomų pranešimą Gautingo 
ligonys yra labai dėkingi.

Tuo pačiu prašo Balfo Pirmininką pa
daryti atitinkamų žygių, kad ateityje vi
suomenė nebūtų klaidinama netiksliais 
daviniais, kurie sudaro įspūdį, kad Gau
tingo ligonys yra labai nedėkingi ir stato 
per didelius reikalavimus.

Gautingo lietuvių ligonių vardu 
Apylinkės Valdyba.

Gauting, 1952 m. 7. 5.

Vieneri metai TREMTIES leidyklai
Kai prieš dvejus metus, Vokietijoje už

gesus paskutniam lietuviškam laikraščiui, 
buvo ryžtasi išleisti TREMTĮ, radosi ne- 
daža, ypač arčiau pažįstančių laikraščiui 
leisti sąlygas, kurie patraukė pečiais ir 
„naujagimiui“ pranašavo neilgą amžių. 
Daugiausia kelis mėnesius. Gi kai praėju
siais metais balandžio pradžioje buvo tos 
pačios TREMTIES skiltyje paskelbta, jog 
steigiama TREMTIES leidykla knygoms 
leisti, kuri pirmuoju leidiniu ryžtasi Išleis
ti Putino-Mykolaičio trijų tomų romaną 
„Altorių Šešėly“ vienoje knygoje — buvo 
susilaukta visos eilės laiškų. Jų vienuose 
reikštas nusistebėjimas esamomis sąlygo
mis drįsti leisti tokį stambų veikalą, kituo
se laiškuose leidykla drąsinta ir jai linkė
ta, nugalėjus visus sunkumus, sėkmės. 
Nestigo ir gana abejingai žiūrinčių į 
TREMTIES leidyklos užsimojimus.

“"am tikrą abejingumą dėl TREMTIES 
leidyklos užsimojimų kėlė ir ta aplinkybė, 
kad leidykla, pasiryžusi pradėti savo dar
bą tokiu stambiu leidiniu, neieškojo aukų, 
kaip kad darė ir daro nemažą ir platų lei
dybos darbe patyrimą turinčių leidyklų, 
ieškančių mecenatų atskiroms knygoms 
padėti išleisti ir pn. TREMTIES leidykla, 
gerai numanydama esamas nelengvas są
lygas, pasitikėjo kietu pasiryžimu nugalė
sianti pasitaikančius sunkumus, savo dar
be susilaukdama paramos iš lietuviškosios 
spaudos bičiulių, kurių, deja, praktika pa
rodė, nėra gausu, tačiau kurių pastovus 
nuoširdus dėmesys lietuviškai knyga! iš 

lobti. Kokiais moralės dėsniais vadovau
tasi darbe? Kas viename reikale nesąži
ningas, tas ir kituose gali būti toks pat. 
Mes tylėjome, nenorėdami jų elgesio kelti 
viešumon, Ar tylėjimu galime tokias žaiz
das užgydyti?

Tokie ir panašūs faktai mažina pasitikė
jimą Balfu tiek tremtinių, tiek Amerikos 
lietuvių tarpe. Negalima stebėtis, jei 
Amerikos lietuviai negausiai aukoja per 
Balfą, ir kad iš kitos pusės Šelpiamieji 
reiškia nepasitenkinimo. Amerikos lietu
viai aukojo ir aukoja be galo daug; jie 
tiesiog aukojasi tremtinių labui, bet ir turi 
teisę reikalauti, kad jų šalpa pasiektų tiks
lą — padėtų vargstantiems.

Kitoje pusėje šelpiamieji. Ir jų tarpe 
plačiai įsigalėjo pažiūra, kad dabar šalpos 
užduotis nėra tik vargstantiems padėti, bet 
ir lengvas pasipelnymo šaltinis. Dažnai 
matome, kad tremtinio sąlygose šalpos ne
labai reikalingi žmonės randasi pirmose 
šalpos prašančiųjų eilėse, įrodinėdami, kad 
jiems šalpa labai reikalinga. Kiti vėl iš
prašytą šalpą sunaudoja pasismaginimui 
arba pramogai. Tas byloja, kad žmonių 
sąžinės balsas užtemo. Tokie nepagalvoja,, 
kad galėdami apsieiti be šalpos, bet jos 
reikalaudami sau, jie išplėšia iš šalpos or
ganizacijos tikrai vargstantiems reikalin
gus šalpėi -išteklius ir apgaudinėja tikrai 
vargingiems padėti norinčius šalpos dar
buotojus.

Dėl to nesiginčykime tiek daug dėl senų 
batų ar miltelių, bet daugiau kalbėkime, 
kaip kovoti prieš šelpiančiųjų ir šelpiamų
jų asmenų kriščioniškų ir pilietinių dory
bių trūkumą. Kokie doros įstatymai lie
čia šalpą paversti asmens bizniu ar pasi
pelnymo šaltiniu. Šalpa atliks savo paskir
tį, kaip ji bus organizuojama ir vykdoma 
doros įstatymais. J. Grigolaitį?.

TAMSTOS TEIGIAMAS ATSAKYMAS, 
KAD ESI UŽ „TREMTĮ“ ATSISKAIČIU
SIŲ TARPE, KARTU YRA NUOŠIR
DŽIOS TALKOS PAŽYMYS.

tiesų lengvina darbą, kartu padrąsina.
Šiandien TREMTIES leidykla turi pro

gos minėti kuklią vienerių metų veiklos 
sukaktį. Pernai liepos vidurį iš spaudos 
išėjo jos pirmasis leidinys „Altorių Šešė
ly". Ne vieną knygos Bičiulį nustebino ir 
knygos išleidimas turtinguose Ir patvariuo
se drobės aplankuose. Po to metų būvyje 
sekė nauji leidiniai:

2) Igno Šeiniaus „Kuprelis“,
3) Vytauto Alanto „Pragaro Pošvaistės“,
4) R. Spalio novelės „Didžiosios Atgailos“,
5) Jurgio Savickio romaną „Šventoji Lie

tuva“ TREMTIES leidykla išleido penktuoju 
savo leidiniu, kurio pasirodymas sutampa 
su leidyklos pirmomis metinėmis. Taigi 
vienerių metų būvyje TREMTIES leidykla 
išleido penkis savų autorių europinės Iš
vaizdos grožinės literatūros veikalus, ku
rių bendras puslapių skaičius artėja prie 
2000.

Laikraščio leidimo ir leidyklos darbas 
gulęs ant vienų pečių, nebūtų įmanomas be 
nuoširdžių lietuviškosios spaudos taikinto
jų, kurie sava talka prisidėjo prie lengvi
nimo įsipareigojimų nelengvos naštos. 
Jiems visiems priklauso lietuviška TREM
TIES leidyklos padėka.

