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Savomis temomis
Vieningu keliu

Visoje eilėje lietuviškų laikraščių dar vis 
nenurimsta vadinamosios vidaus politikos 
klausimais diskusijos, kurios yra pasėka 
VLIKc įvykusių pasikeitimų dviem grupėm 
pasitraukus. Ypač nestinga aštresnių, daž
nai prasilenkiančių su tikrove, pasisakymų 
iš pasitraukusiųjų pusės. Pagrečiui šių pa
sisakymų panašiais tonais nuskamba disku
sinių straipsnių ir kitų asmenų, ir toliau 
tebekalbančių apie būtinumą pagrindinės 
reformos.

Pagrečiui panašių samprotavimų, VLIKo 
Vykdomojoje Taryboje, vietoje kalbų ir 
aiškinimusi, imamasi konkretaus darbo. 
Rugsėjo mėnesį TV pirmininko Zaikausko 
VLIKui pateiktoji artimiausių darbų pro
grama kaip tik rodo linkmę geron pusėn.

„Savo veiklą užsienio politikoje VT yra 
pasiryžusi derinti su mūsų diplomatais, 
siekdama, kad Lietuvos užsienio politika 
būtų tik viena. VLIKas turi savo veiklai di
desnes, dažnai skirtingas galimybes nuo 
diplomatų. Jas pirmoje eilėje yra pasiryžęs 
panaudoti, eidamas per parlamentarus, 
spaudą ir politines partijas“, — pareiškė 
VT pirmininkas K. Zaikauskas.

Toliau numatoma stiprinti ir aktyvinti 
darbus informacinėje srityje, rūpintis, kad 
galimai greičiau visose laisvojo pasaulio 
šalyse susiorganizuotų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėn lietuviai. Numatomas san
tykių tamprinimas ypač su artimaisiais sa
vo kaimynais, gvildenant Jungtinių Baltijos 
Valstybių idėją.

Ypač Lietuvos užsienio politikos klausi
mais darnai pasiekti, atrodytų, po šių VT 
užsimojimų, VLIKo narių vienbalsiai pri
imtų, neturėtų būti kliūčių. Susipratimas 
su diplomatais, kad darbe būtų išvengta 
lygiagretumų ir pats darbas būtų sėkmin
gesnis, yra būtinas. Tačiau to susipratimo 
raktas ne vieno VLIKo ir ne vienos Vykdo
mosios Tarybos rankose. Įsiklausius iš ša
lies ateinančių samprotavimų, ar tai išreikš
tų žodžiais, ar pasirodžiusių spaudoje, vie
toje leidimosi į diskusijas, tegalima būtų 
pasakyti, jog susipratimas ir darna tik tuo 
atveju galės būti pasiekta, kai tos darnos 
bus siekiama abipusiai. Jei pradėtų kilti 
vienoki ar kitoki išrokavimai (nesvarbu, iš 
kurios pusės), jie gali vėl tapti stabdžiu, 
trukdančiu ne tik damos pasiekti, bet ir 
kliudančiu aktyvinti darbus Lietuvos lais-- 
vinimo bare.

Solidarumas
Kaip kiekvieneriais metais kas rudenį, 

taip ir šiemet BALFas Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir Kanadoje skelbia aukų 
rinkimo vajų sušelpti Vokietijoj ir kitose 
Europos valstybėse palikusiems lietuviams 
tremtiniams. Kiek anksčiau aukų rinkimo 
vajų Vokietijoje palikusiems tautiečiams 
pradėjo vykdyti Australijos lietuviai. At
sižvelgiant į žymiai sunkesnes gyvenimo 
sąlygas Australijoje (palyginus JAV ir Ka
nadą), ypač tenka pasidžiaugti Australijos 
lietuvių bendruomenės užsimojimu sutelkti 
aukų padėti vargan patekusiems savo tau
tiečiams, palikusiems Europoje. Tačiau taip 
pat reikia pasidžiaugti nuolatinimu aukų 
rinkimo Amerikos ir Kanados lietuvių tar
pe. Šiose šalyse gyveną lietuviai įvairiomis 
progomis parodė savo didelį dosnumą.

Tiesa, tasai dosnumas ilgainiui rodo ma
žėjimo žymių. Štai BALFas skelbia per ket
verius metus aukų pinigais duomenis:

1947 metais buvo surinkta 154 401,24 dol. 
194# metais buvo surinkta 71 557,61 dol.
1951 metais surinkta . . 44 917,58 dol.
1952 metais surinkta . . 19 383,66 dol.
Vieniems aukotojams nuolatinis aukų da

vimas bus atsibodęs, kiti sako: — tegu da
bar palikusiais rūpinasi naujieji tremtiniai, 
kurie Ameriką pasiekė mūsų pastangomis. 
Galėjo būti ir kitų priežasčių aukų mažėji
mui. Gal sulėtėjo aukų rinkimo intensyvu
mas, gal vienur kitur nebuvo aukotojams 
parodyta bent tokio nuoširdumo, su kokiu 
kad jie aukas davė.

Tačiau kiekvienu atveju surinktosios au
kos yra ne kas kita, kaip mūsų tautinio soli
darumo atestatas. Tautinis solidarumas vi
sais laikais laikomas viena iš svarbiausių 
kiekvienos tautos dorybių. Juo tauta soli
daresnė, tuo ji atitinkamai stipresnė. Gi 
sunkmečiais, kokį kad tenka išgyventi atsi- 
dūrusiems svetimoje pastogėje, solidaru
mas yra būtinesnis, negu kada nors, gyve
nant ramius laikus savuose namuose.

Kalbant apie solidarumą, jis lauktinas 
iš visų. Kas viliasi išemigravusiųjų tautie
čių soliddrumo pasėkoje ką nors gauti, pats 
nesistengdamas parodyti bent šiokio tokio 
solidarumo iš savo pusės, to lūkesčiai nėra 
tiesūs. Gi žvilgterėjus į stovyklinį gyveni
mą Vokietijos kareivinių griuvėsiuose, 
atrodo, čia lauktina dar didesnio solidaru
mo. Tose stovyklose yra tikrai vargo pri-

Geriau kalbėti konferencijose, negu kariauti...
Spalio vidury New Yorke prasidėjo Jung

tinių Tautų pilnaties posėdžiai. Prieš tai 
Jungtinių Tautų generalinis sekretorius, 
Trigve Lie, spaudai pareiškė, jog vienas iš 
svarbiausių Jungtinių Tautų uždavinių pa
saulyje išlaikyti taiką. Esą kiekvienu atveju 
geriau kariauti žodžiais konferencijose, ne
gu ginklais fronte . . .

Sočiai laisvame pasaulyje gyvenantiems, 
aišku, konferencijos gal ir sudaro kartais 
malonumo. Tačiau pažįstą komunizmą var
gu bau kas gali tikėti, jog konferencijomis 
bus kada nors pasiekta taika.

Ypač kelia dar didesnes abejones Jungti
nių Tautų nutarimais pasiekti visuotinės 
taikos, kai pradeda aiškėti, jog pačiose 
Jungtinėse Tautose atsakingas pareigas 
einančių eilė asmenų yra komunizmo šali
ninkai. Štai kaip tik prieš dabartinę Jungti
nių Tautų pilnatį eilė amerikiečių, dirban
čių Jungtinėse Tautose, atsisakė duoti pa
rodymų, nuo kada jie turi ryšį su Maskva. 
Be tų amerikiečių, reikia manyti, tuose pa
saulinę taiką siekiančiuose įgyvendinti rū
muose yra ir daugiau lizdus susisukę 
Kremliaus simpatikų. Gi šių „taikos“ sieki
mai atrodo pakankmai aiškūs.

Yra ir daugiau priežasčių, keliančių abe
jonių, jog konferencijos besikalbant bus 
įmanu pasiekti taikos ir nugalėti komuniz
mą. Iki šiol Jungtinės Tautos savo pilnaties 
susirinkimuose yra padariusios’ visą eilę 
gražių nutarimą. Tačiau tie nutarimai tepa
liko nutarimais popieriuje ir niekas jų ne
vykdo gyvenime. Priimta žmogau? teisių 
charta, o kokias žmogus teises turi Krem
liaus pavergtose šalyse? Kas sovietus privers 
Jungtinėse Tautose pasiektus nutarimus 
vykdyti? Jėga — taip, tik jau ne konferen
cijos.

Priimta genocido konvencija, kurią ven
gia ratifikuoti patys ameriekiečiai. Tačiau jei 
ir visos laisvojo pasaulio valstybės genoci
do konvenciją ratifikuotų, ar tuo ratifika
vimu sovietai būtų priversti iš kalėjimų ir 
priverčiamųjų darbų stovyklų paleisti mili
jonus nekaltų žmonių?

Ir Maskvoje kalbėjo apie taiką . . . Prieš 
Jungtinių Tautų pilnaties susirinkimą, spa
lio pradžioje, Maskvoje vyko komunistų 
partijos kongresas. Tame kongrese, be eilės 
kitų klausimų, susirinkusieji komunistai 
bandė pasaulį apgaulingai įtikinėti, jog so
vietų sąjunga teturinti taikius tikslus. Jai 
visai svetimas esąs imperializmas ir agre
sija. Tik Amerika nenorinti taikos ir 
kurstanti karą. Komunistų partijos kongrese 
Maskvoje apie Jungtinių Amerikos Valsty
bių agresinius planus kalbėjo ir Sniečkus, 

slėgtų, iš dalies dėl savo tylumo veik negau
nančių paramos, taip pat nestinga, kuriems 
įvairios aukos kasdienis reiškinys. Vieni 
gaunamą auką priima su dėkingumu, kiti 
laiko ją būtina ir privaloma. Šitie nelygu
mai kartais gal būva aukų mažėjimo prie
žastimi.

Jei solidarumas, išeinant iš mūsų padė
ties, tolygus tautinei pareigai, reikalaujan
čiai padėti vargan patekusiems savo tautie
čiams, tai tuo pačiu šita solidarumo pa
raiška (aukos pavidale) turėtų pareigoti soli
darumui ir ta auka besinaudojančius, t y. 
kad gautas gerybes paskirstant būtų paro
dyta suprata ir didesnis atžvalgumas dides
niam varge esantiems, vietoje perdėtu as
menišku reiklumu ieškojus sau pirmenybių. 
Toks abipusis solidarumas ugdys tautinę 
šilimą.

Leidyklos ir sujungimo 
prasmingumas

Sis klausimas tremtiniškame mūsų gyve
nime visai naujas.

Ne senas metas, kada buvo būgštaujama, 
jog sunkios spaudos sąlygos gali užgesinti 
lig šiol vienoje ar kitoje šalyje veikusias lie
tuviškų knygų leidyklas. Šitokiam susirū
pinimui būta ir tam tikro pagrindo. Knygų 
leidimo srityje patirtis rodo, jog metai po 
metų lietuviškąja knyga domėjimasis pa
lengva mažėja. Atsižvelgiant į tai, jog di
džiuma lietuviško tremties jaunimo lanko 
svetimas mokyklas, o per jas savaime pa
mėgsta skaityti knygas svetimomis kalbo
mis — ateitis lietuviškai knygai neteikia 
didesnių vilčių susilaukti daugiau ja besi
dominčių. Priešingai, yra rimto pagrindo 
susirūpinti, kad kaip tik galimas dar dides
nis knyga nesidomėjimas.

Ir štai kaip šiuo metu rrtetamas leidyk
lų sujungimo klasimas. Jis iškeliamas 
Londone susirinkusių Europos PL bendruo
menių pirmininkų susirinkime. BRITANI
JOS LIETUVIS, pateikęs per du numeriu 
gana platų lietuvių bendruomenių pirmi
ninkų susitikimo aprašymą, Nr. 40 šitaip 
samprotauja:

„Mažos knygų leidyklos nėra ekonomiškos. 
Suvažiavimas sveikino Vokietijos ir D. Bri

kurio kalba buvo paminėta eilės amerikie
čių ir vokiečių laikraščių.

Sovietų komunistai, kalbėdami apie tai
ką, savo kongrese įvairiomis progomis pa
reiškė, jog raudonoji armija esanti tokia 
stipri, jog nėra jėgos, kuri ją nugalėtų. Tuo 
pačiu pasisakė, kas ne kartą buvo konsta
tuota laisvojo pasaulio spaudoje, jog ta jėga 
ir grąso laisvajam pasauliui, kuris šiandien 
jau pradeda teisingai suprasti Maskvos gar
siakalbių perduotas mintis (visada būva 
priešingai, negu kalbama. Jei kalba apie 
taiką, tai reikia suprasti, jog ruošiasi ka
rui).

Nors kasdienis reiškinys sovietams girtis 
savo klestinčiu gyvenimu, tačiau komu
nistų partijos kongresas aiškiai davė 
suprasti, jog sovietai dar vis nepajėgia iš
bristi iš ūkinių sunkumų. Naujo penkmečio 
plano paskelbimas kaip tik ir rodo vidinius 
sunkumus tiek pramonėje, tiek kitose ūki
nio gyvenimo srityse.
Savęs apgaudinėjimo paraiškos vakaruose. 
Naujo penkmečio plano sovietuose priėmi
mas kai kurių laisvojo pasaulio politikų 
buvo sutiktas su tam tikru pragiedrėjimu. 
Esą tie vidiniai sunkumai sovietų ūkiniame 
gyvenime leidžia manyti, kad iš tiesų sovie
tai karo mintį atideda vėlesniam laikui. 
Tačiau atsimintina, jog šiuo atveju sunku 
nustatyti, kurio partnerio naudai' laikas 
daugiau dirba. Juo bus didesnis sovietų 
sustiprėjimas, atitinkamai didės jų grėsmė 
pasaulio taikai. Belūkuriuojant gali ateiti 
laikas, kada ir didieji optimistai jau nebeti
kės konferencijomis pasiekti taikos.

Nevisuotinas domėjimasis teisių lygybe. 
Jungtinių Tautų visuotinio susirinkimo 
darbotvarkėje, be visos eilės kitų klausimų, 
daugiausia liečiančių neeuropines šalis, yra 
ir pietų Afrikos rasių problema. Pietų Afri
koje ne visi gyventojai turi lygias teises. 
Visumos susirinkimam atvykusieji pasaulio 
politikai bandys šf klausimą spręsti teisių 
sulyginimo linkme. Svenkintina pastanga, 
tačiau apgailestautina, jog tylomis praeita 
pro žmogaus teisių žalojimą ir žmogaus pa
vergimą sovietų kontroliuojamose šalyse. 
Ta tyla daro įspūdį pakentimo sovietų žmo
gaus teises ir laisves paneigiančios politikos.

Atsigrįžtina Jungtinių Tautų generalino 
sekretoriaus Trygve Lie teigiman dėl 
pastangų taiką pasaulyje įgyvendinti kon- 
fenciniais pokalbiais bei nutarimais. Jei ki
tos laisvojo pasaulio tautos ir sutiks su 
Jungtinių Tautų nutarimais vienu ar kitu 
klausimu, tai to niekad nepadarys sovietai, 

tanijos knygų leidyklų susijungimą ir ragi
na kitas leidyklas prie šio apjungimo prisi
dėti“.

