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Savomis temomis
Laisvinimo darbas 

ir ambicijos
Iš ELTOS informacijų matyti, jog VLIKo 

komisija Paryžiuje buvo susitikusi su Lie
tuvos Diplomatijos atstovais aptarti yeik- 
los derinimo klausimus. Sutarta, kaip ma
tyti iš skelbiamo kumunikato, jog prak
tiškuosius veiklos derinimo klausimus ap
tars Lietuvos Diplomatijos Šefas ir VLIKo 
pirmininkas.

Diplomatai, kaip jau buvo skaitytojai 
informuoti praėjusiame TREMTIES nume
ryje, liepos mėnesį Londone įvykusiame 
pasitarime sutarė, jog siektina santarmės 
Lietuvos laisvinimo byloje ieškant prak
tiško bendradarbiavimo būdų, į šalį atide
dant vadinamus principinius klausimus 
(priklausomumo ir pn.).

Paryžiaus pasitarimai su diplomatais ro
do, jog aptarta, kad praktiškuosius veiklos 
derinimo būdus sutars Diplomatijos Šefas 
su Vliko Pirmininku. Atidėjus į šalį kliu
džiusius susiprasti klausimus, atrodytų, 
kad kelias jėgų glaudinimui turėtų pasi
daryti tiesesnis.

Paryžiuje Lietuvos Diplomatijos atsto
vams ir Vliko komisijai aiškinant praktiš
kojo bendradarbiavimo klausimus, ateina 
naujiena iš Amerikos. Kreipiamasi į VLIKą 
dėl sudarymo Vliko vykdomosios Tarybos 
Amerikoje, kuri rūpintųsi Vliko Amerikon 
perkėlimu. Neatrodytų, kad Vliko Ame
rikon perkėlimu išsispręstų klausimai, ku
riuos iki šiol nepavyko išspręsti. Bet ko
kiam susipratimui vietovės pakeitimas ne
turi jokio vaidmens.

Tektų akimoju žvilgterti į Vliko kilimosi 
Amerikon teigiamumus ir neigiamumus. 
Teigiama būtų, kad Vliko nariai atsidurtų 
kaip ir saugesnėn vieton. Tačiau, Vilkui 
persikėlus Amerikon, jis netektų europi
nio pagrindo. Įvairios europinės problemos 
kaip tik lukštenamos Europoje. Čia veikia 
Įvairūs sąjūdžiai, čia vyksta įvairūs kon
gresai ir suvažiavimai. Vlikui persikėlus 
Amerikon, čia turės būti palikta eilė jo 
atstovų bei įgaliotinių. Ir vargu galėtų jų 
būti palikta tiek, kad visus reikalus aprėp
tų. Pakaks čia priminti Vokietijos radio
fonuose susidariusius sambūrius rytų Eu
ropos klausimams gvildenti. Juose gana 
aktyvai dalyvauja Vliko Vykdomosios Ta
rybos atstovai. Vlikui nukilus už Atlanto, 
vargu čia būtų lengvai surastas pakaitalas. 
Yra ir daugiau saitų, Vliką siejančių su 
Europa. Neužmirštini ir keliais atvejais 
kartoti patikinimai, kad Vlikas paliks Eu
ropoje. Po šitų tikinimų išsikėlimu Vlikas 
pats nuvertintų savo teigimų vertę. Žino
ma, Europoje palikdamas Vlikas vargu be
galėtų, iškilus kritiškam atvejui, ką padėti 
čia patikusiems tautiečiams. Jei, sakysim, 
kristų kam bomba ant galvos, pasėkos bū
tų tos pačios, ar Vlikas bus Europoje, ar 
Amerikoje. Tačiau, po teiktu patikinimų, 
išsikėlimu Vlikas duotų savim pasitikė
jimo naują, ir greičiau neigiamą, linksmę.

Aktuali turėtų Vlikui būti ir piniginė 
pusė. Amerikoje išlaidos žymiai padidėtų. 
Dabar trys Vykdomosios Tarybos nariai 
negauna tiek atlyginimo, ką turėtų Ame
rikoje, atsižvelgiant į gyvenimo lygį, gauti 
vienas. Išlaidų pareikalautų ir Europoje 
palikti įgaliotiniai įvairiems uždaviniams 
atlikti. Gi svarbiausia, kad Vlikas Ameri
kon perikėlimu Lietuvos laisvinimo bylai 
negalės duoti nei naujos linkmės, nei su
teikti spartos, čia nekalbant apie eilę kitų 
klausimų, Vliką rišančių su Europa.

Iš kitos pusės Amerikoje veikia Ame
rikos Lietuvių Taryba, taip pat Lietuvių 
Patariamoji Grupė Laisvosios Europos Są
jūdyje. Ten nukilus Vlikui, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse pasidarytų vadovau
jančių organizacijų ar veiksnių inflia
cija, gi Europoje paliktų tuštuma.

Gal dėl šitų ar kurių kitų motyvų rug- 
piūčio pirmomis dienomis įvykusiame Vli
ko pasėdy, patiriama, didžiuma’ Vliko na
rių pasisakė prieš svarstymą klausimo 
Vliką kelti Amerikon.

Tame pačiame posėdy išrinkta Vykdo
moji Taryba, kurios pirmininkas K. Zai
kauskas kviečiamas vykti Vokietijon.

Veik pusę metų nesėkmingi bandymai 
sudaryti Vliko Vykdomąją Tarybą, pasiro
do, buvo asmeniškų ambicijų pasėka. Ar 
sudarymu Vykdomosios Tarybos rasis di
desnė darna — tegalės parodyti ateitis, 
ypač turint prieš akis faktą, kad kai ku
riose grupėse, jų numatytam kandidatui 
dėl balsų nepakankamumo nepraėjus, reiš
kiamas didelis nepasitenkinimas. Vis dėlto 
manytina, kad laisvinimo darbas, o ne 
asmeniškos ambicijos, turėtų būti lemian
čiu veiksniu.

Baltinės reformos
Atrodo, jog BALFo pirmininkas kan. 

Končius yra didelis reformų mėgėjas. Kiek 
jis kartų besilankė Vokietijoje, kiekvienu 
atveju dėl BALFo šalpos paskirstymo

Lietuvoje:

Stalino botagas Lietuvos ūkininkams
Pavarčius sovietinę spaudą, išeinančią 

Lietuvoje, iš pirmo požiūrio galėtų susi
daryti apgaulingas įspūdis (ypač nepažįs
tančiam krašto sąlygų ir gyventojų nusi
teikimų okupanto atžvilgiu), jog ten iš tie
sų darbininkai dirba su nepaprastu užsi
degimu, kad tik pagamintų bei išaugintų 
daugiau gėrybių.

Tačiau visa yra gryna sovietinė propa
ganda, prievartinius įpareigojimus išver
čiant! į savanoriškus pasižadėjimus prisi
dėti prie „sovietinės statybos“.

Pirmaisiais sovietų okupacijos metais 
tiek Lietuvos darbininkas, tiek ūkininkas 
buvo raginamas iš anksto išduoti pažadus 
komunistų partijai, kiek kas numato ko 
pagaminti bei išauginti. Tačiau netrukus 
praktika parodė, jog išduotieji pažadai ne
siderina su tikrove. Okupanto rankomis 
sugriautą Lietuvos ūkį neįmanu pažadais 
atstatyti.

Vėlesniais okupacijos metais imtasi kitų 
„darbo našumui“ pakelti priemonių: — 
dirbantieji įpareigoti rašyti Stalinui laiš
kus ir juose pasižadėti išpildyti atitinka
mas normas pramonėje, ūkyje ir kitose 
gyvenimo srityse. Praėjusiais metais pirmą 
kartą visuotinu mastu Lietuvos dirbantie
ji rašė tokius laiškus Stalinui.

Šiais metais laiškų rašymas Stalinui su 
gamybiniais įsipareigojimais buvo pakar
totas. „Pravdos“ pranešimais Lietuvos že
mės ūkio darbininkai apie ūkinės gamy
bos įsipareigojimus laišką Stalinui parašė 
šių metų birželio pradžioje.

Kokius duoda pažadus Lietuvos 
kolchozininkas?

Susipažinus su Lietuvos žemės ūkio 
darbininkų, kitais žodžiais betariant kol- 
chozininkų, laišku Stalinui, susidaro įspū
dis, kad laišką pasirašiusieji (pats laiškas, 
aišku, buvo suredaguotas komunistų parti
jos centre) tatai padarė nieko negalvodami, 
ar pajėgs nustatytas normas ištesėti. Jie 
vykdė įsakymą. Žvilgterkime į tariamus 
„savanoriškus“ pažadus:

1) Šiaulių srities kolchozininkai pasižada 
iš kiekvieno hektaro išauginti ne mažiau 
kaip po 17,8 centnerių grūdų,

2) Kauno srities kolchozininkai pasižada 
iš 1 ha išauginti po 17,6 centnerių grūdų,

3) Klaipėdos srities kolchozininkai pasi
žada iš 1 ha pasėlių išauginti ne mažiau 
16,1 centnerį grūdų.

4) Šiaulių kolchozininkai pasižada iš 
1 ha išauginti 228 centnerius cukrinių run
kelių, gi

5) Kauno srities kolchozininkai įsiparei

goja iš 1 ha išauginti 234 centnerius bul
vių. Ir t.t.

Gyvulių ūkio srityje pasižadėjimai
1) Žagarės rajono „Pergalės“ kolchozo 

melžėjos pasižada metų būvyje iš kiekvie
nos karvės primelžti po 2500 litrų pieno, 
gi melžėja Norkutė iš kiekvienos jai pris
kirtų 11 karvių pasižada metų būvyje pri
melžti po 3750 litrų pieno ...

2) Vilniaus srities Zarasų rajono melžė
jos pasižada iš kiekvienos karvės per me
tus primelžti po 2000 litrų pieno,

3) Kauno srities Marijampolės rajono 
kolchozininkės Stalinui pasižada metų bū
vyje iš kiekvienos karvės primelžti po 4000 
litrų pieno, gi melžėjos „Santakos“ kolcho
zo Vasilienė ir Andrašytė pasižadėjo per 
metus iš kiekvienos karvės primelžti po 
5000 litrų pieno...

Stalinui pažadai apie paršiukų skaičių
Savotiškai atrodo kolchozininkių Stali

nui pasižadėjimai, kiek jos iš kiekvienos 
veislinės kiaulės metų būvyje išaugins 
paršiukų. ..:

1) Biržų rajono kolchozininkai pasižada 
Stalinui iš kiekvienos veislinės kiaulės 
išauginti po 14 paršiukų. Biržėnus gero
kai pažadais pralenkia

2) Klaipėdos srities kolchozininkai, kurie 
pasižada iš kiekvienos veislinės kiaulės 
išauginti po 17 paršiukų.

3) Marijampolės rajono „Santakos“ kol
chozo kiaulių šėrike rusė Bulanova pasiža
da Stalinui iš kiekvienos kiaulės išauginti 
po 20 paršiukų. Šiuo pažadu Bulanova 
pralenkia klaipėdiškius kolchozininkus.

Toliau seka pažadai, išreikšti procentais, 
kiek pasižadama padidinti gyvulių ūkį, kiek 
pagaminti pašarų ir tt.

Ūkinį gyvenimą, ypač Lietuvos ūkinį gy
venimą ir ūkininkavimo sąlygas pažįstan
čiam savotiškai atrodys Lietuvos kolchozi- 
ninkų Stalinui išduęti pažadai. Ypač pa
žadai, liečią iš anksto centneriais nuo ha 
nustatymą derliaus, pasižadėjimai metų 
būvyje tiek ir tiek litrų pieno primelžti iš 
kiekvienos karvės, bei pažadai, kiek veis
linė kiaulė atves paršiukų...

Žemės ūkio derlius priklauso nuo eilės 
veiksnių (žemės įdirbimas, laiku sėjos at
likimas), o svarbiausia nuo gamtinių są
lygų. Kartais didelės liūtys sutrukdo der
liaus suėmimą, kartais sausros palaidoja 
visas ūkininko viltis. Su gamtinėmis są
lygomis glaudžiai susijęs karvių pieningu
mas. Didelių kaitrų metu pienas sumažėja. 
Gi dėl kaitrų sumažėjus pašarams, ir žie
mos metu nepriversi karvę duoti Stalinui

pasižadėtą kiekį pieno.
Tačiau Stalinui laiške Lietuvos žemės 

ūky dirbantieji nė vienu žodžiu neužsime
na, jog jie stengsis siekti tokios ir tokios 
ūkio produkcijos, jei jų pastangos nebus 
sutrukdytos gamtinių sąlygų. Komunistų 
partija gerai žino, jog sovietuose nekalba
ma apie gamtines sąlygas, ten tekalbama 
apie gamtos pažabojimą. Dėl to ir laiške 
Stalinui išduodami pažadai, neatsižvelgiant 
į pačius svarbiausius ūkininkavimui veiks
nius.

Ką pažadai sako'ir ko jais siekiama?
Pirmiausia tie pažadai, pradėti prak

tikuoti praėjusiais metais, faktiškai turi ir 
atvirą pusę: — laiškai rašomi pačiam Sta
linui, o ne Lietuvos komunistų partijai. 
Tatai aišku. Ne lietuviai šiuo metu Lietu
voje yra šeimininkai, bet Stalinas. Jam ir 
pasižadama, kiek kurių gėrybių bus išau
ginta. Stalinui bei jo patarėjams tatai 
svarbu žinoti. Svarbiausia, tos gėrybės, 
išaugintos Lietuvos žemėje, bus atiduo
damos Maskvai. Maskvos valdovams ir ži
notina, kiek tokia Lietuva į Kremliaus 
aruodus įpils rudeniui atėjus. Gi kad ūki
nės prievolės, tik spėjus kolchozinlnkams 
ir Lietuvos ūkininkų mažumai jas atiduoti, 
tuojau pat rieda Maskvos linkui, to nesle
pia ir okupantas. Praėjusiais metais, kaip 
buvo matyti iš vietinės spaudos, buvo gar
vežių valdytojams skiriamos premijos, ku
rie didesnius kiekius Lietuvos ūkio gė
rybių greitesniu laiku pristatė Sovietų Są
jungom

Taigi pasižadėjimai Stalinui iš vienos 
pusės parodo, kad Lietuvos ūkininkas 
dirba ir augina ūkio gėrybes ne sau. Jis 
ir praneša savo pažadus tam, kam savo 
sunkiu darbu užaugins.

Iš kitos pusės tie pažadai yra savotiškas 
botagas nualintam Lietuvos ūkininkui, 
apiplėštam ir į kolchozus suvarytam. Nieko 
netekęs jis neturi noro toliau stengtis. Dėl 
to komunistų partija bus sugalvojusi šią 
priemonę priversti buvusį ūkininką ir 
sunkiausiomis sąlygomis siekti pagaminti 
iš anksto nustatytas normas. Kas tų nor
mų nepasieks ir jų Maskvon nepasiųs — 
tiems aišku, kas jų laukia. Apkaltinimas 
sabotažu. Paskiau: teismas, kalėjimas arba 
ištrėmimas.

Okupantas tariasi, kad laiškai Stalinui 
su pasižadėjimais, klek kurių ūkio verty
bių bus išauginta, bus veiksmingiausia 
priemonė buvusį Lietuvos ūkininką, api
plėštą ir nieko netekusį, priversti dirbti 
Maskvai. M. Stebėtojas.

