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Savomis temomis

Sava gimnazija
Siame TREMTIES numeryje spausdina

mas Vokietijos Lietuvių Bendruomenės va
dovybės atsišaukimas aukų reikalu pirkti 
Vasario 16-sios Gimnazijos rūmams. Rū
mai jau užpirkti, įmokėti rankpinigiai, su
daryta sutartis, kad vienierių metų būvyje 
bus sumokėta sutarta pinigų suma — 
200 000 DM. Be to, kad į nupirktas patalpas 
galėtų keltis gimnazija, reikalingas remon
tas, kuris pareikalaus apie 100 000 DM. Tad 
iš viso pasaulio lietuviams reikia vienerlų 
metų būvyje suaukoti apie 75 000 dolerių.

Ar aukų kėliu palyginti per toki trumpą 
laiką pavyks sutelkti vis dėlto stamboką 
sumą — parodys ateitie. Latviai, mūsų kai
mynai, jau anksčiau Vokietijoje nupirko 
pili, taip pat apleistus rūmus, kuriems davė 
Beržainės vardą ir ten įrengia bendrabuti 
savo invadidams. Rūmus dekoruoja latvių 
tautodailės tautiniais motyvais. Jei mūsų 
kaimynai tatai istengė padaryti, neatrody
tų, kad mes negalėtume ar neįstengtume 
sutelkti tuos 75 000 dolerių, juoba, kad lie
tuvių laisvajame pasaulyje yra žymiai dau
giau, negu latvių. Tik, žinoma, telkiant 
aukas būtinas reikalo supratimas. Sava 
gimnazija Vakarų Vokietijoje nuosavose 
patalpose, su erdviu žemės sklypu, apaugu
siu ąžuolynu. Tiesa, čia kadai buvęs stam
bus ąžuolynas, paskutiniais metais žymia 
dalimi iškirstas, bepaliko jaunesni ąžuo
lai, kurių skaičius siekiąs 300.

Rašant šiuo klausimu neturima žinių, ar 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė, daryda
ma sutarti minėtoms gimnazijai patalpoms 
pirkti, išsiaiškino su vietos vokiečių krašto 
vyriausybės švietimo įstaigomis dėl galimy
bių gimnazijai perkelti, ar čia perkėlus 
gimnaziją ir toliau bent keli jos mokytojai 
bus apmokami, kaip kad Vasario 16-sios 
Gimnazijai esant Diepholze. Tačiau jei vie
ni ar kiti klausimai neišaiškinti, nebūtų, 
atrodytų, pagrindo vietos vokiečių įstai
goms daryti kliūčių lietuvių gimnazijai įsi
kurti įsigytose patalpose. ‘

Numatytų ir sutartimi įsipareigotų pas
tatų įsigijimas nėra vien Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės Vadovybės reikalas. Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės Vadovybė 
čia te(dėjo savo drąsos įnašą, drjsdama pa
sirašyti sutarti. Gi pačių gimnazijai patalpų 
su sklypu (gijimas gula ant visų laisvajame 
pasaulyje gyvenančių lietuvių. Jei bus pa
rodytas reikalo supratimas — nors ir ne
maža reikalingoji pinigų suma galės būti 
sutelkta. Pačioje Vokietijoje, aišku, reika
lingoji suma negalės būti sutelkta. Tačiau 
ir čia gyveną lietuviai, ypač turi pastovų 
darbą ar besiverčią kitu kuriuo verslu, jei 
kiekvienas prisidėtų — jau būtų sutelkta 
šiokia tokia sumelė. Apytikriu apskaičia
vimu Vakarų Vokietijoje šiuo metu yra per 
300 lietuvių, kurių mėnesio atlygnimai pra
šoka 300 DM. Jei kiekvienas pastoviai dir
bąs (čia nekalbama apie tuos tautiečius, 
kurie verčiasi gaudami kuklias socialamto 
bedarbio paramas) įsipareigotų bent po 
50 DM prisidėti prie lietuvių gimnazijai 
patalpų pirkimo — jau tie apytikrūs 300 
dirbančiųjų Vokietijoje galėtų suteltl 15 000 
DM. Gi jei atitinkamu įnašu prisidėtų iš
emigravę tautiečiai, bent tie, kurie gali, ku
rie neturi šeimoje sergančių ir P n., gim
nazijos pirkimui įnešdami apie 12 dol., tai 
žiūrėkit nepilni 6000 aukotojų sutelktų rei
kiamą sumą.

Ateities klausimais
B. Raila „Vienybėje“ kelia susirūpinimo, 

jog ne svetur pabėgusių, pavergtą gimtinę 
palikusių reikalas rūpintis, kokia bus atei
ties Lietuva... Gi pasitaiko, kurie pana
šiomis temomis kalba ir rūpinasi, ar grįžę | 
išlaisvintą Lietuvą atgaus dvarus, fabrikus, 
ūkius, namus... Ta proga straipsnio auto
rius kliūva už vieno sakinio TREMTYJE 
pasisakymo dėl „Lietuvos“ žurnale pasiro
džiusių nuosavybės teisių atstatymo išlais
vintoje Lietuvoje svarstymų. „Vienybės“ 
straipsnio autorius teigia: „Šitokiais klau
simais lemiamai nuspręs tie, kurie gyvena 
ir gyvens Lietuvoje, kurie po išlaisvinimo 
bus tėvynėje ...“

Kalbant išlaisvintos Lietuvos klausimais, 
kai sakoma, kad tai ar tai lemiamai nuspręs 
tie, kurie paliko krašte, manding kuriamos 
nerealios iliuzijos. Pirmiausia nežinia, atė
jus išlaisvinimo valandai, kokios krašte bus 
palikusios jėgos. Kiekvienu atveju Lietuvai 
atstatyti bus reikalinga visų lietuvių ben
dra talka. Tų lietuvių, kurie bus apsi
sprendę už Lietuvą, o ne įsikūrimą kuriame 
nors krašte asmeniško patogumo ar kuriais 
kitais motyvais. Skirstymas Jie“ ir „mes“, 
anie „turės teisę“, o šitie „teisių neturės“ 
tėra neatsargi negausių jėgų skaldymo iš
raiška. Juk ir Pirmojo Pasaulinio Karo me-

Visiems laisvojo pasaulio Lietuviams
ELTA. Mirus Statiniui, naujieji Krem

liaus valdovai pradėjo plačiu mastu veiklą, 
rodydami laisvam demokratiniam pasauliui 
tariamai taikingą Sovietų Sąjungos posūki 
iš pagrindų visos savo politikos ir grįžimą 
į teise ir žmoniškumu pagrįstą santvarką.

Tai įprasta Lenino, Stalino ir dabar Ma- 
lenkovo pasekta bolševikų apgaulės taktika, 
kartojama tuomet, kai jiems reikia atsik
vėpti ir sustiprėti. Kas juos pažįsta ir pri
simena NEPo ir kitus tolygius bolševikų 
klastingus žygius, žino, kad tai seni, tik 
pakartotinai ta ar kita forma vartojami 
laisvajam pasauliui pavergti spąstai.

Mes, lietuviai, bolševikus pažįstame la
bai gerai — ir jų teoriją, ir jų praktiką. Vi
sa tai patyremė išeidami visą bolševikų pa
vergtai tautai atneštą kančių ir priespau
dos, kalinimo ir trėmimo, bado ir šalčio, 
baimės ir teroro, asmenų ir tautos naikini
mo — genocido pragarą.

Dėl to linkusiam ta bolševikų sukta tak
tika patikėti pasauliui visu objektyvumu ir 
atsakingumu skelbiame ir, išeidami iš savo 
išeivio Šventos pareigos, nenustosime skel
bę ir įtikinėję, kad visa tai yra tik bolševi
kų suktas manevras Vakarų demokratinei 
visuomenei suskaldyti ir sukliudyti laisva
jam pasauliui taip apsiginkluoti, jog toli
mesnė Sovietų agresija pasidarytų nebeį
manoma. Antra, — kad jie galėtų užgrobtas 
valstybes nekliudomai laikyti savo ranko
se ir pagaliau tuo būdu galėtų lengviau pa
vergti pasilikusį laisvėje pasaulį. Ir trečia, 
— kad ta Malenkovo taktika jie paleidžia 
tik naują miglų uždangą Sovietų imperialz- 
mui pridengti ir tikrovei nuslėpti.

Gerai žinodami, kad Sovietų Sąjunga, su
laužydama tarptautines sutartis, nuo An
trojo karo pradžios yra užgrobusi vienoje 
Europoje daugiau kaip 100 milijonų žmonių 
gyvenamas žemes ir nieko nedaro jos pa
vergtų kraštų laisvei grąžinti, mes negalime 
kitaip vertinti Ir visos dabartinės Sovietų 
taktikos, kaip laikydami tai nauju dideliu 
apgaulės bandymu.

Sovietų gera valia būtų galima tik tada 
patikėti, jei jie pradėtų šalinti visus laisvų
jų tautų pagrobimo padarinius, nustotų 
skriaudę pavergtas tautas ir pradėtų už pa
darytąsias skriaudas atsilyginti, pirmon 
galvon jei Sovietai grąžintų Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai bei kitoms pavergtoms vals
tybėms laisvę ir nepriklausomybę. Tačiau 
ta linkme jie ničnieko nėra padarę ir nė 
puse žodžio tuo reikalu nėra prasitarę.

Laisvajame pasaulyje yra pastebimas pa
linkimas patikėti naujaisiais Sovietų vy

tais dalis lietuvių pasitraukė iš Lietuvos, 
apsigyveno Rusijoje. Kiti paliko karo var
gus vargti namie. Lietuvą atkuriant visos 
pajėgos buvo reikalingos. Pirmaisiais so
vietų okupacijos metais visa eilė lietuvių 
pasitraukė iš Lietuvos. Kiti, žymioj dalis, 
paliko joje. Gi kai po metų ar kiek daugiau 
pasitraukusieji gr|žo į partizanų, kankinių 
ir sukilėlių krauju aplaistytą Lietuvą, rodos 
niekas neklausė jų paso. Tokie klausimai 
nebūtų sveiki ir ateity, atsikuriančioj Lie
tuvoj, jei tokios teks mums sulaukti. Būsi
mai Lietuvai bus reikalinga kiekviena pa
jėga. Net ir tas, kuris gr|š pilna pinigine 
dolerių, atsikuriančioj Lietuvoj paslstaty- 
damas namus jau prisidės prie krašto at
statymo, nors faktiškai namus statysis sau.

Ateities Lietuva bus tokia, kokią lietuviai 
bendromis Jėgomis atkurs; galios (statymai 
ir patvarkymai tokie, kokius Lietuvos gy
ventojai priims.

Kai dėl nuosavybės teisės — ji taip pat 
tegalės būti tvarkoma (statymų keliu. Valia 
šiandien šiuo klausimu turėti vieną ar kitą 
pažiūrą, tačiau bet koks bandymas toliau 
palaikyti suvalstybinimo principą, kaip pa
sigirdo panašus samprotavimas, turėtų 
neigiamus atgarsius. Būsimai Lietuvai tu
rės būti paruošti tokie vidaus tvarkos 
nuostatai, kad atkeltų, o neužkeltų vartus 
jon susirinkti visame pasaulyje išsklidu- 
siems jos žmonėms. Kas nepajėgs šitos rea
lybės suprasti, tai jau kitas reikalas.