Gi PLB Vokietijos Krašto Valdybos *leiT 
džiamane biuletenyje pirmiausia pažymima, 
jog esamomis sąlygomis knygų leidimas 
nėra lengvas darbas. Knyga nėra graibsto
ma ir bendruomenei iki šiol teko savo leidy
klą piniginiai paremti:

„Krašto Valdybos varomų kultūrinių 
darbų tarpe atžymėtina jos leidykla. Ji, 
nors ir veikia gana automatiškai, yra Krašto 
Valdybos nuosavybė ir jos priežiūroje. Sie
kiama, kad ji ir finansiniai būtų rentabili. 
Be įdėto pagrindinio kapitalo* ją visdėlto 
paskutiniu laiku tekdavo piniginiai parem
ti, nes lietuviška knyga, deja, nėra grobsto
ma ir ją nelengva tautiečiams įpiršti.“

Po pateikimo apžvalginių informacijų apie 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės knygų 
leidyklos padėtį, toliau tame pačiame biu
letenyje rašoma:

„Knygų leidimo srityje neigiamai atsilie
pia koncentracijos ir bendradarbiavimo sto
ka. Lietuviškų leidyklų pasaulyje turime 
apsčiai, bet nei viena iš jų nėra tikrai pa
jėgi ir naši. Iš mūsų pusės nuo seniau buvo 
daromos pastangos leidyklas jungti, tačiau 
konkrečiai tuo tarpu pasiekta Didžiosios 
Britanijos ir Vokietijos lietuvių bendruo
menės leidyklų sujungimo. Vedami taip pat 
pasitarimai su Australijos ir Amerikos lei
dyklomis, kad bent tą darbą koordinuoti, 
jei prie formalaus sujungimo ir negalima 
būtų tuojau prieiti“.

Buvo planuota Vokietiją atiduoti sovietams?
Didelio atgarsio susilaukė Hesseno mini- 

sterio pirmininko viešumon iškeltas klau
simas, jog nesenai įsteigtoji antikomu
nistinė vokiečių jaunimo organizacija 
(Bund Deutscher Jugend) turėjusi paslapty 
laikytą „techniškąjį“ skyrių, kurio uždavi
nys buvęs ruošti partizanus ir sudaryti vo
kiečių socialdemokratų sąrašus. Šion slap- 
ton organizacijon buvę įsimaišę ir ameri
kiečių. Netrukus po to amerikiečių Aukšto
jo Komisaro Vakarų Vokietijai įstaiga pa
reiškė, jog iš tiesų savo laiku, kilus Korė
jos konfliktui, panaši mintis vyravusi, kad 
reikia atitinkamų pasiruošimų Europoje, 

jei vienas ar kitas nutarimas nesiderins su 
jų vedama politika. Tatai aiškiai ir nedvi
prasmiškai rodo ligšiolinių nutarimų ir su
tarimų praktika. O tatai tuo pačiu veda prie 
akivaizdžios išvados, jog pasaulyje egzistuo
jant komunizmui ne tik nebus galima įgy
vendinti taika, bet ir visi kiti taikos linkui 
vedą nutarimai. Tegali būti kalba apie dali
nės taikos įgyvendinimą, bet ne apie v i - 
suotinos taikos. Kol egzistuos sovietinis 
režimas, tol pasaulis bus sunkaus ligonio 
būsenoj ir jis nebus įmanu pagydyti kon
ferencijomis. Jos tegalės galutinai išryš
kinti jau ir taip papankamai aiškią tiesą 
apie sunkios operacijos būtinumą. Kitų, 
atrodo, vaistų niekas negalės išrasti, ypač 
siekiant visame pasaulyje įgyvendinti vi
suotiną taiką.

Kas bus Amerikos prezidentas? Lapkri
čio 4 dieną Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
įvyks prezidento rinkimai. Amerikos už
sienio politikoj, išrinkus Efsenhoverį ar de
mokratų Stevensoną, atrodo, didesnių paki
timų nebūtų. Tačiau patys pasirengimai 
rinkimams pradeda išryškinti amerikiečių 
nuotaikas. Spaudos ir radio pranešimai ro
do, jog demokratų kandidatas Stevensonas 
susilaukia vis daugiau simpatikų. Eisenho- 
veris, kuris jau kandidatavimo į preziden
tus pirmąją dieną dalies spaudos manytas 
neturįs konkurentų, juo toliau, juo daugiau 
gauna išgirsti, kad už jį balsų nepaduos di
džiosios darbininkų unijos, net ir Columbi- 
jos universiteto, kurio rektoriumi buvo 
Eisenhoveris, visi profesoriai ir studentai, 
išskyrus 30, pasisakė balsus atiduos už Ste
vensoną. Nemaža buvusių ir esamų karių 
pasisako nebalsuosią už Eisenhoverį. Esą 
kariai, kurie pasisako balsuosią už Steven-' 
šoną, aiškina tatai darysią dėl to, jog Eisen
hoverį išrinkus gali tekti kariauti . . . Tatai 
kaip tik ryškina eilinio amerkiečio pažiūrą 
ir lūkesčius. Kalbama apie bolševizmo grės
mę, bet karo mintis šalyje nėra populiari. 
Šiandien būtų per drąsu teigti, kuris iš kan
didatų lapkričio 4-ją bus išrinktas Jungti
nių Amerikos Valstybių prezidentu, tačiau 
yra aišku, jog Stevensonas tampa stipriu 
Eisenhoverio konkurentu.

Jei Stevensonas būtų išrinktas, tuo pačiu 
aiškėtų amerikiečių masėse karo minties 
nepopuliarumas, nors ir Stevensonas savo 
kalbose nedviprasmiškai kalba apie būti
numą pasaulyje išlaikyti taiką. Tačiau eili
nis pilietis gali būti linkęs manyti,, jog ne 
karys gali taikos siekti ne karo keliu, gi ka
rys gali greičiau pasirinkti karą.

Tačiau nė vienu žodžiu neužsimena, ko
dėl, būtent, turėtų palengvėti lietuviškosios 
knygos padėtis leidykloms susijungus? Ma- 
nytina, jog knygų leidyklų sujungimu vargu 
bau esamomis sąlygomis būtų pasitarnau
ta lietuviškos knygos klestėjimui ar pakel
tas didesnis ja susidomėjimas.

Diskutuotinas knygų leidyklų sujungimo 
minties autorių manymas, jog sujungi
me rasis stiprybė. Gyvenimo praktika 
rodo visai ką kitą: jog esama kaip tik dides
nės jėgos ten, kur gebama darbu pasidalinti. 
Iš kitos pusės, net ir svarstant lietuviškų 
knygų leidyklų sujungimo bei apjungimo 
klausimą, reikėtų žinoti sujungimo minties 
kėlėjų aiškesnė pažiūra. Pirmiausia tektų 
pasvarstyti, kokia būtų nauda sujungimą 
įvykdžius? 1) sujungimo pasėkoje būtų vil
čių daugiau išleisti knygų, 2) ar po sujungi
mo leidyklas pačios knygos galėtų būti pi
gesnės platesnėms rųasėms tuo būdu pri
einamesnės?

Žinant dabartinę lietuviškų knygų leidi
mo padėtį ir numanant išleistų knygų pa
klausos apytikrę ribą, tektų labai suabejoti, 
ar leidyklų sujungimu būtų lietuviškų leidi
nių leidime pasiekta didesnės spartos; jų 
tiražo, o tuo pačiu ir paklausos, pakėlimo. 
Jei nėra įmanoma didesniais tiražais leidi
nius išleisti, tuo pačiu nebus įmanu ir juos 
nupiginti. Gi ar būtų įmanoma leidyklų 
sujungimo pasėkoje daugiau išleisti leidi
nių — tektų dar daugiau suabejoti. Šian
dien, veikiant pavienėms leidyklos, lietu- 
tiškų knygų leidimu rūpinasi visa eilė as
menų, kurių tam tikra dalis šiame darbe 

jei staiga sovietai pradėtų konfliktą pasau
ly plėsti. Tada kai kuriems asmenims buvę 
pavesta Vakarų Vokietijoje organizuoti 
partizaninį pasipriešinimą. Tačiau pasku
tiniu metu prieita pažiūros tokio pasiren
gimo nereikalingumu ir dar šių metų pava
sarį buvę atšaukti įgaliojimai, kai kuriems 
asmenims duoti kilus Korėjos konfliktui.

Oficialūs paaiškinimai visuomenės nenu
ramino. Spaudoje pasigirdo pareiškimų 
apie suradimų slaptų ginklų sandėlių. Vo
kiečių gyventojuose tatai sukėlė tam tikro 
nerimo „dėl galimo išdavimo sovietams“.

VEIKLA
* Atskiri Vakarų Vokietijos kraštai, iš

duodami užsieniečiams tremtiniams pa
sus, laikosi nevienodos pažiūros. Vienur 
lietuviams, pavyzdžiui, be kliūčių išduoda
mi naujieji dokumentai, kitur pareiškiama, 
jog lietuviai turi savo pasiuntinybes užsie
niuose ir tos pasiuntinybės teišduoda Lie
tuvos užsienio pasus. Tuo pačiu vokiškos 
įstaigos atsisako lietuviams išduoti kitiems 
Vokietijoje gyvenantiems užsieniečiams iš
duodamus asmens dokumentus. Iki šiol ne
buvo aiškiai nusistatyta, kas šiuo klausimu 
rūpinsis, ar Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės Vadovybė (PLB), ar VLIKo VT.Vie
name iš paskutinių VLIKo posėdžių šis klau
simas buvo iškeltas ir prieita išvados, kad 
Vokietijoje išduodamų asmens dokumentų 
reikalu darytų žygių PLB Vokietijos 

.Krašto Valdyba.
* Nesenai Vakarų Vokietijoje paskelb

tasis Neatidėliotino Pagalbos (Soforthilfe- 
gesetz) įstatymas telaikomas vokiečių kil
mės visiems pabėgėliams, tačiau jis ne
liečia kitataučių pabėgėlių. Gi kiti vei
kią įstatymai, kuriais Vokietijos gyvento
jai įpareigojami prisidėti prie greitesnio 
ūkio atstatymo ir tuo pačiu apdedami spe
cialiais mokesčiais, lietuviams taikomi ir 
dirbantiejMuos mokesčius turi mokėti. Aiš
kinama, kadangi lietuviai nėra prilyginti 
sąjunginių šalių piliečių teisėms (šios tei
sės taikomos tų kraštų piliečiams, kurie 
buvusio karo metais aktyviai buvo įsijungę 
į kovą Vakarų sąjungininkų pusėje), dėl to 
jie ir neturi tų lengvatų, kurias turi buvu
sieji vakarų sąjungininkai. VLJKo posėdy 
šis klausimas buvo svarstytas ir Vykdomo
sios Tarybos užsienio reikalų valdytojas, 
Dr. P. Karvelis, įgaliotas šį klausimą aiš
kinti per Jungtinių tautų Komisariatą Vo
kietijoje pabėgėlių reikalams ir kitas insti
tucijas.

* Europos Lietuvių Bendruomenių pir
mininkų suvažiavime Londone buvo ke
liamas klausimas Pasaulio Lietuvių Ben
druomenei Europoje turėti savo laikraštį. 
Kelta mintis, kad oandruofnenės reikalus 
galėtų atstovauti, atitinkamai persitvarkęs, 
BRITANIJOS LIETUVIS. Radosi mana- 
čių, jog tuo atveju, šiam laikraščiui atsto
vaujant lietuvių bendruomenes, tektų pa
keisti ir jo dabartinį pavadinimą. Nutarta 
tuo tarpu aiškinti technikinius klausimus, 
o po to atsidėti galutinam bendruomenės 
laikraščio svarstymui.

* Baltoji Knyga. Patiriama, kad Pataria
moji Lietuvių Grupė Laisvosios Europos 
Komitete New Yorke ruošia „Baltąją Kny
gą“, kurioje lengva forma anglų kalba bus 
pavaizduotas sovietų vykdomas Baltijos 
tautų naikinimas.

* Šeimos vadovėlis. Pedagogas V. Cižiū- 
nas, VLIKo Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos 
užsakytas, parašė gana plačios apimties šei
mos vadovėlį. Šiuo metu VT susipažįsta su 
gautu rankraščiu.

turi ir patirties ir sumarfumo. Leidykla^ 
sujungus, viskas atsidurs vienose rankose, 
vienos įstaigos žinioje. Daug kas atkris nuo 
knygų leidimo darbo, kadangi abejotina, 
ar dabar dirbančias knygų leidime pajėgas 
būtų įmanu sutelkti, sakysime, pagrindinėn 
leidyklom Jei kalbėti apie didesnio kapitalo 
sujungimą leidyklas apjungiant, tai ir čia 
abejotina viltis. Kiekviena leidykla verčiasi 
ne tik kuklia apyvarta iš savo leidinių, bet 
dargi išleisdama naujas knygas prideda 
daug rizikos, kadangi (nedaug bus apsirikta 
spėjant. R e d.) reta leidyklų gali turėti tiek

Kad vaikai pamėgtų lietuvišką knygą ir 
neužmirštų' gimtosios kalbos — įgyk jiems 
TREMTIES leidyklos išleistą nepaprastos 
intrigos rašytojo R. Spalio 508 pusi, knygą 
„Gatvės berniuko nuotykiai“.

kapitalo, kad galėtų iš anksto padengti nau
jo leidinio išleidimų. Šitokiai būklei esant ir 
leidyklų sujungimas pagrindinei leidyklai 
neduotų didesnio kapitalo platesniems 
užsimojimams įvykdyti. Gi viena leidykla 
pareikalautų išpūsto administracinio apa
rato, kuris vienų kitų metų eigoje sunau
dotų sumas, už kurias jau būtų galima iš
leisti eilę vertingų leidinių. Šitą administra
cinio aparato praktiką tam tikru mastu, 
berods, bus pajutusi ir Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Knygų Leidykla, pačios ben
druomenės vadovybės informacijomis iki 
šiol neesanti jentatJili. nes vietoje pelno, 
dar vis reikia leidyklą paremti iš šalies. 
Administracinis aparatas kur kas padidėtų 
leidyklas sujungus. Tuo pačiu jis greičiau 
prisidėtų prie sumažinimo skaičiaus išlei
džiamų knygų, negu kad padlnimo.

Baigiant šias pastabas nebus apsirikta 
suabejojus, jog ne kiekvienas sujungimas 
gali atestuoti jėgų pakėlimą. Būva sujungi
mų, kurie jėgas silpnina. Kita vertus atsi-

(Nukelta į 2 pusi.)
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Savosios spaudos 
skiltyse

Turtinė kapituliacija
Ryšium su Detroite {vykusiu Amerikos 

Lietuvių Rymo Katalikų Kongresu DRAU
GAS rašo:

„Nesiskubinant su šio klausimo sprendi
mu, vis dėlto verta pasvarstyti, ar nėra atė
jės laikas ir ar nebūtų tikslinga ir naudinga 
apsiprasti su mintimi, kad lietuvių tauta 
faktiškai šiandien yra daugiakalbė tauta. 
Nors ir kažin kaip nemiela būtų daugeliui 
ši mintis, ji vis dėlto būtų mažiau nemiela 
už mint) visai nurašyti iš mūsų tautos bend
ruomenės žymią mūsų tautos dal|."