VEIKLA
LIETUVOS DIPLOMATINES TARNYBOS 
IR VLIKO DELEGACIJOS PASITARIMŲ 

KOMUNIKATAS
1952. VII. 21—24 d. d. Paryžiuje įvyko 

pasitarimai, kuriuose dalyvavo Lietuvos 
Diplomatijos Šefas Ministeris S. Lozorai
tis, Lietuvos Ministeris Londone p. B. K. 
Balutis, Dr. S. Bačkis, e. Lietuvos Atstovo 
p. Paryžiuje, Ir VLIKo Delegacija, kurią 
sudarė p. p. J. Norkaitis, Dr. P. Karvelis, 
T. Šidiškis ir Dr. Z. Ivinskis.

Pasitarimuose buvo svarstyti VLIKo ir 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos bendra
darbiavimo reikalai. Susitarta priimti dip
lomatų pasiūlymą, kuriuo einant tasai 
bendradarbiavimas vyks tariantis VLIKo 
Pirmininkui su Lietuvos Diplomatijos Šefu.

Platnesnės Lietuvių Konferencijos klau
simu sutarta, kad tokia Konferencija yra 
reikalinga. Ją bendrai šauks Lietuvos 
Diplomatijos Šefas ir VLIKo Pirmininkas, 
susitarę dėl jos vietos, laiko, dalyvių ir 
darbotvarkės.

♦ Laisvųjų teisininkų kongresas Berly
ne įvyko liepos pabaigoje. Jis buvo su
šauktas vokiečių pasangomis ir turėjo tiks
lą įrodyti sovietų įstatymdavystės žmogaus 
pavergimą. Sovietuose teisė nėra priemonė 
žmogų apsaugoti, bet instrumentas jam su- 
verginti. Kongrese dalyvavo per 130 teisi
ninkų iš 40 šalių. Jame liudininkais buvo 
pakviesti ir pavergtų šalių laisvėje esą 
teisininkų atstovai. Lietuvius šiame kon
grese atstovavo Dr. Trimakas, atvykęs iš 
New Yorko, ir Dr. Sakalauskas. Trimakas 
skaitė referatą apie Lietuvos sovietizaciją 
sovietinės įtatymdavystės pagalba. Trima
ko pastangomis buvo kongreso priimta re
zoliucija, kad visi laisvieji kraštai ratifi
kuotų genocido konvenciją. Kita rezoliuci
ja pasmerktas sovietų vykdomas genocidas. 
Gaila, kad kongrese dalyvavęs kitas lietu
vis teisininkų atstovas, Dr. Sakalauskas, 
kongresan buvo nuvykęs tuščiomis, kai tuo 
tarpu mūsų kaimynų latvių ir estų kon
grese dalyvavo po 3 atstovus ir visi į juos 
buvo nuvykę netuščiomis.

♦ Išrinkta Vliko Vykdomoji Taryba. 
Arti pusę metų nepavykus Vliko (pirmuo
ju atveju prof. Kaminskui, antruoju Zai
kauskui) sudaryti Vykdomąją Tarybą, nors 
jos sudarymo reikalu turėta nemaža pasi
tarimų su Vliką sudarančių organizacijų 
centrais, rugpiūčio pirmomis dienomis 
Vlike įvyko tarybos rinkimai. Išrinkti Dr. 
Karvelis, M. Brakas, T. Šidiškis (Lietuvių 
Frontui pasiūlius J. Brazaičio kandidatū
rą ir jai negavus reikiamo balsų skaičiaus, 
o Ivinskiui savo kandidatūrą atsiėmus, 
Lietuvių Fronto atstovui "rezervuota VT 
vieta). Naujasis VT pirmininkas K. Zai
kauskas painformuotas dėl atvykimo Vo-

vykdė reformas. Dėl pačių reformų ne
galima būtų nieko pasakyti, jei jomis įne
šama kas naujo, teigiamo ir šalinamos bu
vusios negerovės. Tačiau iki šiol šalpos 
skirstyme vykdytomis reformomis, galima 
sakyti, ypatingesnių teigiamumų kaip ir 
nebuvo pasiekta, šalpa buvo skirstoma Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus, vėliau, 1950 
metais Vokietijoje lankydamasis Končius 
gerybių skirstymą atėmė. Jis buvo vykdo
mas stovyklų bendruomenės vadovybių. Gi 
dabar lankydamasis Vokietijoje BALFo 
pirmininkas, kaip matyti iš 4-me TREM
TIES puslapyje spausdinamo pranešimo, 
BALFo gėrybių skirstymą pavedė Šalpos 
Komisijoms, kurios turės būti išrenkamos 
stovyklose bei seniūnijose.

Ar naujuoju patvarkymu bus pasiekta 
kas teigiamo skirstant šalpą — iš anksto 
būtų sunku pasakyti. Tatai žymia dalimi 
priklausys kur kokios komisijos bus išrink
tos. Tačiau naujasis patvarkymas gali su
kelti ir tam tikrų neaiškumų. Naujajame 
patvarkyme BALFo pirmininkas sako, jog 
iš šalpos išskiriami dirbantieji. Plačiau 
dirbančiojo sąvoka neaptariama. Bet gi 
nelygu dirbantysis dirbančiam. Yra mūsų 
tautiečių, įkurdintų nuošaliose vietovėse, 
kur jie priversti imtis darbo. Pagal vokie
čių įstatymus bedarbis gali nesiimti jam 
siūlomo darbo tuo atveju, jei tasai darbas 
neatitinka profesinį pasiruošimą. Tačiau 
jei darbo įstaigos siūlomasis darbas atiti- 
tinka bedarbio profesinį pasiruošimą, tuo 
atveju neimančiam siūlomo darbo bedar
biui gali būti nutraukiama bedarbio pa
šalpa. Štai, sakysim, Vokietijos užukerty 
įkurdintas lietuvis ūkininkas ar buvęs dar
bininkas. Kai buv. ūkininkui pasiūloma 
eiti dirbti pas vokietį ūkininką, jis negali 
aiškintis to darbo nesuprantąs.

Vokiečių ūky dirbančiųjų atlyginimas 
yra, galima sakyti, lygus bedarbio pašal
pai. O jei dar dirbantysis 2—3 vaikų tėvas 
ir motina, prižiūrinti mažus vaikus, negali 
imtis darbo, tuo atveju dirbąs yra sunkes
nėse sąlygose, negu gyvenąs stovykloje, 
gaunąs bedarbio pašalpą ir įvairias pa
ramas iš karitatyvini'ų organizacijų. Šal
pos Komisija, įsiskaičiusi BALFo pir
mininko naująjį patvarkimą, šitokiam 
dirbančiajam gali neskirti BALFo pa

ramos. Jis, aplinkraščio teigimu, ne
gali kreiptis ir į BALFo atstovybę, 
nes yra pasakyta, jog atstovybei atskiri 
pareiškimai neduodami. Pagaliau Šalpos 
Komisijas gali išsirinkti didesnės ar mežes- 
nės lietuvių kolonijos, tačiau jų negali iš
sirinkti, sakysim, viena šeima, gyvenanti 
kelioliką ar keliasdešimt kilometrų nuo 
didesnių lietuviškų kolonijų.

Abejotina vertė teigimo, jog skirstant 
BALFo vertybes nekreiptinas dėmesys, ar 
gaunąs paramą moka bendruomenės soli
darumo mokestį, ar jo nemoka. Jei BALFo

pirmininkas skirstytų paramą iš savo kiše
nės, tatai jis galėtų daryti savo asmeniška 
nuožiūra. Gi Europą pasiekiančios BALFo 
šalpos yra ne BALFo nuosavybė, nes jos 
yra surinktos lietuvių pastangomis ir, žy
mia dalimi, lietuvių suaukotos. Kažin, ar 
lietuvis, tiek aukotojas, tiek aukų rinkėjas, 
rinkdamas aukas lietuviams šelpti, neturi 
galvoje lietuvių, neatsiribojusių nuo lietu
viškosios bendruomenės. Kas sąmoningai 
atsiriboja nuo lietuviškosios bendruome
nės, kažin ar tokiems Amerikos lietuvis 
noriai aukotų.

Lietuvius tremia, rusus kurdina
TREMTIS iš patikimų šaltinių, kurie 

dėl tam tikrų priežasčių neminimi, gavo 
patirti kai kurių smulkmenų iš gyvenimo 
sąlygų Kaune. Darbininkų gyvenimas gana 
sunkus. Uždarbis nėra pakankamas, kad 
būtų galima bent kiek pakenčiamiau pra
gyventi. Gana plačiu mastu vyksta juodoji 
prekyba. Tačiau čia daugiausia tesiūlomos 
senos prekės padėvėtų drabužių, batų ir 
pn. pavidale. Tokia prekyba nėra ypatingu 
sovietiniu budrumu persekiojama. Tačiau 
jei pastebima juodojoj rinkoj pasirodžius 
dabartinio meto gaminių — tuo atveju to
kių prekių savininkas suimamas. Maisto, 
negalim a sakyti, kad nebūtų. Tačiau stinga 
pinigų jo įsigyti. Duonos, prie kepyklų su
sidarius eilutėms, kartais kelioms valan
doms pristinga, tačiau ryškesnės jos stokos 
nepastebima. Gyventojai daro skurdų 
vaizdą.

Kauno kapinės uždarytos. Mirusieji lai
dojami prie Petrašiūnų. Senosios vokiečių 
kapinės, buvusios netoli musulmonų meče
tės, panaikintos. Taip pat panaikinti vokie
čių karių kapai prie Kauno kapinių. Visi 
paminklai ir antkapiai nuardyti ir sumesti 
rusų gimnazijos kiemo pašaly.

Rusų gyventojų Kaune vis gausėja. Di
dieji lietuvių trėmimai iš Kauno vyko 
1948 metais. Po to masinio pobūdžio trė
mimų nebuvo, tačiau pavieniai suėmimai 
yra kasdienis reiškinys. Ištremtųjų butai 
ar kambariai tuojau pat, juos ištuštinus ir 
likusią apyvoką nuvežus į sandėlius, už
rakinami. Netrukus į tuos butus apsigy

venti atvyksta rusų šeimos.
Vokiečiams traukiantis susprogdintoji 

Petrašiūnų elektros jėgainė atstatyta, ta
čiau Kaune šviesos nuolat pasigendama. 
Pastatytas naujas Aleksoto tiltas.

Karo lūkesčiai juo toliau, tuo daugiau 
mažėja, tačiau kiekvieną pavasarį jie vėl 
sustiprėja, nes manoma, kad karas, kaip 
kad ir su vokiečiais, jei kada kilsiąs, tai 
tik pavasarį.

Kiekvieno lietuvio domesiui
Jungtinėse Amerikos Valstybėse ii- ki

tuose kraštuose leidžiamuose mokyklų va
dovėliuose, enciklopedijose, šiaip leidi
niuose ar žemėlapiuose pasitaiko netikslių 
teigimų apie Lietuvos praeitį ar dabartį.

Patariamoji Lietuvių Grupė Laisvosios 
Europos Sąjūdyje dėl visų tokių netikslu
mų pasiryžusi daryti žygių, kad jie būtų 
pataisyti, kad bent naujose laidose nebū
tų kartojami. Tačiau pačiai Grupei į ran
kas tokių su klaidomis apie Lietuvą leidi
nių bei žemėlapių retai tepatenka. Todėl 
Grupė maloniai prašo visus, kam tenka 
susidurti su leidiniu ar žemėlapiu, ku
riuose būtų klaidingų teigimų apie Lietu
vą, tuojau parašyti Grupei šiuo adresu:

Lithuanian Consultative Panel
16 West 58th Str.,
New York 19, N.Y., USA. 

pranešant leidinio ar žemėlapio pavadini
mą, kada, keno ir kur išleistas, kas jame 
neteisinga apie Lietuvos praeitį ar dabartį.

Visiems tokiems lietuviško reikalo talki
ninkams Grupė iš anksto dėkoja.

New Yorkas, 1952 liepos 17 d.

kietijon. •
♦ Vykdamas iš juristų kongreso Berlyne, 

Dr. Trimakas lankėsi Vlike ir ta proga 
Vliko nariams padarytu pranešimu išryš
kino Patariamosios Lietuvių Grupės Lais
vosios Europos Sąjūdyje vykdomus darbus, 
paliesdamas ir Amerikos lietuviuose atgar
sius dėl pasireiškiančios nedarnos laisvini
mo darbų srity. Toliau savo pranešime, 
atsakydamas į pateiktus klausimus, Dr. 
Trimakas apibudino amerikiečių pažiūrą į 
tremtinių darbus organizacinėj srity.

Naujos neramumų versmes
Tarptinėj politikoj ryškiausiu įvykiu lai

komas Egipte įvykęs karinis perversmas,’ 
kurio pasėkoje buvo priverstas sosto at
sisakyti ir iš krašto išvykti buv. Egipto 
karalius Farukas. Nors šis perversmas tu
ri vidaus pobūdį, tačiau manoma, jog Ang
lijos santykiuose su Egiptu gali įvykti pra
giedrėjimo.

Priešingai anglų politikai reikalai klos
tosi Persijoje. Po manevrinio atsistatydini
mo Persijos ministeriui pirmininkui Mos- 
sadeų pasisekė po kelių dienų į ministerio 
pirmininko pareigas grįžti su žymiai pla
tesniais įgaliojimais, kokius kad jis turėjo 
anksčiau. Persijos ministeris pirmininkas 
gavo Įgaliojimus dėl reformų ūkio, fi
nansų, socialinėj ir teisės srityje. Be mi
nisterio pirmininko žinios Persijos šachas 
neturi teisės priimti užsienio diplomatų 
bei iš jų gauti korespondenciją. Kadangi 
su sustiprintomis pozicijomis Persijos mi
nister! pirmininką Mossadeq valdžion įkel
ti padėjo Persijos komunistai, už ką Mos
sadeq pasižadėjo jų neužmiršti, politinių 
stebėtojų manoma, jog Persija daugiau 
nutolo nuo britų interesų ir padarė žingsnį 
linkui Maskvos, nors nuo tarpu tatai dar 
ryškiau ir nepastebima.

Manoma, jog perversmu, įvykusiu Egip
te, britų politika galinti tikėtis sau palan
kumo, gi įvykiai Persijoj kaip tik gali 
dar daugiau didinti prarają tarp Persijos 
ir vakarų demokratijų. Galimas Persijos 
šacho pasitraukimas iš Persijos. Reikalau
jama Persiją apleisti Amerikos kariniam 
patarėjui. Politiniai stebėtojai mano, kad 
Persijoje įvykiai, jei ir toliau ta pačia 
linkme riedės, gali turėti didesnius atgar
sius ir pasėkas, negu Korėja.

1
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Savosios spaudos 
skiltyse

Spaudos lygio temomis
VIENYBĖS 26 Nr. H. Žemelis ieško prie

monių mūsų periodinės spaudos lygiui pa
kelti. Žvilgterėjęs | Amerikos lietuvių 
spaudą sumini tas priežastis, dėl kurių 
išeivijoj lietuviškoji spauda nedariusi pa
žangos. Ji nežengusi su gyvenimu dėl to, 
kad laikraščių leidėjai tarėsi tuo atveju 
daugiau turėsią skaitytojų, jei prisiderin
sią prie jų skonio, jų pageidavimų, jų 
kultūrinio lygio. Dėl šitų priežasčių lietu
viškoji spauda išeivijoje atsilikusi, nes ji 
nėjo kartu su gyvenimu, bet buvo skaity
tojų skonio visiška nuosavybė.