Vokietija Ir bevalslybė 
Europa rytuose

„Vokiečių rytų politika — europėjinė po
litika.“ Tokia antrašte platų straipsni at
spausdino vokiečių laikraštis „Christ und 
Welt“. Tame straipsnyje sakoma, jog jau 
atėjęs metas vokiečiams aiškiai pasisakyti 
rytų politikos klausimais. Kalbant apie 
Jungtinę Europą, kurios klausimais kal
bama Strassburge, reikią atsiminti, kad dar 
yra ir rytų Europa. Tačiau Rytų Europos 
žmonės dar vis tausoją mintis, kad pirmiau 
turės būti atstatytos buvusios rytų Euro
poje valstybės, tautinės valstybės, ir tik po 

to būsią galima kalbėti sueuropinimo klau

liais. Mums tai sudaro rimtą pavojų. Todėl, 
kad dėl naujos bolševikų politikos nenu
kentėtų Lietuva ir jos reikalai, viso laisvo
jo pasaulio lietuviai kviečiami su ypatingu 
budrumu stovėti musų laisvės sargyboje ir 
vėl drąsiai ir garsiai prabilti i šio klausimo 
sprendėjus.

Mūsų šios dienos šūkis — JOKIŲ DERY
BŲ SU SOVIETAIS, JOKIŲ JIEMS NUO
LAIDŲ, KOL LIETUVOJE IR KITOSE JŲ 
PAVERGTOSE VALSTYBĖSE BUS BAIG
TA SOVIETŲ KARINE OKUPACIJA.

Siam šių dienų mūsų pagrindiniam šūkiui 
įgyvendinti kiekvieno krašto lietuviai per 
savo bendruomenių vyriausius organus ar 
kitas turimas specialiai sukurtas Lietuvai 
laisvinti organizacijas kreipiasi | savo gy
venamojo krašto vyriausybių galvas, vy
riausybes, parlamentus, JTO raštu ar žodžiu 
per delegacijas su šiais reikalavimais:
a) Sovietų kariuomenė turi būti nedelsiant 

atitraukta iŠ Lietuvos, o suvereninė Lie
tuvos Respublikos valdžia grąžinta tau
tai.

b) Nedelsiant turi būti pasiųsta l Lietuvą 
Jungtinių Tautų kariuomenė tvarkai pa
laikyti, piliečių saugumui garantuoti ir 
jų gyvybei apsaugoti nuo Sovietų ir jų 
agentų keršto veiksmų.

c) Speciali Jungtinių Tautų komisija turi 
prižiūrėti, kad rinkimai būtų vedami 
laisvai demokratišku būdu ir kad tuo 
būdu išrinkto Seimo sudarytoji Laikino
ji Vyriausybė tuoj perimtų Lietuvos val
dymą i savo rankas, ir

d) kad įžengus į Lietuvą Jungtinių Tautų 
kariuomenei, būtų sudarytos sąlygos 
tuoj gr|žti Lietuvon visiems ištremtie
siems j Rusiją bei į laisvąjį pasauli pasi
traukusiems lietuviams.

Šiose grumtynėse dėl laisvės ir teisių mes 
neprivalome išleisti iš akių ir tokio svarbaus 
veiksnio, kaip viešoji visuomenės opinija. 
Jai duoti teisingą krypti ir palenkti mūsų 
reikalų naudai turime panaudoti radiją ir 
spaudą mūsų gyvenamų kraštų žmonių kal
ba bei savo asmenines pažintis ir įtaką.

Šiuo metu mums svarbiausia, kad lais
vasis pasaulis nebūtų bolševikų dar kartą 
apgautas ir suklaidintas. Ypač mums svar
bu, kad visame pasaulyje susidarytų vie
ninga nuotaika pateikiant Sovietams griež
tus reikalavimus PIRMA PASALINTI SO
VIETŲ SMURTO PASEKMES, vadinasi — 
pasitraukti iš Lietuvos ir kitų jų pavergtų 
tautų žemių, ir TIK PASKUM KALBĖTI 
APIE TAIKĄ.

Siame žygyje testiprina mus, tepriduoda 

simais. Tai esanti klaidinga pažiūra. Kol 
Rytų valstybės bus išlaisvintos, dar gali 
praeiti kiek laiko. Per tą laiką gali 
būti, siekiant Europos apjungimo, tautinis 
valstybių suverenumas keliais laipsniais 
atribotas, jo atsisakant Jungtinės Europos 
labui. Dėl to vargu būtų tikslinga galvoti 
pirmiau atstatyti, kaip buvusias, Rytų Eu
ropoje valstybes, daryti aplinkini ilgesnį 
kelią, ir tik po to eiti prie Europos apjungi
mo bei jon įsijungimo regioniniais ar ku
riais kitais pagrindais. Tiesesnis, esą, ke
lias būtų europinio apjungimo bei susijun
gimo labui atsisakyti Europos rytuose (ir 
vidurio Europoje) tautinių valstybių euro
pinės idėjos labui. „Kas bandys rytų ar vi
durio Europoje restauruoti senas valdymo 
formas, tas seną parako statitlnę pildys 
naujiems konfliktams.“ Rytų Europoje, taip 
pat ir vidurio, vietoje buvusių valstybių tu
rėtų būti sudarytos „kalbinės bendruome
nės“, bet šios grupės neturėtų norėti vėl 
valstybėmis pasidaryti... Joms teturėtų 
būti palikta teisė, kas priklauso „tautai":

Klaipėdos klausimas Vokietijos 
spaudoje aktualus

Klaipėdos klausimas vokiečių spaudoje 
nuolat minimas. ELTA pateikia tokias in
formacijas:

„Vokiečių vyriausybė Klaipėdos krašto 
klausimo iki šiol niekur nekelia. Taip pat ir 
Vakarų Vokietijos vokiečiai juo maža ir ne
vienodai pasireiškia. Žemėlapiuose kai kur 
Klaipėdos kraštas priskiriamas prie Vokie
tijos, kai kur prie Lietuvos. Tačiau pabė
gėlių spaudoje, šventėse, susirinkimuose 
ir minėjimuose klausimas pastatomas visai 
kitaip. Ten griežtai ir besąlyginai Klaipė
dos kraštas skelbiamas vokiečių žeme ir 
Vokietijos dalimi. Daugelyje Vokietijos 
miestų paskelbtos „Memeler Strasse" arba 
„Memellandstrasse“. Mannheimo miesto ta
rybos administracinis skyrius 1953 m. kovo 
10 d. posėdyje vienu balsu sutiko būti Klai
pėdos miesto ir klaipėdiečių kūmu (Paten- 
stadt). Ten ateityje vyks klaipėdiečių vo
kiečių sąskrydžiai, bus komplektuojamas 
Klaipėdos archyvas, steigiamas klaipėdie

mums ryžto ir ištvermės kovoje dėl Lietu
vos laisvės ir teisių šie Baranausko žodžiai:

Kad tu, gude, nesulauktum, 
Nebus, kaip tu nori.
Bus kaip Dievas duos, 
Ne tavo užmačiai nedori.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

Pastaba: Visos organizacijos, pagrindinių 
org-jų padaliniai, draugijos ir susirinkimai 
kviečiami savo posėdžiuose, aptarus iškel
tus klausimus ir priėmus atitinkamas rezo
liucijas, siųsti jas atsišaukime nurodytoms 
įstaigoms, redakcijoms ir radiofonams. Visų 
kalbamu reikalu raštų nuorašus ir informa
cijas apie padarytus žygius prašome tuoj at
siųsti šiuo adresu: Informacijos Tarnyba, 
Reutlingen, Lederstrasse 94, Germany.

Praėjusi rudeni atsistatydinus Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui TrigveLie, 
JT nariuose kilo susirūpinimo dėl naujo 
sekretoriaus, kuris galėtų būti išrinktas so
vietams nevetavus. Pagaliau rasta išeitis: 
naujuoju Jungtinių Tautų sekretoriumi iš
rinktas Švedijos užsienio reikalų viceminls- 
teris Dag Hammarskjocld. Jungtinių Tautų 
sekretoriaus pareigos — daugiausiai pasau
ly apmokama tarnyba. Iliustracija USAD.

auklėjimo, mokyklų ir kultūros puoselėji
mo. Jau šiandien šia linkme reikėtų vesti 
konstruktyvūs pokalbiai su rytų Europos 
emigrantais...

TREMTIES manymu „Christ und Walt“ 
samprotavimai tam tikra prasme itin bū
dingi. šitokios koncepcijos politika dar va
dinama dvigubos etikos bei dvigubos mo
ralės politika: mums šitaip, o jums taip; 
kas mums galima, tas jums negalima. Žino
ma, tai tėra ne koks oficialus samprotavi
mas, bet atskiro laikraščio, nereiškiančio 
vyriausybės nuomonės. Tačiau, ryškinant 
vokiečių pažiūras rytų Europos klausimais, 
kiekvienu atveju su tomis pažiūromis įdo
mu susipažinti. Kai dėl pavojaus kilti nau
jiems konfliktams, jei vėl būtų atstatytos 
tautinės valstybės Rytų Europoje, tai čia 
bene minėto laikraščio bus kiek apsiriktą. 
Antrojo Pasaulinio Karo gimtinė buvo ne 
Europos rytuose. Kalbant apie jungtinę Eu
ropą, tai jon kelias tik tuo atveju bus leng
vesnis, kai kiekviena europinė valstybė bus 
lygiateisiu partneriu. Simas Miglinas.

čių vaikų našlaitynas, ten numatomas spau
dos ir leidėjų centras.

Klaipėdiečių, kaip ir kitų vokiečių pabė
gėlių, vokietinė pilietybė, kuri iki šiol ne 
visų įstaigų buvo vienodai tvarkoma, atei
tyje įgaus tvirtą statusą. Kovo viduryje Va
karų Vokietijos ministerių kabinetas per
davė parlamentui naują pilietybės įstatymo 
projektą, kuriame pasakyta, kad, neatsi
žvelgiant į tarptautinės teisės aiškinimus 
apie galiojimą ar negaliojimą Mlincheno 
sutarties, įpilietinimo patvarkymą buvu
siame Bohemijos ir Moravijos protektorate, 
įpilietinimo dekretus Aukštutinei Silezijai, 
Klaipėdos kraštui, Dancigu! etc., dabar ka
bineto paruoštasis įstatymas bus pagrindu 
nustatyti vokiečių pilietybei ir tada, jei vė
liau taikos sutartis arba kitokios tarptauti
nės sutartys nustatytų, kad nacių pagrin- 
dan paimti dėsniai kolektyviam įpilleini- 
mui būtų paskelbti negaliojančiais.

Klaipėdos krašto vokiečiai ir šiaip dar

VEIKLA
♦ Lietuvių delegacija pas JAV preziden

tą. Kovo 26 d. Jungtinių Amerikos Valsty
bių Prezidentas D. Eisenhoweris priėmė 
Amerikos Lietuvių Tarybos delegaciją, ku
ri prezidentui įteikė memorandumą. Memo
randume pažymima, jog prezidento Eisen- 
howerio politika pavergtoms tautoms, ly
giai ir lietuviams, teikia daug vilčių. Ame
rikos Lietuvių Taryba prašo JAV senatą 
ratifikuoti genocido konvenciją ir sudaryti 
kongrese komitetą ištirti apgaulingiems Pa
baltijo valstybių seimų rinkimams, kas bu
vo tų valstybių įjungimo Sovietų Sąjungon 
pasėka.