Red. Pastaba: Šitokių minčių skleidimas 
yra lygus tautinei kapituliacijai. Amerikoje 
berods iki šiol jau daug lietuvių nebekalba 
Netuviškai. Bet nekalbėdami lietuviškai jie 
daugiausia galvoja amerikoniškai. Būtų 
įdomu, jei kas pabandytų surinkti statisti
ką, kiek Amerikoje gyvenančių ir lietuviš
kai nebekalbančių lietuvių prisidėjo prie 
lietuviškųjų reikalų. Bus greičiausia ne
apsirikta pasakius, kad labai maža, palygi
nus su (našu tų Amerikos lietuvių, kurie 
dar tebekalba lietuviškai.

Apie pasitraukusius
ELTA pateikia pasikalbėjimą su VLIKo 

pirmininko pareigas einančiu Dr. P. Kar
veliu. Tame pareiškime nusakomos da
bartinės Vykdomosios Tarybos sudarymo 
aplinkybės, Iš kurių aiškėja, jog ją ren
kant nebuvę jokių diskriminacijų prieš 
vienus ar kitus asmenis, kaip kad Lietu
vių Fronto žmonės bando visuomenę įti
kinėti. Red.
„Paketini iš Berlyno i New Yorką rugpjū

čio mėn. pradžioje j VLIKo posėdžius atsl- Į 
lankė Dę A. Trimakas, kuris ta proga iš
dėstė Amerikos lietuvių visuomenėje ir ofl- 
Waliose sferose vyraujančias nuomones apie 
mūsų laisvinimo veiksnių organizaciją. Pa- 
ifaune VLIKe buvo jau pribrendęs nusista
tymas užsitęsusi Vykdomosios Tarybos su
darymą kiek galint greičiau baigti. Paaiš
kėjus, kad visa padėtis yra pakankamai iš
ryškėjusi, buvo nusistatyta Vykd. Tarybą 
patvirtinti nedelsiant. Visas VLIK buvo 
vieningas, kad Vykd. Taryba būtų sudaroma 
plačios koalicijos pagrindais, lygiomis joje 
atstovaujant abu sparnus, ir laicistinį, ir 
ved. krikščionižkosios ideologijos. Dėl koa- 
Bcijos pagrindų Jokių nuomonių skirtumų 
nebuvo. Buvo įteikti du Vykd. Tarybos 
sąstato sąrašai, kurie skyrėsi tik tuo, kad 
viename sąraše Liet. Fronto atstovų buvo - 
siūlomas p. Brazaitis, o antrame — prof. 
Ivihskis. Pastarasis buvo pareiškęs, kad Jis 
savo kandidatūrą atsiima. Kadangi Vykd. 
Tarybos sudarymas reikalauja kvalifikuo
tos daugumos, būtent — 7/10 balsų, tai per 
pirmąjį balsavimą nė vienam sąrašui nesu
rinkus reikiamos daugumos, buvo balsuoja
mą antrą kartą, ir to balsavimo rezultate 
patvirtinta Vykd.Taryba šio sąstato: 1) prof. 
K. Zaikauskas, 2) Dr. P. Karvelis, 3) T. Ši
diškis, 4) doc. M. Brakas, 5) prof. Ivinskis.

nutarimą VLIKui padarius, Vienybės 
Sąjūdis, Lietuvių Frontas Ir Darbo Fcdera- 
•Ma rezervavo sau teisę padaryti pareiški
mus. Kaip žinoma, Liet. Frontas ir Vieny
bės Sąjūdis buvo padarę labai toli einančias 
išvadas. Vienybės Sąjūdis, kaip žinoma, sa
vo tuometinio atstovo p. Prapuolenio žygius 
pasmerkė ir jį iš VLIKo atšaukė, pareikš

Pjį/t Alantas

Kalbėdamas toliau apie senuosius atei
vius Amerikoje, negaliu čia nestabtelėti ties 
viena jų galvosenos savybe, kurią, mano 
nuomone, mūsų spaudos žmonės ir visuo
menės veikėjai per mažai tekelta aikštėn. 
Turiu galvoje lietuvių amerikiečių pažiūrą 
į pačią Ameriką. Kad didelis Amerikos 
lietuvių daugumas turi neigiamą pažiūrą į 
savo senąją tėvynę Lietuvą, tai buvo ne 
kartą pabrėžiama, bet kaip jie vertina savo 
naująją „tėvynę“, kažin kodėl vengiama 
plačiau nagrinėti. Bandysime čia tą temą 
paliesti kiek plačiau.

Kaip taisyklė, Amerikos senieji lietuviai 
į Dėdės Šamo žemę žiūri tik teigiamai. Iš
gyvenau Amerikoje jau trejis metus, susi
dūriau su visokių profesijų bei pažiūrų se
naisiais Amerikos lietuviais, bet nė iš vieno 
neteko girdėti nepalankių atsiliepimų apie 
savo „antrąją tėvynę“. Esu tikras, kad jei 
dar dešimtį metų Amerikoje išgyvenčiau ir 
dar daugiau turėčiau progų paklausinėti se
nuosius ateivius, kaip jie žiūri į šio krašto 
ekonomini, politinį, kultūrinį ir kitokį gy
venimą. tai ir tuo atveju teišgirsčiau tik 
panegirikas. Jiems net ir į galvą neateina 
mintis žvilgterėti J tą kraštą, kur jie gyve
na, bent kiek kritiškesnėmis akimis. Daug 
kam Amerika yra „visas pasaulis" ir, žino
ma, geriausias pausaulis. Toks man įspūdis 
susidarė lankantis Amerikoje 1937 m., toks 
jis pasitvirtino ir dabar, pagyvenus Šiame 
krašte keletą metų. Jei senajam Amerikos 
lietuviui tu imsi vienu ar kiti atžvilgiu 
peikti Ameriką, tai jis žiūrės į tave kiek 
nustebęs ir greičiau Ją gins, bet niekados 
tau nepritars. Maitai, kad pati mintis žiū
rėti kritiškai į amerikinio gyvenimo reiški
nius jam yra svetima.

Tiesą sakant, nėra ko norėti, jei žmogus, 
pabėgęs iš savojo krašto nuo žagrės, daž
niausiai nemokėdamas nei skaityti nei ra
šyti, sugebėtų spręsti didžiąsias socialines, 
kultūrines bei politines problemas. Jo gal
vojimas apie naująjį kraštą susiklostė be 
galo paprastai: Lietuvoje buvo blogai gy
venti, Amerikoje — geriau; išvada aiški: 
„antroji tėvynė geresnė už pirmąją". Juo la
biau, kad Čia joks save gerbiąs politikas ne- 
proleis progos pastebėti, jog Amerika turin
ti aukščiausią pragyvenimo lygį pasaulyje 
ir joks didžiosios spaudos organas nesirū
pins aiškinti visuomeninio gyvenimo blo
gybių. Jis ne kokią nuomonę išsivežė apie 
savo gimtąjį kraštą, naujasis kraštas jam 
geriau patiko, o visa kita padarė propagan
da, t. y. spauda, radijas, kinas, televizija. 
Žodžiu, senasis Amerikos lietuvis neturėjo

damas, kad Sąjūdis VLIKe pasilieka ir 
paskirs savo naują atstovą. Liet. Frontas iš 
VLIKo pasitraukė. Darbo Federacijos C. Ko
mitetas, tuometiniam atstovui Dr. J. Gri
niui pareiškus, kad ir jis solidarizuoja su 
augščlau minėtais pareišmlmmais, jį iš 
VLIKo taip pat atšaukė. Sudarant Vykdo
mąją Tarybą balsavimas buvo slaptas ir ėjo 
visiškai tvarkingai. Jokių programinės rū
šies pasiūlymų ta proga niekas nebuvo įtei
kęs, ir bet kurių VLIKo pagrindinių nusi
statymų vienoj ar kitoj srity keitimas ne
buvo iš viso svarstomas. Tiesa, Vienybės 
Sąjūdžio vardu buvo pasiūlyta VLIKą 
kelti į JAV, tačiau, tam pasiūlymui neradus 
pritarimo, buvo nusistatyta eiti prie Vykd. 
Tarybos sudarymo čia, Europoje.

Klaidintų visuomenę kiekvienas, kas 
bandytų teigti, kad viena ar kita grupė ar

asmuo būtų buvę diskriminuojami arba kad 
būtų buvę iš kurio nors sparno pastangų 
siekti sau persvaros. Lietuvių Frontas savo 
išvadas padarė tiesioginiame ir betarpiš
kame sąryšy su p. Brazaičio neišrinkimu į 
Vykd. Tarybą. Niekam iŠ dalyvavusių 
VLIKo posėdy, manau, nebuvo jokio abejo
jimo, kad, jei p. Brazaitis būtų buvęs iš
rinktas, jokių pareiškimų nebūtų buvę susi
laukta. Patį įvykį tenka labai apgailestauti, 
nes kiekvienas mūsų nevieningumo pareiš
kimas neina mūsų naudai. Būtų labai svei
kintina, jeigu vienybė būtų atstatyta."

*
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laiškas, kurio autorius sako, jog Grinius 
buvęs Darbo Federacijos centran Išrinktas 
Vilniuje. Tuo pačiu tremtyje pasiskelbęs 
centras nesąs teisėtas.

Didžioji senųjų ateivių tradicija
progos ir laiko plačiau pasiskaityti, pasi
žvalgyti po pasaulį ir palyginti savo naujo
sios „tėvynės" gyvenimą su kitais kraštais. 
Jei mūsų senam ateiviui tautiečiui mėginsi 
aiškinti, kad ne tik Amerika turi tokį 
aukštą pragyvenimo lygmenį, kad dar esa
ma pasaulyje ir kitų kraštų, sakysime, Šve
dija ir Šveicarija, kurių pragyvenimo lygis 
taip pat aukštas, tai jis klausys tave su ne
pasitikėjimu.

Palanki senosios mūsų išeivijos kartos 
nuomonė apie Ameriką yra pasidariusi tra
dicinė. Aš ją pavadinčiau „didžiąja tradi
cija“. Taip Ameriką įvertino pirmieji mūsų 
ateiviai, tokią pažiūrą jie perdavė savo vai
kams, tokią ją „užkonservuotą" radome ir 
mes, naujieji ateiviai tremtiniai. Jie tepa
žinojo Lietuvą ir paskum susipažino su 
Amerika. Jie galėjo padėti ant svarstyklių 
tik tuos du kraštus. Be abejo, jų akimis žiū
rint, nusvėrė ta svarstyklių lėkštė, kur bu
vo padėta naujoji „tėvynė“, o ta lėkštė, kur 
buvo padėta senoji tėvynė, aukšstai pakibo 
ore. Tūkstančiams mūsų senųjų išeivių Lie
tuvos istorija sustojo prieš pusę šimto me
tų, kada jie ją turėjo apleisti.

Turiu pastebėti, kad aš čia visiškai ne
keliu klausimo, ar tai gerai ar blogai, aš 
keliu tik patį faktą. Pasitaiko labai retos 
išimtys, kad senasis ateivis lietuvis blai
viai žiūri į Amerikos gyvenimą, bet pasi
taiko ir tokių — taip pat labai retos išim
tys — kurie kelia i padanges visa, kas tik

Leidyklos ir sujungimo prasmingumas
numerį patirta, jog PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos pirmininkas Pr. Zundė kelia min
tį įsteigti (kol dar neprieita prie leidyklų 
sujungimo) bendrą leidyklų sandėlį, kuris, 
manoma, pigintų administracijos išlaidas. 
Abejotina, ar bendro sandėlio įsteigimu bū
tų palengvintas ir paspartintas knygų iš
siuntinėjimas ir pasiektas administracinių 
išlaidų mažinimas. Atsimintinas mūsų didy
sis išsisklaidymas. Jau nekalbant apie ki
tose šalyse esančių leidyklų įsijungimą 
vienan administracinin vienetan, pakaktu 
siūlomu būdu apsijungti Vokietijoje esan
čioms knygų leidykloms, ir jos tuojau pat 
patirtų, jog vietoje darbo palengvinimo, jos 
būtų apsikrovusios apsisunkinimais. Štai 
leidykla išleido knygą. Ji ją visą Vaka
rų Vokietiją siunčia į bendruosius sandė
lius, iš kur prasidės ekspedicija. Tatai pa
reikalaus nemažų išlaidų, gi knyga per tą 
laiką jau galėtų atsidurti laive, knygą užjū
riu siunčiant. Kiekviena leidykla turi savo 
biurą, kur talpinamos ir išleistos knygos.

. (Atkelta iš 1 pusi.) 
mintina, jog ne viską galima sujungti. Ko
mercinės drąsos ir rizikos, atrodo, nebus 
įmanu sujungti, nes jei dabar paskiri lei
dėjai ir ryžtasi laužti nepalaužiamą, tai jie 
daro savo asmeniška atsakomybe. Gi esant 
leidyklų sujungimui nuo jų tie užsimojimai 
rtukris ir guls ant vienos leidyklos pečių. 
Gi ta leidykla, būdama visuomeninės orga
nizacijos priklausomybėje, nuo daug užsi
mojimų turės atsisakyti, kol nebus sutikimo 
iš vadovybės. Šitokio sujungimo pasėkoje 
greičiau galimas lietuviškų knygų leidimo 
sulėtėjimas. Tuo atveju rezultatas būtų 
priešingas lauktam.

IŠ viso lietuviškų knygų leidyklų sujun
gimo mintis, manding, bus paskelbta 
paankstintai, prieš tai J reikalą nepakanka
mai įsigilinus. Esamomis sąlygomis tereiktų 
džiaugtis kiekviena iniciatyva, o neieškoti 
būdų sujungimais uždėti varžtus.
P.Š.: Prieš spaudei atiduodant šį TREMTIES

Lietuvis anierikoniznio katile

amerikoniška. Jie taip apakinti ameriko- 
ninio katilo blizgėjimo, kad nemato jame 
jokių šešėlių. Jie tau isteriškai įrodinės, kad 
Amerika esąs nepalyginamas kraštas, kad 
čia geriausias gyvenimas, išmintingiausia 
tvarka, pažangiausia socialinė Santvarka 
ir tt. O jei tu nesutiksi su visais jų sampro
tavimais, tai tie amerikinio gyvenimo entu
ziastai be jokios atodairos apšauks tave 
neišmanėliu, nežinėliu ir beveik bepročiu, 
kaip tu drįsti nenusilenkti amerikoninio ka
tilo žibėjimui, kaip kad jie lankstosi jam, 
mušdami kakta į žemę. Atrodo, kad jie yra 
monopolizavę amerikinio gyvenimo supra
timą. kad tik jie vieni teisingai jį supranta 
ir kad, jei nori kalbėti apie Ameriką ir 
Amerikos lietuvius, pirmiausia turi gauti 
jų leidimą.

Bet, reikia pasakyti, tokių triukšmingų 
amerikoninės didybės klapčiukų daug nėra: 
didelis senųjų Amerikos lietuvių daugumas 
savo pažiūrose į amerikinį gyvenimą 
yra santūresni, nors, širdies gilumoje, kaip 
jau aukščiau pastebėjau, irgi puoselėja 
didžiąją susižavėjimo tradiciją Dėdės Šamo 
žeme. Amerikinio katilo blizgėjimas juos 
bus taip apsvaiginęs, kad jie ta nuomone 
nužengs ir į kapą. O jų vaikai nebeturės 
progos Amerikos net ir su Lietuva palyginti, 
senosios tėvynės vaizdas jau bus visai iš
blankęs iš jų sąmonės ir Dėdė Samas bus 
išplėtęs savo valdžią visose jų mintyse ir 
visuose Jų dvasios užkampiuose...