„Vieni ir kiti, — samprotauja straipsnio 
autorius, — apsiprato toje būklėje, užtat 
dabar kiekvienas šviežias Žodis, kiekviena 
nauja mintis iššaukia žymiai stipresnę re
akciją, negu tai įvyktų evoliucijos keliu**.

Laikraščių Amerikoje lygį pakelti trukdo 
ir per didelis jų susmulkėjimas dėl esan
čio gausumo. Būtų mažiau savų laikraščių, 
būtų galima lengviau jų lygį pakelti, į re
dakcijas sutelkiant stipresnes pajėgas.

Straipsnio autorius prieina išvados, jog 
daugiau spaudos lygiui pakelti pasitarnau
tų mūsų laikraštininkai, jei jie nebūtų 
pakrikę, o susiorganizavę.

TREMTIS mano, jog vargu bau su
siorganizavę lietuviai žurnalistai esamomis 
sąlygomis galėtų turėti žymesnės įtakos 
spaudos lygiui pakelti. Pirmiausia tenka 
atsiminti, jog Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, lygiai kaip ir visoje eilėje kitų šalių, 
lietuviškoji spauda didžiumoje leidžiama 
Ideologinių grupių, arba, tiesiau pasakius 
—* įvairių politinių partijų centrų. Tik vie
nas kitas laikraštis yra redaguojamas žur
nalistų. Didžiumą gi redaguoja ir tvarko 
partiniai patikėtiniai. Siems gi ne tiek 
svarbu pakelti laikraščio lygį, klek būti
na išlaikyti, jo politinę liniją. Praktika 
rodo, jog nė vienas tų laikraščių su prie
monėmis (savo politinį oponentą nužemin
ti) nesiskaito. Nesiskaitoma ir su žodžiais. 
Svarbu, kad stipriau būtų pasakyta ...

Ką tokiomis sąlygomis gali padaryti lie
tuviai laikraštininkai, jei Jie ir bus susi
organizavę? Ar jie galės turėti įtakos at
skirų politinių srovių leidžiamiems laikraš
čiams? Tektų labai stipriai suabejoti.

Dar Vokietijos stovyklose gyvendami ne 
vienas lietuvis laikraštininkas pradėjo ak
tyviau bendradarbiauti Amerikos lietu
vių spaudoje. Retkarčiais gaudavo jie iš 
leidėjo kokį siuntinėlį ir atsidėję rašė 
straipsnius būsimų gėrybių sąskaiton, ma
nydami, kai pasieks Ameriką, gal neteks 
eiti į fabriką, o gaus darbo redakcijoje, 
kuriai laikina iš varganos tremtinio stovy
klos. Gi kai tie laikraštininkai pasiekė 
Ameriką, galima sakyti, gal šimtasis šiaip 
taip kuriam laikui pritapo prie lietuviš
kų laikraščių redakcijų. Kiti, tik pradėję 
dirbti, tuojau pat buvo priversti darbo ieš
kotis fabrike.

Išeivijoje lietuviškos spaudos lygiui kilti 
trukdančiu veiksniu, be abejo, yra ir gau
sumas ir per jį susmulkėjimas mūsų perio
dinės spaudos. Dėl to gausumo ji darosi 
nepajėgi pakenčiamiau bendradarbiams at
lyginti. Iš kitos pusės laikraštininkai, ypač 
naujieji imigrantai, taip pat rodo didelio 
pasyvumo. Vienas kitas iš buvusių Lietu
vos Žurnalistų Sąjungos narių matomi 
nuolatiniais lietuviškos spaudos bendra
darbiais. Kiti nutilo ir, atrodo. Juos su Ži
buriu būtų sunku besurasti. Atrodo, kad, 
dažnesnių bendradarbiavimu periodinėje 
spaudoje laikraštininkai jau žymiai prisi
dėtų prie turinio, o tam tikra dalimi ir 
lygio pakėlimo. Susitelkimas į laikrašti
ninkų organizaciją vargu teigiamai galėtų 
atsiliepti j spaudos lygio kilimą bent tol, 
kol laikraštininkai pasiliks ligšioliniame 
pasyvume.

R. Spalis

Gatvės berniuko nuotykiai
IŠTRAUKOS IS TREMTIES LEIDYKLOS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS 

ISLEI DŽIAMOS TO PATIES VARDO KNYGOS.

Vos girdimai brakštelėjo tvora, ir ber
niukas, kaip Šešėlis, užsikorė jos viršūnė
je. Dar nelipo žemyn, bet atsargiai dairėsi 
į tamsų sodą, kuris dabar, mėnuliui užlin- 
dus už debesų, atrodė slepiąs kažkokį pa
vojų. Vakar jis žymiai drąsiau peršoko 
tvorą, bet šiąnakt darėsi nejauku: juk pe
reitos nakties žygis galėjo būti pastebėtas 
ir gyventojų budrumas sužadintas. Tad da
bar. įtempęs akis, žvalgėsi tamsoje. Ne. 
nieko, tyla giliausia, nei šuns, nei žmogaus. 
Tik vėjas, vos užkliudęs, sušiureno sodo 
lapus, ir vėl viskas užmigo. Berniukas 
pasuko galvą ir atydžiai žvilgterėjo į na
mą. Ir ten atrodė ramu. Menkiausia švie
sa neišdavė budinčio žmogaus. Kažkur toli 
mieste laikrodis išmušė pirmą valandą; 
pakilęs vėjas nušiureno lapais, nubraukė 
nuo įsibrovėlio kaktos plaukų pluoštą, ir 
vėl tyla.

Berniukas basom kojom striktelėjo že
mėn ir atsargiai, ištiesęs rankas, kad šakos 
neiškabintų akių, pradėjo slinkti į kitą so
do galą, kur jau noko ankstyvosios braš
kės.

— Sveikas, drauguži, — staiga prabilo 
balsas iš šono.

Berniukas, kaip elektros trenktas, virp
telėjo ir susigūžęs laukė smūgio. Bet, iš 
karto nepajutęs kietos rankos, dirstelėjo į 
šalį.

Cki pat prie jo, atsirėmęs viena ranka į 
medį, stovėjo aukštas jaunolis. Nakties me
tu sode sunku būtų įžiūrėti jį —- taip leng

Vyt. Alantas

Amerikoje gimusieji lietuviai
Jei galima kalbėti bent apie tam tikrą 

sentimentą savo senajai tėvynei lietuvių, 
kurie atvyko į Ameriką ieškoti laimės sa
vo jaunystėje, tai visai būtų bergždžias da
lykas ieškoti bet kokio jausmo senajai tė
vynei čia gimusio lietuvių jaunimo šir
dyse. Jie jau Lietuvai žuvę: — jie ameri
kiečiai. Ir aš nekalbu tik apie mišriąsias 
šeimas: turiu galvoje lietuviškas šeimas. 
Daugumas čia gimusių lietuvių lietuviš
kai jau nemoka arba kalba silpnai bei ne
noriai. Su lietuviška bendruomene jie pa
laiko ryšius tik per savo tėvus, nors, tiesą 
sakant, tie ryšiai jau tokie silpni, kad be
veik nebėra kas apie juos ir kalbėti. Šiaip 
jau jie yra visai įsijungę į amerikiečių vi
suomenę. Žodis Lietuva jiems jau nieko 
nesako, lietuviški rpikalai jiems svetimi. 
Žinoma, išimčių pasitaiko, bet tos išimtys 
tokios retos, kad lietuvybės ateičiai Ame
rikoje jos jokios reikšmės greičiausiai ne
turės.

Kodėl čia vyksta toks žaibirtis nutautėji
mo procesas? Štai klausimas, kurio mes, 
rodos, niekados rimtai nestatėme ir neieš
kojome patikimo atsakymo. Mes pasako
me patį nutautėjimo faktą, bet praeiname 
pro šalį priežasčių, kurios buvo to fakto 
priežastimi. Kiek turėjau progos stebėti 
gyvenimą, vis dėlto reikia pasakyti, kad 
kitose tautybėse nutautėjimo procesas nė
ra toks greitas. Paimsime kad ir lenkus: 
nėra jokia retenybė sutikti čia gimusį jau
ną lenką, laisviausiai, be jokio akcento, 
kalbantį lenkiškai. Atrodo, greičiau būtų 
retenybė sutikti čia gimusį lenką, kuris 
nemokėtų lenkiškai...

Mūsų pirmieji išeiviai iš savo tėvynės 
neišsivežė, galima sakyti, jokio dvasinio 
kapitalo, t.y. jokio tautinio susipratimo, 
kuris anais laikais buvo dar labai silpnas 
pačioje Lietuvoje. Taip pat jie neišsivežė ir 
jokios kultūros, jokio mokslo. Kažin ar 
daug mūsų pirmųjų išeivių buvo baigę 
net pradines mokyklas? Jie kalbėjo lietu
viškai, štai ir viskas. Tėvynės, kaipo to
kios, sąvoka jų didelei daugumai buvo sve
tima. Daugelis jų išpažino labai gyveni
mišką filosofiją: kur gerai, ten tėvynė. O 
tas gerumas priklausė nuo to, kiek uždir
bo pinigo. Žinoma, iš pradžios daug kas 
ketino grįžti į „krajų“, bet tie ketinimai 
daugiausia ir pasiliko ketinimais.

Kitais žodžiais, pirmieji ateiviai lietu
viai nebuvo pasiruošę stoti į kovą su nau-

Spaudos lygiui pakilti trukdančia aplin
kybe yra ir nesantarmės vadinamojoj vi
daus politikoj. Jos atgarsiai nuolat nuaidi 
mūsų spaudoje. Gana dažnai lie atgarsiai 
pasitaiko gana grubaus pobūdžio. Vietoje 
svarsčius gyvybinius lietuviškuosius klau
simus, iki šiol dažniausiai ribojamas! gru
pinio ar net asmeninio pobūdžio išrokavi- 
mais, kurie bandomi suplakti su laisvinimo 
darbu. Tačiau kovą dėl postų būtų klai
dinga vadinti Lietuvos laisvinimo darbu 
ar bent kokiu j šį darbą įnašu. Čia pragie
drėjimo tegalima laukti tik tuo atveju, kai 
pirmumas bus teikiamas lietuviškam rei
kalui, o ne asmens ambicijai. Kol pirmaus 
ambicijos (kas kurio posto turi pasiekti, o 
jei nepasiekia, tuo atveju seka spaudos skil
tis pasiekiąs šauksmas), tol ne tik negalės 
būti pasiekta darna tiek Lietuvos laisvini
mo darbų bare, bet taip pat spaudos skil
tyse nesibaigs beprasmingos diskusijos, 
grįstos asmeniniais ar grupiniais išrokavi- 
mais.

vai jis susiliejo su visa aplinka, ir berniu
kas suprato, kad tyčia jo laukė sugauti. 
Priešas nebuvo jam svetimas — tai sodo 
šeimininko sūnus. Studentu jį žmonės va
dino. Dažnai iš kampo įsibrovėlis godžiai 
žiūrėjo į jo gražią auksu siuvinėtą kepu
rę. Kiek kartų slapta Jis geidė, kad studen
tas ją kur pamestų, o jis, žinoma, rastų. 
Bet dabar kitos mintys kvaršino galvą — 
pabėgimas; tačiau tiek arti vienas antro 
stovėjo, kad jaunuolis, tik jam pasijudi
nus, lengvai nutvertų jį už sprando. — 
Spirsiu į pilvą, — šovė mintis, bet prisimi
nė esąs basas ir nesijudindamas laukė, o 
akys tik gaudė priešo judesius.

— Išgirdęs traškant, išėjau pažiūrėti, kas 
čia vaikščioja, — tartum atsiprašydamas 
prabilo studentas.

Iš jo balso berniukas suprato, kad paga
lio tuo tarpu netenka laukti, bet tai ne
nuramino jo. Priešingai, įtemptai laukė 
kažkokios klastos ir tylėjo.

Nesulaukdamas atsako, jaunuolis tęsė:
— Jei braškių atėjai, tai einam. — Ir, lyg 

norėdamas padrąsinti berniuką, kuris sto
vėjo nejudėdamas, paėmė jį už rankos, 
traukdamas su savim. Sis, jau pasidavęs li
kimui, ėjo kiek spirdamasis, nes laukė ki
tokių braškių. Ir koks buvo jo nustebi
mas, kai jaunuolis iš tikrųjų stabtelėjo prie 
lysvių, paleido jo ranką ir lenkdamasis 
pastebėjo:

— Iš šito krašto rink, čia geriausiai pri
nokusios, — h*, nelaukdamas atsako, pats

atsargiai pradėjo rankomis graibytis tarp 
lapų, tarpais dėdamas į burną sultingą, 
kvapią uogą.

Berniukas stovėjo sustingęs, nors buvo 
geriausias laikas bėgti. Dabar tikrai nesu
gautų jo. Bet toji atsukta į jį nugara, tas 
pasitikėjimas ir ramus balsas laikė jį tar
tum prikaltą vietoje. Jam darėsi nejauku, 
ir nesiryždamas, nustebęs, vis dar nesi
judindamas, kažko laukė.

Jaunuolis vėl dirstelėjo į jį:
— Tavo vardas?
— Jonas.
— Tai ko Žiopsai, Jonai, rink.
Berniukas lėtai pasilenkė ir tartum ne

savom rankom pradėjo ieškoti uogų.
— Tik atsargiai, kad žiedų nenuskintum 

Ir vaikščiok tarpais, nemindžiok, daugiau 
uogų turėsim.

— Beje, tu vakar naktį buvai uogauti? 
— paklausė studentas, staiga visai arti pa
lenkęs galvą prie Jono.

— Aš, — nekeldamas galvps atsakė pas
tarasis.

— Mačiau tavo basų kojų pėdas. Tu ge
riau dieną ateik, tada žalos nepadarysi, o 
naktį daug veltui sugadini.

— Tai šiandien kaip faraonas*) saugo- 
ji, — ir berniuko balse pasijuto pikta pa
nieka.

— Oi, ne. Bet, matai, sutaisiau palapinę 
ir, norėdamas patikrinti, ar viskas tvar
kinga, nutariau permiegoti, o kadangi iki 
šiol kažkodėl nesumerkiau akių, tai leng
vai išgirdau tau sutratėjus.

— Palapinę? — pakartojo išsitiesdamas 
berniukas.

— Jei nori, parodysiu, — ir, nelaukdamas 
pritarimo, pirmas pradėjo spraustis tarp 
išsišakojusių vaismedžių prie nedidelės ke
turkampės palapinės.

Jonas ir netempiamas atsekė, smalsiai

•) Policininko pravardžiavimas.

Lietuvis amerikonlzmo katile

ja aplinka, kuri toli gražu nebuvo jiems 
iš pradžios draugiška. Amerikoninio pla
taus gyvenimo akivaizdoje mūsų tautie
čiai jautė savo silpnybę ir menkybę. Juo 
labiau, kad tada ir pati Lietuva dar tebe
buvo pavergta ir nedaug kas tetikėjo jos 
prisikėlimu...