Ar savo darbu ir pastangomis TREM
TIES leidykla padarė pasitarnavlmą lietu
viškam rcika'ui ir lietuviškai raštijai — 
ji pati nedrįstų daryti išvadų, atsižvelgda
ma į mūsų tremties gyvenime gana dažnai 
pasitaikančias drumzles, sąmoningai tam 

Pastaruoju metu BALFo pirmininkas 
kan. Končius, grįžęs iš Eucharistinio kon
greso Ispanijoje, lankėsi visoje eilėje lie
tuvių stovyklų Vokietijoje.

Svetys, lankydamas stovyklas, jų gyven
tojus supažindina su emigracinėmis gali
mybėmis, apibudina BALFo pastangas pa
dėti čia patikusiems lietuviams.

Emigracinių galimybių, išskyrus Kanadą, 
kur, atrodo, gali pasisekti tam tikram skai
čiui išemigruoti, į kitas šalis tuo tarpu 
kaip ir nesimato. Ypač į Ameriką, kur 
daugelio palikusiųjų Vokietijoje nukreip
tos akys, tuo tarpu nėra didesnių vilčių 
išemigruoti.

Prezidentui Trumanui vetavus McCar- 
ran imigracijos įstatymą, kuris šį pavasarį 
senato buvo priimtas, 'galima tikėtis, gal 
netolimoj ateity Amerikon imigracijos rei
kalu bus padarytas kas konkretesnio. Ta
čiau, atsižvelgiant į artėjančius prezidento 
rinkimus, nefeuktina, kad šiais metais kas 
būtų šia linkme spėta padaryti.

Šalpa. Pastaruoju metu Vokietijoj gy
veną lietuviai susilaukė stambesnių BALFo 
siuntų maistu ir padėvėtais drabužiais. 
Pirmininko pareiškimais, ateityje BALFas 
tikisi tremtiniams paramą nesiaurinti, bet 
dargi dės pastangų ją plėsti.

Piniginės dovanos. Lankydamas stovyklas 
BALFo pirmininkas kai kur, daugiausia 
paramos reikalingas šeimas, ypač ligonius 
bei senelius, sušelpė asmeniškai. Kitur pa
liko stambesnes BALFo pinigų sumas (iki 
kelių Šimtų DM) sušelpti daugiausia para
mos reikalinguosius.

Beaiškinant nueita į didesnius neaišku
mus. BALFo pirmininkui Končiui lankan
tis stovyklose su pranešimais ir aiškinant 
įvairius, tremtiniams lietuviams rūpimus 
klausimus, kai kur, vietoje išsiaiškinimų, 
buvo pasukta į naujus neaiškumus. Ypač 
tie neaiškumai kilo dėl solidarumo mokes
čio išrinkimo kai kur praktikuojamo bū
do. Yra stovyklų, kur solidarumo mokestis 
mokamas neblogai. Tačiau yra vietovių, 

tikrų sukėlėjų sukeliamas. Apie TREM
TIES leidyklos atliktą darbą galės atitin
kamų Išvadų padaryti patsai lietuviškosios 
knygos Bičiulis, kuriam knyga, nežiūrint 
sunkumų, leidžiama.

Apie ateitį mūsų dienų nepastovume bū
tų nedrąsu kalbėti. Ypač apie tolimesnę 
ateitį. Dėl to TREMTIES leidykla, persiri
tusi per vienerius metus, pareikalavusius 
nemaža rūpesčio Ir darbo, tolimesnei atei
čiai nekuria planų. Ji, žengdama į antruo
sius savo veiklos metus, yra pasiryžusi lie
tuviškam tremties jaunimui duoti turinin
gą veikalą R. Spalio apysaką „Gatvės 
berniuko nuotykiai“, kuria jaunasis skaity
tojas bus nukeliamas į Lietuvą, į jo ar jo 
tėvų gimtinę ir galės ten joje pabuvoti, pa
justi tą gyvenimą, kuriuo savame laisva
me krašte gyveno lietuviškasis atžalynas.

„Gatvės berniuko nuotykiai“ — stambios 
apimties veikalas, per 500 pusi. Jam, kaip 
ir išleidžiant „Altorių Šešėly“, skelbiamas 
garbės prenumeratos priėmimas. Iš 
anksto užsisakiusieji Ir leidyklai ar jos at- 
tovams įmokėjusieji nustatytą kalną bus 
laikomi garbės talkininkais ir jų pavar
dės skelbiamos pačioje knygoje (plačiau 
apie šios knygos užsisakymo sąlygas 4-me 
šio TREMTIES numerio puslapyje).

TREMTIES leidykla, savo pirmose die
nose susilaukusi šiltos paramos iš lietu
viškosios spaudos Bičiulių, žengdama į an
truosius savo veiklos metus, tikisi tos tal
kos neprarasianti.

LEIDYKLA TREMTIS.

kur tiesiog vengiama mokėti. Tokiose vie
tovėse kai kur buvo praktikuojama soli
darumo bei dendruomenės mokesčius iš
reikalauti dalinant BALFo gerybes. Tatai 
patyręs pirm. kan. Končius pareiškė, jog 
jis nepritariąs šitokiam mokesčių išrinkimo 
būdui. Toks pareiškimas, ypač tuose ben
druomenės nariuose, kurie vengia mokesti 
mokėtį, iššaukė pasitenkinimą ir kartu 
neapykantą prieš bendruomenės apylinkių 
bei seniūnijų vadovybes, reikalavusias 
mokėti solidarumo mokestį. Po BALFo 
pirmininko pareiškimų, aišku, bendruome
nės vadovybės daug kur turės nemaža rū
pesčio, kol visa nariams išaiškins ir „tvar
ką“ atstatys. Atrodytų būtų tikslingiau, jei 
BALFo pirmininkas, kuriam, kartais atro
do, net lietuvių bendruomenės sąvoka nė
ra aiški, Šitokius klausimus pirmiausia iš
siaiškintų su bendruomenės centru, vie
toje stovyklose bandęs įvesti „savo 
tvarką“. -r-

IS MUNCHENO LIETUVIUS NORI 
KELTI Į MEMMINGENĄ

Šiuo metu Bavarijoje stovyklose yra 
18 000 užsieniečių tremtinių bei pabėgėlių. 
Gi privačiai gyvenančių Bavarijoje už
sieniečių skaičius siekia 100 000. Bavarijos 
vyriausybės sluogsnluose kilo sumanymas 
užsieniečius apgyvendinant grupuoti tau
tybėmis. Buvo pasiūlyta Miincheno stovy
klose gyvenantiems lietuviams persikelti į 
Memmingeną, kur norima padaryti pabal- 
tiečių stovyklą. Tačiau kai mūneheniškių 
lietuvių atstovai atvyko į Memmingeną 
aiškintis su stovyklos vadovybe dėl atsi
kėlimo sąlygų, čia buvo pareikšta, jog ne
są vilčių iš kitur tremtiniams patekti. 
Šiuo metu Memmingene, prie kapinių, 
sparčiai vyksta tremtiniams užsieniečiams 
gyvenamųjų blokų statyba, kuri numato
ma šį rudenį baigti. Tačiau naujose staty
bose tebūsią apgyvendinami tie, kurie šiuo 
metu gyvena stovykloje, buv. kareivinėse.