♦ Mlnisterio Zadeiklo pareiškimai. Ry
šium au sovietų vadovaujančių politikų pa
reiškimais, jog Maskvos politika *yra taikos 
politika, paremta teisės gerbimu, Lietuvos 
minister!* Vašingtone, P. Žadeikis, vietos 
įstaigoms pateikė pastabų dėl sovietų mi- 
nisterio pirmininko klaidinančių pareiški
mų, primindamas Lietuvos valstybės turė
tas sutartis su sovietais, kurie jas sulaužė, 
pavergdami Lietuvą.

♦ Min. Balutis (telkė britų vyriausybei 
notą. Lietuvos Ministeris Londone ryšium 
su vadinamąja naujosios Sovietų vyriausy
bės „taikos politika“ jteikė britų vy
riausybei notą. Įteiktoji nota pradėta 
Malenkovo pareiškimu, padarytu š. m. ko
vo 15 d., kuriame jis pasisakė, kad Sovietų 
taikos politika esanti pagrįsta kitų kraštų 
teisių respektavimu bei tarptautinių sutar
čių gerbimu. Lietuvos žmonės sveikintų to
kius pareiškimus, jeigu Sovietų vyriausy
bės žodžiai būtų paremti ir veiksmais. Lie
tuvos atžvilgiu tokiais veiksmais galėtų 
būti tik sulaužytų sutarčių ir Lietuvos su
verenumo. atstatymas bei jai padarytų 
skriaudų atitaisymas. ELTA.

♦ Europos lietuvių bendruomenių pirmi
ninkų suvažiavimas. Birželio antroje pusė
je Hannoveryje įvyksta antrasis Europos 
lietuvių bendruomenių pirmininkų suva
žiavimas, kuriame bus aptarti organiza
cinio pobūdžio klausimai. Pirmasis Euro
pos lietuvių bendruomenių pirmininkų su
važiavimas praėjusiais metais (vyko Lon
done. ( šiuometinį suvažiavimą laukiama 
atvykstant, visų Europos lietuvių bendruo
menių pirmininkų bei jų atstovų.

♦ Pulk. Škirpa kreipėsi vokiečių vyria u - 
sybėn. Buv. Lietuvos pasiuntinys Berlyne, 
pulk. Škirpa, pastaruoju metu kreipėsi Va
karų Vokietijos vyriausybėn dėl Lietuvos 
atstovimo tęstinumo pagrindu. Škirpos 
kreipimasis yra trečiasis lietuviškųjų 
veiksnių kreipimasis vokiečių vyriausy
bėn tuo pačiu klausimu. Pirmasis kreipėsi 
VLIKas, vėliau LDS min. St. Lozoraitis, o 
dabar pulk; Škirpa.

♦ Atsistatydino Amerikos laikinojo ko
miteto pirmininku. Šiuo metu jau įvai
riose šalyse, kur tik yra įsikūrusių lietu
vių, sudarytos lietuvių bendruomenės. 
Išimtį tesudaro pačios mažosios kolonijos, 
iki šiol dar neįšijungusios lietuvių ben- 
druomenėn, taip pat ir Amerika — pati 
didžiausia lietuvių kolonija, — kur ben
druomenės įsteigimas sutinka įvairių sun
kumų, kylančių iš pačių lietuvių. Tačiau 
bendruomenės organizavimo linkme ir 
JAV paskutiniu metu buvo padaryti pir
mieji žingsniai, įsisteigus Laikinam Orga
nizaciniam Komitetui, kuriam pirmininka
vo prel. Balkūnas. Pastaruoju laiku pati
riama, jog prel. Balkūnas iš LOK pirmi
ninko pareigų pasitraukė. Organizacinio 
darbo raidai tatai turės tam tikrų pasėkų.

♦ ELTA prancūzų kalba. Šiais metais 
ELTA buvo pradėta VLIKo VT informaci
jos tarybos leisti vokiečių kalba, kuria, pa
tiriama, rodomas susidomėjimas. Šiuo me
tu svarstomas klausimas pradėti ELTĄ 
leisti ir prancūzų kalba. Vėliau galimas 
ELTOS leidimas ir kitomis kalbomis.

♦ Atšaukti VLIKO įgaliotiniai. VLIKo 
Vykdomosios Tarybos užsienio reikalų 
tarnyba, siekdama aktyvinti Lietuvos lais
vinimo akciją, paruošė taisykles (vairiose 
šalyse steigti Lietuvos Laisvinimo Talkos 
ratelius. Ryšium su numatomu šios akci
jos plėtimu atšaukti iki šiol VLIKo turė
tieji įgaliotiniai. Iš VLIKo įgaliotinio pa
reigų atšauktas ir JAV buvęs įgaliotinis 
V. Sidzikauskas.

būdingai reiškiasi: prieš 3 jpetus Mūnchene 
(steigtas studentų ir filisterių sambūris 
„Ordensland“ (Ordino žemė) sukaktuvių 
proga pakėlė, o solėnizantai sutiko būti gar
bės nariais Dr. Ottomarą Schreiberį (buvusį 
Klaipėdos krašto direktorijos pirmininką), 
dabartini viceministeri pabėgėlių ministeri
joje (StaatssekretMr iro Bundesvertriebe- 
nenministerium) ir Rytprūsių rašytoją Ag
nes MiegeL“
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Eisenhowerio taikos planas ir sovietai Pabaltijo kapitalai Anglijoje
Stalino mirtį lydi vis naujos staigmenos, 

kylančios iš Sovietų Sąjungos vidaus. Ne
trukus po Kremliaus valdovo mirties pa
leista 15 gydytojų, kurie šių metų pradžioje^ 
buvo suimti ir apkaltinti sąmoningai nu
statydami klaidingą diagnozę ir iš anksto 
paruoštu sąmokslu nuvarę i kapus kai ku
riuos sovietų veikėjus, o kitų laukusi tokia 
mirtis. Suimtųjų tarpe didžiuma buvo žydų. 
kilmės ir kai kas bandė tame suėmime į- 
žvelgtl sovietuose Įsigalinti antisemitizmą. 
Dabar staigus suimtųjų paleidimas, apkal
tinant saugumo organus „nepriimtinais me
todais“ išgavus prisipažinimus, laisvajam 
pasauliui atskleidžia visą laiką suėmimų 
atvejais vartotus tuos pačius jų meto
dus. Suimtųjų paleidimas siejamas su so
vietų vyriausybėje prasidėjusiomis varžy
bomis dėl pirmavimo. Iš kitos pusės sovietų 
naujoji vyriausybė pakartotinai pareiškė 
sieksianti bendradarbiavimo, kuris esąs 
galimas, su visu pasauliu ir gerbsianti kitų 
tautų teises.

Šie sovietų naujųjų valdovų pareiškimai 
laisvajame pasaulyje buvo sutikti su ati
tinkamu santūrumu. Jungtinėse Tautose 
eilė kalbėtojų pareiškė, jog kalbos apie tai
ką yra lygios pinigui. Kai pinigas grĮstas 
atitinkamomis vertybėmis, jis turi mažesni 
infliacini pavojų. Tas pat su kalbomis apie 
taiką. Jos turi būti pagristos konkrečiais 
darbais.

Jungtinių Amerikos Valstybių preziden
tas D. Eisenhoweris balandžio 16 d. ameri
kiečių leidėjų metinio suvažiavimo proga 
pas.»:ė kalbą, pateikdamas pausaulinei tai
kai įgyvendinti planą. Ta kalba turėjo pla
tų atgarsį visame laisvajame pasaulyje. 
Maskviškės spaudos Eisenhowerio taikos 
pienas buvo paminėtas su dideliu atsargu
mu. Eisenhoweris savo kalboje pažymėjo, 
jog tik tuomet pasaulyje tegali būti įgyven
dinta visuotina taika:

1) jei jokia pasaulio tauta nebus vertinama 
kaip priešas,

2) jokia tauta negali pasiekti pastovios 
apsaugos ir gerbūvio, jei ji neras kelio ben
dradarbiauti su kitomis tautomis,

3) kiekviena tauta turi teisę laksva i s rin
kimais išsirinkti tokią vyriausybę, kokią ji 
nori, tuo pačiu turi turėti teisę nusistatyti 
ūkinę savo tvarkymosi formą,

4) neleistinas kitų tautų bandymas bet- 
kuriai tautai primesti valdymosl formą,

5) pastovi tajka neįmanoma pąsjefcti 
lenktyniniu ginklavimusi, bet tik garbingu 
visų tautų bendradarbiavimu.

Toliau Eisenhoweris savo kalboje nurodė 
t milžiniškas ginklavimuisi išmetamas su
mas, kurios, esant tarp tautų sugyvenimui, 
būtų galima panaudoti žmonijos gerbūvio 
kėlimui.

Paminėjęs Sovietų Sąjungą, pavergusią 
milijonus laisvės pasiilgusių įvairių valsty
bių gyventojų, Eisenhoweris pareiškė, jog 
tik tuomet bus įmanomas su sovietais ben

dradarbiavimas, kai Maskvos vyrai savo 
žodžius taikos temomis pagrįs darbais. To
liau JAV prezidentas pareiškė, Jog Maskva, 
įrodydama siekianti taikos, turi sutikti su 
laisvais rinkimais rytų Europoje, kad tokių 
rinkimų metu, be kokios nors pašalinės {ta
kos, tautoms būtų duota teisė išsirinkti sa
vo vyriausybes, nusisitatyti savitą valdy- 
mosi formų Ir laisvą pasirinkimą bendra
darbiauti su kitomis pasaulio tautomis.

Kitais žodžiais Eisenhoweris aiškiai pa
reikalavo Maskvą grįžti į savo prieškarines 
sienas. Šie jo žodžiai šiltai sutikti laisva
jame pasauly, bet nebe tam tikro susirūpi
nimo. Nemaža randasi abejojančių, jog ne
žiūrint sovietuose ryšium su Stalino mirti
mi iškylančių vidaus sunkumų, Kremliaus 
naujieji valdovai bandys ieškoti aplinkinių 
kelių laimėti laiko įsistiprinimui, bet jie 
vengs siekti nuoširdaus bendradarbiavimo 
su laisvuoju pasauliu, juo mažiau, esą ti
kėtina, kad jie be karo pasitrauktų iš užim
tų didžiulių Europas ir Azijos plotų.

ELTA ta pačia tema pateikia šitokių 
spaudos samprotavimų:

Komunistai patys 
atskleidžia savo tikslus

Vokiečių vyriausybės oflclozinis „Bulle
tin des Presse- und Informatlonsamtes der 
Bundesreglerung“ savo Nr. 70 (1953. 4. 15) 
įrodinėja, kad Vokietijos „padarymas neu
tralia yra negalimas“. Toliau įvertina So
vietų dabartinius taktiniais sumetimais 
daromui taikos pasiūlymus, kaip „politiką, 
reikalingą Kremliui atsikvėpti“. Pasirem
damas paties komunistų organo „Komunist“ 
(Nr. 4/53) išvadžiojimais, daro išvadą, kad 
šiuo metu svarbiausias Kremliaus uždavi
nys esąs, kaip ir anksčiau kad buvo daroma, 
„parodyti maksimalinį elastingumą ir su
gebėjimą manevruoti“. Tuo būdu, anot vo
kiečių vyriausybės oficiozo, patys komu
nistai „atidengia savo kortas". „Komu
nistas“ yra teorinis Sov. Sąjungos komu
nistų partijos politiniams klausimams 
svarstyti skirtas organas, kurio uždavinys 
yra informuoti ir pagal partijos direktyvas 
orientuoti partijos rinktinius sluogsnius. 
Minimasis organas, svarstydamas Stalino 
parašytąją „Leninizmo strategiją ir takti
ką“, pažymi, kad komunistinėje praktikoje, 
susidarius tam tikroms vidaus arba užsienio 
politikos situacijoms, tenka priešui daryti 
tam tikrų nuolaidų, tačiau Į jas reikia žiūrė
ti tik kaip | tikslingumo padiktuotus laiki
nius sprendimus, priskirtinus prie komu
nistinės strategijos ir taktikos. Tokios takti
kos svarbiausieji uždaviniai yra „parodyti 
maksimalinį elastingumą ir sugebėjimą ma
nevruoti“; ši taktika apsprendžianti veiki
mą „palyginti trumpą laikotarpį - pagal tai, 
kaip kyla ir Vėl atslūgsta revoliucinio są
jūdžio bangavimas“.