Neturėdami atsivežtinio „kapitalo“, ką 
jie galėjo duoti savo vaikams? Nieko ar
ba visai nieko, jau nebekalbant apie tuos 
atvejus, kada tėvai pasakojo savo vaikams 
apie savo tėvynę, kaip apie tamsų ir pur
viną kraštą. Jie ne tik nekvėpė jiems se
nosios tėvynės meilės, bet kartais gal ne
sąmoningai žemino ją jų akyse. Kaip tė
vai nebuvo pasiruošę kovoti už lietuvybę, 
taip jie ir savo vaikus išleido į ameriko- 
ninę aplinką visai neparuoštus kovai už 
lietuvybės idealus. Į amerikoninį katilą jie 
įkrito visai neišmokyti plaukti. Ar nuosta
bu tad, jei antroj lietuvių karta Amerikoje 
nuo senojo lietuviško kamieno atitrūko? 
Jei dar kuris čia gimęs lietuvis ir neblogai 
kalba lietuviškai, bet savo dvasioje jis 
dažniausiai būna amerikoniškesnis už 
grynakraujį amerikoną. Jis jau suaugęs su 
amerikoniniu kūnu, jis jau stengiasi 
įtraukti į amerikoninį katilą ir tuos lietu
vius, kurie dar nori pasilikti ant krašto ir 
pyksta, kad jie nenori nuskęsti...

Taigi, Čia gimusią lietuvių kartą dvasiš
kai formavo jau nebe lietuviškos rankos. 
Senieji lietuviai ateiviai davė tik medžiagą 
Dėdei Šamui, kuris pasigamino tokias bū
tybes, kokių jam reikia. Taip ir atsitiko, 
kad tėvai pasiliko ant kranto kaip ta viš
ta, kurios išperėti ančiukai nuplaukė į 
kūdros vidurį. Tik vienas įdomus daly
kas: — kai ančiukai nutolsta nuo kranto, 
perekšlė višta bėginėja po krantą ir kvaksi

Šie metai karšti amerikiečiams. Bus ren
kamas naujasis prezidentas, ią štai dabar 
abi krašto partijos — demokratai ir respu- 
blikomai — užkimdami šaukia apie prie
šingos partijos pragaištingumą tautai. Ne
sigailima stiprių žodžių, visokių rūšių isto
rijos keliamos aikštėn, ir nuošaliai stovin
čiam stebėtojui ima rodytis, kad tie visi 
valdžios ištroškę žmonės yra nepataisomi 
išnaudotojai ir reikia tikrai stiprios ran
kos išvesti iš to chaoso.

Neseniai į šį kraštą atkeliavusiam euro
piečiui dauguma jų keliamų klausimų yra 
savotiškai keisti. Dabar bene stipriausi 
ginčai yra dėl vadinamųjų „civil rights“, 
mūsiškai — teisių lygybės. Mes žinojome 
apie kadaise čia virusį šiauriečių ir pie
tiečių karą, tačiau tikrąjį šių JAV dalių 
skirtingumą tegalėjome pajusti tik gero
kai čia pagyvenę ir supratę jų valdymosi 
būdą.

Šįmet respublikonų partija turi daug 
vilties laimėti prezidento rinkimus. Prieš 
kurį laiką vykusiame jų partijos konvente 
tačiau didelių sunkumų sukėlė partijos li
nijos nustatymas ateinantiems keturiems 
metams. Kaip skaudi žaizda vėl buvo pa
liestas pietinėse valstybėse esančių negrų 
klausimas. Pietiečiai sakosi iki kraujo ko
vosią prieš teisių sulyginimą. Tam jie turi 
krašte stambią KU-KUX-KLANO orga
nizaciją, kuriai vadovauja ir priklauso 
dauguma valdžios ir šiaip įtakingų as
menų. Daugeliui europiečių buvo nežino
mi ir net neapčiuopiami tokie dalykai, 
kaip linčo teismas, visiškas atskyrimas 
tamsiaodžių traukiniuose, parkuose, krau
tuvėse, net ir vandeniui viešose vietose at
sigerti jiems skiriamas atskiras kranas. 
Jei autobuse baltiesiems skirtos vietos ir 
bus tuščios, tamsiaodė moteris su krūva 
vaikų visvien turės stovėti. Pietinės valsty
bės, atrodo, nenorėjo nė girdėti apie tai,

Iš desperacijos, tuo tarpu neteko dar pa
stebėti nusiminimo vietiniuose lietuviuose, 
kad jų vaikai suamerikonėjo. Priešingai, 
junti, kad jie tuo didžiuojasi. Porą kartų 
teko susitikti su Amerikos lietuviais inteli
gentais, kurie mokslus išėjo jau šiame 
krašte ir kurie man ko ramiausiai pareiš
kė: „Mano vaikai lietuviškai nemoka. Kam 
juos kankinti dar vienos svetimos kalbos 
mokymu? Juk jie vistiek nebegrįš į Lie
tuvą.“

Jei taip tėvai galvoja, ko galima reika
lauti iš vaikų?

Tai yra fatališka: mažuma visada ištirps
ta didžiumoj. Tik tas ištirpimo procesas 
gali būti ilgesnis ar trumpesnis. Žinoma, 
čia negali remtis jokiais statistikos duome
nimis, bet atrodo, kad lietuviai yra linkę 
ko greičiausiai dingti amerikonizmo katile. 
Pasitaiko ir tokių retenybių, kad čia gi
musieji lietuviai išeina net į visuomenės 
veikėjus ir didelius lietuvybės palaikyto
jus. Bet tokius veikėjus suskaitysi rankų 
pirštais. Jei iš milijono lietuvių atsiranda 
vienas kitas tvirtai susipratęs lietuvis, tai 
iš to dar negalima daryti toli siekiančių 
išvadų apie lietuvių tautinį atsparumą. Ir 
dažniausiai būna taip, kad tokių veikėjų 
tėvai irgi buvo veikėjai ir susipratę lietu
viai.

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.

Rinkiminė propaganda Amerikoje ir pilietinės teisės
kad nuo Dėdės Tomo Lūšnelės praėjo jau 
šimtas metų, kad užaugo nauja, labiau iš
simokslinusi negrų karta, kad šalia gabių 
muzikų ir poetų išsimušė tokie žmonės, 
kaip Nobelio Taikos Premijos laureatas Dr. 
Ralph Bunch ir kiti.

Tuo tarpu šiaurinės valstybės nėra taip 
suinteresuotos vergijos palaikų saugojimu. 
Neturėdamos tokių milžiniškų pigia darbo 
jėga bujojančių plantacijų, nematė reika
lo juodųjų tarpe stengtis palaikyti beraš- 
tiškumą ir apdėti norinčius balsuoti mo
kesčiais, kurių tie niekad nepajėgtų sumo
kėti. Ypač paskutiniai karai pakeitė padė
tį. Dar visai neseniai buvo skaitoma per 
didele garbe leisti juodukui padėti galvą 
už Ameriką laivyno uniformoje; jie tegalė
jo mirti, kaip pėstininkai. Tačiau nuolat 
didėjąs komunizmo pavojus padėjo daugu
mai atverti akis. Didelių kalbų, apie demo
kratiją pasidarė ne gana, Kremliaus pro- 
pogandai Ši opi vieta buvo gera dirva. 
Valstybės vyrai pajuto, kad reikalą gali 
prisieiti keisti.

Čikagoje įvykusiame respublikonų parti
jos suvažiavime, tačiau, nepavyko pravesti 
dėl teisių lygybės žymių permainų. Tais 
reikalais vėl palikta rūpintis atskirų vals
tybių organams — ką šie ir tenorėjo lai
mėti. Demokratai, betgi, ruošiasi pravesti 
visoms JAV privalomą įstatymą, kur 
mokslo ir darbo galimybės būtų suvienodi
namos „neatsižvelgiant į rasę, spalvą ir 
gimimo vietą“. Kaip pavyks šiaurės demo
kratams tartis su pietiečiais, parodys neto
lima ateitis.

Humaniškam ir daug iškentėjusiam eu
ropiečiui tremtiniui, kantriai laukiančiam 
savo krašto išlaisvinimo, nenorom tada įsi
skverbia mintis: ar nebus čia truputis 
priežasčių tam dideliam nenorui pasmerk
ti genocidą?...
Brooklyn, N.Y. M. Mickevičiūtė.

stebėdamas baltą namuką.
— Gal nori į vidų? — pirmas įrėpliojo 

studentas, išsitiesdamas ant čiužinio.
— Eik čia.
Antrą kartą'nereikėjo kartoti, ir Jonas, 

{slinkęs ant visų keturių, nedrąsiai pritū
pė kampe.

— Dar pokostas kvepia, gerai neišdžiū- 
vusi, bet pastovės dieną, ir bus galima sto
vyklauti.

— Stovyklauti?
— Taigi. Yra tokia tavo amžiaus jauni

mo organizacija. Jie vadinasi skautais ir 
kas metai važiuoja dviem savaitėm į miš
kus, kur gyvena kaip tik tokiose palapinė
se, o mes, vyresnieji, esame jų vadai.

Berniukas, užmiršęs visą nesmagų nuo
tykį, dairėsi po palapinę. Keistas džiugus 
jausmas kuteno visą jo esybę. Jei jam da
bar pasiūlytų pistoletą, ar naują diržą — 
jis niekad nemainytų į šitą kuklų pala
pinės kampą.

Skaitydamas nuotykių romanus, sekda
mas indėnų žygius, jis dažnai susidurdavo 
su žodžiu palapinė, bet niekad sapne ne
sapnavo, kad jam teks joje atsidurti; tai 
buvo lygiai tokia nerealybė, kaip pinigai 
ar puikus šokoladinis tortas, išstatytas ke
pyklos lange. Jis dabar sutiktų ilgai, visą 
amžių, čia sėdėti, kad tik tas savininkas 
neišvarytų jo, ir, norėdamas įtikti, pradė
jo raustis po Kišenes. Pagaliau, matyti, ra
dęs, ištraukė ir, atsargiai ištaisęs, ištiesė 
ranką jaunuoliui.

— Imk.
— Papirosas.
Studentas vos matomai šyptelėjo.
— Skautai nerūko.
— Bobos.
— Kodėl?
— Nerūko.
— Hm, nevisai. Štai jie nakties sargybą 

stovi. Du ar net vienas toks berniukas 
kaip tu. Miške dideli medžiai, tamsu, po-

Kas kitiems galima - 
mums negalima

Siame TREMTIES numeryje spausdinamas 
bendradarbės Amerikoje straipsnis rinki
minės propagandos Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse temomis. Tame straipsnyje pa
žymima. jog rikimų sūkury nesiskaitoma 
su stipriais žodžiais, keliamos viešumon 
įvairios istorijos ir nuošaly stovinčiam su
sidaro įspūdis, jog visi valdžios ištrošku- 
sieji yra nepataisomi žmonių išnaudotojai 
ir dargi įvairūs nusikaltėliai...

Rasis skaitytojų, kurie, perskaitę mini
mą straipsnį, pamanys: — tai ko mums 
sielotis dėl savoje spaudoje pasitaikančių 
ginčų, jei jų nestinga tokioje valstybėje, 
kaip Amerika.

Šitaip manąs stipriai klystų. Pirmiausia 
tektų skirti Amerikos padėtį nuo mūsų be- 
namiško ir, galima sakyti, gerokai bevil
tiško buvimo. Amerikoje gali vykti kova 
dėl valdžios, gi mūsų tarpe tegali šiuo me
tu būti viena ir vienintelė kalba: — telk
ti turimas jėgas, kad jas būtų galima pa
naudoti, momentui atėjus. Lietuvos valsty
binio gyvenimo atstatymui. Reikia daug 
jėgų ir šiandien, Lietuvos bylos reikalu 
bevarstant gana sunkiai mums at
veriamas svetimų valstybių duris. Jei ki
tose laisvose šalyse gali vykti varžybos dėl 
patekimo vyriausybėn, tai pas mus tegali 
būti kalba apie savu jėgų sujungimą ir su
derinimą savo tautai gyvybiniams klausi
mams judinti. Mes esame benamiai, prisi
glaudę svetimoje pastogėje, ir mums leidi
masis į vienokio ar kitokio pobūdžio gin
čus yra lygus savam reikalui nusikaltimui.

įsidėmėtina tai, jog pradėjimas narplio
tis po praeity buvusias klaidas, kaip kad 
kai kurioje spaudoje vis dažniau pasitaiko, 
esmėje ne tik neteikia nieko teigiamo, bet 
tegali turėti neigiamas išvadas. Atsiminti- 
na drumzlių kėlėjams ir tai, jog Lietuva 
gyveno jauną valstybinį gyvenimą. Stigo 
patyrusių pajėgų įvairiose viešojo gyve
nimo srityse. Neretai tuose nepatyrusiuose 
žmonėse stigo ir valstybinio jausmo. Klai
das darė ir vieni, valdžioje buvusieji, darė 
ir kiti. Šiandien, esant svetimoje pastogėje, 
tomis netolimos praeities iškasenomis nie
ko konkretaus nepasiekiama. Kai viename 
laikraštyje, žiūrėk, tikslu politinį oponentą 
„primušti“, pradedama ieškoti klaidų, pa
darytų jo partijos, tuojau pasigirsta nau
ji argumentai, prikelti iš nepriklausomyės 
laikų. Sitų ginčų pasėkoje spaudoje jau 
pradėjo iškilti sacharino aferos, lašinių 
skutimo bylos ir f.t. Tai išdava kitoje spau
doje pasitaikiusių iššaukimų. Fizikoje yra 
žinomas dėsnis, sakąs, kad veiksmas yra 
lygus ataveiksmui. Tas* pats dėsnis galio
ja ir viešajame gyvenime. Iš politinio opo
nento gavęs tariamai „moralinį“ kirtį, 
stengiasi tuo pačiu atsilyginti. Būdinga, 
kad šventraščio morale (kas į tave meta 
akmeniu, atsakyk jam duona) mažiausiai 
tuose ginčuose pasinaudojo kaip tik ta 
spauda, kuriai tatai daugiausiai turėtų rū
pėti.

Galutinėje išvadoje toksai sąskaitų su
vedžiojimas oponento nužeminimo moty
vais tampa lygus apsidrabstymui buvusio
mis drumzlėmis. Dabartinis metas, atrodo, 
turėtų būti įsakytoju imtis rimtesnio dar
bo, vietoje jėgas aikvojus diskusijoms, la
bai dažnai pasiekiančioms pigaus šmeižto 
ribas. Visa tai veda prie dar didesnio ne
gausių jėgų išsklaidymo, vietoje Jas jungus 
ir derinus gausiems esamiems ir būsi
miems darbams.

Negalima būtų teigti, kad mums dabar 
nebūtų diskutuotinų klausimų. Jų yra 
daug, kurie turėtų būti jau dabar rimtai 
apsvarstyti ir išdiskutuoti. Iki šiol tėra 
kiek rimčiau pasisakyta Lietuvos ūkio at-

(N ūkei ta į 3 pusi.) 
■•■••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■••■■••a 
lėdos ūkauja, gal kur ir vilkas prabėga, o 
aplinkui visi miega. Visi pasitiki sargy
biniu.