įsteigus bendrus sandėlius, leidykla biuro 
patalpų negalės ir toliau atsisakyti, taigi už 
sandėlius turės papildomai mokėti. O ką
bekalbėti apie mintį bendro administraci
nio aparato su leidykloms, esančioms už
jūriuose. Negi jos siųs savo leidinius Euro
pon, kad vėliau iš Europos būtų ekspedijuo- 
jami ir siunčiami Amerikon ar Australijon? 
Tą pat būtų galima pasakti, jei toks admi
nistracinis apratas būtų įkurdintas Ameri
koje ar kitoje šalyje. Tuo atveju leidyklos 
iŠ Vokietijos, Anglijos, išleidusios leidinį, 
pirmiausia į užjūrius jį siųstų linkui admi
nistracinio aparato, gi tasai, gavęs knygas, 
vėl jų dalį nukreiptų į kitas šalis. Tada
knyga, vietoje tiesiog iš leidyklos platinto
jui pasiųsta, siuntinėjant centrinei admi
nistracijai, platintoją pasiektų gerokai pa
vėluotai. SIMAS MIGLINAS.

Karinė informacija
Britų pasiekimai atominių ginklų srityje. 

Spalio pradžioje Australijoje buvo įvykdyti 
pirmieji britų atominių ginklų bandymai. 
Bandymai vykdyti laikantis didžiausių at
sargumo priemonių nepakviečiant stebėto
jais net amerikiečių specialistų. Tų bandy
mų metu,-esą, galėjęs įvykti atominės bom
bos ir kitų atominių ginklų bandymas. Dvi
gubas sprogimas ir skirtingo pavidalo, negu 
sprogstant iki šiol bandytoms amerikiečių 
bomboms, susidarymas dūmų debesies lei
džiąs manyti, kad pagamintoji bomba galinti 
būti skirtingo tipo. Apskaičiuojama, kad 
britai atomimių ginklų projektams reali
zuoti jau galėjo išleisti iki 120 milijonų 
svarų sterlingų. Dėl to pasigirsta balsų, jog 
toks lenktyniavimas su ameriekiečiais ne
sveikas. Kartu dirbant ir pasidalinant pa
siekimais, esą, būtų galima daugiau sutau
pyti lėšų ir laiko.

Amerikiečiai pagamino atominę patranką. 
Spalio pradžioje Amerikoje viešumai buvo 
parodyta pirmoji atominė bomba, sverianti 
85 tonas. Atominės patrankos 28 centimetrų 
diametro sviediniai pasiekia 32 kilometrų 
nuotolį.

Sovietai turi 9 000 sprausminių lėktuvų.
Šiuo metu sovietai turį pasigaminę 9 000 
sprausminių lėktuvų, kurių gamyba ir to
liau vyksta didele sparta. Kas dešimtą 
sprausminį lėktuvą sovietų žinybos tiekia 
komunistinei Kinijai.

Korėjoje besiekiant ginklų paliaubų kovos 
fronte gyvėja. Penkioliką mėnesių Korė
joje trukusieji pokalbiai ginklų paliaubų 
klausimais spalio pradžioje visai nutrūkd, 
Jungtinių Tautų karinės vadovybės pa
reiškimu dėl nesukalbamumo su komunisti
niu partneriu. Tolimesni pasitarimai tegalės 
vykti iniacyvos ėmusis komunistams, iki 
šiol trugdžiusiems pasiekti susitarimo. Kaip 
stebėtojų ir buvo spėliota, pasirodo komu
nistai Korėjoje derybas ginklų paliaubų rei
kalu bandė išnaudoti savo pajėgų sustipri
nimui. Tatai rodo pagyvėjusios kovos, parei
nant į puolimus stiprioms komunistų pajė
goms.

Belakūniai lėktuvai Korėjos fronte. Ame- 
kiečiai Korėjos fronte panaudojo pirmuo
sius lėktuvus be lakūnų, pakrautas sporg- 
dmenimis, kurie į taikinį vairuojami dide
lėj aukštumoj skrendančio lakūno kitame 
lėktuve. Pasiekęs taikinį belakūnis lėktu
vas sprogsta su visu pakrovimu. Belakū
niai lėktuvai sparčiai amerikiečių gamina
mi. Dalis šiam tikslui panaudojama pase
nusio tipo lėktuvų, juos atitinkamai paruo
šiant skridimui be lakūno.

*

BRAZILIJOS LIETUVIŲ DOVANA
VOKIETIJOS LIETUVIAMS

Brazilijoje, Rio de Janėiro, veikianti Lie
tuvių Sąjunga DAINAVA per TREMTIES 
redakciją atsiuntė 15 egz. Petro Babicko 
knygos BRAZILIJA, kurios 5 egz. paprašė 
persiųsti Vasario 16 Gimnazijai, gi 10 egz. 
įgaliojo TREMTIES redakciją persiųsti di
desnių bendruomenių bibliotekoms savo 
nuožiūra. TREMTIS minėtos knygos 5 egz. 
pasiuntė Vasario 16 Gimnazijos direkto
riaus Giedraičio vardu, gi 10 egz. persiuntė 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos pirm. 
Pr. Zundės vardu, kad paskirstytų organi
zuojamiems knygynėliams.

< Br. V. KUDIRKA q <

VIRŠININKAI
— Zinai ką, Pogoda Nenastjevna, pinigų bus, bus, 

tiktai reikia išsyk gerai pasirodyt. Bet kaip tai atlikt, 
neišmanau, — tarė palūkėjęs. — Lengva pasakyt, tik 
sunku padaryt. O jau nėr kada laukt ilgai.

Vakkanalijus Vziatkovičius nutilo, ir jo veidas apsi
niaukė.

Susėdo abudu su pačia ir sušaukė visas mintis į pa- 
gelbą.

— O kad tu taip pupteltum į žandą vienam, antram, 
trečiam paeiliui, ką? Tai visi stovėtų prieš tave išsi
tiesę, kaip kareiviai, pameni? — atsiliepė Pogoda Ne
nastjevna.

— Teisybė, stovėtų išsitiesę, bet... Čia, matai, reik
tų, švelniau . . . kad bijotų, o nepyktų, — atsakė petsei.

Ir vėl abudu nutilo.
— Aš pasakysiu, kad aš štabo rotmistras! — sušuko 

Vakkanalijus Vziatkovičius, tarytum radinį radęs.
—- Et, su savo štabo rotmistru, — atrėmė nekantriai 

Pogoda Nenastjevna, kuri kažin kodėl nemėgo visų šta
bo rotmistrų. •

Kruglodurovui tie žodžiai, rodos, baidyte nubaidė 
visas mintis. Taigi liovėsi toliau mąstęs ir laukė, ką pa
sakys pati. Neilgai laukė.

— Pasakyk, kad tu Dievas! O kad tavęs nesupainiotų 
su kitais dievais, tai pridėk: apskrities Dievas!

Pogoda Nenastjevna ištarė tuos žodžius iškilmingai 
ir tiesiog, lyg parodydama, kad tiktai taip tur būt k 
kad niekas nieko geresnio jau nepramanys.

— Gerai tu sakai, — sutiko Kruglodurovas jau ne

Žydeliai čia pat susitarė išmėgint rabino patarimą, kiais keliais, taipgi nesirūpinkite. Jau čia įprasta nuo 
bet išsyk nepasisekus, pradėjo iš tikrųjų rūpintis. seniai, kad patys pinigai pas jus ateis,tik žerkite! Reikia

Visai nerūpėjo viršininkas tai kaimo žmonėms. Jie tik išsyk gerai pasirodyt, — dar pridūrė Matviejevas. 
lemtai nė nežinojo, ar pasikeitė senasis nauju. Jie su Kruglodurovas išėjo. Suprato viską, tik nenumanė, kas 
viršininkais pažinties neturi nė kokios, mokesčiai tie tai yra ten. Vienok, išaiškinęs sau, kad tai turi būt vie- 
patys ar prie vieno, ar prie kito, tiesioginių reikalų su ta, kur po mirties ilsisi viršininkų dvasios, nusiramino, 
viršininkais neturi, tai ko dar čia rūpintis? Žydeliai Parėjęs namo, šaukia pačią ir, trindamas iš džiaugsmo 
tačiau neiškęsdavo neužkabinę ir kaimo žmonių su ži-

I — Kam mums, — sako, — laužyt galvas visiems, jei- nia apie tokią naujieną.
Aš apskrities Dievas-! — pasakė garsiai Vakkanalijus gu mcs turlme rabIną? Tegul jis įspėja mįslę, o mes dirb- __ juozai) ar jinai, kad dabar turime naują virši- 

Tziatkovičius Kruglodurovas, naujai atvažiavęs į Nau- kime sav0 darbą toliau- ninką? Ui, tai laukinis žmogus, nė artyn neprisileidžia,
pilę viršininkas, susirinkusiems prisistatyt valdininkams. Taip ir padarė. Išrinkę nusiuntė pas rabiną du gu- — Tai ką, toks ponas smarvę žydą prie savęs leisis?
Ffcsakė, apsisuko ir išėjo. dresniu Žydeliu, kuriuodu užsidarė su rabinu ir ilgai, — Ui, Juozai, Juozai! Aš tik nenoriu sakyt, kad tu

Nusistebėjo valdininkai, išvydę tokį keistą ir netikėtą il8»i kažin ką tarėsi. Po kelių dienų tuodu pat pasiunti- kvailas, o tu iš tikrųjų kvailas. Tu nieko neišmanai. Pa- 
Mršininko pasirodymą. Tas nusistebėjimas greit perėjo į niu atėJ° Pas rabln* ’r džiaugsmingai išpasakojo lauk, paskui kitaip kalbėsi, kai tau reikės to pono kiše- 
mastminimą. Buvo ko nusimint. Ką reiškia tie žodžiai: štai ką: nių pripilt, — tik to tu neišmanai.
^apskrities Dievas"? Koks jis bus Dievas: ar visa ma- Vakkanalijus Vziatkovičius Kruglodurovas buvo Teisybė, Juozas to neišmanė, kaip jis turės piH vir- 
tantis, ar visa imantis? Kaip elgtis patiems ir su tokiu paprastu kareiviu kare su turkais 187... Viename mū- šininkui į kišenių; jam nė į galvą niekad neatėjo, kad 
ttešiminku? šyje įlindo iš baimės į balą. Kada vieni kitus nuo tos tai gali būt ir kad toks dalykas reiktų suprast.

Nors valdininkai nosis nuleidę tylėjo, vienok jų visų vietos nusivijo, išlindo Kruglodurovas iš balos ir žiūri, ,
Navose slinko tos pačios mintys. Kada jau paskutinė ką čia dabar daryt. Apsiraišiojo kaipo didžiai sužeistas, 
mintis atliko savo darbą paskutinio valdininko galvoje, paėmė nuo užmušto turko kepuraitę, o savąją užsidėjo Vakkanalijus Vziatkovičius tikrai buvo toks, kaip jį 
pradėjo visi skirtytis namo. ant galvos. Išvydęs atjojančius turkus, užsimaudavo atvaizdavo savo kalbose žydeliai: „pusaklis karininkas".

Instinktas dažnai gelbsti žmogų: reikia tik mokėt juo turkų kepuraitę, savąją kišdamas po skvernu. Prieš Nežinodamas, nei kas tai apskritis, nei kas tai admini- 
peainaudot. Valdininkai, matyt, buvo tokie gudrūs, nes maskolius užsidėdavo savo kepurę ir žegnodavosi į tri- stracija, tapo išsyk apskrities viršininku. Bet kas tai 

iki vieno, nors nebuvo sutrtarę, atsidūrė pas Dinę kampį. Taigi nei vieni, nei kiti*nieko jam nedarė. Besi- yra būt apskrities viršininku, ką reik daryt, šito visai 
rūpesčio prigirdyt. valkiodamas po mūšio lauką, rado turkų vėliavą ir nenumanė. Dėl to, vos tik atvažiavo, nuėjo pasiklaust

Ypatingas rūpestis, ypatingai reikėjo gert, ypatingos neapsakomai nudžiugo tokiu radiniu. Tik kaip ją nunešt patarimo pas Matviejevą, buvusį prieš jį viršininką ir 
tmvo ir pasekmės. Vienas, grįždamas namo, pataikė pas pas vyresnįjį? Tuo besirūpinant, pakilo nuo žemės atsi- dabar laukiantį bylos, kurioje pats žymėjo didžiausiu 
svetimą pačią. Kitas nužengė šalia tilto ir ko neužsimušė, gaivinęs arklys. Kruglodurovas pasinaudojo tuo ir, pa- kaltininku.
Tręšia.s pradėjo vaikščiot atbulas, ir užuot pataikęs į sigavęs arklį, prisirišo. Kada pamatė iš tolo atjojančius Matviejevas pasakė šitaip: 
mmus, atsidūrė už miesto durpinėje: tik antrą dieną maskolius, užsėdo ant arklio ir nulėkė priėjai, juos, iš- Kas Juma gaIvoj Vakkanalljau Vzlakovičlau, kas tai 
redo vargšą vos gyvą, bet jau visai išsipagiriojusi. kėlęs vėliavą. Žinoma, tapo pristatytas vyresniajam, administraclja, kas tai apskritis? Jums gana žinot tik- 

O tai vis iš nusiminimo. gavo už narsumą Šventojo Jurgio kryžių ir buvo pakel- tal, kad jūs virtlnlnkas lr ^pintis, kiek galima
▼iršlnlnko pareiškimas tą paiią dieną pasklido po karininko. Kai jis atitarnavo paskirtą laiką, netu- daugiaUi prisigriebt štai šitų — ir galajs suglaustų deši- 

Weuplle, o rytojaus dieną ir po visą apskritį. Ir visur rėjo ką su juo daryt, nes visai buvo nemokytas ir dlde- rankos piršlų sudavė kelissyk ( sugaubtą kairės 
sėjo nusiminimą. lis girtuoklis, tai ir atsiuntė dabar čion apskrities vir- dclną. _ Ar šiaip valdysi. ar vis tiek mes, vi8i vir. Bck kad būtų pripažinęs gerumą, klek

Nusiminė vaitai. Vienas iš nusiminimo net Hsipagi- Sutinku. šininkąi, atsidursime ten, — čia mostelėjo ranka t Sibiro dėl to, kad tingėjo laužyt galvą, dargi žinodamas, kad
*>jo. bet ūmai susiprato negerai padaręs, h- tuoj vėl pa- — Gerai, — tarė rabinas, — duokite man tris dienas šalį. — Štai, aš esu dabar įskųstas, žinau tikrai, kad nieko iš jos netšiauš.
®teėrė. pamąstyt, o tada gausite iš manęs atsakymą. išsiųs mane ten, bet man vis tiek, nes spėjau prisirinki * *

Nusiminė valsčių raštininkai ir ėmė knistis po leis- Sukakus trims dienoms, rabinas davė žydams tokį skatiko tiek, kad man ir ten bus ramu. Aš kalbu atvirai. *
Iras, skutinėt, prirašinėt, kad viskas Mitų...o nieko atsakymą: Tiktai įsidėmėkite, Vakkanalijau Vziatkovičiau, — prl- Kaip Vakkanalijus Vziatkovičius gerai pasirodė vat-
nebot'4 — Jis sakosi, kad apskrities Dievas, tai neškite jom dūrė Matviejevas pasirengusiam eit Kruglodurovui: dinlnkams ir kokj padarė įspūdį visoje apskrityje, mn-

Labieusiai treshninė žydai, tik jie tuoj sue Įgriebė: aukas — priims. — g pradžių pasibranginkite! O iš kur imt pinigų, ko- tėm anksčiau. '
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SUKAKTYS Vinco Krėvės dzūkai ir lietuviai
Kadaise Švedijoje literatūrinės Nobelio 

premijos (teikimo proga susitiko du litera
tūros didieji — švedė Selma Lagerldf ir vo
kietis Tomas Mann. Abu dalijosi įspūdžiais, 
abu stebėjosi. Jiems abiems buvo keista: 
abu Nobelio literatūros premijas gavo už 
tokius veikalus, už kuriuos nei tikėjosi, nei 
laukė. Lagerldf savo „Padavimus apie Ge
stą Derlingą“ rašiusi savo šeimai — tokie 
jie namiškiams buvę artimi, pažįstami, mie
li, nes savi. Ne tik Švediškai savi, bet tiesiog 
lagerldfiškai. O Tomas Mann ta proga pri
sipažino, kad jo „Buddenbrockai“ — tai be
veik sukūrybinta Mannų vokiška šeimos 
istorija, rašytojo duoklė savajai šeimai, Iš 
kurios jis gavo talentą ir kuriai jis jautė 
skolą: tegu bent per knygą, bent per sukū- 
rybintą savo gyvenimą pasidžiaugia savim!