Taigi „taktikos svarbiausi uždaviniai yra 
parinkti tokias priemones ir būdus, nustaty
ti tokias kovos formas ir metodus, kurios 
geriausiai atitiktų momento konkrečius

reikalavimus ir tikriausiai įgalintų pasiekti 
strateginį pasisekimą. Todėl taktinį veikimą 
ir jo rezultatus tenka vertinti ne pagal ne
tiesiogiai sukeltą efektą, bet pagal strate
ginius uždavinius ir jiems įvykdyt! galimy
bes“. Jau Ir Leninas įrodinėjęs, kad bekovo
jant su buržuazija, prireikus, nesą galima 
visiškai atsisakyti kompromisų. Taip pat Ir 
Stalinas mokęs, jog esti momentų, „kada 
tenka išsižadėti taktinių laimėjimų ir ten
kintis taktiniais pralaimėjimais arba net 
nuostoliais, kad tik būtų tuo būdu garan
tuoti ateityje strateginiai laimėjimai“. Kon
krečiai nurodoma į Sovietų sudarytąją 
Brest-Litovsko paliaubų sutartį arba vad. 
NEP („Naujosios ekonominės politikos“) 
laikotarpį pilietinio karo metu, kada takti
niais sumetimais vidaus fronte prireikė pa
daryti tam tikrų nuolaidų, kad, sutelkus vi
daus jėgas, paskum būtų galima „kirsti ka
pitalistiniams elementams lemiamąjį smū
gį“. Stalinas visu tuo laikotarpiu „atsidėjęs 
sekė priešą", „lig laiku pergrupavo savo 
pajėgas“ ir „išmintingai vadovavo paskiau 
prasidėjusiam puolimui“.

Kaip toliau straipsnyje pažymima, „ko
munistų partija turi daug galimybių tokiam 
manevravimui pareikšti“. Jai į pagalbą 
ateiną ypač dviejų rūšių „rezervai“: „tie
sioginį rezervą“ sudaro kaimyninėse valsty
bėse ir kolonijose pasireiškiantis revoliuci
niuose sąjūdžiuose proletariatas“, o „netie
sioginį“ — tie prieštaravimai ir konfliktai, 
kurie kyla tarp „buržuazinių“ valstybių. 
Atsieit, juo daugiau jos savo tarpe riejasi, 
juo komunistams geriau. „Komunistas“, 
įvertindamas dabartinę pasaulinę situaci
ją, pabrėžia, kad „kapitalistlnla apsupimas 
dar nėra sunaikintas“. O „kol imperialzmas 
egzistuoja, tol karai yra neišvengiami". To
dėl, esą, „dabartinėmis sąlygomis... tary
binė liaudis turi būti pasiruošusi gintis ... 
Tuo būdu Tarybų Sąjunga ir didina visais 
būdais sąvo karines pajėgas ir stiprina gy
nybinius organus“. „Komunistas" toliau 
įspėja, kad tokio maksimalaus elastingumo 
ir sugebėjimo manevruoti nereikia painioti 
su „oportunistišku beprincipiškumu“. 
Straipsnis baigiamas daug pasakančiais žo
džiais, jog „dabartiniame nepaprastai kie
tame politinės kovos periode... strategijos 
ir taktikos klausimai įgauna ypatingą reikš
mę“.

Vokiečių vyriausybės oficiozas, komen
tuodamas tuos bolševikų kadrams skiriamo 
organo samptrotavimus, nurodo, kad jie 
su visu aiškumu atskleidžia kai kam dar 
mįslingai atrodančią paskutinę Kremliaus 
veiklą. Tačiau šie žodžiai turi drauge at
verti laisvojo pasaulio akis, kad jam dabar 
tenka susidurti visai ne su esminiu sovieti
nės praktikos pasikeitimu arba tikru bolše
vizmo esmės švelnėjimu, bet tik rodo, kad 
Maskvai šiuo metu yra reikalinga „pertrau
ka atsikvėpti". Toji pertrauka turi padėti 
sukonsol įduoti vidaus politinę padėtį, kad 
ją paskiau būtų galima išnaudoti sustiprin
tam ginklavimui. Vakarai turi iš šios atvi
ros kalbos pasidaryti visas reikalingas 
praktines išvadas, baigia savo teisingas pas
tabas vokiečių vyriausybės oficiozas.

Naujųjų Kremliaus valdovų pakitėjusi 
užsienio politikos taktika 'ir keli panašūs jų 
manevrai vidaus politikoje sukėlė optimiz
mą mažiau besiorientuojantleme komuniz
mo dalykuose vakariečiams ir davė jiema 
progą toli einančias išvadas daryti. Si nuo
taika paveikė ir Londono biržą. Staiga joje 
padidėjo Rusijos satelitų ir net carinės 
Rusijos paskolų lakštų paklausa. Įdomu, 
kad šių popierių kaina vis dar tebekyla, tuo 
tarpu prieš mėnesį niekas jais nesidomėjo. 
O jei kai kurie jų ir figūravo vertybinių 
popierių kainoraščiuose, tai labai žema kai
na. Pav., „geriausia investuotos“ carinės 
Rusijos paskolos lakštai, 100 svarų vertės, 
buvo siūlomi po 2 sv., bet balandžio vidury 
jų kaina pakilo iki 5 svarų.

Pakilo,ir Rusijos satelitinių kraštų pas
kolų lakštų kainos: Kinijos, Čekoslovakijos, 
Rumunijos, Vengrijos, na, ir Pabaltijo 
kraštų. Daugelio šių paskolų lakštai, netekę 
vertės po pirmojo pasaulinio karo, yra gra
žiai atspausdinti puikiam popiery, dėl to, 
kaip „News Chronicle“ pažymi, po 1946 me
tų, jų savininkų buvo naudojami lempų 
abažūrams arba kaip sienų popieriai.

Kas per Pabaltijo valstybių paskola? — 
gali ne viemas mūsiškių pasidodėti. Ir aš 
ja susidomėjau ir kai pradėjau aiškinti, tai 
tokį dalyką patyriau. Griežta prasme to
kios paskolos nėra, bet vardas kilo iš to, 
kad „Investor’s Chronicle" (1952. XII. 6) 
taip pavadino: Estijos 7%, Rygos 4*/f*/o h* 
Vilniaus 5*/o paskolas, apibendrindamas jas 
visai kitam tikslui, bet ne dėl pavadinimo 
patogumo.

Tik Estijos paskola buvo pačių estų už
traukta, bet tiek Viniaus, tiek Rygos pas
kolos yra senos, dar carinės Rusijos laikais 
užtrauktos. Pereitų metų gale jų lakštų kai
na buvo tokia: Estijos — 21. Rygos — 19 ir 
Vilniaus — 19 svarų už 100 sv. Tačiau po 
to, kai „Investor’s Chronicle“ pasiūlė Ang
lijoj „įšaldytus“ Pabaltijo valstybių kapita
lus panaudoti šių paskolų kompensacijai, 
žinoma lakštų kaina pakilo, o šiuo laiku — 
ir gana aukštai.

Tačiau ne paskolų lakštų kursas dėmėslo 
vertas, bet tos sugestijos dėl įšaldytų akty
vų panaudojimo „pabaltljo paskoloms“ 
dengti „Investor’s Chr.“ tok| žygi siūlo pa
sikliaudamas tarptautine teise ir oficialiais 
pareiškimais dėl tos paskolos faktinės būk
lės. Tiek istorinės raidos pavaizdavimas, 
tiek ir siūlymo motyvavimas yra neobjek
tyvus. Be kita ko praleista dalis vėlyvesnių 
svarbių faktų. Siūlymas skamba taip:

1940 m. liepos mėn. Pabaltijo valstybės 
suvalstybino žemę, bankus, didesnes įmo
nes ir kita. Tų pačių metų rugpiūčio mėn. 
Sov. Rusija įsijungė Pabaltijo valstybes. Po 
to sustojo ir intereso mokėjimas pagal pas
kolas. Vadinasi, Pabaltijo valstybės atsisą- 
kė pripažinti užsienines skolas. Todėl, pa
gal tarptautinius nuostatus, D. Britanijos 
vyriausybė turinti imtis represijos savo pi
liečių interesams apsaugoti.

Po to, kai vokiečiai 1941 m. užėmė Pabal
tijo valstybes, jų turtui, apie 6 milj. svarų, 
buvo uždėtas draudimas, kaip priešo tur
tui. Tuo tarpu britų pretenzijos, pagal pas
kolas ir kita forma, Pabaltijo valstybių 

atžvilgiu siekia lū’A milrj. svarų.-Vadbnari, 
tie fl milijonai turį būti pervesti britams, 
Pabaltijo valstybių paskolų lakštų laikyto
jams bei kitiems kreditoriams. Vilniaus 
paskolos lakštų laikytojai turį gauti 
estiškosios — 48«/« ir Rygos — 45%'.

Kaip matyti, siūlymas prasilenktą su tie
sa kalbant apie Pabaltijo valstybes, kaip 
priešo kraštą, nes jos niekad D. Britanijai 
nebuvo kaip priešo kraštas.

Paviršutiniškai formaliai aiškinamas ir 
Pabaltijo valstybėse turto suvalstybinimas. 
Tuo tarpu dokumentais paremtas faktas, 
kad 1940 m. liepos mėn. Pabaltijo valsty
bėse, o ypač kiek tai liečia Lietuvą, turtus 
suvalstybino ne teisėta vyriausybė, bet 
svetimos valstybės, okupavusios kraštą, 
pastatyti asmens okupantų direktyvoms 
vykdyti.

Siūlymai imtis represinės tvarkos remia
mas tuo faktu, kad Pabaltijo valstybės su
valstybinusios turtą, bet nutylimas vėlyves
nį! faktas, kad tas turtas buvo ir atvalsty- 
bintas. Pav. 1941 m. birželio mėn., laike 
Vokietijos Rusijos karo, atsikūrusi teisėta 
Lietuvos vyriausybė panaikino viaus, prieš 
metus okupantų padarytus turto auvalsty- 
binimus.

Trumpai suglaudai, nėra teisėto pagrin
do teigti, kad Pabaltijo valstybės atsisakė 
savo prievolių dėl užsieninių įsipareigoji
mų, o dar mažiau pagrindo norėti, kad tų 
kraštų turtas, esąs D. Britanijoje, represi- 
jo» tvarka būtų atiduotas britų interesams 
tenkinti. Ir jei jau kam taikyti represijas, 
tai tik tikrajam kaltininkui. Šiuo atžvilgiu 
kaltininkas yra Sov. Rusija, bet ne Pabal
tijo valstybės.