— O jis Šautuvą turi?
— Ne, skautišką lazdą ir švilpuką.
— Švilpia?
— Jei pavojus.
— O kai plėšikai užpuola?
— Nėra Lietuvoje tokių, bet maža kas 

naktį gali miške atsitikti. Visada drąsiau 
miegoti, kai kas budi.

— Peilius turit?
— Turim.
— Tomagaukus?
— Tik šakoms kapoti.
— Montekristus turit?
— Ne.
Patylėjęs berniukas vėl paklausė:
— Medžiojate?
— Ne. Žaidžiam, ilsimės, mokomės.
— Tai ką valgote?
—• Kiekvienas važiuodamas į stovyklą 

sutaupo apie 25 litus, o paskui artimesnie
ji ūkininkai atgabena mums už tuos pini
gus maisto.

Stojo vėl tyla. Berniukas daug ko norė
tų paklausti, daug kas jam buvo neaišku, 
bet nedrįsdamas tik atsiduso.

Mėnuliui išlindus iš po debesų, žymiai 
pašviesėjo, ir studentas jau galėjo įžiūrėti 
svečią. Teisybė, ir anksčiau jis dažnai ma
tydavo jį lakstantį gatve, bet niekad taip 
arti nesusidurdavo. Tamsiaplaukis, pajuo
dęs nuo saulės ar purvo, sudžiūvęs, nebe- 
pirmos jaunystės marškiniai žaidžia įvai- 
respalvėm, dabar tik juodom, dėmėm; kel
naitės siūtos žymiai didesniam berniukui 
ir tik per klaidą patekusios ant svetimo 
kūno. Kojose visa eilė randų, ir pirštas 
storai perrištas juodu skuduru, kurio spal
va mažai skyrėsi nuo kojų spalvos.

Pagailo studentui berniuko, ir netikėta 
idėja sušvito galvoje. B. d.
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Savosios knygos likiminėmis temomis
Vakarų Vokietijoje, lietuviams susitelkus 

daugiausia stovyklose, buvo pradėjusios 
steigtis viena po kitos lietuviškų knygų 
leidyklos. Jų leidinių tiražai rodė, kad sa
vosios knygos pareikalavimas nėra blogas. 
Tačiau kai prasidėjo emigracija į užjū
rius, viena po kitos geso lietuviškų knygų 
leidyklos. Leidyklų užsidarymą veikė dvi 
priežastys: 1) lietuviškos knygos mėgėjų 
didžiumai nukilus j užjūrius, pasunkėjo 
Europos Vakaruose pačios leidimo sąlygos, 
2) ilgainiui, vienas po kito, į užjūrius emi
gravo ir buvusieji leidėjai.

Pastaraisiais metais užjūriuose, be ten 
veikusių knygų leidyklų, ypač Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, pradėjo viena kita 
pradėti knygas leisti naujos leidyklos, dau
giausia naujųjų ateivių pastangomis įkur
tos. Be Amerikos, ir kitose šalyse bando
ma leisti knygas, kaip Australijoje, Kana
doje, Anglijoje.

Koks yra knygos pareikala
vimas?

Į tai geriausiai galėtų atsakyti svarbiau
sieji lietuviškosios knygos paskleidimo 
talkininkai — platintojai. Jie turi glaudes
ni ryšf su knygos pirkėju, negu pati lei
dykla. Jie girdi, kokių knygų yra didesnis 
pareikalavima, ir kurios gana sunkiai se
kasi paskleisti.

Poezija visose laisvojo pasaulio šaly
se gyvenančių lietuvių mažiausiai domima
si. Jos, poezijos, paklausos, galima sakyti, 
nėra. Nuperkama viena kita knyga, ta
čiau, palyginus su kitais leidiniais, ypač 
romanu, poezija domėjimasis gana mažas.

Romanas tuo tarpu turi bene didžiau
sią paklausą. Toliau seka novelės, apy
sakos.

Knyga domėjimasis mažėja
Nežiūrint gausėjančio lietuviškų leidyklų 

skaičiaus, lietuviškąja knyga tremtiniško- 
je lietuviškoje visuomenėje domėjimasis 
gana pastebimai mažėja. Su mūsiškių nau
jųjų imigrantų praturtėjimu pagrečiui 
mažėja savosios knygos paklausa. Čia bus 
{vykęs priešingas rezultatas tausotiems lū
kesčiams. Kai lietuviams pabėgėliams 
skurdžiai gyvenant stovyklose lietuviško
sios knygos pareikalavimas buvo nemažas, 
tada ne vieno buvo manoma, jog šiems 
žmonėms emigravus ir įmanomiau įsikū
rus, lietuviškoji knyga susilauks dar di
desnio dėmesio. Tačiau {vyko priešingai. 
Kai tik emigravusieji žmoniškiau įsikūrė 
ir susirado pakenčiamas pragyvenimo ir 
uždarbio sąlygas, ypač Amerikoje, dėme
sys savai knygai pradėjo mažėti. Tatai kaip 
tik yra lietuvio didesnio pasinėšėjimo lin
kui praturtėjimo liudijimas, negu kad do
mėjimosi tautinės gyvybės palaikymo pra
dais.

Štai lietuviškosios knygos talkininkų- 
platintojų būdingesni atsiliepimai:

„Mūsų kolonijoje, — rašo vieno spaudos 
kiosko užjūryje savininkas, — yra apie 100 
asmenų, iš kurių iki šiol tik 20 yra pirkę 
lietuvišką knygą. Tačiau perkančių kiek
vieną lietuvišką leidinį kolonijoje tėra tik 
dvi šeimos".

Kitas lietuviškosios knygos nuoširdus 
talkininkas rašo:

„Vaikai be tėvų priežiūros pradeda už
miršti lietuviškai. Dažnuose namuose ne
rasi nė vieno lietuviško laikraščio, nė vie
nos lietuviškos knygos. Kam pirkti, jeigu 
galima iš kaimyno pasiskolinti. Valkai 
skaito „komikus" su tokiu užsidegimu, kad 
nuo skaitymo parausta akys. Šitaip yra su 
tariamų visuomenininkų vaikais, o ką be
kalbėti apie vaikus tų tėvų, kurie yra 
turto vergai. Motina su vaikais nebesusi-

Olimpiados praeity ir dabarty
PASAULINĖS OLIMPIADOS SUOMIJOJE PROGA

Liepos 19 dieną Helsinkyje, Suomijos 
sostinėje, prasidėjo pasaulinė sporto olim
piada, trukusi iki 3 d. rugpiūčio, kurioje 
dalyvavo 71 tautos sportininkai. Šios olim
piados proga viso pasaulio dėmesys buvo 
nukreiptas 1000 ežerų šalin, kuri tauriai ir 
didvyriškai savomis jėgomis neša Maskvos 
jai uždėtų įpaireigojimų naštą ir ne tik 
nepalūžta, bet įstengia nepasiduoti visiš- 
kon Kremliaus diktatūros įtakon.

Olimpiniai žaidimai istorijos eigoje
Olimpiniai žaidimai, vėliau pradėti va

dinti sporto olimpiadomis, buvo pradėti 
vykdyti Graikijoje 776 metais prieš Kris
taus gimimą. Tais laikais graikai, ypatin
gai ieškoję lygsvaros tarp žmogaus sielos 
ir jo kūno, vadovavosi šūkiu, jog sveikame 
kūne yra sveika siela. Sporto šventės grai-. 
kų buvo pradėtos vykdyti Olimpe. Nuo 
vietovės vardo vėlesniais laikais sporto 
varžybos buvo pradėtos vadinti olimpi
niais žaidimais bei olimpiadomis. Graikai, 
Olimpe suruošę pirmas sporto žaidynes 776 
metais prieš Kristaus gimimą, jas 1200 me
tų ruošė toje pačioje vietovėje kas ketveri 
metai, ligi 394 metų po Kristaus gimimo.

Vėliau Graikijoje olimpinių žaidynių 
rengimas nebuvo vykdomas. Tik 1896 me
tais prancūzo Pierre de Coubertin pastan
gomis buvo, graikų pavyzdžiu, pradėtos 
rengti sporto olimpiados, į kurias sporti
ninkai kviesti iš įvairių šalių, dėl to mūsų 
laikų įvairių šalių sportininkų susitikimai 
vadinami Pasaulinėmis Sporto Olimpia
domis. Šiais metais Suomijoje įvyko pen
kioliktoji Pasaulinė Olimpiada. Nuo 1896 
®etų, pradėjus rengti Pasaulines Olimpia

kalba, o tėvas, visą laiką užimtas, | tai 
ranka numoja. Tėvas, grįžęs iš darbo, 
užimtas galvosūkiais apie namų statybas. 
Šitos šeimos, lietuviai daržininkai bei grj- 
telninkal, svetimuose pasviečiuose susisu
kę lizdus, retas tegalvoja apie grįžimą, jei 
ir rastųsi galimybė, | Lietuvą. Tačiau ne 
visi tokie. Yra, kurie, vargo spiriami, su
sisuka gūžtą ir kurie neužmiršta lietuviš
ko reikalo, domisi lietuviška knyga. Vis 
dėlto reikia skaitytis su faktu, jog trem
tyje išaugusi lietuviškoji karta žymiai 
mažiau domėsis lietuviška knyga, negu 
kad ja domisi savame krašte knygą pa
milę".

Kitas lietuviškosios knygos Bičiulis ap
sivylęs mūsų inteligentija, neskaitančia 
knygų. Jis rašo:

„Būdingas reiškinys: inteligentai ne
perka knygų! Į tokį L., kur visi ratų ir ra
tukų sukėjai susimetę, nesu pardavęs nė 
vienos knygelės, kai vėl pradėjau platinti, 
nei didelės, nei mažos. Nors laikau save 
kaip ir demokratu, bet šitokius ratukų 
sukėjus mielai uždaryčiau po mėnesi pasė
dėti ..."

Šitokių pareiškimų, kad domėjimasis lie
tuviška knyga palaipsniui mažėja, gana 
gausu. Daugelis lietuviškosios knygos tal- 
kintojų-platintojų nuogastauja, kad lietu
viškasis tremties jaunimas daug mažiau 
domėsis lietuviška knyga, kadangi įvai

Skelbiamas knygos talkos vajus
TREMTIES leidykla vienerių metų bū- motyvų). Amerikoje TREMTIES turi ke-

vyje išleido 5 lietuvių autorių knygas (Pu
tino „Altorių Šešėly", Igno Šeiniaus „Kup
reli“, Vytauto Alanto „Pragaro Pošvaistes“, 
R. Spalio noveles „Didžiosios Atgailos“, 
Jurgio Savickio romaną „Šventoji Lietu
va“), gi šį rudenį išleis R. Spalio jaunimui 
apysaką „Gatvės Berniuko Nuotykiai“. Iš
skyrus pirmąjį leidinį (Altorių Šešėly), ku
ris jau išparduotas ir tik nežymūs jo kie
kiai dar gali rastis pas kai kuriuos platin
tojus, — kitų knygų nemaža sandėliuoja 
leidykloje. Tatai trukdančiai atsiliepia į 
vykdymą kitų leidyklos užmanytų darbų.

Vienerių metų būvyje TREMTIES lei
dyklai kai kuriose šalyse pavyko paken
čiamai susitvarkyti su jos leidinių pasklei
dimu. Yra pagrindinės atstovybės Angli
joje, Kanadoje, Australijoje. Per tas atsto
vybes TREMTIES leidinių reikalu gali 
kreiptis tose šalyse gyveną lietuviškosios 
knygos Bičiuliai. Štai pagrindinių atstovy
bių sąrašas:

Anglijoje TREMTIES leidinių reikalu 
kreipiamasi:

Mr. K. Barauskas,
12, Mayfield Rd., 
Eccles, Manchester.

Kanadoje TREMTIES leidinių reikalu 
kreipiamasi:

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

Australijoje TREMTIES leidinių reikalu 
kreipiamasi:

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

Arba Melbourne:
Mr. L. Baltrūnas,

295 Hoddle St,
Abbotsford N. 9, Victoria, Australia.

Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse iki šiol dėl įvairių priežasčių nepavy
ko apsiriboti viena pagrindine atstovybe 
(tiek dėl šalies didumo, tiek ir dėl kitų 

das, jos įvyksta kas ketveri metai ir "vis 
naujoje vietovėje. Tačiau dėl karų kelis 
atvejus, praėjus ketveriems metams, Pa
saulinės Olimpiados negalėjo įvykti, bū
tent šiąis'metais: 1916, 1940 Ir 1944 metais. 
Maratono bėgimas ir dešimčiakova — sun

kiausi iš sportininkų reikalavimai'
Sporto Olimpiadose tarp sportininkų 

vyksta įvairių sporto šakų varžybos. Ta
čiau didžiausio pajėgumo ir ištvermės iš 
sportininkų reikalauja Maratono bėgimas 
ir dešimčiakova.

Maratono bėgimo varžybose dalyvau
jąs sportininkas turi nubėgti 42 kilometrus 
ir 195 metrus. Sis bėgimas pareikalauja 
nepaprastų jėgų ir maža randasi sporti- 
nikų, dalyvaujančių šitame bėgime. Mara
tono bėgimo kilmė taip pat Graikijoje. 
490 metais prieš Kristų prie Maratono vie
tovės graikai laimėjo karą prieš persus. 
Ta proga į Atėnus, Graikijos sostinę, iš 
Maratono buvo pasiųstas pasiuntinys su 
linksma laimėjimo žinia. Kadangi nuo Ma
ratono iki Atėnų buvo 42 kilometrai ir 
195 metrai, šį kelią pasiuntinys turėjo bėg
te nubėgti. Nebėgęs pilnų trijų valandų 
pasiuntinys pasiekė Atėnų vartus su links
ma žinia ir krito negyvas.

1896 metais pradėjus pasaulines sporto 
olimpiadas, kurių pirmoji įvyko Atėnuose, 
taip pat buvo vykdomas 42,195 m. bėgi
mas, kuris pavadintas Maratono bėgimu. 
Šioje olimpiadoje Maratono bėgimą per 2 
vai. 55 min. laimėjo graikų aviganis Sphri- 
don Louis. Helsinky Maratono bėgimą lai
mėjo čekas E. Zatopek.

Dešimčiakova, kurion įeina: 100 metrų 
bėgimas, 2) šokimas į tolį, 3) rutulio stū

rūs pigaus turinio iliustruoti leidiniai vie
tinėmis kalbomis tampa jo kasdienine 
duona.