O išėjo kitaip: už tuos veikalus jie gavo 
aukščiausią literatūrinį įvertinimą, už tas 
— labai Švedišką ir labai vokišką — savo 
namų istorijas, labai intymias ir perdėm 
tautines, bet, matyt, nuoširdžiausiai parašy
tas, nes tai, ką jie šituose veikaluose rašė, 
buvo jiems puikiai pažįstama, sava ir miela. 
Jie tuose veikaluose bus gražiausiai išreiškę 
savo tautinį genijų, ištraukę jį pačių savo 
širdies gelmių, nes kiekvienas žmogus yra 
savo tautos narys, ir kas jį supa nuo pat 
gimimo dienos, kas ten renkasi, tas tautos 
nariui rašytojui iškyla lyg koks nunokęs 
kūrybinis vaisius, nešiotas metų metus čia 
pat, savyje, savo širdyje, visuose savo po
jūčiuose.

Su tokiom mintim mes kreipiame akis į 
Vįnco Krėvės kūrybą. Krėvės kūrybinė ska
lė labai plati: jis ir novelistas, ir dramatur
gas, ir savosios praeities pasakintojas, ir 
tokių plataus masto visuotinėmis temonis 
dalikų, kaip „Dangaus ir žemės sūnus“, 
autorius. Kai „Dainavos šalies padavimuo
se" jis visu savo talentu ir puikiomis sti
listinėmis priemonėmis vaizduoja roman
tinę karžygių Lietuvą ir jos žmogaus idealus, 
kai .Šarūne' maištingos dvasios kunigaikštis, 
tegu ir prievartos priemonėmis, jungia į vie
nas rankas Lietuvą, „Skirgailoje“, „Min
dauge" - atitinkamus Lietuvos istorinius lū
žius, tai tikrasis, gyvasis, pats sau ir skaity
tojui bene artimiausias bus realistinis dzū
kas — „Šiaudinės pastogės“ Krėvė.

Dideli kiti Krėvė veikalai. Toks „Šarūnas"
— tai vienintelis toks platus Lietuvos liomis dienomis išsiųsta anksčiau, negu šis 
praeities epas, rašytojo sukurta legendomis 
paremta didžiulė mūsų praeities iliada, nes 
liaudies kūrėjai mums paliko tik lyrinių 
dainų lobyną ir epines pasakas, iš kurių 
neiškyla didieji herojai, kaip iš Homero 
poemų, kaip iš vokiškų Nibelungų, kaip iš 
prancūziškų žygio dainų. Krėvės įnašas čia 
labai didelis.

Bet vis dėlto iš realistinių novelių mes 
atpažįstame to meto dzūką, kaip iš Vaižgan
to „Pragiedrulių“ daugiur šviesų aukštaitį. 
Čia yra Krėvės Buddenbrockai ir gestos 
Berlingai — tie Budraičiai, Traibėnai, Kal
pokai, Kasiuliai, Rupeikos, Dvainiai.

Jei savo metu literatūros kritikai, vesda
mi paralelę tarp Šarūno ir Krėvės, buvo 
tuo metodu išaiškinę, kad Šarūnas, tas Dai
navos vienytojas, kai kuriomis ypatybėmis 
primena patį Krėvę, tai šitaip pat mes ga
lėtume išvesti, kad daugelis Vaižganto 
„Pragiedrulių“ žmonių yra pats autorius — 
giedras, judrus, išradingas, veržlus, tautos 
reikalais besisielojąs. Rašytojas, aišku, savo 
veikėjus sukuria šiuo ar tuo panašius į savo 
paties skeveldras, jei jau net Dievas žmogų 

-nulipdė panašų į save . . . Bet būtų klaida 
tvirtinti, kad Vaižganto šeševilkiukai ar

Vizgirda yra vien pats Vaižgantas, nes jie 
visi yra aukštaičiai, kaip ir Vaižgantas, tarp 
kurių jis gimė ir užaugo. Juo labiau Krėvės 
realistinių dalykų žmonės yra dzūkai su 
savo kampo charakteriu ir papročiais, tokie 
beveik visi maištininkai, kaip ir Krėvės Ša
rūnas, kuris taip pat yra dzūkas!

Viena Krėvės dzūkų ypatybė, rodos la
bai dzūkiška, tai ta, kad šitie be maišto ne
galintieji gyventi žmonės, staigūs sangvini
kai, vis planuoja išsiveržti, vis mėgina su
kelti audras, net ir sukelia kartais, bet dar 
audringiau išgyvena savo darbo rezultatus 
arba tiesiog palūžta prieš pat veiksmui 
įvykstant, ir visi planai tada subyra.

Motyvų čia besama labai įvairių.
Štai Dvainis, vis vargų bėdų slegiamas, 

prieina išvados, kad nei žemėje, nei danguje 
nėra teisybės. Ledai, kam muša, kam ne, 
jam visus javus išguldo. Pasiutęs šuo bū
tinai jo kiaulę apkramto. Žąseliai būtinai 
jo visi išgaišta. Ir arklius kiti praganė žy
dui, o jo — kunigui. Dėl to jį apima toks 
apmaudas, kad šventą dieną pradeda kirsti 
medį. „Na, kad gi tu man taip, Dievuli, tai 
ir aš tau taipogi! Tu man už mano maldas 
gero neduodi, taigi aš tau ir nesimelsiu, bet, 
ot gi, ką padarysiu. Ot, ten mišias kunigas 
laiko, o aš mišką kirsiu! Ot gi!“ kalba jis. 
Savo darbo jis nusigando tuojau pat, o gale 
Dvainis sako žmonai: „Duokš man visus 
pinigus: eisiu pas kunigą, užpirksiu mi
šias ..."

Kitas maištininkas, Traibėnas, visą ke
lią kalba savo kūmui, kaip jis išsakys kuni
gui tiesą į akis, ir rodos, turėjo nemaža 
pagrindo maištauti, perdaug jau širdy buvo

prisirinkę, o įėjo klebonijon, pamatė kuni
gu ir „jo narsumas taip staiga pranyko, jog 
pamiršo visą elgesį, kurį sau iš anksto jau, 
dar eidamas per miestelį, buvo sudėjęs“. 
Maištas baigėsi tuo, kad jis padovanojo 10 
rublių klebonijai statyti.

Rupeika turėjo prisigerti, kad galėtų 
žmoną pamokyti, ir jam širdy per viršų 
būta kartumo, bet „pamokęs“ visą savaitę 
nedrįso pirkion įeiti.

Tur būt, gražiausiai, žmoniškiausiai pa
lūžta „Galvažudžio“ Kalpokas. Bėdos taip 
pat ne tvoromis, o juo vaikščioja. Pagaliau 
dar viena — piemuo Petriukas užmuša jo 
kiaulę. Už šitą nelaimę jau jis augino kerštą 
pienenukui, jau žadėjo gerai nukulti, kai 
tik paugas. Bet kai nutaiko progą, nugali 
Kalpoką žmogus, ir jis ,pats neseniai apsi
verkęs, maldo kūkčiojantį piemenuką.

V. Krėvė savo realistine kūryba daug kuo 
skiriasi nuo kitų mūsų realistų rašytojų: 
jis nei tendencingas, nei ryžtasi mokyti, nei 
jo žmonės maišosi visuomenėje. Tai pa
prasti žmonės su savo maištinga lietuviška 
dvasia, ir rašytojas rodo juos mums tik iš 
psichologinių užkampių, kartu piešdamas 
ir dzūkiškojo kaimo buitį.

Jei mūsų literatūra, mažos tautos talentų 
sukurta, dėl kalbos varžtų nepasiekia tarp
tautinės arenos, tai ji savo žmonėms pats 
tikrasis šaltinis semtis ir semtis dvasiai 
maisto. Kaip švedas iš Gestos Berlingo, vo
kietis iš Buddenbrockų, taip lietuvis iš Kal
pokų ir Šarūnų, iš Dvainių ir Skirgailų gali 
susirasti, kas jį kelia aukščiau pilkosios kas
dienybės. Kas nenorėtų didžiuotis Skirgaila 
ar Šarūnu, sukurtais mūsų rašytojo iš mūsų

pačių praeities? Kas neras savęs, kad ir ne- ruoštis profftOraf, brt 9U ncprttaiBna aąty- 
dzūkas, Kalpokuose ir Dvainiuose, ir Trai-Wga: pakeisti tikėjimą. V. Krėvė nesutinka, 
bėnuose, ir Budraičiuose? Jie dzūkai, jie 
lietuviai, jie — tai mes, lietuvių tautos vai
kai, maištingi ir atlaidūs, planuojantieji ir 
šnipštą padarantieji, žmonės, kokie esam 
ir kokius mūsų rašytojas parodo mums pa
tiems.

ir tik po didelių pastangų įsikuria Baka 
mieste, gaudamas mokytojo darbą. 1919 m. 
paskiriamis Lietuvos atstovu Azerbaidžiano 
respublikai. 1920 m. grįžta Lietuvon, dirba 
šviet. ministerijoje, radegaoja „Skaitymus". 
Nuo 1922 m. profesoriauja universitete (tai 
ilgametis Hum. M. fakulteto dekanas). 
1940 m. kurį laiką Paleckio vyriausybės na
rys. Nuo antrosios bolševikų okupacijos pa
sitraukia į Austriją, o paskui išvažiuoja į 
Ameriką, ten profesoriauja ir toliau rašo

V. Krėvei-Mickevičiui spalio 17 d. sukako 
70 metų. Tai dzūkas (ginSęs 1882 m. spalio 
17 d. Subartonių kaime, Merkinės par., Aly
taus apsk.). Baigęs 4 klases, buvo įstojęs „Dangaus ir žemės sūntf. 
kunigų seminarijon, bet iš jos išstojo. 1904 
m. išlaiko egzaminus brandos atestatui gau
ti, įstoja į Kijevo universitetą, paskui stu
dijuoja Vienoje ir Lvove. 1908 m. baigia 
Lvovo universitetą ir gauna filosofijos dak
taro laipsnį; tais pačiais metais įsigyja ma
gistro laipsnį ir gauna aukso medalį. Jam 
pasiūloma pasilikti prie universiteto ir

Tremtyje išėjo jo „Dangaus ir žemės sū
nus“ I d., taip pat perspausdinta „šiaudi
nėj pastogėj“, „Raganius“ ir „Dainavos ša
lies padamimai".

V. Krėvė ne tik rašytojas, bet ir tautosa
kininkas, išleidęs Lietuvoje net kelis tauto
sakos rinkinius. B. KAZIMIERAITIS.

Užsieniečiu Spaudos Paroda Vokietijoje
Vokietijoje veikianti užsieniečių žurnalistų 

sąjunga (Association of the Free Press of 
Central and Eastern Europe, Baltic and 
Balkan in Germany), kurion susitelkė Vo
kietijoje išeinančios tremtinių spaudos re
daktoriai ir leidėjai, spalio 10—11 dienomis 
turėjo visuotiną susirinkimą. Susirinkimas 
įvyko Miincheno rutošėj. f oficialiąją susi
rinkimo dalį htsilankė visa eilė aukštų sve
čių (atstovai Bavarijos vyriausybės pabėgė
lių reikalams, Aukštojo Komisaro pabėgėlių 
reikalams atstovas, užsienio spaudos, spau-

Tremties pastogėje

TREMTIES leidykla išleidžia Dr. Vinco Kudirkos raštus
Kol šis TREMTIES numeris pasieks skai

tytoją, visus tuos lietuviškosios spaudos 
talkininkus, kurie iš anksto užsisakė TREM
TIES leidyklos žadėtą išleisti rašytojo Ro
mano Spalio didelės intrigos ir plačios 
apimties Jaunimui ir suaugusiems apysaką 
GATVES BERNIUKO NUOTYKIAI, juos 
508 puslapių mėlynuose drobės viršeliuose 
knyga jau turės būti pasiekusi, nes ji ke-

TREMTIES numeris.

doje ir to meto šviesuomenės pastangas bu
dinti lietuvio sąmonę laisvam ir nepriklau
somam gyvenimui. Ir tais laikais, kaip ir 
išgyvenamo dabartinio sunkmečio dienomis, 
būta negerovių, kurias Kudirka „Tėvynės 
Varpuose“ kelia, kad būtų laiku pašalintos 
ir kad tuo būdu negausios pajėgos būtų su
telktos kovai dėl Lietuvos laisvės. TREM
TIES Leidykla, ryždamasi išleisti Kudirkos 
raštus, mano, jog dabartiniu metu būtinas 
gilesnis ir dažnesnis susimąstymas 
Lietuvos ir lietuviškaisiais klausimais. O 
tokiam susimąstymui kaip tik geriausiu 
šaltiniu gali būti Dr. Vinco Kudirkos, Lie
tuvos Himno autoriaus, raštai, kuriuose di
dysis kovotojas dėl Lietuvos laisvės kilusių 
audrų metais ragina nenusiminti, bet, vietoje 
kritus į beviltiškumą, glaudinti riles h* de
rinti jėgas.

TREMTIES Leidykla naująjį leidinį — 
GATVES BERNIUKO NUOTYKIAI - ati
duodama į lietuviškosios visuomenės ran
kas, drįsta tikėti, kad jis susilauks reikiamo 
dėmesio ir kiekviena šeima šią knygą (gis 
sau ar savo atžalynui, kad jis tuo būdu jau
nuose metuose prisirištų prie lietuviškos 
knygos, o tuo pačiu pamėgtų jas skaityti 
gimtąja kalba.