Mūneheniškių lietuvių atstovai, susipa
žinę su gyvenimo sąlygomis Memmingene, 
priėjo išvados, jog Mūnchene kai kuriais 
atvejais geresnės sąlygos. Bedarbio pašal
pa ten mokama pirmos zonos, kuri yra 
kiek didesnė, negu mokama Memmingene 
gyvenantiems tremtiniams. Be to, vaisiai 
ir daržovės Mūnchene visą laiką pigesnės, 
negu Memmingene. Gi darbui gauti gali
mybių maža tiek gyvenant Mūnchene, tiek 
Memmingene. Atsižvelgiant į visa tai, at
rodo, maža gali rastis lietuvių, gyvenančių 
Mūnchene, kurie sutiktų savanoriškai kel
tis į Memmingeną.

Baigėsi mokslo metai
Memmingene. Memmingeno stovykloje 

Veikusioje lietuvių pradinėje mokykloje 
baigėsi mokslo metai. 4 lietuviukai iš 
Memmingeno stovyklos išvyko mokytis 
Vasario 16-sios Gimnazijon.

SkeveCdms ii
Antrasis karas truko 42 metus...

„Dr. Penney, keturiasdešimts-dvejus me
tus dirbo su amerikonais atomo moksli
ninkais Antrame Pasauliniame Kare ir 
matė pirmąjį atomiškos bombos sprogimą 
Jungtinėse Valstijose...“

„Amerikos Lietuvis“, 1952. V. 17.

Smagenų akrobatikai...
• „Admirolas Torlesse, penkiasdešimts me

tų buvo britų lėktuvnešio „Triumph“ ko- 
mandierius netoli Korėjos per tris mėne
sius 1950 metais.“

„Amerikos Lietuvis“, 1952. V. 17.

Tautinės dvasios ugdytojai

VINCAS PIETARIS
Nemaža yra parašęs V. Pietaris, bet jei 

jis tebūtų davęs tą vieną istorinę apysaką 
„Algimantą“, tai ir tuo vienu dalyku būtų 
įsigijęs sau tinkamą vietą lietuvių litera
tūroje. ,

Tai žmogus ne rašytojas iš profesijos, 
kaip ir Kudirka, Vienuolis ar dar kuris ki
tas, bet gydytojas ir ano meto sąlygų trem
tinys Rusijoje, nuo profesinio darbo atlie
kamas valandas paskyręs plunksnos dar
bui — rašęs ano meto spaudai straipsnius 
ir beletristinius dalykus. Amžių nugyvenęs 
svetur, išliko gyvas lietuvis ir savo raštais 
dar paliko nemažą kultūrinį turtą savo 
tautiečiams.

Kilęs jis nuo Vilkaviškio (gimęs 1850 m. 
rugsėjo 21 d. Ziūrių-Gudelių kaime), pra
džios mokslus baigė Pilviškyje, gimnazijos 
mokslus ėjo Marijampolėje ir Suvalkuose, 
bet nuo tuomet jis' ir persiskyrė su savo 
kraštu, išvažiuodamas studijuoti į Maskvą 
iš pradžių fizikos-matematikos, o paskui 
pasirinkdamąs mediciną. Dar studentauda
mas vedė rusę, baigęs universitetą gavo 
gydytojo vietą Demizanske, vėliau persi
kėlė į Ustiužną ir ten pragyveno iki mir
ties. Mirė 1902 m. (šiemet sukanka 50 me
tų nuo jo mirties).

Rašyti mėgo dar tebegimnazistaudamas, 
o studentaudamas kūrė sau planus, kaip 
pakelti Lietuvos ūkinę gerovę, ir tikėjosi 
grtftii t savo kraštą, tik... viskas ir liko 
•vajonėmis, nors plunksnos neužmetė.

Ustlužnuoje jam teko susitikti sn A. 

JakŠtu-Dambrausku, kuris ten bent šešeris 
metus gyveno rusų valdžios ištremtas. Sis 
tai ir paragino Pietarį intensyviau rašyti, 
pats net kai kuriuos raštus lygino.

Be trumpesnių beletristikos dalykėlių, 
Pietaris parašė savo atsiminimus, kuriuose 
duoda nemaža medžiagos savo išgyventųjų 
laikų aplinkai pažinti. Jaunimo ir šiandien 
tebemėgiama jo knygutė „Lapės gyveni
mas ir mirtis“ — lyg koks lapės gyvenimo 
romanas, parašytas remiantis pasakomis 
apie gyvulius.

O didžiausias ir geriausias jo veikalas — 
tai pirmoji lietuviška dviejų dalių istorinė 
apysaka „Algimantas“.

Šitą savo didįjį kūrinį V. Pietaris rašė 
nemaža studijavęs Lietuvos istorijos daly
kus, taigi gerai šitam darbui pasiruošęs, 
prisirinkęs medžiagos, tik Pietario patrio
tizmas Ir daukantiška idea'istinė pažiūra į 
savo tautos praeitį padarė tai, kad jo apy
sakoje vaizduojamieji priešai yra perdėm 
tamsūs, o savieji — pašviesinti. Tai, žino
ma, ne naujiena: juk ir lenkas H. Sienke- 
vičius iš lietuvių šaipėsi, o lenkais didžia
vosi, Daukantui savoji istorija taip pat kū
prina perdėtos didybės, o net ir patys isto
riniai šaltininiai-kronikos, rašytos sveti
mųjų, nedavė objektyvaus istoriškai tikro 
vaizdo.

Istorikai dar ir šiandien, rodos, nėra 
priėję visiškai vieningos ir vienos nuomo
nės dėl to, kaip atskiros Lietuvos kuni- 
gašfcštajos susijwigė į vieną valstybę — di

džiąją Lietuvos kunigaikštiją, nes tokiai 
savo istorijai turi daugybę mokslinių ir 
vieningai nuomonei sudaryti trūksta isto
rinių duomenų. Todėl rašytojai, vaizduoda
mi Lietuvos susivienijimą, visiškai laisvi 
fantazuoti ir laikytis tos nuomonės, kuri 
jiems atrodo tikresnė. Sakysim, V. Krėvė 
„Šarūne“ laikosi tos nuomonės, kad Lietu
vos kunigaikštijos jėga buvo sujungtos į 
vieną valstybę, o toks vienytojas — tai 
mlzantropiškas garbėtroška Šarūnas, su 
niekuo nesiskaitąs, žiaurus, bet ir žiauru
mu pasiekęs valstybės, o po Šarūno jau 
prasideda istorinė — Mindaugo Lietuva.