K. Obolėnas.
Londonas, 1963. IV. T7.

Akimoju
* Lietuvių Tautinė Sąjunga Vašingtone 

birželio mėnesį rengia 700 metų Mindaugo 
Lietuvos Karaliumi vainikavimo minėjimą 
* Iš Kempteno stovyklos į Pakistaną emi
gravusi šiauliškė gydytoja J. Jakševi- 
čienė pateko į didelius sunkumus ir dabar 
bičiuliai Amerikoje telkia pinigus sudaryti 
sąlygas JakŠevičienei su šeima persikelti į 
USA * Kovo mėnesį Philadelpijoje, USA, 
įvyko Lietuvių Tautinės Sąjungos seimas, 
kurio metu išrinkti nauji valdomieji orga
nai; s-gos Tarybon išrinktas A, Olis, J. Ba- 
čiūnas, K. Karpius, B. Gaidžiūnas, A. S. 
Trečiokas, V. Rastenis, J. Kasmauskas, Dr. 
Kalvaitis, Dr. Nemickas ir Dr. Colney * 
Čikagoje kun. V. Dainys atšventė auksinį 
kunigystės jubiliejų;, sukaktuvininkas iki 
1933 metų metų buvo kalinamas sovietų 
kalėjimuose ir tik po to grįžo į Lietuvą * 
Estams sudarius egzilinę vyriausybę Nor
vegijoje, vadovaujamą buv. užsienio reika
lų minister!© Rei, opozicinės grupės netru
kus sudarė kitą egzilinę vyriausybę, išrink- 
damos prezidento pareigoms eiti adv. A. 
Maurer, o ministeriu pirmininku antrosios 
vyriausybės paskirtas gen. Holdberg, gyve
nąs Kanadoje * Kanadoje gyveną lietuviai

(Perkelta į 3 pusi.)

už tai nukentėjo, o mes žiūrime atšalę ir šiandien juos spaudą turi visi, ir augščiąu ir žemiau kultūriškai už 
beveik apleidžiame. Tai tikrai nuodėmė, šaukianti at- lietuvius stovintieji; neduoda jos tik vieniems lietu- 
plldo! O kad mes, kitus bebudindami, patys neužmig- viams. Nereikia daug išminties įspėt, kokius jausmus 
tume! ” ’ ’ ” * ’ ‘ * "’ ' * * *Dr. Vincas Kudirka

Tėvynės Varpai
IS TREMTIES LEIDYKLOS IŠLEISTŲ Dr. VINCO KUDIRKOS RASTŲ

Iš 1896 metų VARPO N r. 1.
Broliams bendraplunksniams, sveikiems sulaukusiems 
naujų 1896 metų. Mūsų „zemskiai". Naujas laikraštis 

su akamoniškai ekonominiu dvasios čiupinėjimu. 
Kalbėdamas kartą apie vėlavimą laikraščių, pažy

mėjau, kad tokio dalyko ilgiau kęst negalima, kad 
reikia pašalint vėlavimo priežastis. Nors aš tada tarp 
tų priežasčių nepaminėjau nė vieno kaltininko, bet 
redakcija, lyg žirklės, sudavus į stalą, atsiliepė gana 
šiurkščiai: tai ne mano kaltė, tai bendradarbiai kalti. 
Prisipažįstu, kad tarp kitų kaltininkų tuomet turėjau 
ir bendradarbius. Šiandien vėl, priverstas kasdien 
lankytis redakcijoje, savo akimis matau, kad nei mano, 
nei redakcijos puolimas bendradarbių nenusikalsta tie
sai Įdomus dalykas! Pamenu, kai pradžioje buvo tik 
mažas bendradarbių skaičius, straipsnių niekad nepri
trūkdavo. Kada gi rašėjų skaičius gerai padidėjo, lai
kraščiai neturi ką talpint ir, pradėję spausdinti numerį, 
turi sustot ir laukt, kas ką primes, kad tik būtų galima 
numerį pabaigt. Ta liūdna anomalija reiškia, kad mūsų 
rašėjų nuomonėse, supratime pareigų, taip pat ir sąži
nėje yra anomalija.

Norėdamas maž daug teisingai apspręsti dalykus, ver
čiančius mūs vyrus apleist laikraščius, turėčiau apie 
kiekvieną vyrą pakalbėt skyrium, ko, žinoma, dėl dau
gelio priežasčių negalima padaryt. Paminėsiu tik keletą 
dažniau pasitaikančių išgirst atsiliepimų ir pasiteisi
nimų.

„Aš nemoku rašyt“ —; sako. Brolau! kaip gi tave, 
nemokantį rašyti išleido Ė gimnazijos, ar iš kitos mo
kyklos, kurią baigei? Jei negali rašyt didelio daikto — 
rašyk mažą; jei negali parašyt originalaus — rink fak
tus, kurie prieš tavo akis dedasi, versk kitų darbus 
ir tt. Juk mus padėty ir mažiausias darbelis turi didelę 
vertę. Sakyk: „ nenoriu rašyt", tai būsi teisingesnis.

„Aš neturiu ūpo“ — sako kitas. Brolau! ar tu lauki 
ūpo, atlikdamas ir kitas pareigas, kuri.os tau rūpi? 
Jeigu laikraščių padėtis gulėtų tau arti širdies, tai vi
sada turėtum ūpą rašyt Sakyk: „man nerūpi rašyt", 
tai būsi teisingesnis.

„Nebus pakankamai straipsnių, kol laikraštis nega
lės mokėti už raštus“ — sako trečias. Brolau! kada 
gi išauš ta laimingoji diena? ar ją greičiau sulauksime, 
remdami laikraščius, ar juos apleisdami? ar turime 
laukt tos dienos, visai užmetę plunksnas? Rūpinimasis 
laikraščiais tiesiai parodo rūpestį idėja, vardan kurios 
laikraščius leidžiame. Ar tai mes tik už pinigus mokė
sime patarnaut mylimai idėjai? ar tik už užmokestį 
galėsime kelt lietuvybę? Tai mes... tai mes patriotai 
samdiniai! O!... Jeigu šitaip, tai laikraščiams samdy
kime žydus — jie moka rašyt, turi visada ūpą ir bent 
augštyn laikraštį pavarys. Jau jeigu samdyt. tai tik ne 
lietuvius, kurie nė nenori mokytis rašyt... o laukia

Atrodo padoriu Ir teisingu daiktu, kad lietuviai, 
užaugę Lietuvoje, baigę mokslus už pinigus, trauktus 
iŠ tėvų žemės, turėtų patarnaut savo tautiečiams, tai 
pačiai Lietuvai, kuri iš savo vaikų laukia apgynimo nuo 
ją išnaudojančių vosokių ateivių. Daugeliui lietuvių 

anos laimingos dienos, kada, pasirodžius redakcija su šitai atrodo visai kitaip, nes vos tik spėjo baigt mokslą— 
pinigais, tuoj taps gerais rašėjais. ' ‘ .................. ....

Apie vyrus, grynus literatus, kurie dėl veikalų, sta
čiai tinkančių i amžinos garbės vainiką, apleidžia lai
kraščius, nutylėsiu.

Ar tingėjimas sulaiko nuo rašymo; ar nerūpestingu
mas; ar parsidavimas už valdininko Žvaigždutę prie 
kepurės; ar silpnas būdas; ar bailumas; ar netvirtumas 
pažiūrų; ar klastingumas, liepiąs būt lietuviu tik tarp 
draugų; ar pasitikėjimas kitais; ar pavojus sugriaut 
buržuazo ramų gyvenimą; ar pašventimas plunksnos 
dalykams, tolimiems mūs idėjai; ar „mėlynakės“ ir tt, 
Lietuvis, pasižiūrėjęs į savo sąžinę, tegu save priskiria 
pats prie atitinkamos kategorijos.

Kokiu gi būdu priragint prie rašymo? Kieno sąžinė 
nesužiedėjusi, to ragint nereikia, tas nelaukia, kad jam 
kas primintų pareigas. Visus kitus galėtų prižiūrėt ir 
pavaryt — atleiskite už palyginimą, — kaip rambius 
jaučius, tvirtesnieji draugai, dažniau pasimatę.

Nė vienas mūs, atsilikęs, negali būti pateisintas. Nė 
vienas negali atsisakyt darbo, aukų, pasišventimo. Juk 
mes visi augome ypatingose sąlygose; matydami savo 
padėtį visi išvien ruošėmėl prie Šiandieninio darbo; 
visi, sakysiu, padarėme įžadus apgint lietuvybę; visi 
iškilmingai pasižadėjome eit viribus unitis bendro
mis jėgomis). Kodėl dabar nesilaikome?

Nors mūsų sąlygose, neduodančiose viską aiškiai ra
šyt, laikraštis negali būt išreiškėju viso kilimo lietu
vybės gyvumo, tai vis dėlto iš laikraščių galima apie 
tai ištraukt maž daug artimą nuomonę. Ir iš tikro, 
suėmę viską į vieną, turime pripažint, kad mūs dar
bas — tai ne darbas, tai tik pusiaudarbis; tai tik paly
tėjimas darbo apgraibomis, paviršium, išvirkščiomis 
rankomis. Atliekame tą darbą lyg atsispyrę, lyg pri
versti, lyg netikėdami, kad iš jo sulauksime ko gero, 
lyg nustoję vilties, kad mūs lūkesčiai išsipildys. Vyrai! 
vyrai!

Vienas šviesus svetimšalis, su atsidėjimu stebėjęs 
mūs darbus, išsitarė: „nėra gyvumo ugnies, nematyti 
erelio sparnų — tai tik gražus, teisus triūsimas“. Iš kur 
pas mus suliepsnos gyvumo ugnis, jei mūs vaidilos už
miršta savo altorių ir duoda žarijoms gest? Iš kur 
užaugs ereliai, jeigu mūs vadai, pasirodžius žandarui, 
ilgam laikui sulenda i užpečkį?

Šitaip apsileisdami, kokį mei duodame pavyzdį jau
nesnei darbuotojų, kartai, kuri užimą mūs vietą ir pasi
tikį mūs ištaisytais takais. Jeigu taip pasiliks, tai koks 
viso to galas? Tiek to, jeigu nueitų per nieką visas 
ikšiol varytas darbas; tegu liktų apleisti tie, kurie jau 
negali atgal grįžti. Bet kuo kalti mūsų kaimo žmonelial, 
kuriuos mes sujudinome, pakurstėme, žadėdami jiems 
vadovybę? Jie įtikėjo į mūs žadėjimui, jau daugėti! jq

jau Lietuvoje nerimsta — bėga i Maskoliją. Juristai, 
mokytojai — tie nors šiuo tuo gali teisintis, bet kuo pa
siteisins daktarai, kuriems juk Lietuvoje dar neankšta, 
duonos yra pakankamai? Kodėl jie, vieton Lietuvą, 
maloniau renkasi Maskolijos „zemstvas“ (» vietinės 
savivaldos)? Kodėl net apsigyvenusieji Lietuvoje ir įgiję 
gerą praktiką, meta savo vietą ir traukia į Maskoliją? 
Kuo jiems ji meilesnė už Lietuvą? Malonu būtu, kad 
nors vienas mūs pabėgėlių paaiškintų lietuvių zemstvo- 
manijos priežastis. Dabar, girdžiu, Suvalkų gubernijoje 
liko trys puikios vietos be daktarų ir nė vieno „zemskio“ 
(— taip V. Kudirka pajuokia Rusijoj dirbusius lietuvius 
inteligentus. Red.) negalima pargabent iš „zemstvos“ —- 
naujosios tėvynės. Žinoma, tas vietas užims ateiviai 
svetimšaliai.