Pasitikėdama lietuviškosios visuomenės 
tremtyje dėmesio nuolatinumu lietuviškajai 
knygai, TREMTIES Leidykla sekančiuoju 
leidiniu ryžtasi išleisti didžiojo kovotojo dėl 
Lietuvos laisvės Dr. Vinco Kudirkos 
raštus, kurie ir Lietuvoje Jau buvo tapę 
bibliografine retenybe ir teprieinami di
džiosiose bibliotekoje. Ryžtamasi vienoje 
knygoje išleisti Dr. Vinco Kudirkos ori
ginaliąją kūrybą, pradedant eilė
raščiais, satyromis, kaip Lietuvos Tilto At- w ............. .
siminimai, Siame TREMTIES numeryje ™‘orlM vaJ»- lūkėjusieji Iš anksto knygos 
pradėti spausdinti VIRŠININKAI ir kito- kainą bus skaitomi garbės prenume- 
mis. ir baigiant „ Tėvynės Varpais“, ta di- r a t o r I a i s ir Jų pavardės, kaipo kukli 
džiąja Ir nesenstančia ano meto kronika, padėka už talką, skelbiamos laikraštyje 
vaizduojančia Lietuvą caristinėje priespau- TREMTIS ir išleidžiamoje knygoje. Tiesa,

Dr. Vinco Kudirkos TREMTIES leidyklos 
išleidžiami raštai iš spaudos išeis ateinan
čių metų pradžioje, apie kovo mėnesį. Toks 
laiko tarpas leidyklai reikalingas sutelkti 
jėgoms (t. y. surinkti pinigams už paskuti
niuosius du leidinius), kad būtų įmanu užsi
mojimą įtikrovinti. Taip pat TREMTIES 
Leidykla tikisi, kad ji susiras talkininkų 
lietuviškosios spaudos mylėtojų tarpe, kaip 
kad jų įvairiomis progomis buvo suradusi. 
Dėl to leidykla skelbia Dr. Vinco Kudirkos 
raštams išleisti talkininkų-garbės prenume-

garbės prenumerata buvo skelbiama ir iš
leidžiant GATVES BERNIUKO NUOTY
KIUS. Tesusilaukta 107, atkreipusių dė
mesį į leidyklos akciją. Palyginti tai kuklus 
skaičius, tačiau tuo pačiu didelis leidyklai 
padrąsinimas, kad ji, išleidusi knygą, tam 
tikrą jos dalį su malonumu gali pasiųsti sa
vo talkininkams.

Kudirkos raštai (visa kūryba vienoje 
stambioje knygoje) atsieis penkis ameriki
nius vienetus, gi Vokietijoje gyvenantiems 
tautiečiams 16 DM. Garbės prenumerata 
pradedama priimti nuo lapkričio pradžios. 
Užsakymus galima siųsti tiesiog TREM
TIES leidyklai šiuo adresu:

Simas Miglinas, 
o/o TREMTIS

(13 b) Memmingen
Postfach 2, Germany, 

arba TREMTIES Leidyklos atstovybėms:
1) Amerikoje surinkę prenumeratą 

TREMTIES talkininkai ją nukreipia 
Mr. B. Jaclkevičiui (560 Grant Ave., 
Brooklyn 8, N. Y.),

2) Kanadoje: Mr. Aug. Kuolui, 143 
Claremont St. Toronto, Ont..

3) Anglijoje: Mr. K. Barauskas,
12 Mayfield Rd., Eccles, Manchester 
(Knyga atsieis 2. sv.),

4) Australijoe: Mr. P. Lukošiūnas, 
Box 1665 M., G.P.O., Adelaide, S.A.

TREMTIES leidykla tikisi, kad išleisda
ma šį vertingą veikalą, Lietuvos Himno 
autoriaus raštus, iš lietuviškosios visuome
nės susilauks reikiamo dėmesio.

TREMTIES LEIDYKLA.

dos agentūrų ir radio atstovai). Susirinkimo 
proga buvo suruošta spaudos paroda, duo
danti Vokietijoje išeinančios užsieniečių 
spaudos apypilnį vaizdą. Buvo išstatyti 13 
tautybių (kurių atstovai sudaro kalbamą 
laikraštininkų sąjungą) šiuo metu išeiną 29 
laikraščiai įvairiomis kalbimos ir šiaip leidi
niai knygų bei brošiūrų pavidale. Be TREM
TIES ir TREMTIES leidyklos leidinių, paro
doje buvo išstatyti ELTOS biuletenis ir 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos leidžiamie
ji biuleteniai vokiečių ir lietuvių kalba, 
VLIKo memorandumų rinkinys, Vizgir
dos leidiniai VILNIUS ir LIETUVIŲ LIAU
DIES MENAS. Lietuviškasis parodoje sky
rius darė pačio turiningiausio iš 13 tautybių 
skyriaus vaizdą. Ypač atsilankiusių svečių 
dėmesį atkreipė TREMTIES leidyklos lei
dinių skoningas ir puošnus išleidimas. Pa
našiai išleistų leidinių nesimatė kitų tauty
bių skyriuose.

Pasibaigus oficialiai laikraštininkų susi
rinkimo daliai, toliau vyko uždaras sąjun- • 
gos atstovų susirinkimas, kurio metu aptar
ti ateities darbo metmenys ir išrinkta val
dyba. Pirmininku perrinktas Dr. V. C Dumi
trescu. Laikraštininkų sąjunga ir toliau pasi
ryžusi leisti vokiečių kalba FREIE PRESSE 
KORESPONDEZ biuletenį, kuris yjaač vo
kiečių laikraštininkų ir Vokietijoje reziduo
jančių užsienio spaudos atstovų teigiamai 
vertinamas. Iki šiol šio biuletenio jau iš
leisti 4 numeriai. Paskutiniajame numery- 
pateikti du straipsniai iš TREMTIES.

TREMTIES BIČIULIŲ —•
KANADOJE DĖMESIUI

Kanadoje gyveną TREMTIES Bičiuliai 
ateity prašomi už laikraštį TREMTIS pre
numeratos (mokėjimus daryti per TREM
TIES generalinį atstovą visai Kanadai Mr. 
Aug. Kuolą (143 Claremont St., Toronto, 
Ont.). Per šią atstovybę galima užsisakyti 
visus TREMTIES leidinius. TREMTIES 
Leidyklos atstovas, Mr. Aug. Kuolas, yra 
paprašytas palaikyti ryšį su TREMTIES 
skaitytojais Kanadoje ir vesti atsiskaity
mus. Tatai daroma skaitytojų patogumui. 
Tačiau pasitaiko, kad TREMTIES skaity
tojas, turėdamas kurių kitų reikalų su Lei
dykla, kartu pasiunčia jai tiesiogiai prenu
meratą. Tatai taip pat galima daryti, kaip 
kas laiko patogiau. ,

Dabar tik laukė gerų to pasekmių. O kad abejotino 
dalyko laukt visada neramu, tai nerimastį šiuo žygių 
malšino degtine.

— Kas bus, Pogoda Nenastjėvna? — klausia Krugio
durovas savo pačią tarp dviejų stiklelių.

— Bus gerai! — atsako tuoj Pogoda Nenastjevna bai
sa, neleidžiančiu abejot. Jai vis rodėsi, kad jeigu nebū
tų gerai, tai viršininkas gali paliept, kad būtų gerai. Tai 
ko dar čia abejot?

Tokiais žodžiais suramintas gėrė viršininkas dvigu
bai tiek: ta! iš nerimasties, tai iš džiaugsmo.

Kada rabinas pasakė: „neškite aukas“, tą pačią dieną, 
pas viršininko duris jau laukė žydelis. Pogodos Nenast- 
jevnos paklausta, kas yra, užuot atsakiusi, tarnaitė, pra
sidariusi duris pranešė, kad „laukia su reikalu“. Virši
ninkas užsidarė kabineto duris, pirmiau įsileidęs žydą 
Tas, linguodamas galva ir rinkdamas švelniausius žo
džius, nedrąsiai prabilo:

— Ponas viršininke! Mes žydeliai jau, Dievui dėkui, 
perleidome daug viršininkų, su visais gražiai gyveno
me: ir jie, Dieve, duok jiems sveikatą, gelbėdavo mus 
reikale, ir mes jų nepamiršdavome. Žinote ką ponas 
viršininke, turime mes čia tokį reikalą, mažą reikalėlį, 
tik be pono viršininko žodžio negalime atlikt.

Išpasakojęs, koks reikalas ir kuo gali viršininkas 
pagelbėt, žydelis baigė:

— Ponas viršininke! Būkite tokie geri: neatsakykite 
mums, varguoliams žydeliams!

Su paskutiniais žodžiais atgniaužė delną ir pakišo 
Kruglodurovui 25-rublinę.

Viršininkas, kuris visą laiką stovėjo išsitiesęs ir tylė
jo, dar labiau išsitiesė. Atsimindamas patarimą, kad 
reikia pasibrangint, suriko:

— Von!
Žydelis persigandęs staiga atgniaužė kairiąją ranką 

k. išimdamas « jos suglamžytą 10-rublinę, drebančiu 
balsu atsiliepė:

— Nu, ponas viršininke, nepykite! Aš buvau užmir- 
kad dar kitoje rankoje turėjau,..
Pašol von, šuns vaikei —- suriko dar baisiau ne tiek 

bvangindamasis, kiek Iš piktumo, kad žydas jį norėjo 
prigaut.

Žydas, išėjęs, nubėgo pas sero bendrus Ir išpasakojo 
kas atsitiko.

—Tai nieko,—tarė vienas,—tik, matyt, jis iš tų, kurie 
iš pradžių branginasi, o paskui atpinga. O kad jis ima, 
tai tikras dalykas: kas jis būtų per viršininkas, jeigu 
neimtų? Taigi nepasigailėkime dabar išsyk duoti jam 
šimtinę, nors šitas reikalas tiek nevertas, bet paskiau 
kitais atsitikimais atsigriebsime, kai viršininkas atpigs. 
Kad tik sykį pradėtų imt... Tegul dabar ima, kiek pats 
nori, paskui priversime imt tiek, kiek mes duosime. Tu
rėjome juk reikalų ne su vienu viršininku. Jeigu jis 
būtų ir kitoks, tai vis tiek nekenkia pabandyt.

Tas išmintingas patarimas visus įtikino, ir žydai su
tarė siųst jau kitą savo bendrą su šimtine.

Krugiodurovas, nesulaukdamas sugrįžtant žydo, pra
dėjo gailėtis.

— Ar tik ne daug pasibranginau? Kad nepagadin
čiau geros apie save nuomonės! Negerai padariau neat
siklausęs Matviejevo, nuo kiek pradėt! — kartojo sau 
visą vakarą.

Trečią dieną tarnaitė vėl pranešė: „laukia su reika
lu“. Viršininkas vėl užsidarė kabinete. įsileidęs žydą, 
tik nusistebėjo, kad jau ne tas pats. Žydas, ilgai nelauk
damas, pradėjo:

—, Ponas viršininke! Yra čia menkas reikalėlis. Aną 
dieną buvome atsiuntę vieną žydeli su ponu viršininku 
pasikalbėti, tik tas žydelis, atsiprašau poną viršininką, 
toks prastas, kvailas: jis nemokėjo su ponu viršininku 
elgtis ir padarė mums gėdą. Ponas viršininke, nepykite, 
kad aš drįstu prašyt nepamiršt mūsų reikalo, — baigė 
žydas ir ištiesė ant stalo visą šimtinę.

— Taigi žinokite, kaip dera elgtis su vyriausybe! — 
tarė Krugiodurovas visa savo viršininkystės didybe.

Atliko reikalą taip, kaip pamokė žydas, paėmė šim
tinę ir, sėdėdamas paskui vienas, taip pats su savim 
kalbėjo:

— Žiūrėk, prakeikta sėkla! Apskrities viršininkui 
kiša 25 rublius! Tai šuns drąsumas! Gėda imt. Šimtinė 
— tai kas kita. Niekas nepasakys: Vakkanalijus Vziat- 
kovičius ima dešimtinėmis. Ne! Vakkanalijus Vziatko- 
vičius ima šimtinėmis! Tegul tik viena šimtinė, bet visgi 
šimtinė, ir tiek paimt tai jau ne gėda ...

Neužmiršo pasigirt pačiai, kad jau pradžia yra.
Dabar Krugiodurovas laimino Matviejevo pamokymą, 

laimino savo pačios patarimą, laimino Apvaizdą, kuri 
liepė pasauliui turėt viršininkus, laimino degtinę, su ku

ria galima pasidalyt džiaugsmą.
Vakkanalijus Vziatkovičius, kaip matėme, nenuma

nė, nei kas yra apskritis, nei kokios, viršininko pareigos. 
Bet tuose dalykuose gaudavo patarimą iš savo pagelbi- 
ninko, o reikalus su žydeliais, kurie pradėjo lankytis 
pas viršininką gana dažnai, jau ne tik su savo, bet ir su 
krikščionių „reikalais“, atlikdavo pats, ypač kad žydai 
pamokydavo, ką reikia daryt, kad niekas iš valdininkų 
apie nieką nežinotų.

• *
*

Tuo tarpu atvažiavo į Naupilę Miškagalių valsčiaus 
raštininkas Pstrumskis.

Užbėgęs pas Dinę, paklausė:
O ką? Kas girdėt?
— Ui, jau pats iš rankos Ima. — atsakė Dinė, žino

dama, kokia naujiena yra Pstrumskiui reikalinga.
— šitaip? Na. tai, Dinuke, žiūrėk, kad visko užtektų, 

nes vakare turėsiu svečių.
Pasakęs tai, išėjo atlikt savo reikalų ir pasikviest pas 

Dinę raštinės valdininkų: tai jis darydavo visada, kai 
tik atvažiuodavo j Naupilę.

— Tai, vyručiai, pasirodo, kad iš tokio didelio debe
sio nebuvo nė lašo lietaus, — kalbėjo Pstrumskis su val
dininkais užkandžiaudamas.

— O jau buvome nusiminę, —- tarė vienas tęsdamas 
iš lėto.

— Jau būt buvę striuka, — atsiliepė kitas kraipy
damas galvą ir lyg netikėdamas, kad nelaimė jau pra
slinko.

— O ilgai laikėsi, — tarė trečias. — Tik ką tu su žy
dais! Neatleido, iki savo padarė ...

—... ir davė mums viršininką tokį, koks reikalin
gas, — perkirto Pstrumskis. — E, vyrai, neprapulsime, 
tiktai laikykimės! Vivat viršininkas!

Gėrė per visą naktį.
Rytojaus dieną Pstrumskis, sugrįžęs namo, nusiuntė 

savo bičiuliams, taigi valsčių raštininkams, Dykulių 
Kuznickiui ir Žioplių Bavolskiui, tik tokį raštelį: ima. 
Bičiuliams to papako — suprato.

Tas trumpas, bet toks reikšmingas žodis „ima“ aplė
kė visą apskritį ir sugrąžino ramuną visiems, kurie buvo 
iš pradžių nusiminę. Apskritis vėl įstojo į senąsias vė
žes, iš kurių buvo lyg ir iškrypusi.