Pietaris savo „Algimante“ taip pat vaiz
duoja Lietuvos suvienijimo laikotarpį, kada 
priešų spaudžiami atskiri kunigaikščiai 
kuria vieną valstybę, tik jis tam valstybės 
sudarymui naudojasi visiškai priešinga 
teorija, būtent: Lietuva, nebepakęsdama 
svetimųjų persekiojimo, pati gera valia 
susijungusi, kad tuo būdu būtų pajėgi 
gintis.

„Algimantas“ kartu yra ir istorinė nuo
tykių knyga, veiksminga, gyva, todėl ir 
mėgiama. Jos siužetas, rodos, nesudėtingas, 
bet rašytojas, prisirinkęs medžiagos, rez- 
gia nuotykį po nuotykio, kol per du tomus 
išvaduojamas paimtasis nelaisvėn Algi
mantas ir po kovų su svetimaisiais Lietu
vos valstybės valdžia atsiduria jo rankose, 
nes jis visus patraukia savo gerumu. Skai
tytojas, sekdamas anuometinius papročius, 
muštynes, dvikovas, vestuves, pasilinksmi
nimus, visas seklių gudrybes, kovas su plė
šikais, svetimųjų žiaurumus, ginklų, paukš
čių, arklių prekybą, paslaptingus žmones 
ir paslaptingas vietas, nepajėgia atsitrauk
ti nuo knygos, kol jam išryškėja visi rei
kalai ir išgvildenamos visos paslaptys. Šita 
įvykių ir veiksmo gyvybe „Algimantą“ ga
lėtume palyginti su tėvo A. Durnas istori
nių nuotykių knygomis, taip pat patrau

kliomis, nors nei perdaug istoriškomis, nei 
literatūriškai visiškai tobulomis. Abiejų 
veikėjai drąsūs, narsūs, herojai, bet jų di
džioji ypatybė ir yra tas narsumas, nes 
šiaip kiekvienas atskirai paimtas neturi 
savo veido, juos vieną nuo kito skiria grei
čiau tik vardai, bet ne charakteriai. Tai 
būtų, žinoma, knygos yda, bet knyga mė
giama dėl tų visų nuotykių ir turi patrio
tinės auklėjamosios įtakos jaunimui daug 
didesnės, negu kuri nors studija, teprieina- 
ma tik rinktiniams, o Pietaris — masinis.

Istorikas ar literatūros kritikas surastų 
„Algimante“ dar ir kitų trūkumų, kurių 
masinis skaitytojas taip pat neįžiūri. Sa
kysim, literatūros kritikas pastebės, kad 
tūli knygos nuotykiai nelabai įtikėtini. O 
istorikas turėtų taip pat priekaištų. Saky
sim, Pietario apysaka vaizduoja tryliktąjį 
amžių, priešistorinių Ir istorinių laikų są
vartą, taigi jo vaizduojamieji Lnonės tu
rėtų galvoti ir kalbėti ne taip, kaip Pie
tario laikais, taip pat kalbomis ir darbais 
paprastas žmogus niekuo nesiskiria nuo 
kunigaikščio. Kituose dalykuose rašytojas 
atitrūksta nuo bet kurio saiko. Tas nesai
kingumas prasikiša *abai ryškiai, kai jis, 
nusižiūrėjęs į Sienkevičiaus pastangas 
idealizuoti lenkus, pats pasuko Simano 
Daukanto keliais: Lietuvą rodyti visokerio
pai idealią. Josios valdovų Ir žmonių idea
lumą buvo besugriauną svetimieji, o šiaip 
lietuvis ir sotus, ir patenkintas, ir tortin
gas, šviesus, laimingas.

Kažkuris anglas neseniai tvirtino, kad 
istorinių beletristikos dalykų jis nemėgs
tąs, nes jie vistiek istorinio laikotarpio 
neatkurtą, o greičiau sužaloją. Šitokie kū
riniai taip pat ir literatūriškai neparašomi 
gerai, nes jų autorius, daugiau ar mažiau, 
varžo istoriniai visiems žinomi faktai, ku
rie ne visada tinka beletristiniam vekalui. 
Taip, žinoma, galėjo rėžyti anytas. tarįs 

populiarių studijų. Mūsų padėtis visiškai 
kita, ir didžiai miela, kad mūsų jaunimas 
mėgsta ir skaito „Algimantą“, patriotini 
patrauklų veikalą, nors ir su kai kuriais 
literatūriškais ar istoriniškais trūkumais, 
negu gatvinę literatūrą, kokia minta di
džiųjų tautų mažasis žmogus, nepritampąs 
prie geros knygos.

O pabaigai — dar pora įdomių dalykėlių 
dė> paties Pietario asmens. Pietaris, kaip 
lietuvis, įdomus ir ne vien dėl to, kad jis 
rašė. Pietaris, vedęs rusę, taip ir nebesu
grįžo vykdyti tų planų, kuriuos jis studen
taudamas kūrė Lietuvos gerovei kelti: sve
tima žemė pririšo, per Šeimą svetur įaugo 
šaknys. Tiesa, Pietaris išliko lietuvis iki 
savo gyvenimo galo, skatinamas pradėjo 
dirbti lietuvių kultūrai ir paliko nemažą 
literatūrinį palikimą. O jei ne ta įtaka iš 
šalies, raginimas neleisti surūdyti talentui, 
būtų kažkur Ustiužnoje dirbęs ir gyvenęs 
lietuvis gydytojas Pietaris, gyvenęs ir mi
ręs, ir viskas. Pats faktas lietuviškąja 
prasme tikrai skaudus ir šiai dienai aki
vaizdi rakštis: niekai visos kalbos, kad Ra
seinių Magdės, ypač kilusios iŠ didelių tau
tų, didins mūsų tautos eiles. Greičiau jos 
mūsų tautai nujoja talentus.

Iš kitos pusės Pietaris gražus pavyzdys 
visiems mūsų broliams verkšlentojams ir 
dolerių kalėjams inteligentams, kurie nie
kam nebeturi nei laiko, nei pinigo, kurie, 
užsidarę už keturių sienų, perdėtai sieloj 
jasi tik pinigu. Pietaris, vedęs kitatautę, 
taigi sudaręs mišrią Šeimą, namuose turė
damas nelietuvišką klimatą, svetur išgy
venęs visą amžių, bent pats išliko lietuvis 
ir nepasitenkino vien savo plika profesija, 
vien pinigu, kurio taip pat reikėjo šeimai 
išlaikyti: jis buvo pakankamai tvirtas, su
prato, kam jis priklauso, ir atidavė tautai 
skolą „Algimantu“, „Keidošių Onute“, at- 
swndnimais k kitais raštais. Kazimieraitis.
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Rusų kariuomenei tiekimai Lietuvon
Vilnius. Balandžio pabaigoje ir gegužės 

pradžioje Vilnių pasiekė eilė rusų naujo 
tipo plieninių vagonų (50 tonų talpos), ku
riais buvo pristatyti tiekimai sovietų šar
vuočių daliniams, esantiems apie 7 kilo
metrus į rytus nuo Vilniaus. Siuntos atėjo 
iš Leningrado, Minsko ir Ufos. Be to, dvi 
pantoninių tiltų siuntas tokiuose vagonuo
se gavo Vilniuje esąs inžinerijos pulkas. 
Naujo tipo vagonai, kuriais sovietai ypač 
didžiuojasi, turi užrašus: „Celiabinsk, 
RSFSR“ arba „Dnieprodzeržinsk, USSR“.