Kelios išvados
Atsižvelgiant į vis daugiau pasigirsian

čias nuomones dėl mažėjančio dėmesio lie
tuviškai knygai svetur įsikūrusių lietuvių 
tarpe, ir ypač turint galvoje priaugančią 
lietuvių kartą, kuri dar mažiau gali do
mėtis sava raštija, būtina susimąstyti dėl 
lietuviškosios knygos ateities, čia talkon 
turėtų ateiti periodinė spauda, kurioje lie
tuviškosios knygos likiminėmis temomis 
turėtų išsitarti mūsų kultūrininkai, ypač 
patys rašytojai. Antra: — būtina jau da
bar susirūpinti tremty augarlciu lietuviš
ku jaunimu. Jis, neturėdamas lektūros lie
tuvių kalba, pasiims pakaitalą spalvotųjų 
komiksų pavidale ir daug kas prie lie
tuviškosios knygos vėliau gana sunkiai 
grįš. Jaunimui tektų duoti savų knygų, 
kurios turėtų atstoti pigiuosius leidinėlius 
svetimomis kalbomis. Tačiau, leidžiant 
jaunimui knygas, anot vieno vokiečių ra
šytojo, reikia parinkti jas lengvo turinio, 
auklėjamai veikiančias, ir didelės intrigos. 
Nuobodžia knyga, be didelės veiksmo ak
cijos, jaunimo nesudominsi. Gi jaunimo 
pamėgta gimtąja kalba knyga atliks dar 
ir kitą uždavinį — prisidės ne tik prie do
mėjimosi sava knyga, bet skatins neuž
miršti tėvų kalbos. S. M.

lias atstovybes, tačiau visoje eilėje ir ga
na stambių lietuviškų kolonijų neturima 
atstovybių. Jei TREMTIES leidyklai pa
vyktų Amerikoje rasti dar bent kelioliką 
knygos platintojų-talkininkų, tuo atveju 
būtų pasiekta kita sparta tiek knygas pa- 
skleidžiant, tiek jas leidžiant. Dėl to TREM
TIS skelbia

knygos talkos vajų.
Lietuviškosios knygos Bičiuliai Ameri

koje, kurie tikisi galį išplatinti bent 5—10 
egz. kiekvieno leidinio, kviečiami lietuviš
kosios knygos paskleidimo vajun. Knygos 
talkininkai kreipiasi tiesiog leidyklon (Si
mas Miglinas, c/o TREMTIS, (13b) Mem
mingen, Postfach 2, Germany), iš kurios 
gaus informacijų apie sąlygas. Knygos pa
gal pareikalavimą tuojau pat pasiunčiamos 
talkininkams platintojams.

Pastaba: pažymima, jog tuo tarpu 
knygos talkininkai tiesiog TREMTIES lei
dyklon tesikreipia tik iš JAV, kadangi 
TREMTIES leidykla ten neturi pagrindinės 
atstovybės, gi knygos talkininkai, gyveną 
kitose šalyse, dėl TREMTIES leidinių įsigi
jimo ar talkos juos paskleisti kreipiasi į 
tose šalyse esančias pagrindines atstovy
bes (žiūr. pateiktus adresus) ,ir su jomis 
susitaria. TREMTIES LEIDYKLA.

Patikslinimas: Praėjusiame TREMTIES 
numeryje pirmame pusi, pateiktoji infor
macija apie Amerikos kandidatus į prezi
dentus šiaip patikslintina: „Respublikonai 
savo konvente kandidatu į Amerikos pre
zidentus išrinko gen. EIsenhoverį. Dar bu
vo siūlytas buv. prezidentas Hooveris, ku
rio pasiūlymas sukėlė didžiules ovacijas 
ir ta proga Hoveris pareiškė..

Pasibaigus respublikonų partijos kon
ventui, Čikagoje įvyko demokratų parti
jos konventas, kuris kandidatu į Amerikos 
prezidentus išrinko Adlai Stevensoną. Ste- 
vensonas, kaip ir Eisenhoveris, žada ne
mažinti dėmesio Europos gynybai.

mimas, 4) šokimas į aukštį, 5) 400 metrų 
bėgimas, 6) 110 metrų bėgimas su kliūti
mis, 7) disko metimas, 8) šokimas su karti
mi, 9) ieties metimas ir 10) 1500 metrų bė
gimas — sportininkui, laimėjusiam šias 
varžybas, suteikiamas langvaatlečių kara
liaus titulas.

1948 metais Londone įvykusioje olimpia
doje dešimčiakovą laimėjo 17 metų ame
rikietis moksleivis Bob Mathias. Jis ir 
šiais metais, jau 21 metų studentas, laimė
jo dešimčiakovą Helsinky, tapdamas leng- 
vaatletų karaliumi. Pirmu atveju dviejose 
olimpiadose tas pats sportininkas laimi 
šias sunkias varžybas.

Su naujomis kartomis ateina naujos sporto 
pajėgos

Kiekvienos kartos gyvenime sušvyti vi
sam pasauly viena kita sporto pažiba, ku
rios vardas aidi visose šalyse. Tačiau tokių 
sportininkų, kurie įstrigtų viso pasaulio 
dėmesin, reta. Tik vienas kitas. Jie, savo 
laimėjimais sušvitę, greit vėl užgęsta. 
Kiekvieno sportininko didieji laimėjimai 
pasiekiami jaunystėje. Vieni didelių lai
mėjimų pasiekia retų fizinių pajėgų dėka, 
tačiau daugiausia žymesni laimėjimai pa
siekiami nepaprastu darbu, pratimais, va
dinamomis treniruotėmis. Čia geriausiu 
pavyzdžiu gali būti savu laiku garsėjęs ir 
šiandien pasaulio neužmirštas suomių bė
gikas Paovo Nurmi. Neaugus, kai jis Suo
mijoje pasirodė pirmose sporto varžybose, 
niekas netikėjo, kad iš to jaunuolio gali 
išaugti sporto pajėga. Buvo net manančių, 
jog būtų geriau, kad jis | sportininkus 
nesimuštų. Tatai patyręs Nurmi pradėjo 
atsidėjęs tylomis treniruotis. Diena dienon 
darė bėgimus ntfškais. Jausdamas savo ko
jų trumpuną ilgiems bėgimams, kad ga
lėtų daryti ilgesnius žingsnius, prisikabin
davo prie sunkvežimių ir bėgdavo, steng- 
damais kojas priversti daryti didesnius 
žingsnius. Šitokiu būdu Nurmi, niekam 
netikint, sporto pasauly sušvito reta bėgi
mo pajėga. Po nepaprasto pasiruošimo

Vasaros stovyklos jaunimo lietuvybe/ 
palaikyti

Vyriausias Lietuvių Katalikų Sielovados 
Tvarkytojas tėvas Bernatonis jau kelinta 
vasara surengia Vakarų Vokietijoje esan
tiems lietuviukams jaunimo stovyklas. 
Suprantama, kad dėl lėšų stokos ir kitų 
sunkumų į tas stovyklas nepatenka visi 
lietuviukai, kiek jų yra Vokietijoje. Ta
čiau tie, kurie patenka, iš šito stovykla
vimo turi didelės naudos. Jie sustiprėja 
dvasioje, pasijunta savi tarp savų. Ypač 
tatai teigiamai veikia tuos vaikus, kurie 
gyvena tarp vokiečių, lanko svetimas 
mokyklas, neturi progos visus metus su 
lietuviukais bendrauti.

Šiais metais tėvo Bematonio pastango
mis tokia lietuviško jaunimo stovykla bu
vo surengta pietų Vokietijoje. Joje stovy
klavo per 100 lietuviukų ir visi iš stovy

Naujienos savosios kultūros bare
Lietuviškos plokštelės

Prieš 50 metų Rygoje buvo pagamintos 
pirmosios lietuviškos plokštelės (Ant eže
rėlio rymojau, Ar skauda man širdelę, Vi
lija, mūsų upelių motulė, Šią naktelę per 
naktelę), pirmosios trys įdainuotos Pundze
vičiaus, o paskutinioji Linarto. Kiek vė
liau pasirodė daugiau lietuviškų plokštelių, 
pagamintų Rygoje. Pagrečiui garsėjo lietu
viškos plokštelės Amerikoje. Čia, JAV, lie
tuviškos plokštelės ir šiuo metu pasirodo 
vis naujos. Paminėtina nauja lietuviškų 
plokštelių leidykla PAŠVAISTĖ, šiais me
tais jau davusr tris lietuviškas plokšteles 
(1. C. Sasnausko „Skubėk prie kryžiaus“, 
Jakubauskaitės-Jacikevičienės mezzosopra- 
nas, 2. Br. Budriūno vyrų kvartetas „Tė
vynei“ ir „Subatos vakarėlį", 3. Br. Bud
riūno vyrų kvartetas „Šauksmas ir K. 
Griauzdės ir B. Budriūno vyrų kvartetas 
„Alutis"). Pastarosios plokštelės Ameriko
je pardavinėjamos po 1,75 dol., gi paštu 
siunčiaht 2 dol. Leidykla PAŠVAISTĖ pa
siekiama:

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

Numatoma išleisti Lietuviškoji 
Enciklopedija

JAV J. Kapočius imasi iniciatyvos iš
leisti Lietuviškąją Enciklopediją. Sitam 
leidiniui reikalinga didžiulių lėšų ir kartu 
didelės lietuviškosios visuomenės talkos. 
Sveikintinos pastangos ir remtinos.

Žemaičių krikštą* romane
JAV gyvenąs rašytojas P. Abelkis parašė 

romaną „Žemaičių Krikštas“, kuris šių 
metų rudenį išeis iš spaudos. Techninę ro
mano spaudos priežiūrą atliks TREMTIES

700 metu Lietuvos sodybose
Rugpiūčio 3 d. Vakarų Vokietijoje įvyko 

Klaipėdos vokiečių pabėgėlių pastangomis 
suruošti Klaipėdos įkūrimo, įvykusio prieš 
700 metų, minėjimai. Pagrindinis minėji
mas buvo suruoštas Hamburge. Be to, viso
je Vakarų Vokietijoje dar buvo suruošta 
apie 300 minėjimų, pavadintų „Tėviškės 
Diena“ (Tag der Heimat).

Pabėgėlių reikalams ministerio Kaiserio 
vardu klaipėdiškius vokiečius, susirinku
sius Hamburgan (apie 15 000) pasveikino 
Fr. Thedick, pažymėdamas, jog vokiečių 
grjžimaa | rytines sritis, iš jų atimtas 1945 
metais, tegalįs tik esant pilnam europinių 
tautų pritarimui ir su taikios politikos pa
galba.

Klaipėdos vokiečius, mininčius Klaipė
dos 700 metų sukaktį, pasveikino tele
grama ir Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris, išreikšdamas klaipėdiškių jau
čiamą skausmą dėl Jų vokiškosios tėviškės 
atplėšimo ir pasižadėdamas visomis jėgo
mis prisidėti prie geresnės ir taikios atei
ties, kad klaipėdiškiai vokiečiai turėtų tei
sę | savo tėvų žemes.

Nurmi vienoje olimpiadoje laimi 7 aukso 
medalius. Fotografai bando jį nufotogra
fuoti, laikraščių atstovai nori padaryti pa
sikalbėjimą, tačiau ir vieniems, ir kities 
Nurmi nepasiekiamas. Nuo visų šalinasi. 
Tylus, savy užsidaręs suomis. Spaudos fo
tokorespondentai juokauja, kad Nurmi dėl 
to pasidaręs toks greitas, kadangi jis bėgąs 
nuo fotografų... Tačiau Nurmi tatai ne
paveikia. Jis ir sekančiose olimpiadose 
tampa medalių „rinkėju“. Pakviestas Ame
rikon nustebina amerikiečius tasai neau
gus suomis, laimėdamas Maratono bėgimą. 
Ir visa tai Nurmi pasiekė nepaprastai in
tensyviu darbu. Gi sporto srity pasiektais 
laimėjimais prisidėjo prie garsinimo savo 
gimtinės, ežeruotosios Suomijos. Jam gy
vam esant Helsinkyje buvo pastatytas pa
minklas. Nurmi ir šiandien, versdamas 
tekstilės prekyba, Suomijoje ir sporto pa
sauly minimas kaip vienas iš taurių ir re
tų sportininkų.

Šių metų olimpiadą Helsinky atidarant 
Nurjpi, dabar 55 metų amžiaus, stadionan 
įnešė olimpinę ugnį (lėktuvu iki Švedijos 
iš Graikijos atvežtą) ir ja uždegė olimpia
dos aukurą, gausiuose žiūrovuose sukelda
mas retą entuziazmą.
Politikos {spaudos suovietų sportininkuose

Šių metų Pasaulinėje Sporto Olimpiadoje 
Helsinky dalyvavo, be kitų tautų, ir Sovie
tų Sąjungos gausus sportininkų būrys. Bū
dinga tai, kad sovietų sportininkai, išleis
ti pro geležinę uždangą, ją tuojau pat 
įsirengė olimpiados mieste. Sovietai suo
mių pareikalavo, kad jų sportininkams bū
tų duotas atskiras namas. Gavę atskirą na
mą tuojau pat atvykę sportininkų vado
vai uždangstė jo langus, kad laisvalaikiais 
sportininkai negalėtų žvilgterti į laisvą pa
saulį. Ir visa sovietų sportininkų laiky
sena, kaip pažymi spaudos stebėtojai, ne
buvo draugiška kitų sportininkų atžvilgiu. 
Pavyzdžiui ne tik sovietų sportininkai, bet 
ir iš sovietų olimpiadon atvykusieji stebė
tojai nė vienu atveju nepajudino rankų 
plojimui kitų šalių sportininkams pasie- 

klos grįžo patenkinti jiems suteikta proga 
bendrauti savo tarpe.

Lietuvių skautų stovykla
Lietuvių Vasario 16 Gimnazijoje pasibai

gus mokslo metams ir prasidėjus vasaros 
atostogoms, .Aušros“ tunto skautai, kurie 
sudaro žymią gimnazijos mokinių dalį, iš
vyko stovyklauti. Stovykla buvo pavadinta 
„Tau, Tėvyne“. Stovyklavo 72 skautai ir 
skautės. Stovyklai vadovavo s. A. Venclaus- 
kas ir Gešventas, skautėms vadovavo A. 
Gasnerienė. Katalikų dvasios vadovu buvo 
kun. Sarka, o evangelikų — J. Jurkaitis ir 
Žilius.

Pasibaigus skautų stovyklai, skautų va
dovybėje vyko lietuvių jaunimo stovykla 
kurioje stovyklavo per 100 jaunimo, dau
giausia iš britų zonos.

leidykla, gi romaną leidžia Trijų Tulpių 
leidykla, kuri pasiekiama šiuo adresu: Mr. 
V. Malakausky, 10 716 So. Wabash Avei, 
Chicago 28, Ill.

Naujas A. Barono romanas
Rašytojas Al. Baronas parašė naują ro

maną, kuris numatomas dar šiais metais 
išleisti. Romano apimtis — apie 300 psl.

Romano konkursas
„Draugas“ ir šiais.metais paskelbė ro

manui konkursą. Premija — 1000 dol. Pre
mijos mecenatas, kaip ir praėjusiais me
tais, — „Čiurlionio“ ansamblis.

Garbes prenumeratoriai
TREMTIES Leidyklos išleidžiamą R. Spa

lio jaunimui knygą „Gatvės berniuko nuo
tykiai“ užsiprenumeravo:

9) Mr. Paulius Augius, USA,
10) B. P., Vokietija, ’
11) Misa A. Cvirkaitė, USA,
12) Miss A. Cvirkaitė, USA,
13) Mr. A. Te n i so n as, Belgija,
14) Mr. V. Paulionis, Kanada.
Visi lietuviškosios knygos Bičiuliai, K 

anksto užsisakiusieji minėtą knygą, lai
komi garbės prenumeratoriais ir lietuviš
kos, spaudos talkininkais tremtyje.

Knygai „Gatvės berniuko nuotykiai" už
sisakyti laikas pratęsiamas iki pabaigos 
rugsėjo.

TREMTIES LEIDYKLA.