gali pagindyti ir jau pagimdė lietuvių širdyse taip bai
siai neteisingas pasielgimas su jais ir kad tie jausmai 
neturi nieko bendra su „vienijimo“ politika. Kultūra 
nesilaiko ypatingų skyrių savo politikoje — savin 
„traukia“ lygiai visus, kad tik spėtų paskui ją eiti. Su
prantama, neišskiria nė lietuvių. O kad teisinga kultūra 
vis dėlto mielesnė lietuviems, negu neteisinga Maskoli- 
ja, tai lietuviai veržte veržiasi prie kultūros, laužydami 
visus maskolių užstatytus spąstus. Neduoda lietuviams 
spaudos Lietuvoje, tai jie gabena jos vaisius iŠ užsienio, 
Čia kalti ne agitatoriai, kaip policijai atrodo, o tik pri
gimta! lietuvių veržimasis prie apšvietimo. Maskolija 
jiems apšvietimo neduoda. Juk nė tarp rusų seminaristų 
šiandien jau nerasime tokio idijoto, kuris bandymą ap- 
kvailint lietuvių vaikus jiems nesuprantama makoliška 
kalba pavadintų apšvietimu. Lietuviai apšvietimo rei
kalauja natūraliu keliu, ką jau drįsta balsiai pareikšti 
vyriausybei (Paežerių ir Karklinių valsčiai, Suv. gub.). 
Maskolija gi mano esanti stipresnė už kultūrą ir įsteng
sianti ją užslopinti: policija gaudo lietuviškus raštus, o 
žmones, prilaikančius tokius raštus, persekioja kaip di
džiausius valstijos nusikaltėlius. Pradžioje tokie poli
cijos užklupimai su prokurorais buvo tik retkarčiais, po 
poros metų perėjo į slogą (» nuolatinumą), o pasku
tiniu laiku jau virsta teroru. Jau dabar žandarai su pro
kurorais nespėja viską atlikt, tai eina jiems kratose tal
kon pasienio sargyba: kareiviai apsupa namui, o kari
ninkai, nelaukdami nė policininkų, krato, ieškodami ne 
kontrabandos, kaip jiems pritiktų, o tik lietuviškų raš
tų. Krato ne tik pavienius asmenis, bet net ištisus kai
mus (Suv. gub.), užklupdami rujomis (“ gaujomis) žmo
nes ir su jais elgdamiesi žvėriškal-maskoliškai — tik in
teligentas gali prasilenkti to žvėriškumo. Kas jau dabar 
negaudo letuviškų raštų? Gaudo zemskiai, žandarai, 
muitininkai, pasienio sargybiniai, gaudo net... pasie
nio sargybinių ir muitininkų sugulovės. O kokie viso to

Iš 1896 metų VARPO N r. 9,
Ypatingų skyrių ir skyrelių Maskolijos vidaus politika.
Tos politikos vaisiai. Persekiojimas lietuviškų raštų, ko
kie jo vaisiai dabar ir kokie gali būti ateityje. Lietuviams 
spaudos grąžinimo reikalas. Čekai, jų „Matlca", mes ir 

mūs dvasinis subrendimas. Nesmagus paminėjimas 
bažnyčios valdininko.

Maskolijos vidaus politika turi ypatingą skyrių, va
dinamą „pakraščių politika“. Ypatingumas tos politikos 
esti aiškioje priešginystėje tarp siekio ir įrankių tam ....... . _ ..... ......
siekiui įgyvendinti. Tikslas: pritaukt, sutaikyt, suvienyt vaisiai? Tokie, kaip ir iš visos „pakraščių" politikos, 
„pakraščius“ su viduriu. įrankiai: nuolatinis išimties Pradžioje žmonės bijojo ir raštus slėpė; paskiau, juo
stovis, kurstymas, erzinimas, smaugimas „pakraštiečių" 
Matote, gana ypatinga. Maskoliai, pasitikėję tos politi
kos autoriaus genijum, laukė per 30 metų, kas iš to išeis. 
Pamatė, kad tokia politika ne tik nedavė jokios naudos, 
bet padarė daug blogo, beveik jau neatitaisomo. Vienok 
pakeisti tą politiką nesiruošia. Dar nemato, dar nesu
pranta, kad „pritraukt“ prie savęs galima tik žmonišku, 

_____ .___ ____ _ teisingu elgesiu, o ne eilėmis žmogžudysčių ir neteisin- 
gyvumo ugnies, nematyti gų persekiojimų. Ir nesupras to, kol pasauly bus gene- 
‘- * ”*______ ralgubematoriai. Tie ponai juk tyčia stengiasi patys

nuolat erzinti Žmones, idant būtų kas malšinti ir kad 
patys pasirodytų esą reikalingi. Naujausias čia pavyz
dys, tai Vilniaus Orževskls: pats įsakė savo spaustuvei 
spausdint „draudžiamus" dalykus, platino tarp Žmonių, 
paskiau gaudė ir rašė vyriausybei, kad ta šalis „dar 
nerimsta" ir reikalinga malšinimo. (Atsitikimas nepra
manytas, paimtas iš tikro šaltinio).

Tame ypatingame politikos skyriuje yra dar ypatin
gesnis — „Lietuvos politika“, kur prie visų „pakraščių 
politiko!" ypatybių prikergtas dar dvasiniai kultūrinis 
gyventojų užmušimas, t. y. užkirstas kelias, kuriuo kul
tūra aplanko — uždrausta lietuviška spauda. Kurijoje

labiau ėmė gaudyti, juo smarkiau pradėjo iš anapus sie
nos gabent knygas; dabar gi knygos iš užsienio eina be 
galo, žmonės jau nesibijo, o tik įniršę — jau nė raštus 
nelabai alepia, o kratant atsitinka net tragiškų scenų: 
žmonės, perplėšę marškinius, atidengia krūtinę, pra
šydami, kad juos budeliai užmuštų. Tokias scenas ma
tėme istorijoje „vienijimo“ unitų su pravoslavija, o 
kaip jie tvirtai suvienyti, tai šiandien taip pat aiškiai 
matome. Ar. tai ir tokia politika su lietuviais priklauso 
prie „vienijančios“ „pakraščius“ su viduriu?

Lietuviškas kalendorius, rastas pas ūkininką, lietu
viškas laikraštis, užtiktas pas inteligentą, duoda me
džiagą didelei politinei bylai, daug darbo net kelioms 
valstijos institucijoms, na ir pusėtiną skaičių įvairių 
gyventojų kalėjimams. Juokai ima matant, kiek toks 
menkutis kalendorius padaro galingai valstybei triukš
mo: kaip energingai tardo, kaip rimtus protokolus rašo, 
kaip iškalbingai kaltina prokuroras, kaip byla tęsiasi 
kiaurais metais ir tt. Matyt, pati policija supranta juo
kus bedaranti, arba jau per daug prisirinko „kalendori- 
nių-politinių“ bylų, nes jau neima nei maldaknygių, nei 
kalendorių, o ieško tik naujų knygų ir naujų laikraščių
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PASTABOS PRABĖGOMIS Lietuva naujuose leidiniuose
Jūs ir mes

Savo lietuviškosios kultūros reikalais be
sidomės Jr besisielojęs žmogus nėra nei 
aklas, nei kurčias visa tam, kas vyksta 
mūsišklame gyvenime. O vyksta vis dėlto 
tokie dalykai, kurie prašosi aptariami 
dviem žodžiais: jūs ir mes. Šitoks skirsty
masis jau yra patvirtintas nebe vieną kar
tą, ir nematyti jokių duomenų, kad būtų 
dar galima-kalba tik vien mes.

Kai skirstomos net literatūrinės premi
jos, tokie, rodos, mūsų kultūriniame gyve
nime svarbūs, mus jungiantieji įvykiai, 
niekaip neišvengiama šito dalijimosi | du 
frontus. Ar seniai čia visuomenė piktinosi 
literatūrinės komisijos pasirinkimu, kai iš
krito Krėvė su savo dangaus ir žemės sū
num ir kiti grožinių dalykų kūrėjai, o prę- 
mija buvo pakirsta už kelionių aprašymus, 
remiantis tuo stipriai jaugusiu šūkiu: 
„Savieji pas savuosius“? Ar čia kokia nau
jiena, kad tūlos srovės spauda knygas te
mato beveik tik išimtinai tas, kurių auto
riai „savi“ (ii našych)? Tokiems savųjų 
dalykams paprastai nesigailima net nepa
gristų liaupsinimų. Ar čia seniai taip pat 
vienas Amerikoj susikūrusio Kultūros Fon
do atstovas piktai pasisakė prieš kultūros 
žurnalą „Nemuną“ (jau po to žurnalo mir
ties), nes jis nekonfesinls (o jei kas iš
drįstų pasisakyta prieš „Aidus“, prieš jo 
konfeaiškumą?)? Tai viena pusė, kuri lai
kot! gana drausmingai, kaip žydas su žy
du, ir mėgsta puolama išsisukinėti premi
jų atveju, o kitų darbą ignoruoti ar net 
pulti.

Antroji pusė, visą kita, kas neįeina i tą 
žydiškąją bendruomene, jei politiškai daž
nai nenutyli savo nuomenės, kultūrines ne
teisybes dažnai praleidžia lyg ir negirdo
mis, perdaug jau liberališkai ir vis tylom 
traukiasi i šąli, tarytum taip ir reikia: 
duok kelią, nes ten eina rėksniai, stipriais 
pečiais ir storesnėm kišenėmis vyrai!

Ko šituo pasieksime?
Rodos, labai aišku. Kiekvienas rašytojas, 

kuris nenorės būti užguitas ir ignoruoja
mas, turės rašyti taip, kaip tai srovei pa
tinka. Tuomet jis, net ir prastesnę knygą 
parašęs, turės vilties susilaukti paramos 
ir liaupsinimų. Dar geriau jam, jei jis pa
sistengs pasidaryti „savu žmogum“.

Kiekvienas žurnalas gaus palaiminimą, 
jei jis bus „mūsų“. Kiekviena knyga bus 
minima ir vertinama, jei ji bus „mūsų“.

O M tiesų visų mūsų yra visa lietuviš
koji kultūra, kuri čia sukuriama, tik mes 
patys skirstomės | du frontus, tikriau sa
kant, pinigingesnysis frontas žiūri, idant 
vien jo pusėje būtų tiesa ir šviesa, idant 
už j| visi kalbėtų ir pagal jo pageidavimus 
kurtų.

Suvaryti visus | vieną frontą reikštų dal| 
žmoniųjgdar net kuriančiųjų įmonių, iš
prievartauti, suniveliuoti, nususinti, su
laužyti, priversti išsižadėti savęs. O mūsų 
Vaižgantas, nors ir kunigas, savo „Pragie
druliuose“ nesulaužė daktaro Gintauto nei 
studento Niauros, nes tokia jau žmogaus 
prigimtis, jog vienam patinka duktė, o ki
tam motina.

Bet antroji mūsų tremtiniškosioa ben

druomenės pusė, kuri priklaueo | „jūs“ 
frontą, nėra tokia veržli. Kultūrai reikia 
globos, o ji tuo nesirūpina, bent iki šios 
dienos. Šioje fronto pusėje nemaža srovių 
srovelių, tarp kurių esama ir sutarimo ir 
nesutarimų, o vargšė kultūra laukia, tikisi, 
kad ir šioje pusėje užtekės saulutė, jei rasa 
dar nebus spėjusi išėsti akių.

Saulutė teka, jau truputi šviesėja pa
dangė! Štai Tautinė Sąjunga Amerikoje 
organizuoja Tumo-Vaižganto fondą kul
tūrai remti. Tai vienos srovės pastangos. 
O gal pajudės ir kitos srovės ir įsteigs sa
vus fondus kultūrai remti? Gal tokie fon
dai (pirma juos reikia turėti!) kada nors 
ras bendrą kalbą, nes jie visi vistiek bus 
antrojoje fronto pusėje?