Iškrovus karinius krovinius Vilniuje ir 
prie Vilniaus esantiems sovietų kariuome
nės daliniams, vagonai buvo pakrauti sta
tybos medžiaga, sudedamųjų namų dali
mis ir kariuomenės raštinių reikmenimis. 
Visa pagaminta Naujosios Vilnios statybi
nių medžiagų kombinate.

Rengiami kariuomenės talkininkai
Sovietų sąjungoje yra plačiai proteguo

jama komunistinio jaunimo organižacija 
„Dosaavf“. Tai yra savanoriai iš civilių, 
pasiruošę karo atveju talkinti sovietų ka
riuomenei. Lietuvoje ši organizacija taip 
pat proteguojama. „Dosaavf“ klubai yra 
Kaune ir Vilniuje. Jų nariais yra daugiau
sia geležinkeliečių jaunimas.1 Šių metų pa
vasarį „Dosaavf“ Lietuvoje turimiems na
riams pravedė kursus, kurių dalyviai bu
vo apmokomi atlikti propagandos-uždavi
nius fronto aplinkoje ir talkinti kariuome
nei darant nuotraukas, jas aiškinant. Ypač 
buvo kursų dalyviai mokomi daryti topo* 
grafinius brėžinius, žemėlapius. Vilniuje 
esąs „Dosaavf“ klubas gegužės 5 d. gavo 
keturias „Fotag“ laboratorijas ir braižymo 
įrankius.

Vilniuje kalbamus kariuomenės talki
ninkų kursus gegužės mėnesį lankė 80 jau

TREMTIES INFORMACIJA
Registruojami po 1945 birželio 1 d. atvy

kusieji lietuviai. BALFo atvovybė Vokieti
joje išsiuntinėjo aplinkraštį lietuvių ben
druomenės kolonijoms bei seniūnijoms, 
kuriuo raginami registruotis visi lietuviai, 
Europos Vakarus pasiekusieji po 1945 me
tų birželio 1 d. Tokiems pabėgėliams šelpti 
JAV paskyrė atskiras sumas. Žinant lietu
vių skaičių, atvykusių po 1945 metų bir
želio 1 d., tikimasi išrūpinti jiems globą. 
Be to, tokių emigracija į JAV bus apmo
kama pagal atskirus sprendimus, BALFui 
rekomenuojant.
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romanas „Šventoji Lietuva“ po 23 šil.

Redakcijos pastaba: kartais pasitaiko 
TREMTIES Bičiulių, kurie nenori, kad 
laikrašty būtų minima jų pavardė. Vieni 
tatai pažymi siųsdami prenumeratą, kiti 
nieko nepažymi. Kad išvengus panašių ne
aiškumų. siunčiantieji prenumeratą iš sve
tur (ne Vokietijos), kurie nenori, kad pre
numeratos gavimas būtų kvituojamas lai
krašty, prašomi tatai laiškely ar atkarpoje 
pažymėti. Red.

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
Prašoma atsiliepti Anelė Grigaitė

Anelė Grigaitė, kilusi iš Paobelių kaimo, 
Pagirių valsčiaus, Ukmergės apskrities, 
šiuo metu galinti būti apie 25—26 metų 
amžiaus, sovietams užimant Lietuvą pasi
traukusi į Vakarus, prašoma atsiliepti 
TREMTIES redakcijom Jai yra svarbių 

nuolių, o Kaune — 100.
Pažymėtina, kad kursus tegali lankyti 

svarbesnių pareigūnų bei partijos narių 
vaikai. Taip pat juos gali lankyti ir rusų, 
Lietuvon įvairioms pareigoms atkeltų, vai
kai.

Nauji Lietuvos gyventojų apiplėšimai
Vilnius. Kaip kiekvieneriais metais, taip 

ir šį pavasarį Lietuvoje pravesta vadina
mosios valstybinės paskolos pasirašymo 
akcija, kuri buvo vykdoma gegužės pra
džioje. Iš „Tiesoje“ pateiktų aprašymų ma
tyti, jog „savanoriškai“ paskolą pasirašą 
daugiausia tealiko prievartinę pareigą, pa
dėdami parašus reikalaujamas sumas su
mokėti. Didžiuma kalbėtojų paskolos pa
sirašymo proga sušauktuose susirinkimuo
se pareiškė „valtybei atiduodą visas su
taupąs“, tačiau tolimesni aprašymai, tilpę 
toje pačioje „Tiesoje“ rodo, jog tik retas 
pasirašąs tuojau pat sumokėjo pinigus. Ta
tai parodo, kad propagandistų skelbiamų 
sutaupų retas kas ir turi, gi reikalaujamą 
paskolą pasirašo kiekvienas gyventojas, 
gerai žinodamas, jog nepasirašymas baig
tųsi Sibiro taigomis arba kalėjimu.

87 komunistiniai laikraščiai
Šiuo metu Lietuvoje išeina 87 rajoniniai 

laikraščiai, atlieką komunistinės propagan
dos uždavinius. Tiems laikraščiams numa
toma parengti 3600 korespondentų, dirban
čių kolchozuose.

Sustiprinta Lietuvos žvejų „apsauga“
Baltijos jūron išplaukiančius Lietuvos 

žvejų kuterius paskutiniu metu saugo spe
cialūs- MVD pasienio apsaugos laivai. Be 
to, Rusnės ir Palangos apylinkėse yra 
įrengtos specialios radio stotys, kurios nuo
lat palaiko ryšį su žvejus saugojančiais lai
vais. Sitų priemonių imtasi po to, kai pa
aiškėjo apie trijų lietuvių žvejų praėjusiais 
metais pabėgimą.

60*/« nedarbingų užsieniečių. Britų zono
je, Holsteino srityje, gyvenančių užsienie
čių 60"/o yra nedarbingi, t.y. ligoniai, sene
liai ir vaikai.

7442 lietuviai Vokietijoje. PLB Vokieti
jos Krašto Valdybos žiniomis šiuo metu 
Vakarų Vokietijoje yra 7442 lietuviai, ku
rių arti trečdalį sudaro vaikai iki 18 me
tų amžiaus.