Kiti kalbėtojai pareiškė, jog jie maną, 
kad turi teisę išreikšti tai, ko jie siekia, ir 
kad tik tuo atveju galįs būti {gyvendintas 
tarp tautų susipratimas, jei vokiečiai galės 
laisvai išreikšti savo lūkesčius.

Šitie pareiškimai, padaryti klaipėdiškiams, 
vokiečiams minint Klaipėdos 700 metų 
sukaktį, gana būdingi. Tatai akivaizdžiai 
parodo, kad lietuviškame pajūryje, kur lie
tuviai vertėsi gintaro prekyba jau Tacito 
laikais, germanizacija vyko 700 metų.

Kas kitiems galima . . .
(Atkelta iš 2 pusi.) 

statymo klausimais. Bet ir jie reikalingi 
plačių diskusijų. Tačiau šitais klausimais 
kaip tik mažiausia sutinkama pasisakymų 
gausioje lietuviškoje spaudoje. Vietoje 
rimtų diskusijų Lietuvos ateities klausi
mais, lygiai kaip lietuvybės išlikimo temo
mis, pradeda įsigalėti pigaus pobūdžio 
sąskaitų suvedinėjimai, kurie, be žalos 
bendram reikalui, tikrai nieko gero negali 
duoti.

kus laimėjimų. Sovietų sportininkai visą 
laiką suakmenėjusiai tylūs ir savy užsi
darę ir, atrodo, išoriniu pasauliu nesidomį. 
Jų dėmesys, kaip pagal komandą, buvęs 
atkreiptas tik į amerikiečių sportininkus, 
kai per garsiakalbius olimpiados atidarymą 
dieną buvo pranešta apie amerikiečių sta
dionan įėjimą. Šiaip jau sovietų sporti
ninkai įvairiose sporto’šakose pasiekė žy
mių laimėjimų, tačiau naujų rekordų dau
giau pastatė amerikiečiai. Sporto žinovai 
teigia, kad sovietų sportininkai gerąi pa
ruošti. Tačiau tasai jų paruošimas lygus 
muštrui. Kur nereikia galvoti, ten sovietų 
sportininkai galėjo pasiekti rezultatų. Ta
čiau kur reikia orientacijos, kaip pav. fut
bole, čia sovietai negalėjo parodyti sugebė
jimų ir turėjo pralhimėti prieš jugoslavų 
komandą, kadangi, esą, jų žaidime atsispin
di politinio gyvenimo įspaudas: — kiek
vienas atlieka savo uždavinį, dirba pagal 
išmokymą, o kur reikia laisvos iniciatyvos 
— jos pasigendama.

Dėl stokos iniciatyvos aikštėje gebėti 
veikti pagal susidariusią situaciją sovietų 
futbolininkai patikrinamose žaidynėse iš
krito iš varžybose dalyvaujančių skaičiaus.

Lietuviai Helsinkio olimpiadoje
Helsinkio olimpiadoje, pasirodo, po kitų 

valstybių vėliavomis dalyvavo eilė lietu
vių krepšininkų. 1 lietuvis dalyvavo Urug- 
vajaūs krepšinio komandoje, 4 lietuviai 
dalyvavo Venecuelos (Amerikos Balso pra
nešimais) krepšinio komandoje ir trys lie
tuviai (Lagūnevičius, Butautas ir Butkus) 
dalyvavo Sovietų Sąjungos krepšinio ko
mandoje, kuri Pasaulinėje Olimpiadoje 
Helsinkyje gerai pasirodė fr finalinėse 
žaidynėse žaidė prieš Amerikos komandą 
ir iškovojo sidabro medalį. Sovietų krepši
nio komandą Helsinky sudarė 3 lietuviai, 
2 esatai ir 1 gruzinas.

15-sios Pasaulinės Olimpiados žaidynėse 
stipriausiai pasirodė JAV sportininkai, 
pastatę 40 naujų pasaulinių rekordų ir tuo 
pačiu laimėję 40 auksinių medalių, gi so
vietų sportininkams atiteko antroji vieta.
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Tremties prenumeravl mosi sąlygos:
TREMTIS išeina kartą i mėnesi. * Prenumerata Vokietijoje pusei metų 
4 DM, 3 mėn. 2,2 DM. * Atskiro numerio kaina 85 Pf. ^Prenumerata 
kitur: Anglijoje pusei metų 16 tarptautinių kuponų, 3 mėn. 9 tarp, kuponai (už
sisakoma tiesioginiai per leidyklą). * Australijoje pusei metų 12iii., 3 mėn. 
7 iii. * Amerikoje ir kitose šalyse pusei metų 1 dol. ♦ Užsisakoma 
TREMTIES atstovybėse arba tiesiog per leidyklą šiuo adresu: TREMTIS, (13b) 
Memmingen, Postfach 2, Germany. ♦ Skelbimai: iki 15 žodžių 2,5 DM. Svei
kinimai ir užuojautos 5 DM. Neapmokėti skelbiami nespausdinami. ★ Rankraš
čiai taisomi redakcijos nuožiūra, nesunaudoti negrąžinami. * Honoraras 
nemokamas. * Už atspausdintus straipsnius atsakomybės imasi TREMTIES 

redaktorius.

OFICIALUS PRANEŠIMAS

Visiems lietuviams tremtiniams Vokietijoje
Lankydamas per keturis paskutinius 

mėnesius lietuvių tremtinių stovyklas ir 
kitas gyvenvietes įvairiose vietovėse pa
tyriau, kad Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo, vadinamo BALF, gėrybių 
bei aukų išdalinimas vyksta nesklandžiai. 
Dažnai tos aukos nepasiekia labiausiai rei
kalingų ir įvyksta visokių nesusipratimų 
ir ginčų gėrybes ir aukas išdalinant. Todėl 
būtinai reikalinga suteikti čia žemiau pa
žymėtų nurodymų bei būdų, kuria tvarka 
privalo būti BALF gėrybės dalinamos lie
tuviams tremtiniams Vokietijoje:

1. BALF Centro Raštinė Vokietijoje su
daro sąrašą lietuvių gyvenamų vietovių 
bei apylinkių ir praneša į Bremen Centra- 
linei Labdaros Organizacijai, kad atėjusias 
iš Amerikos BALFo gėrybes išsiuntinėtų į 
nurodytas vietas ir po kiek kiekvienai vie
tovei pasiųsti. Sį sąrašą sudarydamas 
BALFo Įgaliotinis pasitaria su dviem pa
tarėjais, kuriuos paskiria BALFo Pirmi
ninkas.

2. BALFo gėrybėms ir pinigams skirstyti 
vietose renkama susirinkusiųjų balsų dau
guma vieneriems metams komisija ir jos 
pirmininkas (komisija toliau bus vadina
ma Šalpos Komisija). Apie susirinkimo 
Šalpos Komisijai rinkti vietą ir laiką pra
nešama visiems apylinkės lietuviams:

3. Atsiųstos į stovyklas ar apylinkes gė
rybės ar pinigai yra išdalinamos žmonėms, 
jau minėtų, pačių tremtinių išsirinktų 
komisijų iš trijų, o didesnėse vietovėse iš 
penkių asmenų. Vienas komisijos narių 
eina pirmininko pareigas. Jo vardu yra 
siunčiamos gėrybės ir BALFo Įgaliotinis 
su juo susirašinėja visais šalpą liečiančiais 
reikalais. Pavieniai žmonės prašymų nei 
Įgaliotiniui, nei BALF Centrui neprivalo 
siųsti, o visus savo reikalus turi BALFui 
perduoti per vietos šalpos komisijos pirmi
ninką. Jei yra reikalo, pirmininkas pasi
taria su komisija atskirų žmonių ar gru
pės reikalais ir informuoja BALFo Įgalio
tini Vokietijoj. Vietos šalpos komisija, 
suprantama, geriausiai žino šeimų bei pa
vienių asmenų būklę ir reikalus bei gy
venimo sąlygas, todėl ji teisingiausiai ir 
geriausiai gali išspręsti, kokia kam pro
porcija atėjusių gėrybių reikia skirti.

Vietos šalpos komisijoms čia teikiu se
kančių patarimų:

a) Nei maisto, nei pinigų neteikti tiems, 
kurie dirba.

b) Pinigų neduoti tiems, kurie prageria.
c) Duoti žymiai didesnę proporciją naš

lėms moterims su mažais vaikučiais ir 
skaitlingoms šeimoms, ypač jei jų tarpe 
yra dar ir ligonių. Labiausiai turėtų būti 
atsižiūrima į džiovininkus, privačiai be
sigydančius.

d) Komisija, dalindama gėrybes, nepri
valo atsižvelgti ar lietuvis*tremtinys pri
klauso prie vienokios ar kitokios organi
zacijos ir ar jis užsimokėjęs organizacijų 
reikalaujamus mokesčius, nes BALFo gė
rybės negali būti įrankiu mokesčių iško- 
lektavimui.

e) Patartina, kad šalpos komisija visa
da praneštų visiems, jei yra būdų, kiek ir 
kokių gėrybių yra atsiųsta.

f) Pageidautina, kad i komisiją įeitų vy
rų ir moterų.

4. Gėrybes dalinant, gink Dieve, neva
lia daryti jokių diskriminacijų ir nevalia 
atsižvelgti į žmogaus tikybinius įsitikini
mus bei jo pasaulėžiūras, t.y. ar jis pri
klauso prie katalikų, liuter.-protest., ar 
ortodoksų religijos, tai ar kitai srovei,

TREMTIES INFORMACIJA
Naujas BALFo įgaliotinis

Pastaruosius metus BALFo įgaliotiniu 
Vokietijoje buvęs PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos pirmininkas iš eitųjų įgaliotinio 
pareigų pasitraukė. Naujuoju BALFo įga
liotiniu Vokietijoje paskirtas I. Rugienius, 
kuris pasiekiamas šiuo adresu: MUnchen 
27, Pienzenauerstr. 15.

Taip pat ir BALFo centras, buvęs Han- 
noveryje, perkeltas į Mūncheną.

Pasaulinės Liuteronių Sąjungos suvažia
vimas Hannoveryjc vyko nuo liepos 25 d. 
iki rugpiūčio 3 d. Suvažiavime dalyvavo 
23 valstybių evangelikų liuteronių atsto
vai. Lietuviai buvo suvažiavime atstovau
jami kun. Kelerio ir kt. Suvažiavime, be 
kita ko, buvo iškeltas klausimas dėl rei
kalo įsteigti pasaulinę evangelikų organi
zaciją.
Lietuvių bendruomenės tarybos rinkimai
Rugpiūčio 3 dieną Vokietijoje įvyko PLB

.Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
Paieškojimas

Paieškomas Antanas Zelmus. Anksčiau 
Ieškomasis gyveno Vokietijoje. Ieškomasis, 
arba žinantieji jo adresą, prašomi pranešti:

Pranas Žalimaitis,
87 rue Vertbois Montegnee, 
Liez-Liege, Belgium.

Prašoma atsiliepti Anelė Grigaitė
Anelė Grigaitė, kilusi iš Paobelių kaimo, 

pagiriu valsčiaus, Ukmergės apskrities, 

partijai ar draugijai. Visus lygiai reikia 
traktuoti, atsižvelgiant tik, ar yra reika
lingas pašalpos.

5. Jeigu kurioje vietovėje ar stovykloje 
nesugebama išsirinkti sau pirmininko ir 
šalpos komisijos, tai BALFo Įgaliotinis 
Vokietijoj paskiria vieną tinkamą asmenį, 
kuris iš savo pusės pasirenka pora pagel- 
bininkų ir tokiu būdu susidaro komisija.

6. Jei kuris komisijos narių išvyksta ar 
rezignuoja, tai pirmininkas jo vietoj pa
skiria kitą asmenį. Jei pirmininkas apser- 
ga ar išvyksta, tai jo vietą užima vienas 
komisijos narių ir apie tai tuojau praneša 
BALFo Įgaliotiniui Vokietijoje, kad galė
tų su juo užmegsti ryšius ir jo vardu gė
rybes siųsti.

7. Vietos šalpos komisija daro pasitari
mus bei posėdžius nerečiau, kaip vieną 
kartą į mėnesį, arba taip dažnai, kaip at
siranda reikalo. Visus savo nutarimus pra
neša ir apie visos stovyklos bei apylinkės 
lietuvių gyvenimą, apylinkės gyventojų 
skaičių ir ypač gyventojų pasikeitimą, 
įvykius bei problemas informuoja BALF 
Įgaliotini Vokietijoje.

8. BALFo Pirmininkas, pasitaręs su 
Centro Valdyba, skiria iš trijų asmenų Re
vizijos Komisiją, kuri kas šešis mėnesius 
patikrina visą BALFo veiklą Vokietijoje.

Čia pažymėti mano nurodymai bei pa
tarimai yra demokratiški ir mūsų organi
zacijos troškimas yra, kad teikiant šalpą 
nebūtų jokių nesusipratimų, bereikalingų 
ginčų ir kad Jūs, Brangūs Lietuviai, 
nešautieji sunkią tremties naštą, vieni ki
tus užjaustumėte, vieni kitiems pagalbą 
teiktumėte ir būtumėt aktyvūs dalyviai 
BALFo veikloj Vokietijoje.

Su geriausiais linkėjimais visiems
Prof. Kan. Dr. J. B. Končius, 

BALFo Pirmininkas.

TREMTIES ATSAKYMAI
Mr. J. Kriščiūnui, Anglijoje: Tamstos 

TREMČIAI siųstoji prenumerata gauta. 
Ačiū.

Mr. H. Markšaičiui, Švedijoje: prenu
merata TREMČIAI gauta, ačiū.

Mr. A. Undzėnui, Australijoje: adresas 
pakeistas. Tamstos prenumerata TREM
ČIAI yra padengta iki šių metų pabaigos.

Mr. H. Kroliui, Anglijoje: prenumerata 
TREMTIES antram pusmečiui gauta.

Mr. J. Balaniui, Anglijoje: Tamstos siųs
toji prenumerata TREMČIAI gauta. Esate 
apmokėjęs iki šių metų pabaigos.

Mr. J. Krlckviekui, Anglijoje: Tamstos 
TREMČIAI siųstoji prenumerata yra gau
ta ir padengta iki šių metų pabaigos.

Mr. K. Deveikiui, Anglijoje: Tamstos 
TREMČIAI siųstoji prenumerata yra gau
ta. Esate apmokėjęs iki šių metų pabaigos.

Mr. K. Valiukui, USA: siųstoji prenume
rata II-jam pusmečiui gauta. Ačiū.

Mr. P. Andrcjauskui, Anglijoje: siųstoji 
prenumerata TREMTIES antram pusme
čiui yra gauta. Ačiū.

Mr. V. Limanauskui, Angį.: Tamstos 
siųstoji TREMTIES II pusmečiui prenume
rata gauta.

Mr. J. Gutauskui, Angį.: Tamstos siųsto
ji II-jam pusmečiui prenumera gauta.

Mr. J. D., Anglijoje: Tamstos siųstoji vi
siems 1952 metams TREMČIAI prenume- 
rat gauta. Ačiū.

Mr. A. 2.: Tamstos laiškas Mr. Naujo
kaičiui į USA persiųstas.