Gal ir neturėtume skatinti sujusti, nes 
kultūra tėra viena, tik jau (skaudo šitos 
visos pastangos skirstyti j grūdus ir pelus 
(nors ne visada grūdai yra grūdai), tad rei
kia tik džiaugtis, kad pradedama organi
zuoti pasipriešinimą. Kas daugiau? Kas dar 
sujudės su savu fondu?

Gyvasis balsas
Aš norėčiau išgirsti... rašytojo-filosofo 

Viliaus Storastos-Vydūno balsą. Sakote, 
mirė? Tiesa, žmogaus mirė, žinau, bet šių 
dienų technika tokia tobula, kad mano no
ras visiškai galėtų būti išpildytas: nori — 
pasiimk gramofono plokštelę, kur Vydūmas 
yra (kalbėjęs gražiausią savo „Prabočių 
šešėlių“, gražiausią „Gaisro" ar gražiausią 
kurio nors kito veikalo vietą, pasiimk ir 
klausykis. Dabar lietuviai tiek turi tų gra
mofonų, renka plokšteles, kur (dainuota 
Pupų dėdės ar Dolskio, ir gėrisi, pasiklausę 
kartoja sau, vėl klausosi, nes žmogui rei
kia kuo nors gyventi, pakutenti savo širdį- 
Jei tos namų pavilgusios širdies nekutena 
Vydūnas, tai ji leidžiasi Dolskio ir Saba- 
niauskio kutenama! Reikia, kad kas nors 
kutentų, nes kitaip apsamanos, o kutena
mas leidžiasi beveik kiekvienas, net ir tie, 
kurie svetur pakenčiamai kuriasi ir sten
giasi išgyvendinti iš savęs minti, jog jis 
kada nors besiryš grįžti namo.

Ar tikrai Vydūnas mums nepaliko savo 
gyvo žodžio? Tikrai niekas nepasirūpino, 
kad jis įkalbėtų bent porą gražiausių savo 
kūrybos vietų? Kaip gaila! Ar tikrai nėra? 
Kaip gaila, kaip nepaprastai gaila! Argi 
Švietimo, Lietuvybės Išlaikymo ir kitokios 
aukštosios tarnybos būtų užmiršusios pa
prašyti Vydūną, kad jis (kalbėtų, kas bus 
rasta reikalinga, kas meniškiausia ir lietu
viškiausia?

Įsivaizduokime susirinkusią vadinamąją 
vargo mokyklą. Rinktiniai mokytojai, moka 
pasakoti ir užkrėsti meile, o paskui vieną 
kartą uždeda Vydūno plokštelę, iš kurios 
mažiesiems klausytojukams pasigirsta: „Bet 
kurs tėvynei jau numiręs, tas pragaran te- 
grimstal“ ar: „Tu — medis be šaknų. Tu 
persiskyręs su bočių tėvyne — esi negy
vas“. Kitą kartą iš tokios pat plokštelės gal 
prabiltų Krėvė savo Šarūno ar kurio kito 
veikėjo lūpomis, trečią gal Kirša suplaktų 
iškeltomis vėliavomis ar pakalbėtų su obe
laitėmis, ketvirtą... Nesvarbu, kas ket
virtą, kas trečią. Svarbu, kad jie prabiltų.

Jų žodžio, jų minties valkas nebeužmirš, 
suaugęs pasiges. *

O apie mirusius, taip, ir šitas reikalas 
pataisomas (juk savo tarpe turime Henriką 
Kačinską, turėme...). Nebegirdėsime jų 
balso, tiesa, bet jų kūrinius galime išgirsti. 
Tik pirmoje eilėje būtų didžiai verta pa
sirūpinti, kad gyvieji (amžintų po vieną ki
tą savo kūrini ar ištrauką savo gyvu balsu.

Relikvijos

Anąkart du šaunūs vyrukai paprašė ma
ne parūpinti jiems po Lietuvos žemėlapi 
(šitokias relikvijas jie turėjo, bet, žinote, ir 
nuo kieto akmens nutrupa Žvlrgždells, o 
žmogui kelionėse net ir reklivijos išsibars
to). Kreipiausi šen ir ten, bet nesugebėjau 
parūpinti: kas buvo, jau seniai išparduota, 
o naujų niekas nebepakartoje, nes išleisti 
reiškia (dėti pinigo, o paskui, kol atsiimi jj, 
tiek vargo ir bėdos; svarbiausia, kad pats 
objektas yra smulkus, beveik tik vien ter- 
liojimasis.

O relikvijų reikia. Tegul tai bus žemė
lapis, smulkus ar rūpesnis, tegul tai bus 
Kudirkos ar Maironio ar Vaižganto pa
veikslas, tegul tai bus mažytė vėliavėlė, 
pastatoma ant stalo, tegul tai bus lietuviš
kas kaklaraištis, tegul tai bus, kas bus, kad 
tik būtų, nes relikvijų reikia ir labai reikia 
ne tik religinių, bet ir tautinių.

Štai ir mes anais metais neturėjome, ką 
sienoje pakabinti, tai segtukais prisegėm 
ir kažkurio svetimo Žurnalo paveikslą: šuo 
ir katė ir nugraužtas kaulas. Vadinas, tru
putis ir minties ir palyginimo, betrūksta 
tik, kad pradėtų peštis dėl kaulo. Šiandien 
jau beveik būtų, kas kabinti: atėjo „Ben
drijos“ išleistas sau-žmogaus Vydūno pa
veikslas, kelionėje baisiai suvargintas, bet 
atėjo, ir bus viena relikvija. Bet tik ta vie
na. Reikia daugiau.

Jei tokių relikvijų, kaip žemėlapiai Ir pa
veikslai, išleidimu nesidomi privatūs leidė
jai (jiems iš tiesų gal perdaug būtų smul
kūs tie dalykai), tai Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnyba galėtų šį reikalą pasiimti iš parei
gos, nes relikvijų reikia, nes jų reikia, tik
rai reikia! B. Kazimieraitis.

Knygos ir meno baruose

* Montrealio universitete, Kanadoje, vei
kia Baltologijos kursai, kuriuose skaitomos 
lietuvių kultūros istorijos, lyginamosios 
kalbotyros ir lietuvių literatūros istorijos 
paskaitos * Henrikas Nagys parašė praėju
siais metais pasirodžiusios lietuvių grožinės 
literatūros veikalų apžvalgą, kuri spausdi
nama „Nepriklausomoje Lietuvoje; apžval
goje kalbama ir apie 1952 metais TREM
TIES leidyklos išleistus veikalus: J. Savic
kio „Šventąją Lietuvą“ ir R. Spalio „Di
džiąsias Atgailas“ ir „Gatvės Berniuko 
Nuotykius“ * Balandžio mėnesi Čikagoje 
išeinančiam „Margučiui“ sueina 25 metai 
nuo jo pirmojo numerio pasirodymo * Či
kagoje sudarytas komitetas paminėti dai
lininko Galdiko 60 metų sukakčiai; minėji
mo proga ruošiama dailės paroda * A. Gu
revičius „Draugo“ novelės konkurse laimė
jo antrąją premiją už novelę „Kunigėlis“ — 
tai tėra autoriaus trečiasis bandymas Hte-

Nesenlai USA lietuviškų knygynų vitri
nose pasirodė TALKOS išleistas Igno J. Sei. 
niaus „Raudonasis Tvanas“ — stambi kny
ga, jau 1940 metais retu pasisekimu plitusi 
Skandinavijos kraštuose švedų kalba, o 1941 
metais tos pačios knygos pasirodė laidos 
suomių ir danų kalbomis. Ir tik šiais metais 
„Raudonasis Tvanas“, paties autoriaus at
kurtas lietuvių kalba, pasirodė Amerikoje.

„Raudoname Tvane“ Šeinius dienoraščio 
forma vaizduoja sovietų įsiveržimą Lietu
von, gyventojų slėgias nuotaikas, ne dieno
mis, bet valandomis ryškėj^nčias sovietų 
užmačias, vis stiprėjančius jų varžtus; pra
sidėjusius suėmimus, lietuvių bėgimus visa 
palikus Vokietijon, kur pabėgėliai pritren
kiami žinios apie Berlyno pripažinimą Lie
tuvos aneksijos.

Veikalas parašytas retu vaizdumu. Jo 
puslapiai atskleidžia ir ano meto tragingas 
Lietuvos gyventojų nuotaikas svetimai jė
gai pavergus kraštą, ir kelia gilų susimąsty
mą dėl Lietuvos likimo.

Knygos viršelis dali. Lapės. Spauda Pat- 
rios. Technikinėj pusėj justi skubotumo Ir 
vietomis, ypač knygos laužyme, net nusi
stovėjusių spaudos dėsnių nebojimo.

Seno ateivio atsiminimai
NAUJIENOS Čikagoje Išleido Dan Kurai

čio „Atsiminimus“. Dan Kuraitis, žymus 
prekybininkas Čikagoje, didelis mėgėjas 
keliauti, šių metų pradžioj atlikęs kelionę 
lėktuvu kuone aplink visą pasauli, parašė 
„Atsiminimus", kurių pirmuosiuose pusla
piuose vaizduojamos lietuvių sodiečių nuo
taikos Lietuvoje, Šiluvos apylinkėse, 1905 
metais, tų metų revoliucinio sąjūdžio atsto
vams gyventojus kurstant susiprasti ir nesi
duoti išnaudojamiems. Tuo metu Dan Ku
raitis buvo piemenukas ir teturėję progros 
iš savo šeimininko, grįžusio iš turgaus ar 
atlaidų, išgirsti apie mitlngininkų kalbas. 
Jame kyla ilgesys išvykti | kitą šal|, ypač | 
Ameriką, kur jau buvo vienas kitas giminių 
įsikūręs. Toliau seka glausti aprašymai su
tiktų sunkumų įsikuriant £lka£oje, ilgos 
darbo valandos plaunant grindis, atliekamu 
laiku mokymasis. Po ilgų pastangų „atsisto
jęs“ ant kojų Dan Kuraitis apsilanko jau 
laisvoje Lietuvoje. „Atsiminimų" pabaigoje 
užsimenama apie naujuosius lietuviui atei
vius Amerikon. Seno ateivio Ilga patirtimi 

ratūriniame darbe * Vilniaus Krašto Lietu
vių skyrius Čikagoje užprenumeravo nu
matomąją leisti Lietuviškąją Enciklopediją 
Vilniaus Universiteto Bibliotekai * Pianis
tas Kuprevičius buvo suruošęs rečitali New 
Yorke, kuris praėjo su dideliu pasisekimu 
ir amerikiečių spaudos buvo teigiamai apie 
pianistą atsiliepta * E. Kuprevičiutė, kon
certavusi Londone ir Manchesteryje, nu
mato artimiausiu laiku suruošti eilę smuiko 
koncertų Šveicarijoje ir kituose vakarų 
Europos kultūros centruose * Kanadoje gy
venanti dail. A. Tamošaitienė baigia austi 
kilimą, kuriame vaizduojama „Jūratės ir 
Kastyčio" legenda * Lietuvių Rašytojų 
Draugija (steigė jaunimo literatūrai premi
ją, kurią paskyrė P. Orintaitei už „Viltra
kių Vaikus", kuriuose, anot draugijos pir
mininko B. Babrausko, yra .tokių žodžių, 
kurių negalima nė žodynuose rasti ir ku
rių reikšmę skaitytojas turės spėti.