Žurnalistai užsieniečiai pradėjo leisti in
formacinį biuletenį. Vakarų Vokietijoje 
veikianti užsieniečių žurnalistų sąjunga 
(Verband der Freien Presse Zentral- und 
Ost-Europas, des Baltikums und des Bal
kans), kurioje yra susitelkę užsieniečiai 
laikraštininkai leidėjai, pradėjo vokiečių 
kalba leisti biuletenį FREIE PRESSE KO- 
RESPONDENZ. Pirmasis kalbamo leidinio 
numeris išėjo birželio mėnesį. Išeis kas 
mėnuo. Turinį sudaro svetimomis kalbo
mis Vokietijoje išeinančios spaudos būdin
gesnės ištraukos. Šiuo leidiniu, patiriama, 
rodo gyvo susidomėjimo spaudos atstovai 
Vokietijoje.

Ruošia išleisti lietuvių skaitymus. Vokie
tijos Krašto Valdyba informuoja, jog nu
mato pradėti leisti „Lietuvių Skaitymus“, 
t.y. lietuvių literatūros chrestomatiją, tin
kančią vidurinėms mokykloms ir jaunimui.

Garbės prenumeratoriai
TREMTIES leidyklos išleidžiamą R. Spa

lio jaunimui apysaką „Gatvės . berniuko 
nuotykiai“ pirmieji užsisakė:

1) N. Midus,
2) A. Maciūnas,
3) B. Jacikevičius, USA,
4) Al. Požėla, Vokietija,
5) Mr. A. Levinas,
6) Mr. P. Lukošiūnas, Australija,
7) Mr. P. Naujokaitis, Australija,
8) Mr. Pr. Puzdešris, Australija.
Iš anksto užsisakiusieji knygą „Gatvės 

Berniuko nuotykiai“, ir sumokėjusieji nu
statytą kainą, laikomi garbės prenumerato- 
riai-lietuviškos spaudos talkininkai trem
tyje. Knygai užsisakyti sąlygos, jos kaina 
ir kitos informacijos žifir. straipsnyje „Lau
kiama Tamstos talka“, spausdinamame 
šiame TREMTIES numeryje.

♦
Susirgus vienam rinkėjui, galinčiam 

rinkti lietuvišką tekstą, šį TREMTIES 
numerį nebuvo įmanu išleisti 6 pusi. Dėl 
to žymi dalis teksto rinkta petitu (smul
kiu šriftu), kad tuo būdu į keturis lai
kraščio puslapius būtų galima sutalpinti 
galimai daugiau medžiagos. Red.

žinių.
Taip pat tautiečiai, žiną Anelės Grigai

tės (dabar gali būti ištekėjusi ir kita pa
varde) adresą, maloniai prašomi TREMTĮ 
informuoti. Rašyti:

TREMTIS
(13b) Memmingen, Postfach 2.

Benamiams mokslas nereika
lingas...

Keliais 
sakiniais

Vakarų Vokietijoje nemaža paliko už
sieniečių, kuriems nepavyko nugalėti emi
gracines kliūtis. Su čia palikusiais tėvais, 
taip pat paliko ir jų nepilnamečiai vaikai. 
Kiek iš viso Vakarų Vokietijoje paliko ne
pilnamečių, t.y. mokyklinio amžiaus už
sieniečių vaikų, TREMTIS neturi tikslių 
duomenų. Tačiau galima spėti, kad skai
čius nėra mažas, jei, pavyzdžiui, vien lie
tuvių mokyklinio amžiaus vaikų šiuo me
tu Vokietijoje yra per 2200.

Tasai jaunimas žymia dalimi lanko vo
kiečių mokyklas. To jaunimo didžiuma 
tėvų verčiasi bedarbio pašalpa. Vakarų 
Vokietijoje darbo gavimo klausimas nėra 
lengvas. Pačių vokiečių yra nemaža be
darbių. Tad užsieniečiai, ir norį gauti dar
bo, negali būti lengvai juo aprūpinami.

Dabar aiškėja, kad užsieniečių bedarbių 
(gaunančių bedarbio pašalpą) vaikai ben
drojo lavinimosi mokyklas tegali lankyti 
tik iki 14 metų amžiaus. Jei jie nori ir po 
14 metų amžiaus lankyti bendrojo lavini
mosi mokyklą, tatai jiems nėra draudžia
ma, tik nutraukiama gautoji (kaip bedar
bio tėvo vaikui) kukli pašalpa. Atsižvel
giant į gana kuklias užsieniečių bedarbių 
gaunamas pašalpas (4 asmenų šeima te
gauna 100 su keliomis markėmis mėne
siui), didžiuma tėvų turės sutikti su susi-

LAUKIAMA TAMSTOS TALKA
TREMTIES Leidykla sekančiuoju leidi

niu išleidžia R. Spalio didelės apimties ir 
nepaprastos intrigos apysaką jaunimui

Gatvės berniuko nuotykiai
Knygos apimtis, per 500 pusi. Veiksmas 

vyksta Lietuvoje, Kaune. Knyga bus mie
lai skaitoma ne tik jaunimo, bet ir suau
gusiųjų. Pradėjęs skaityti jos jau nenorės 
atidėti į šalį, kol visa apysaka nebus per
skaityta.

„Gatvės Berniuko Nuotykiai“ bus iš
leisti apie rugsėjo pabaigą, vėliausiai spa
lio pradžią.

Lietuviškosios spaudos talkininkai
Apytikriam knygos tiražui nustatyti 

TREMTIES Leidykla skelbia šios knygos 
garbės prenumeratą, kaip kad buvo daro
ma išleidžiant „Altorių Šešėly“. Iš anksto 
užsisakiusieji R. Spalio apysaką „Gatvės 
Berniuko Nuotykiai“ ir įmokėję nustatytą 
knygos kainą bus laikomi garbės prenu- 
meratoriais-lietuviškosios spaudos tremtyje 
talkininkais. Knygos kaina, ją iš anksto 
užsakant: 1) Vokietijoje: šešiolika markių,
2) Amerikoje ir Kanadoje penki doleriai,
3) Anglijoje ir Australijoje — du sterlingų 
svarai (britų).

Iki šių metų rugpiūčio pabaigos įmokė
jusieji knygos kainą bus skelbiami TREM
TYJE (įmokos pakvitavimui) ir išleidžia
moje knygoje, pagal užsisakymo eilę.

Užsisakyti galima tiesiogiai per leidyklą 
šiuo adresu:

Simas Miglinas, c/o TREMTIS
(13b) Memmingen, Postfach 2, Germany.

arba per TREMTIES atstovus.
Britanijoje užsakymai su įmokėjimu 

siunčiami
Mr. K. Barauskas

12, Mayfield Rd.,
Eccles, Manchester,

Australijoje įsigali nedarbas
Paskutiniu metu Australijoje prasidėjo 

nedarbas. Jau nuo darbo atleistųjų skai
čius siekia 50 000. Numatoma atleisti 80 000 
darbininkų, kad tuo būdu pašalintų svaro 
nuvertinimo pavojų. Darbininkų atleidi
mas yra dirbtino pobūdžio. Atleistų tarpe 
yra nemaža ir lietuvių, įsikūrusių Austra
lijoje.