H
Reikėjo naujam viršininkui susipažint su savo apskri

tim, t. y. atlankyt Zydpilės magistratą ir valsčių rašti
nes Apskrityje buvo iš viso dešimt valsčių. Tiktai dvie
juose valsčiuose vaitais buvo žmonės, suprantą savo 
pareigas ir patys jas einą. Bet kitų valsčių vaitai vos mo
kėjo pasirašyt, o iš pareigų žinojo tik tiek, kada reikia 
užsikabint „blekę“. Todėl tuose valsčiuose visa valdžia 
priklausė raštininkams, dažniausiai iš Lenkijos atkly- 
dusiems, kažin iš kur ir kažin su kokia sąžine. Darė, ką 
norėjo, su aklu vaitu. Darė, ką norėjo, su valsčium, 
žinodami, kad už viską atsakys vaitas, valsčiaus išrink
tas. Tik tie raštininkai nesinaudojo pilnai savo laisve, 
kurie neturėjo, anot žmonių, „galvos" arba kurių sąži
nės dar ne visai buvo užmigusios. Didžiausi tarp rašti
ninkų ponai buvo trys jau mums pažįstami: Miškagalių 
Pstrumskis, Dykulių Kuznickis ir Žioplių Bavolskfs. 
Vakkanalijus Vziatkovičius nežinojo, kam reikalingi 
valsčiuje vaitai su raštininkais ir ko iš jų galima reika
laut. Žinojo tik, kad jis pats apskrities viršininkas ir kad 
vaitai su raštininkais turi jo klausyt.

Pirmiausia Krugiodurovas išsirengė į Zydpilę. Bur
mistras sutiko jį, kaipo viršininką, labai gražiai, parodė 
raštinę, šį tą paaiškino ir nusivedė paš save užkąst. Čia 
burmistras, didelis gudruolis, žinodamas jau, su kuo tari 
reikalą, tiesiog sako:

—- Supažindinęs poną viršininką su magistrato daly
kais, turiu supažindint ir su tais dalykais, kurių magi
strato popieriuose nerasime, o už kuriuos galite, ponas 
viršininke, kartais mane nekaltai nubart. Miestas su
deda 80 rublių per metus ugniagesių prietaisams taisyt. 
Taisymui išleidžia kur kas mažiau (klek — nepasakė), 
taigi iš tos sumos šiek tiek lieka. Lieka taipgi nuo gatvių 
apšvietimo, nuo panaktinių samdymo ir t. t. Pinigus 
tuos grąžint miestui netinka: paskui nenorėtų visai jų 
mokėt. Jau nuo seniau „įvesta“, kad tuos pinigus dali
nasi tarp savęs apskrities viršininkas ir burmistras. Da
bar štai tariu surinkęs 30 rublių, kuriuos, ponas virši
ninke, tuo tarpu priimkite. Toliau surinksiu daugiau.

Krugiodurovas, matydamas, kad burmistras taip drą
siai ir atvirai kalba, įtikėjo ir nesibiaurėjo priimt 30 
rublių, nors iki 100 toli dar šaukė. Pergulėjęs Žydpilėjeį 
anksti rytą nuketeavo į Maškagaftų valsčių.
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redaktorius.

Vilniaus gyventojai iškeliami iš Vilniaus

Šių metų pavasari iš Vilniaus miesto cen
tro buvo pradėtas gyventojų iškėlimas I 
miesto pakraščius. Vilniaus centro gyven
tojai gaudavo įsakymą butus apleisti 3—7 
dienų laikotarpy. Tokie {sakymai palietė ne 
tik pavienius gyventojus, bet ir eilę ištaigų, 
kurioms išsikeliant patarta išsisklaidyti, 
t. y. kad viena ištaiga nebūtų įkurdinta 
vienose patalpose, bet jos atskiri skyriai 
būtų įkurdinti skyrium.

Iškeliami iš miesto centro gyventojai dau
giausia buvo įkurdinami kitoj Neries pusėj. 
Tik valstybinių {staigų tarnautojai gavo tei
sę apsigyventi Rasų ir Užupio rajonuose.

Gyventojus iškeldinus Vilniuje pagausėjo 
rusų karininkų Šeimų, kurios buvo įkurdi
namos mažesniuose pastatuose.

Įstaigų devcntralizaciją ir iš Vilniaus cen
tro gyventojų iškėlimą vilniečiai sieja su 
sovietų kariniais pasirengimais.

Gatvių pavadinimų pakeitimai Vilniuje

Lietuvos {jungimo sovietinių respublikų 
tarpan 12 metų sukakties proga Vilniuje

TREMTIES INFORMACIJA
Brangūs tremtiniams butai. PLB Vokie

tijos Krašto Valdyba savo informacijose 
skelbia, jog prie Stuttgarto amerikiečių 
lėšomis pastatyti gyvenamiejie blokai 
tremtiniams, tačiau vokiečių administracija 
deda pastangų tuose blokuose apgyvendinti 
vokiečius pabėgėlius, bet ne užsieniečius. 
Be to, jei ir apgyvendina užsieniečius — 
jiems skiria mažą gyvenamųjų patalpų plo
tą ir reikalauja išpūstos nuomos.

Vargo mokykloms ir vaikų darželiams iš
laikyti Vokietijoje, PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos duomenimis, reikalinga metų 
ketvirčiui 3 000 DM.

Koplytėlė žuvusiems pagerbti. Rugsėjo 
21' d. kaime prie Bad Ems (Vakarų Vokieti
joje), pašventinta koplytėlė pagerbti visų 
tautų karuose žuvusius karius. Šios koply
tėlės pašventinimo iškilmėse dalyvavo Bad 
Kreuznacho ir Kaiserslautern lietuvių dar
bo bei sargybų kuopų atstovai. Be eilės kitų 
kalbėtojų, lietuvių vardu kalbėjo kpt. Be- 
rentas. Lietuvių vardu buvo padėtas vaini
kas. Šios koplytėlės statybą aukomis parėmė 
ir lietuvių kuopų vyrai.

Stovy k lose
Tarnybinis lietuvių karininkų pasitari

mas. Vytauto Didžiojo Sargybų Kuopoje 
Bad Kreuznache rugsėjo 20 {vyko lietuvių 
kuopų vadų suvažiavimas, kuriame pa
kviestas dalyvavo VLIKo VT pirmininkas 
K. Zaikauskas, VT nariai Brakas ir Šidiš
kis, Sielovados Tvarkytojas Tėvas Berna
tonis, lietuviai ryšio karininkai. Suvašiavi- 
mo metu aptarti lietuvių darbo ir sargybų 
kuopų tarnybinio pobūdžio klausimai, pa
sikeista mintimis Lietuvos laisvinimo 
klausimais.

Koncertas kuopoje. Spalio 4 d. Vytauto 
Didžio Sargybų Kuopoje buvo suruoštas 
koncertas, kurio programą atliko muz. F, 
Strolia ir smuikininkas V. Petrovas.

Vasario 16 Gimnazijos sportininkai spa
lio 17 d. Hamburge sužaidė stalo teniso 
rungtynes su vokiečių gimnazijos (Eim- 
biittel) rinktine. Vasario 16 Gimnazijos te
nisininkai laimėjo 7:3 santykiu.

Toliau sekė Vasario 16 Gimnazijos krep
šininkų susitikimas su šiaurės Vokietijos 
krepšinio meisteriu ETV Eimsbūttel, kur{ 
lietuvių Vasario 16 Gimnazijos krepšininkai 
nugalėjo santykiu 28:29. Žaidė šie Vasario 
16 Gimnazijos krepšininkai: P. Kazirskas,

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai
Pranešimas artimiesiems 

Pranešu giminėms ir pažjstamicms, kad šių 
metų 8 mėn. 25 d. 20 vai. po siunkios ligos 
mirė mano brangus vyras ir tėvas 

DR. VINCAS TEKORIUS.
Palaidotas VIII—28 d. Bad-Krcuznach ka
pinėse.

Nuliūdusi žmona
Irena Tekorius 

Ir sūnus Algis.

Trečias karas bus, aišku ...
Taip, aišku, bus trečias pasaulinis karas, 

tušai bus nugalėti, Lietuva atgaus nepri
klausomybę ir visas jai priklausančias že
mes. Mes grįšime atstatinėti sugriautą savo 
.tėvynę. Aš būsiu aukštas valstybės parei
gūnas, Karapilio mieste turėsiu apygardos 
įstaigą ir man bus reikalinga nebjauri se
kretorė bei kandidatė į žmonas... Skirtin

1952. X. 22.

buvo pastatytas Lenino paminklas, gi Lu
kiškių aikštė, kurioje paminklas pastatytas, 
pavadinta Lenino aikšte (paskutiniais me
tais ji vadinta Tarybų Aikšte). Gedimino 
gatvė Vilniuje pavadinta Stalino prospektu.

Kiek turi kolchozininkai Lietuvoje dirbti

Kokias darbo normas per dieną turi atlik
ti Lietuvos kolchozininkai, šiek tiek ryškė
ja iš pateikiamų duomenų:

Vienas vežėjas vasaros metu per 
dieną privalo suvežti 12 vežimų avižų arba 
12—13 vežimų žirnių. Vežėjas pats turi ve
žimą pakrauti ir iškrauti. Dviem vežėjams 
teduodamas vienas šiaudų mynikas.

A r i k a s poriniu plūgu per dieną privalo 
užarti 0,7 ha.

Rugių 7 kirtėjai per dieną trumpa- 
kotėm dalgėm turi nukirsti 2 ha rugių plotą, 
nukirstus rugius surišti ir juos sustatyti { 
gubas.

Kas neatlieka per dieną nustatytos nor
mos, jis negauna dienos darbo {skaitos. To
kiam iš sekančios dienos darbo priskaitoma 
neatliktos darbo normos dalis.

V.Kempka, L.Venclovas, V. Birieta, V. Bra- 
kauskas, V. Raižys, Ed. Polkis.

Memmlngeno stovykloje, kuroje šiuo me
tu apgyvendinta apie 400 lietuvių, naujai 
įšvęstas kun. Lukošiūnas spalio pradžioje 
atlaikė pirmąsias Mišias. Kun. Lukošiūnas 
toliau vyksta studijuoti Belgijon.

* Užsidarius iki šiol Memmlngeno sto
vykloje veikusiai lietuvių pradinei mo
kyklai, nuo šio rudens suorganizuota Vargo 
Mokykla, kuriai vadovauja Povilavičienė.

Perkels j erdvesnes patalpas. Memminge- 
no pakrašty jau pastatyt! blokai, į kuriuos 
numatoma perkelti tremtinius užsieniečius, 
lig šiol gyvenusius buvusiose kareivinėse. 
Manoma, jog iki Naujų Metų naujieji pas
tatai bus įrengti.

Garbės prenumeratoriai
TREMTIES Leidyklos išleistą jaunimui 

R. Spalio apysaką GATVES BERNIUKO 
NUOTYKIAI, prieš veikalui išeinant iš 
anksto užsisakė ir laikomi garbės prenu
meratoriais:

78) Mr. Edvardas Varekojis, USA,
79) Elena Vyšniaukienė, Vokietija,
80) Mr. V. Gegeckas, Šveicarija,
81) Mrs. Delfiną Trlčienė, USA,
82) Mrs. Z. Juškevičienė, USA,
83) . Mr. V. Vaškys, USA,
84) Mr. Pranas Ivanauskas, Anglija,
85) Mr. J. Adomaitis, Anglija,
86) Mr. J. Sonda, USA,
87) Mr. John E. Gilun, USA,
88) Rūta ir Kęstutis Urbučiukai, USA,
89) Miss O. S., USA,
90) Mr. Juozas-Rimgaudas Riauba,

Australija,
91) Mr. Vytautas Strauskas, Australija,
92) Miss Gražina Sirutytfc, Australija,
93) Mr. Vytautas Levickas, Australija,
94) Mr. Gytis Danta, Australija,
95) Mr. Jonas Mockūnas, Australija,
96) Mr. Antans Krausas, Australija,
97) Mr. Izidorius Gestartas, Australija,
98) Mrs. Stasė Svambarienė, Australija,
99) Mr. Jonas Kemėšis, Australija,

100) Mr. Viktoras Adomavičius, Australija,
101) Vyt. Zoromskis, Vokietija,
102) Mr. Kazimieras Jankus, Anglija,
103) Mr. Juozas Keršys, Anglija,
104) Mr. Jonas Bėžys, Kanada,
105) Mr. VI. Pauža, USA,
106) Sr. St. Jaseliūnas, Brazilija,
107) Mr. Antanas Ramanauskas, Australija.

ga tikyba ir vaikai — ne kliūtys. Neintell- 
gentės ir per jaunos tenesikreipia. Atitin
kama kandidatė prašymą, parašytą laiško 
forma, siunčia jau dabar, adresuodama šio 
laikraščio redakcijai, pažymint:

„Perduoti Aukštam Pareigūnui"
PS: Gautus atsiliepimus redakcija nukreips 
adresatui. Red.

Lietuvių dėmesiui
Lietuvis, dirbąs laikrodžių prekyboje, gali 

aprūpinti įvairių rūšių laikrodžiais savo 
tautiečius pigiausiomis kainomis. Užsaky
mai išpildomi ir paštu. Taip pat ryšys pa- 
lakomas su užsieniu. Pareikalavus siun
čiami prospektai.

Kreiptis:
VI. Skeivys,

Schwenningen/N.
Wiesenstr. 67 — Germany.

pabėgėlių k.lawmaw

Tarpvalstybinio Imigracijos Komiteto 
PICMME Vokietijoje direktorius Pierre Ja
cobsons spaudai pateikė informacijų, ku
riose sakoma, kad spalio 1 d. Ženevoje tarp 
šio komiteto ir amerikiečių vyriausybės 
buvęs pasirašytas susitarimas transporto 
reikalu pabėgėliams iš rytų bloko sričių 
perkelti į užjūrines šalis. Toliau direktorius 
Tarpvalstybinio Imigracijos Komiteto pa
reiškė, jog vadovaujantis apytiksliais ap
skaičiavimais, kalbamas susitarimas sudy- 
rys sąlygas dar iki šių metų pabaigos tūk
stančiams pabėgėlių išvykti į užjūrines ša
lis. Imigracijai į užjūrius būsią naudojami 
pinigai iš amerikinių šaltinių, būtent iš 
Fondo Dabartiniam Saugumui.

Spaudai pateiktoje informacijoje plačiau 
neužsimena, | kurias būtent užjūrio šalis 
bus sudarytos sąlygos išemigruoti pabėgė
liams iš rytų bloko sričių, ir būtent kurie 
pabėgėliai' turimi galvoje.

PABĖGĖLIŲ KLAUSIMAS SPRĘSTINAS 
TARPTAUTINIU KELIU

t Spalio pradžioje MUnchene {vyko pirma
sis tarptautinio pobūdžio pasitarimas pa
bėgėlių problemai gvildenti. Siame pasitari
me dalyvavo atstovai iš įvairių šalių. Pasi
tarimo metu buvo sudarytas paruošiamasis 
prezidiumas Europos pabėgėlių klausimams 
gvildenti. Sis prezidiumas savo būstinę nu
mato {steigti Strassburge. Pasitarimo metu 
kalbėtojų buvo pareikšta, jog pabėgėlių 
klausimas tegalima bus išspręsti tarptauti
niu mastu, bendradarbiaujant tiek šalims, 
slegiančioms pabėgėlių naštos, tiek šalims, 
galinčioms prisidėti pabėgėlių klausimą 
spręsti pas save priimant tėvynės netekusių 
žmonių.