Vokietijos Krašto Tarybos rinkimai. Sto
vyklų tiekimais buvo išstatyti 52 kandida
tai, o renkama iš jų 12 asmenų į bendruo
menės tarybą. TREMTIES numerį atiduo
dant spaudai tarybos rinkimų duomenys 
dar nebuvo žinomi.

400 lietuvių Memmingeno stovykloje
Pastaruoju metu iš įvairių stovyklų ame

rikiečių zonoje į Memmingeno stovyklą 
buvo atkelta nemaža lietuvių. Šiuo metu 
Memmingeno stovykloje įkurdinta per 400 
lietuvių.

SEKANTIS TREMTIES 
NUMERIS

Spaustuvės darbininkams prasidedant 
atostogoms, šį TREMTIES numerį teko 
anksčiau paruošti ir, dar nepasveikus lie
tuvišką tekstą renkančiam vienam rinkė
jui, prisiėjo ir vėl tenkintis keturiais pus
lapiais. Laikraščio apimties išlyginimui, 
kai tik pasveiks rinkėjas, numatoma 
TREMTĮ išleisti kiek padintą, bent 8 pusi.

šiuo metu galinti būti apie 25—26 metų 
amžiaus, sovietams užimant Lietuvą pasi
traukusi į Vakarus, prašoma atsiliepti 
TREMTIES redakcijon. Jai yra svarbių 
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.

Kas dar gali emigruoti Amerikon?
BALFo pirmininkas kan. Končius infor

muoja:
„Naujo emigracijos įstatymo nesusilau- 

kėm. Ar po Naujų Metų naujas US Kon
gresas išleis kokį įstatymą, būtų sunku da
bar spėlioti.

Dabar tremtiniai dar gyvenantieji Eu
ropoje gali gauti vizas sulig veikiančiu DP 
Įstatymu, vadinamu 3Č. Sis įstatymas dar 
galioja iki 1954 liepos 1. Sulig juo tremti
niai lietuviai gyvenantieji Danijoj, Belgi
joj, Prancūzijoj, Ispanijoj, Portugalijoj, 
Anglijoj, Šveicarijoj, Graikijoj, Olandijoj, 
Luxemburge, Turkijoj gali US konsula
tuose be laukimo eilės gauti vizas Lietu- 
vęs kvotos sąskaiton, nes sulig šiuo įsta
tymu pusė Lietuvos kvotos yra naudojama 
neapribotam į ateity laikotarpiui visiems 
lietuviams tremtiniams, - esantiems minė
tuose kraštuose.

Vokietijoje, Austrijoje ir Italijoje gy
venantiems tremtiniams šis įstatymas ne
taikomas, nes jiems buvo išleistas spe
cialus Dp įstatymas, kuris jau užsibaigė 
1952 m. sausio 1. Jei tremtinys yra atva
žiavęs iš kitų kraštų į Vokietiją, Austriją 
ar Italiją, ar buvęs išvažiavęs ir vėl grį
žęs, tai ir tie dabar gyvenantieji Vokieti
joje, Austrijoje, Italijoje gali gauti US vi
zas pagal 3 C įstatymą. Tremtinys, kuris 
galėtų pasinaudoti 3 C įstatymu, turi būti 
atsiradęs Europoje po 1939 m. rugsėjo 1 d. 
ir ne vėliau 1949 m. sausio 1. Todėl visi

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,

LIETUVOS KRIKŠČIONIU DEMOKRATU KONFERENCIJA IR EVANGELIKU SU
VAŽIAVIMAS

1. L. Krikščionių demokratų konferenci
ja New Yorke įvyko liepos 5 d., kurioje da
lyvavę 40 skyrių atstovai. Konferencijos 
atstovai priėmė eilę rezoliucijų: 1) Vliko 
reikalu rezoliucijoje pasisakoma už Vliką, 
kaipo lietuvių tautos valios reiškėją, 2) an
troje rezoliucijoje kalbama Lietuvos dip
lomatų veiklos klausimais. Pripažįstamas 
diplomatų vaidmuo Lietuvos laisvinimo 
byloje, tačiau tik tose šalyse, kuriose jie 
yra paskirti. Jei diplomatai bandytų savo 
funkcijas praplėsti už tų šalių ribų, kuriose 
jiems pavestas Lietuvos atstovavimas, tuo
atveju būtų lygu užsimojimui imtis užda
vinių, neįeinančių į diplomatų veiklos sri
tį. Urbšio telegrama L. K. Demokratų re
zoliucijoje laikoma administraciniu veiks

mu. Diplomatijos Šefas suprantamas Lietu
vos diplomatų administracinių reikalų 
tvarkytojas.

Red. Pastaba: Lietuvos krikščionių de
mokratų metinės konferencijos atstovų pri
imtoje rezoliucijoje Lietuvos diplomatų 
veiklos klausimu buv. Lietuvos užsienio 
reikalų ministerio telegramos (kuria įsteig
ta Lietuvos Diplomatijos Šefo institucija) 
aptarimas, jai teikiant tik administraty- 
vinės veiklos funkcijas, daro neįtikinamą 
įspūdį, jog Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisteris, akivaizdoje Lietuvos okupacijos, 
suteikdamas įgaliojimus būtų turėjęs gal
voje ne sudarymą organo Lietuvos bylai 
vesti, bet tebūtų tuo pavedimu skyręs Lie
tuvos diplomatų administracinių reikalų 
tvarkytoją ... Red.

Trečioje rezoliucijoje kalbama lietuvių 
tautinės kultūros ir lietuviškų mokyklų iš
laikymo reikalu. Galiausiai pasisakoma už 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir jos 
reikšmę lietuvybės išlaikymo veikloje.

2) Lietuvių evangelikų suvažiavimas lie
pos 4—6 dienomis įvyko Kanadoje, Toron
te. Aptaręs lietuvių evangelikų veiklos 
klausimus, suvažiavimas priėmė eilę rezo
liucijų, jų tarpe Jungtinėms Tautoms pro
testo raštą dėl Lietuvoje sovietų vykdomo 
genocido.

Krikščionys demokratai, nustatinėdami 
Lietuvos diplomatų veiklos ribas ir buv. 
Lietuvos užsienio reikalų ministerio įgalio- 

lietuviai tremtiniai Europoje, norintieji 
emigruoti į Ameriką ir galintieji sulig čia 
minimu įstatymu gauti vizas, privalo tuoj 
registruotis US konsulatuose ir apie tai 
neatidėliojant pranešti BALFo Centrui 
Europoje, Miinchen 27, Pienzenauerstr. 15, 
Germany. Ir visais kitais emigracijos rei
kalais ir į kitas šalis irgi kreipkitės tuo 
pačiu antrašu.“

Patikslinimas
TREMTIES 80 Nr. buvo atspausdintas 

Gautingo lietuvių komiteto laiškas dėl 
gautų BALF gėrybių.

Redakcija yra gavusi patikslinimų. Pvz. 
800 cigarečių buvo panaudotos įgyjant 
vaistų vienam sunkiai sirgusiam tautie
čiui. 675 Ibs. milteliai panaudoti sušelpi- 
mui vieno sunkiai sirgusio gautingiškio 
lietuvio- ir jų gavimas pakvituotas buv. 
pirmininko. Care Institutional 954 lbs. taip 
pat Gautinge gautas ir pakvituotas, tačiam 
vėliau patekęs bendron virtuvėn.

TREMTIS čia nesigilina į įsibrovusių ne
tikslumų gautingiškių atsakyme priežastis, 
tačiau mano, jog patikslinimas būtinas, 
ypač kai turimi duomenys, kad gėrybės 
(neigtos atsakyme), gautos, ką patvirtina 
parašai, tik jų kai kurios nebuvo bendrai 
išdalintos, o panaudotos sunkiai sirgusių 
gyvybei gelbėti.

Kanadoje užsakymai siunčiami šiuo 
adresu:

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

Amerikoje užsakymus surinkusieji ar 
paskiri užsakytojai siunčia šiuo adresu:

Mr .B. JacikcviČius
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 gali 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.

jimų vertę, atskira rezoliucija nė nebandė 
(kaip matyti iš pateikto konferencijos ap
rašymo „Tėviškės Žiburiuose“ ir kitoje 
spaudoje) pasiekti tarptautines aukštumas 
dėl lietuvių tautos vykdomo naikinimo.
Brazilijos lietuvių rezoliucija Jungtinėms 

Tautoms
Birželio 15 d. Brazilijos sostinėje Rio de 

Janeiro įvyko lietuvių tautos gedulo die
nos minėjimas, kurio metu priimta rezo
liucija Jungtinėms Tautoms, pareiškiant 
protestą dėl Lietuvoje sovietų vykdomo

Tremties atstovybės
JAV:

Mr. M. Zablockas
Lithuanian Bookstore 
3244 So Halsted St., 
Chicago 8, III.

Mr. W. Stuogis 
1037 Darrow Ave, 
Evanston, HI.

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

Mr. B. JacikcviČius 
c/o „Pašvaistė“

560 Grant Ave., 
Brooklyn

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

Australijoje:
Mr. P. Lukošiūnas

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

Mr. J. Glušauskas 
35 Cator Str., 
West Hindmarsh, 
Adelaide, SA.

Keliais 
sakiniais

Vakarų pasieny įkurdina ištikimuosius. 
Iš rytų Vokietijos vakarinio pasienio, tri
jų kilometrų ruože, matomai Maskvos 
įsakymu šį pavasarį buvo iškelti visi gy
ventojai. Daug jų. palikę savo sodybas, 
pabėgo į Vakarų Vokietiją. Kiti buvo nu
kelti į rytų Vokietijos gilumą. Dalis, kurie 
rodė pasipriešinimą, patalpinti prie Mag
deburgo specialiai įrengtoje stovykloje. Da
bar vakarinin rytų Vokicįijos pasienin, į 
tuščias sodybas, pradedami atkelti vokiečiai, 
ištikimi komunistų partijos generalinei li
nijai. f

Rytų Vokietijoje organizuojama įmonių 
apsauga. Visoje rytų Vokietijoje įvedama 
įmonių apsauga. Saugų pareigas atlikti pa
vedama daugiausia tokiems komunistams, 
kurie netinka karinei tarnybai Taip pat 
išleistas atsišaukimas į komunistinį jauni
ntą, jog jis privaląs liaudies milicijoje at
likti karinę prievolę ir, išmokęs ginklą val
dyti, bus įjungtas saugoti įmones.

Jaunavedžiai maudymosi drabužiuose 
čekų kalėjiman. Vokiečių jaunavedžių po
ra nutarė povedybinį mėnesį praleisti Ba
varijos pasieny, prie Osserio. Vieną dieną 
išsimaudę, tevilkį maudymosi drabužiais, 
nutarė pasivaikščio po vietos miškelį. Be
vaikščiodami pateko Čekoslovakijos teri
torijom Tuojau pat pasienio milicijos buvo 
suimti ir maudymosi drabužiuose uždaryti 
kalėjiman.

Alaus tabletės. Belgų chemikas sakosi 
išradęs alaus tabletes, kurios galinčos galą 
padaryti lig šiol veikusiems alaus bravo
rams. Tasai chemikas iš žinomojo čekų 
Pilzeno alaus bonkos pagaminąs 13 gramų 
svorio koncentratą — tabletes. Vienos 
tabletės pakanka iš vandens pasigaminti 
stiklą alaus. Tereikia pridėti atitinkamą 
kiekį alkoholio ir angliarūkšties. Savo iš
radimą belgų chemikas davė išbandyti 
amerikiečiams kariams ir jie pareiškę, kad 
iš-tablečių pagamintą alų sunku beatskir
ti nuo tikrojo alaus. Jei iš tiesų šis išradi
mas įsigalėtų — būtų didelė konkurencija 
dabartinėms alaus gamykloms. Svarbiau
sia, kad pagamintosios alaus tabletės gali 
ilgai išsilaikyti ir patogios transportui. 
Coca-Cola taip pat visame pasauly leng
vino paplisti ta aplinkybė, kad ji ekspor
tuojama sausame pavidale. Nereikia nei 
indų, nei išlaidas didinti iš vieno žemyno 
į kitą pervežant vandenį, kurio visur tuo 
tarpu pakankamai yra.

Beždžionės 40 kilometrų aukštyje. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse su raketiniu 
sviediniu, specialiame įtaise, buvo į aukštį 
iššautos dvi beždžionės. Raketa, pasiekusi 
40 kilometrų aukštį, parašiutu nusileido 
žemyn. Abi beždžionės rastos geroje savi
jautoje. Tai pirmas atvejis gyvybę iškelti 
į tokias aukštumas.

50 000 DM studentams užsieniečiams. 
Jungtinių Tautų Aukštasis Komisaras Vo
kietijoje pabėgėlių reikalams paskyrė 
50 000 DM Vokietijos universitetuose stu
dijuojantiems užsieniečiams tremtiniams 
paremti.

Gausėja susirgimai vaikų paralyžiumi. 
Pastaruoju metu Vakarų Vokietijoje, ypač 
Reino srityje, žymiai pagausėjo vaikų su
sirgimai paralyžiumi. Uždrausta maudytis 
Reine ir jo intakuose. Susegusiųjų pa
ralyžiumi vaikų 10% miršta. Jau yra keli 
šimtai susirgimų, kurie ypač pagausėjo 
prasidėjus vasaros karščiams.

Mirė Argentinos prezidento žmona. Lie
pos 26 d. mirė Argentinos prezidento žmo
na Eva Perionienė, kilusi iš neturtingų 
darbininkų šeimos, vėliau prasimušusi va- 
dovaujaman profesinių sąjungų postan. 
Savo didele energija daug prisidėjo prie 
peronistų sąjūdžio įsigalėjimo.

Izraelis domisi atomine energija. Izrae
lio prezidentas informuoja, jog Izraely esą 
surasta radioaktyvių medžiagų, kurios 
įgalins vykdyti atominės energijos tyrinto 
darbus.

Rytų Vokietijoje organizuojami kolcho
zai. Rytų Vokietijoje, ministerio pirminin
ko pavaduotojui Ulbrichui pasiūlius, pra
dėta organizuoti „gamybos bendrovės“, ku
rios bus pirmasis žingsnis kolchozų siste
mom 

smurto ir lietuvių tautos naikinimo. Re
zoliucija, be Jungtinių Tautų, pasiųsta 
Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui, Bra
zilijos vyriausybei ir spaudai. Rezoliucija 
pasirašyta Rio de Janeiro lietuvių koloni
joj klebono, Lietuvių Katalikų Bendruo
menės pirmininko ir „Dainavos“ pirmi
ninko.

Argentinoje:
Sr. L. Kančauskas

Calle Paso de Burgos 1783, 
Avellaneda, Buenos Aires. 

Belgijoje:
Mr. Br. Poškevičius

87 Rue Vertbois Montegnee, 
Lies—Liege

Brazilijoje:
Sr. SL Jaseliūnas,

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

Kanadoje:
Mr. Aug. Kuolas.

143 Claremont St.
Toronto, Ont.

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

8, N.Y., USA.TIES Leidyklos leidinius:
1) Putino Mykolaičio žymųjį romaną 

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

Pošvaistės“.
4) R. Spalio novelės „Didžiosios Atgai

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

ri dar visą eilę malonių talkininkų JAV: 
Mr. J. Jalinskas 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 
uisisakytl naujausius TREMTIES leidinius.
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