Australijos lietuviai stengiasi pagyvinti 
kultūrinį gyvenimą

Australijoje veikiąs Lietuvių Kultūros 
Fondas, siekdamas pagyvinti kultūrinį gy
venimą, šiais metais birželio-rugpjūčio mė
nesiais rengia Kultūros Savaitę, kurios me
tu Australijoje gyveną lietuviai kviečiami 
savo kolonijose parengti bent po vieną lie
tuvišką kultūros vakarą, kurio programą 
sudarytų paskaitos lietuvių kultūros klau
simais, toliau sektų muzikinė bei dainos 
dalis (tautiniai šokiai, dainos, deklamacijos, 
pagal galimybę vaidinimai). Šitokiu būdu 
tikimasi prisidėti prie didesnio domėjimosi 
savu kultūriniu gyvenimu, tuo pačiu ska
tinant tautinį budrumą.

15 lietuvių studentų
Šiuo metu Australijoje aukštąsias mo

kyklas lanko 15 lietuvių studentų. Vieni 
lietuviai lanko universitetinio lygio kon
servatorijas, kiti technikos mokyklas, yra 
besimokančių aukštosiose meno moky
klose.

Užsieniečius Anglijoje seka komunistai
Britų laikraštis „Daily Telegraph“ patei

kia informacijų, jog Anglijoje pokariniais 
metais įsikūrusieji tremtiniai užsieniečiai 
nuolat gauna iš Sovietų konsulato Londone 
laiškus, kuriais užsieniečiai raginami grįžti 
namo. Tokių laiškų gauna ir lietuviai.

Triukšmingi rinkimai ramiam darbui
Kanada. Dvejus metus Kanados lietuviai 

ruošėsi atstovų rinkimams į Krašto Tary
bą, kurie galiausiai buvo pravesti šiais me
tais gegužės mėnesį. Kaip kad pasiruošimas 
rinkimams, paruošimas rinkimų nuostatų, 
lygiai taip pat ir patys rinkimai praėjo su 

dariusia padėtimi, kad jo vaikas, sulaukęs 
14 metų amžiaus, jau negalės lankyti 
bendrojo lavinimosi mokyklos, nors ir la
bai norėtų. Vaikui dėl tolimesnio bendrojo 
lavinimosi mokyklos lankymo netekus 
gautosios pašalpos, reti tėvai pajėgs suras
ti šaltinį vaikui parūpinti maistą ir ap
sirengimą, kad jis toliau galėtų mokytis.

Neturima tikslių žinių, ar naujasis pa
tvarkymas (kad užsieniečio bedarbio vaikai 
tegali gaudami pašalpą mokytis bendrojo 
lavinimosi mokyklose tik iki 14 metų am
žiaus) jau yra taikomas visoje Vakarų 
Vokietijoje. Tačiau pasiekia informacijos, 
jog daugelyje vietų lietuviukams yra nu
trauktos pašalpos tik už tai, kai jie, su
laukę 14 metų amžiaus, lankė bendrojo 
lavinimosi mokyklą. Tokiu būdu, atrodo, 
Vakarų Vokietijoje palikusių tik tų lietu
vių vaikai (kaip ir kitų užsieniečių) galės 
baigti bendrojo lavinimosi mokyklas, ku
rių tėvai turi darbo, t.y. nesiverčia bedar
bio pašalpa. Gi turint prieš akis faktą, Jog 
žymi dalis užsieniečių yra bedarbiai, tad 
Jų vaikai, sulaukę 14 metų amžiaus, priva
lės imtis darbo arba bandyti mokytis ku
rios specialybės, tačiau minėtu sąlygojimu 
tolimesnis bendrojo lavinimosi mokykit) 
lankymas bus užkirstas.

Kanadoje užsakymai siunčiami šiuo 
adresu:

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

Amerikoje užsakymus surinkusioji ar 
paskiri užsakytojai siunčia šiuo adresu:

Mr .B. Jacikevičius
c/o „Pašvaistė“
560 Grant Ave.,
Brooklyn 8, N.Y., USA.

Pažymima, jog ir kiti Amerikoje esą 
TREMTIES Leidyklos atstovai bei talki
ninkai gautus užsakymus gaji priimti, ta
čiau, patogumo dėliai, juos su sąrašais ir 
įmokėjimais nukreipia nurodytu adresu 
(Mr. Jacikevičiaus).

Australijoje „Gatvės Berniuko Nuoty
kiai“ užsakomi:

Mr. P. Lukošiūnas,
Box 1665 M., G.P.O.
Adelaide, S.A.

Kitose šalyse gyveną tautiečiai, norį už
sisakyti šį nepaprastai patrauklų leidinį, 
kreipiasi kur patogiau: į leidyklą tiesiogiai 
arba į vieną iš nurodytų atstovų.

Visi užsisaką knygą, siųsdami užsakymą 
pažymi: „Už TREMTIES Leidyklos išlei
džiamą knygą „Gatvės Berniuko nuo
tykiai“.

R. Spalio „Gatvės Berniuko Nuotykiai“
bus geriausia dovana jaunimui.

Laukiamas Tamstos pasirodymas lietuviš
kosios spaudos talkininkų rėmėjų eilėse.

TREMTIES LEIDYKLA.

tam tikra įtampa. Tai buvo pasėka dvejus 
metus trukusių varžybų, į keno rankas tu
ri patekti Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Vadovybė. Visa ruoša Tarybos atstovų rin
kimų nedviprasmiškai davė suprasti, jog 
Kanadoje nestigo lietuviškųjų organizacijų, 
kurios dėjo pastangų, kad vietos lietuvių 
bendruomenė nutoltų nuo savų tikslų, tap
dama grupinės kovos objektu. Vietinis..

Tremties
JAV:

Mr. A. Biliūnas 
5125 So La Crosse Ave, 

Chicago 38, DI.

Mr. W. Stuogis 
1037 Darrow Ave, 
Eyanston, DI.

Mr. VL Pauža 
1906—25th Str. 
Detroit 16, Mich., USA.