Šiaip jau gilesnio įžvalgumo į tremtinių 
bei benamių padėti kalbamuose pasitari
muose kaip nebuvo justi. Tevyravo ve- 
damoj mintis — surasti būdų atsikratyti 
pabėgėliais, juos nuo savęs atitolinant.

20 TAUTŲ SVARSTĖ EMIGRACIJOS 
KLAUSIMUS

Ženeva. Spalio 13 dieną Ženevoje, Šveica
rijoje, prasidėjo konferencija emigracijos 
klausimais. Konferencijoje dalyvavo atstovai 
20 valstybių, sudarančių tarpvalstybinę emi- 
gracios organizaciją, sutrumpintai vadina
mą PICMME. Pirmasis konferencijos klau
simas — sudaryti galimybes PICMME atlik
ti imigracijos į užjūrius uždavinius arba ją 
uždaryti. PICMME buvo sudaryta 1951 me
tais gruodžio 5d.Brūssclyje ir turėjo viene- 
rių metų būvyje į užjūrio šalis nukeldinti 
100 000 europiečių. Dalį lėšų parūpino ame
rikinių organizacijų šaltiniai, gi dalis turėjo 
būti padengta narių — valstybių įnašais. 
Tačiau tikrovė parodė, kad pats sunkiau
sias klausimas, yra lėšos. Iki šiol PICMME 
pastangomis į užjūrines šalis išemigravo 
(aštuonių veiklos mėnesių laikotarpyje) 
62 808 asmens. Įvažiavimą į užjūrines šalis 
sunkino ir eilės kraštų išleisti nauji nuos
tatai, varžą naujų imigrantų atvykimą. Pa
našiai pasielgė Australija, Kanada. Uždel
simas imigracijos įstatymo į JAV taip pat 
buvęs kliuviniu daugiau europiečių pasiekti 
užjūrines šalis. Gi stoka lėšų emigracijos 
organizacijai PICMME buvusi svarbiausia 
kliūtimi sklandžiau vykdyti pasiimtuosius 
darbus.

Kalbamoji konferencija (kuri nebuvo pa

Sutartos naujos emigracines galimybės

Kanados universitete galima lietuviškai 
mokytis

Montrealis. Montrealio universitete (Ka
nadoje) nor{ studijuoti lietuviai gali paskai
tų klausyti gimtąją kalba. Jei rasis didesnis 
klausytojų skaičius, numatoma atsidaryti 
Baltų Institutą.

Britai susidomėjo lietuviu akordeonistu

Londonas. Šių metų pavasari Oldhame, 
Britanijoje, įvyko muzikos kunkursas, ku
riame dalyvavo lietuvis akordeonistas 
J. Kulvietis, tame konkurse laimėjęs pir
mąją vietą. Spalio mėnesi Britanijos radio 
siųstuvas BBC pakvietė J. Kulvieti koncer
tui. Ta pačia proga kai kurie J. Kulviečio 
akordeonu atlikti kūriniai buvo įgroti į 
plokšteles.

Lietuvis šachmatų turnyre Stockholme

Stockholmas. Rugsėjo antroje pusėje 
Švedijoje įvyko tarptautinis šachmatų tur
nyras, kuriame dalyvavo lietuvis šachmati
ninkas P. Vaitonis, praėjusiais metais tapęs 
Kanados šachmatų meisteriu. Kadangi tur
nyras vyko ne tarpvalstybiniame ženkle, o 
kaipo individualinės varžybos, Vaitonis, 
nors ir siųstas Kanados šachmatininkų są
jungos (ir paremtis lietuvių visuomenės), 
tačiau savo dalyvavimu galėjo sudaryti pro
gą priminti tragšką Lietuvos likamą.

Britanijos lietuviai krepšininkai 
Prancūzijoje

Paryžius. Britanijos lietuvių sportininkų 
„Kovo“ krepšininkai dalyvavo Prancūzi
joje ir turėjo susitikimus su prancūzų žy
mesnėmis krepšinio komandomis. Nors ko- 
viečiai pirmaujančios persvaros nepasiekė, 
tačiau savo apsilankymu sudarė progą 
prancūzų spaudai užsiminti apie Lietuvą, 
buvusi Europos krepšinio meisterį. Kovie- 
čių žaidimas buvo vertintas teigiamai. Ta 
pačia proga vietos sporto spaudoje buvo 
pažymima, kad eilė lietuvių krepšininkų 
žaidžia Rusijos rinktinėje, ir kad lietuvis 
Ruzgys kelis metus buvo Prancūzijos krep
šinio treneris. 

sibaigus išleidžiant TREMTĮ ir jos nutari
mai nežinomi. Red.) svarbiausiu uždavi
niu laikė suradimą šėlų, kad PICMME ga
lėtų atlikti emigracinius uždavinius. An
truoju aiškinamuoju klausimu konferencija 
buvo iškėlusi ryškinimą imigracijos į užjū
rius galimybių. Iki šiol JAV, Australija ir 
Kanada buvo pačios svarbiausios imigran
tus priglaudžiančios šalys. Į jas užsidarius 
imigracinėms galimybėms, tuo pačiu sulė
tėjo emigracija iš Europos.

NAUJI PABĖGĖLIAI IS RYTŲ 
VOKIETIJOS

Berlynas. Iš Rytų Vokietijos vokiečių pa
bėgėlių bangos Vakarų Vokietitijon bei į 
Vakarinius Berlyno sektorius ir toliau nesi
liauja. Vien per Giesseno pereinamąją sto
vyklą rugsėjo mėnesi perėjo 2798 vokiečių 
nauji pabėgėliai.

Be civilių gyventojų, nemaža { Vakarus 
pabėga Rytų Vokietijos liaudies milicinin
kų pareigūnų. Nuo 1950 metų šių metų spa
lio mėnesio iš Rytų Vokietijos į Vakarus 
pabėgo 5638 vokiečių liaudies milicininkai.

Užkirsti kelią pabėgėliams patekti į Va
karus, rytų Berlyno sektoriaus riboje pas
kutiniu metu {rengiami iki 8 metrų aukščio 
sargybų bokštai.

Atsiųsta paminėti
LIETUVA, politikos žurnalas, Nr. 1, 

1952 liepos-rugsėjo mėnesio. Leidžia Pata
riamoji Lietuvių Grupė prie Laisvosios 
Europos Komiteto New Jorke. Redaguo
ja^. Audėnas, Dr. Br. Nemickas. V. Raste
nis, V. Vaitiekūnas.

Žurnalas LIETUVA numatomas leisti 
keturis kartus per metus. Pirmajame nume
ryje eilė straipsnių Lietuvos laisvinimo 
klausimais. Pateikiama svarstymų būsimos 
Lietuvos ūkio ir socialinės politikos klaisi- 
mais. Apžvalgoje peržvelgiama tarptauti
nė padėtis, pateikiamos nuotrupos iš VLIKo 
darbų ir kt. veiksnių. Vertingas skyrius 
Dokumentai, kuriame pateikiami Di
džiojo Vilniaus Seimo nutarimai; JAV lie
tuvių 1914 metų deklaracija; 1916 metų 
Berno Konferencijos rezoliucija; 1916 metų 
Lozanos Konferencijos nutarimas; 1917 me
tais JAV Lietuvių Tarybos pareiškimas pre
zidentui Vilsonui; 1917 metų Rusijos Lie
tuvių Seimo nutarimas; 1917 metų Vilniaus 
Konferencijos nutarimai, Vasario 16 aktas 
ir kt.

Algirdas Margcris. SLIUPTABNIAI. Ame
rikos Lietuvių tautinio ir kultūrinio atgi
mimo laikų istorinis romanas. Išleistas Lite
ratūros ir Mokslo Draugų Čikagoje. 652 pusi.

Algirdas Margcris. ŠIRDIES RŪMAI. Ro
manas, keliąs šeimos problemas. Išleistas 
Čikagoje. 450 pusi. Kaina 4 dol.

Algirdas Margeris. ČIKAGOS ŠEŠĖ
LIAI. Amerikinio gyvenimo tikrovės vaiz
dai. 316 pusi. Kaina 3 dol.

Balys Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS, 
poezija. Iliustravo Viktoras Bričkus. 92 pusi. 
Išleido Baltija Kanadoje.

TREMTIES LIKIMAS 
priklauso ne vien nuo laikraščio redakci
jos, bet ir nuo skaitytojų laiku atsiskaity
mo už gaunamą laikrašti. Metai jau eina 
prie pabaigos, beliko tik trys mėnesiai, o 
dar žymi TREMTIES prenumeratorių dalis 
nėra atsiskaitę. Atsiskaitymas už Šiuos me
tus parodys, ar toliau įmanu TREMTĮ leis
ti. Laukiamas Tamstos prenumeratos pa
dengimas, jei tatai iki šiol nėra padaryta.

Lietuvių šokiai per televiziją

Montrealis. Montrealy, Kanadoje, numa
tomi televizijos programoje parodyti įvai
rių tautų liaudies šokius. Lietuvaitė Biru
tė Vaitkūnaitė mūsų liaudies mėgiamą 
„Sustą“ paruošė televizijai. Šokį atlieka ke
turios šokėjos (N. Kličiūtė, Jūratė Narbu
taitė, Silvija Pakulytė ir Ina Sipelytė), Vait- 
kūnaitės meninio šokio studijos mokinės. 
Komisija „Sustą“ pripažino televizos trans
liacijai paruoštą tinkamai.

Tre jnties
JAV:

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

Mr. W. Stuogis 
1037 Darrow Ave, 
Evanston*. Ill.

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

Mr. B. Jaclkeviclus
c/o „Pašvaistė“

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

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

Australijoje:
Mr. P. Lukošiūnas

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

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

Keliais 
sakiniais

Indams nereikės auginti ryžių, nes ga
mins dirbtinus. Indijos mokslininkams pa
sisekė iš augalinio pieno pagaminti dirbti
nus ryžius ir dirbtiną varškę. Dirbtini ryžiai 
turį daugiau vitaminų ir kalcijumo už ti
kruosius ryžius. Jų skonis nieku nesiskiriąs 
nuo natūralių ryžių. Dirbtini ryžiai ir varš
kė plačiu mastu bus pradėta gaminti po 
aštuonių mėnesių. Tuo tarpu šių gaminių 
tebuvę pagaminti maži kiekiai ir jais pavai
šinti spaudos atstovai. Kadangi Indijoje 
nuolat jaučiama didelė maisto stoka ir kas 
metai daug žmonių badu miršta, manoma, 
kad sintetiniu būdu gaminant ryžius ir 
varškę bus pašalintas maisto trūkumas.

Lietuviai — būdingiausi europiečiai. Pa
ryžiuje yra Žmogaus Muziejus (Trokadero 
rūmuose), vaizduojąs žemės rutulio gyven
tojo tipą. Siame muziejuje gana platusEuro- 
pos skyrius, kuriame Lietuvos vardas pri
menamas eilę kartų. Kalbamame skyriuje 
lietuviškoji tautodailė užima žymią vietą, 
gi lietuvio tipas skaitomas atstovaująs 
būdingiausio europiečio tipą. Jauno lietu
vio fotografija išstatyta tarp mongolo ir 
negro nuotraukų, tuo pažymint, kad euro
pietis yra šių kraštutinumų sintezė. Toliau 
Žmogaus Muziejaus Europos skyriuje iš
statytas didelis Lietuvos žemėlapis.

Amerikos išlaidos Korėjoje. Korėjos ka
ras nė iš vieno krašto nepareikalauja to
kių didelių išlaidų, kaip iš JAV. Ameri
kiečių šaltiniai rodo, kad Amerikos Jung
tinėms Valstybėms ginklų tiekimas Korė- 
jon ir rūpinimasis civiliais gyventojais 
nuo 1950 metų birželio 25 dienos iki 
1951 metų lapkričio 24 dienos atsiėjo 187 
milijonus ir 673 578 dol., tai yra per 11 mili
jonų dolerių kiekvieną mėnesį. Tačiau dar 
nežinomi šių metų tiekimų Korėjon duone- 
nys. Jie gali būti dar didesni, negu pirmai
siais ir antraisiais karo metais.

Vicnabėgis trauknys — ateities susisieki
mo priemonė? Spalio mėnesį Vokietijoje, 
prieKolno.buvo išbandytas naujo tipo trau
kinio modelis, pagamintas pagal švedo pra
monininko Dr. Axel Lenox Wemner-Gren 
idėją. Didėjant pasauly susisiekimui, A. L. 
Wemner-Gren manymu, reikia ieškoti nau
jų būdų susisiekimui, kad jis būtų ir grei
tesnis ir tuo pačiu mažintų susisiekimo ne
laimes. Vadovaujantis šia idėja vokiečių 
inžinierių pagamintas vienbėgis traukinys, 
kurio modelis pasiekė 140 km į valandą. 
Tačiau apskaičiuojama, kad pagal modelį 
pagaminus normalų naujo tipo vienbėgį 
traukinį, jis per valandą pasieks per 300 
kilometrų ir konkuruos visus traukinius. 
Konstrukcijos paprastumas įgalina naujo 
tipo traukiniui bėgį pravesti ir virš miestų. 
Nauju traukinio tipu rodo dideli susidomė
jimą kitų šalių susiekimo srities žinovai. 
Tai esąs ateities traukinys, pareiškė ban
dymą mačiusieji stebėtojai. Naujo tipo vie- 
nabėgiui traukiniui duotas „Alweg“ vardas, 
kurį sudaro šio traukinio minties iškėlėjo 
švedo ir pavardės pirmosios raidės.

Nors karai sunaikina milijonus žmonių, 
bet pasauly gyventojų skaičius smarkiai 
didėja. Buvusio karo pasėkoje daug žmonių 
žuvo, tačiau pasaulyje gyventojų skaičius 
ne tik kad nesumažėjo, bet dargi padidėjo. 
Tatai patvirtina Jungtinių Tautų Pasau
linė Sveikatos Organizacija, kurios surinkti 
duomenys rodo, jog nuo 1933 metų pasau
lyje gyventojų padidėję trimis milijonais
(3 000 000). Tuo pačiu statistika rodo, Jog 
pokariniais metais daugiau gimsta ber
niukų negu mergaičių. Tos pat organizaci
jos surinkti duomenys rodo, jog šiuo metu 
daugiausia mirimų įvyksta pasauly nuo 
širdies negalavimų. Didžiausias mirtingu
mas yra Egipte, gi svarbiausia mirimų prie
žastimi senatvė būva Islandijoj, kur didžiu
ma gyventojų temiršta sulaukę ilgo am
žiaus.

Nieko nelaukęs užsisakyk TREMTIES 
leidyklos numatomus išleisti Dr. Vinco Ku
dirkos raštus. Iš anksto užsisakiusieji 
lengvins šio didžiulio veikalo išleidimą. 
Knygos kaina ir užsisakymo sąlygos 3 šio 
numerio puslapy.

atstovybes
Argentinoje:

Sr. L. Kančauskas
Calle Paso de Burgos 1788, 

Avellaneda, Buenos Airei. 
Belgijoje:

Mr. Br. Paškevičius
87 Rue Vertbois Montegnee, 
Liez—Lieg-e

Brazilijoje:
Sr. St. Jaseliūnas,

Av. Churchill 94-11’ S/l.ltt 
Rio de J'S-oeiro, BraslL 

Kanadoje:
Mr. Aug. Kuolas.

143 Claremont St.
Toronto, Ont.

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

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

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