Mr. B. Jacikevičius 
c/o „Pašvaistė“ 

560 Grant Ave., 
Brooklyn 8, N.Y.,

Mr. Jonas C ė s n a
212 —E. Illinois Ave, 
St. Charles, I1L

A ustralijoje:
Mr. P. Lukošiūnas

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

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

Dideliame aukštyje greitieji lėktuvai pa
tenka | kliūtis. Naujausių modernių lėktu
vų bandymai parodė, jog greitieji lėktuvai, 
skrendą greičiau už garsą, pasiekę stratos- 
ferines aukštumas nustoja lygsvaros. Pasi
rodo, jog 25 kilometrų aukštyje dėl oro 
skystumo tie lėktuvai patenka į beores 
duobos ir, netekę lygsvaros, pradeda dary
ti šokinėjančius šuolius. Bandydamas lėk
tuvą tatai nesenai gavo patirti lakūnas Bill 
Bridgeman, lėktuvais pasiekęs aukščio ir 
greičio rekordą. Jis bandė raketinį lėktu
vą. 25 kilometrų aukštyje lėktuvas pradė
jo daryti pragariškus šuolius, nepaklusda- 
mas piloto. Tik po didelių pastangų lakū
nui vargais negalais pasisekė lėktuvą iš
lyginti. Yra spėjama, kad 150 kilometrų 
aukšty atitinkamos konstrukcijos lėktuvai 
galėtų daryti judėjimą įvairiomis krypti
mis. Tačiau palieka klausimas, kaip tą 
aukštį pasiekti. Pirmiausia reikia perskristi 
atitinkamas aukštumas, kur oras gana 
skystas, tačiau jis savo pasipriešinimu su
geba lėktuvą išmesti iš tos lygsvaros, ku
rią jis turi skrisdamas normaliomis oro 
sąlygomis, t.y. esant tirštam orui. Iš didelio 
oro pasipriešinimo, patekęs į mažo pasi
priešinimo aukštumas, lėktuvas pradeda 
neklausyti piloto. Esą, pagaminus atitinka
mos formos lėktuvus, jais būtų įmanu nu
galėti skysto oro aukštumas, kol butų pa
siekti horizontai, kur lėktuvas jau veik ne
sutiktų pasipriešinimo ir ten jis nepatektų 
į tuos pragariškus šuolius, su kuriais la
kūnams teko susidurti pasiekus 25 kilo
metrų aukštį.

Saule apšildomi namai, kurie neturi kros
nių. Tai nėra projektas, nes toks namas 
1948 m. pastatytas JAV-se, Powisset St., 
Dover, Mass., netoli Bostono. Tai yra pen
kių kambarių pastatas, visoje N. Anglijoje 
žinomas kaip „The Sun House“, kuris 
priklauso Newton College profesoriui A. 
Nemethy. Profesorius su žmona ir šešerių 
metų sūnum čia šiltai gyvena per ištisus 
metus. Namuose nėra nė vienos krosnies, 
nė jokio elektrinio ar kt. šildomojo prietai
so; namus šildo saulės spinduliai net ir 
tamsiomis apsiniaukusiomis dienomis. Vi
sa šildymo sistema yra gana paprasta, ne
sudėtinga ir veikia jau per ketverius šio 
pastato gyvavimo metus.

Namų vienalaidžio stogo pastogėj, kuri 
baigiasi didžiuliu (apie 576 kv. pėdos) šil
tadaržio popūdžio langu, einančiu per visą 
į pietus atkreiptą fasadą, tam tikroje tvar
koje yra sudėtos „šilumos skrynios“ ar 
„laikyklos“, kurios ir surenka bei akumu
liuoja saulėtų dienų spindulių šilumą, šilu- 
mds „saugojimui“ yra panaudotas sodos 
junginys, vad. Sodium Sulfate Dekahydra- 
te, kuris gautąją šilumą išlaiko 10—12 die
nų ir po to turi būti pakeistas nauju. Žie
mą šilumos kiekį po namus paskirsto auto
matiški termostatiniai reguliatoriai. Vasa
ros metu, sako, tos pačios sistemos pagalba 
galima namus ir vėsinti.

Steigia sovietų kalintųjų organizaciją. 
17,5 mėnesių Vengrijos kalėjimuose kalin
tas amerikietis prekybininkas Robert A. 
Vogeler JAV nusprendė įsteigti „Sovietų 
kalėjimuose kalintųjų organizaciją“. Vo
geler Vengrijoj buvo amerikiečių telefono 
ir telegrafo firmų atstovu, vėliau suimtas 
ir apkaltintas špionažu. Pasiekęs Ameriką 
jis nusprendė įsteigti sovietų kalintųjų or
ganizaciją, kad jie bendromis jėgomis pri
sidėtų prie kovos prieš komunizmą.

Sovietų rašytojas įtikinėja amerikiečius. 
Iš Maskvos i rytinį Berlyną liepos pradžio
je atvykęs sovietų rašytojas propagandis
tas Uja Ehrenburgas per Berlyno radio 
siųstuvą amerikiečiams pasakė kalbą, ban
dydamas juos užtikrinti, jog sovietai ne
siruošia jokiam puolimui prieš „ameriki
nio gyvenimo būdą“, kaip kad amerikiečius 
bando įtikinti karą kurstanti Vašingtono 
klika.

Lenkijoje uždaromi našlaičių namai. Var
šuvos radio pranešimais Lenkijoje nutarta 
uždaryti katalikų išlaikomus našlaičių na
mus, kadangi tų namų išlaikytojai nesirū
pinę vykdyti nustatytus auklėjimo užda
vinius.

Karo vaikai greičiau užmiršta, bet dides
nio polinkio organizaciniam gyvenimui. 
Vokiečių vaikų auklėjimo stebėtojai priėjo 
išvados, jog karo meto vaikai pasirodo esą 
didesni užuomiršos (dėl vaikystėj patirtų 
išgyvenimų), tačiau šiaip jau atrodo dau
giau subrendę ir turi didesnį palinkimą 
bendriniam gyvenimui.

atstovybės
Argentinoje:

8r. L. Kančauskas
Call c Paso de Burgos 1783, 

Avellaneda, Buenos Aires. 
Belgijoje:

Mr. Br. Poškevičius
87 Rne Vertbois Montegnet, 
Liez — Liege

Brazilijoje:
Sr. St. Jaseliūnas,

Av. Churchill 94-11® 8/1.110 
Rio de Janeiro, BrasiL 

Kanadoje:
Mr. Aug. Kuolas.

143 Claremont St. 
Toronto, Ont.

Per šiuos atstovus galima užsiprenume
ruoti TREMTI ir užsakyti kitus TREM- 

USA.JIES Leidyklos leidinius:
1) Putino Mykolaičio žymųjį romaną 

„Altorių Šešėly“,
2) Igno Šeiniaus „Kuprelį“,
3) Vytauto Alanto romaną „Pragaro 

Pošvaistės“.
4) R. Spalio „Didžiosios Atgai

los“. Visos knygos yra (rištos drobėje.
Kiti talkininkai: TREMTIS tu

ri dar visą eilę malonių talkininkų JAV: 
Mr. J. Jašinskas So Bostone, Mr. J. Cicėnas 
Omaha, Mr. Pr. Pravilionis Rockforde, 
Mr. VI. Petrauskas Wankegau, kurie tal
kina ypač knygų paskleidime. Per juos 
vietoje TREMTIES Bičiuliai gali įsigyti bei 
užsisakyti naujausius TREMTIES leidinius.
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