Dan Kuraitis mano, jog ne vM naujieji 
ateitiai lietuviai net ir esant sąlygoms «r|š 
Lietuvon. Bus (vairių „nubyrėjimų“, ypač 
iš tų tarpo, kurie Amerikoje sukurs šeimas. 
Senieji lietuviai ateiviai atvyko | kitokią 
Ameriką, kuri juos ilgainiui pririšo. Su nau
jaisiais ateiviais tatai taip pat kartosis, — 
baigia savo „Atsiminimos“ arti prieš 50 me- 
tų iš Lietuvos išvykęs Dan Kuraitis.

ATSIŲSTA tremčiai 
PAMINĖTI:

Imas J. Arinius. RAUDONASIS TVANAS, 
pusi. 327, išleido TAIKA USA.

Dan Kuraitis. ATSIMINIMAI. Išlėkto NAU
JIENOS Čikagoje, 208 puri.

Vincas Krėvė — Mickevičius. Rašytojo 70 
metų sukakčiai paminėti Čikagos Lietu
vių Literatūros Draugijos Leidinys, pusi. 
188.

Antanas Škėma. ŠVENTOJI INGA. TER- 
ROS leidinys Čikagoje. Dail. Algirdas 
Kurauskas. 226 puri.

Cicagos VADOVAS. Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois leidinys. Gausiai 
Iliustruota. Priede Čikagos planas. 250 
pusi.

GIRIOS AIDAS. Lietuvių Miškininkų Są
jungos leidinys. Spauda rotatorinė. Gau
su informacijų iš lietuvių miškininkų gy
venimo ir atraipsnių Lietuvos miškų 
problemomis.

DR. VILIUS STORA8TA-VYDCNAS (1868 
—1953), „Britanijos Lietuvio“ išleistas 
žymiojo Lietuvio atvaizdas.

Lithuania’s Fight for Freedom, by E. J. 
HARRISON, Amerikos Lietuvių Informa
cijų Centro leidinys. Pusi. 90. Knygos 
autorius, ilgametis atstovas Kaune ir 
Vilniuje, didelis lietuvių Bičiulis patei
kia Informacijų apie Lietuvos praeitį ir 
teisėtą lietuvių kovą dėl Lietuvos laisvės.

Akimoju
(Atkelta IŠ 2 pusi.)

1952 metais per Tautos Fondo Kanadoje at
stovybę Lietuvos laisvinimo reikalams su
aukojo 6790 dolerių * PLB Vokietijos Kraš
to vadovybė numato išleisti vokiečių kalba 
leidinį apie Lietuvos okupaciją, remdamosi 
iš Lietuvos grįžusių vokiečių pasakojimais 
* Laikraštininkui Juozui Pronskul-Aklas- 
matei šiais metais sueina 60 metų; Šiuo me- 
sukaktuvininkas gyvena Kanadoje * Prieš 
trejetą metų Kolumbijon emigravęs lietu
vis muzikas Zenonas Jonušas škio metu 
Cali mieste yra simfoninio orkestro diri
gentu * Lietuvė šokėja E. Ciurlytė, gyve
nanti New Yorke, dalyvauja televizijos 
programose * Šiaip metais sukanka 80 me
tų, kai gimė Vladas. Putvinskis, Lietuvos 
Saulių Sąjungos steigėjos.

TREMTIS leidžiama ne paripelnijimo 
motyvais. Tačiau h* Tamsta, nesumokėjęs 
Ja| prenumeratos, taip pat nebūsi padaręs 
atžymėtinų sutaupą.

numerių, kur esą prirašyta visokių niekniekių ant mas
kolių ir jų vyriausybės. Tiesa, laikraščiai gerai užveža 
maskoliams, o knygutės pradeda išeit vyriausybei visai 
netinkamo turinio ir tūlos jų galėtų stot lenktynių su 
Orževskio, lietuvių vardu išleistomis proklamacijomis. 
Čia vėl nėra ko stebėtis: raštai atsako žmonių jaus
mams. Smaugėjams juk nieks rankos nebučiuos, nieks 
padėkos giesmių negiedos. Petrapilis nė nežino, kiek ir 
kokių lietuviškų knygų išeina. Jam rodosi tiek tik jų 
epą, klek buvo parodyta „kontrafakcljos“ skyriuje tipo- 
grafijos parodoje. Būtų malonu, kad tą dalyką patirtų 
arčiau ir kad pasižiūrėtų ( kratų terorą su visomis pa
sėkomis. Gal tada veikiau suprastų, jog lietuviams 
spaudos sugrąžinimo klausimas, tai ne medžiaga teore
tiniams svarstymams laikraščiuose ir draugystėse, o 
kuo greičiausiai (vykdytinas dalykas, nelaukiant ryto
jaus. Tas rytojus, sprendžiant iš viso ko, atrodo apsi
niaukęs; žmonės įerzinti iki paskutiniųjų, pradės prie
šintis erzintojams, administracija tai pavadins „sukili
mu prieš vyriausybę“ ir prasidės malšinimai pagal kru
vinos atminties Klingenbergo metodą (= Klingenber- 
gas vadovavo Kražių skerdynėms. Red.). Žodžiu, pasi
karto* Kražiai... tik dar bjauresni. Generalgubernato- 
yiai šito laukia išsižioję, bet Petrapiils to nenori, galima 
manyt. Čia gali kilti tik vienas klausimas, kas kam turi 
priklausyti: ar Petrapilys generalgubernątoriams, ar 
generalgubematoriai Petrapiliui.

Kiek kartų išgirstu apie naujus kratymus ir policijos 
užpuolimus lietuvių, perskaitau iš naujo „Varpe“ 
straipsnius apie čekų atgijimą ir, prisipažįstu, kad kiek
vienu atveju, atrodo, įgaunu naują dvasią, neleidžian
čią nusiminti ir linksmai žiūrinčią į mūs ateitį, mūs pa
čių darbais ir vargais iškovotą. Vyrai buvo tie pirmieji 
čekų darbuotojai! O ar mes negalime būti tokiais vy
rais? Argi baudžiava, slėgusi mūs tėvų sprandą, būtų 
pasiekusi ir mūs sielas ir jose palikusi niekingos vergy
stės bruožus, kad turėtume laižyt mus spardančią koją 
Ir savo įgimtas žmogiškas teises turėtume pavest valdi
ninkų paniekinimui? Čekai, ištvėrė ir jų darbas nežuvo. 
Nežus nė mūs darbas, tik, pradėję, ištverkime! Kad 
lengviau būtų ištvert ir greičiau laimėt, nesiblaškykime 
| visas puses, stokime visi drauge, stenkimės laikytis iš
vien, „idant mūs darbų ir aukų būtų vienas tikslas — 
ta pati Lietuva! Padarykime taip, kaip ana čekai ir... 
Ką tik neištariau: (steikime sau tokią „Mąticą“. Gerai, 
kad susilaikiau, nes būčiau iš rimto dalyko padaręs 
juokų. Pas mus „Matica“? Pas mus šiandien gali būti 
dvi, trys, penkios „Maticos“, o viena — anaiptol! Ma
tote, čekas visada atsimena, jog jis pirmų pirmiausiai 
čekas, o paskui, jeigu reikia, žiūri, kokios jis profesijos, 
kokiai politinei partijai priklauso, kokių laikosi filo
sofinių pažiūrų ir tt. Dėl to | pirmą Čekijos šauksmą 
skuba viri čekai, nesvarstydami, eit ar ne. Pas mus 
einasi priešingai: žmogystos pirmiausiai atsimena savo 
profesiją, o paskiau žiūri, ar ta profesija leidžia būt 
Betuviu, ar ne; jeigu leidžia, tai toliau žiūri, ar filoso
finės pažiūros leidžia jungtis su kitais lietuviais ben
dram darban, ar ne; jei ne, tai tokios žmogytos tveria 
atskirą kuopelę, žinoma, silpną, arba liekasi bergždi- 
niais lietuviais. Tai dėl to Lietuva mūsų vigų negali pri
sišaukt. Tokioj padėtyj viena kuopa, kurioje būtų ma
tyt visų vienas siekis, kurioje susitelktų visų mintys ir 
užsidegtų visų širdys ta pačia liepsna vardan tos pačios

idėjos pas mus šiandien negalima. Mes dar tik vardan 
stiklelio pataikome bendrai elgtis, nuošaly palikdami 
kiekvieno atskiras nuomones.

Reikia būti doriniai subrendusiems, kad būtų galima 
galvot apie „Maticą“. O mums iki tokio subrendimo toli 
šaukia. Teisybė, suprantama Juk, kad turime atsiteist, 
pralošę kortomis, bet sąžinė mums dar neliepia atsiteist 
su redakcija už laikraštį arba knygas (pabraukta Red.). 
Štai miršta „Nauja Gadynė" dėl to, kad netesėjo toliau 
eiti, nes skaitytojai palieka skolingi per 400 dol. Įsidė
mėtinas paveikslas. Europoje taip pat rasime tokių kal
tininkų, skriaudžiančių laikraščius. Jeigu jau dėl kokios 
nors priežasties užsakyto laikraščio negauname, tai pa
reiga laikome už laikraštį nemokėti, kad ir jis pražūti 
turėtų. Žinoma, tokį dalyką, kad galima ir pridera šelpt 
laikrašti, nors ir visai jo neužsisakant, retas iš mūs te
supranta ir įsijaučia, o visi gerai numanome, jog lietu
viški laikraščiai laikosi tik iš prenumeratos ir aukų. Tai
gi aš norėčiau atkreipt lietuvių dėmesį, idant šiame 
dalyke susiprastų. Norėčiau Jkvėpt kiekvienam, kad 
laikraštis reikalauja tos pat pašalpos, ar jį skaitys kas, 
ar neskaitys; jeigu atsiras daug bijančių ar negalinčių 
turėt laikraščius ir jie atsisakys mokėti prenumeratą, 
tai laikraštis turi žūti, nors jis būtų geriausias ir nau
dingiausias. Negauni laikraščio — atsimink, jog jis eina 
policijos apgultais keliais; bijai laikyt laikraštį — ne
laikyk, bet nei vienas, nei kitas neatsisakykite mokėti 
prenumeratą, jeigu judviem iš tikro rūpi palaikymas 
lietuvybės ir jeigu didesnių aukų neištesite. Nesmagu 
net aiškinti taip paparstus ir suprantamus klausimus, 
bet ką gį padarysi, jeigu mes greit viską užmirštame, 
ką turėtume laikyt atmintyje ir guldami ir keldami.

Varpai šakoja, 
Vargai lapoja, 
Vargai vartuose žydi.

1897 metai 
I

Iš 1897 metų VARPO N r. 1.
Mūsų vargai. Paminėjimas pernykSčio valdžios ir mūs 
pačių bruzdėjimo. Mintaujos didvyriai. Silpnos pusės 
mūsų brolių ir dieverėlių. Seni kunigų idealai ir jaunos 

dvasiSkijos nesusipritimas. Fanatizmo junkeriai, 
Vargai š a k o j a , v a r g a i 1 a p o j a , v a r g a i 

vartuose žydi — sako lietuviška senovės daina. 
Kažin, ar rastume kurioje kitoje kalboje taip augštą 
poeziją, išraiškiančią vargą. Tiesa, juk ir to paties vargo 
lietuviai yra matę beveik daugiau už kitus: ir gamta 
jiems buvo gana šiurkšti, ir visokie pašaliniai priešai 
dažnai užkabinėdavo, tai iš godumo, tai dėl Dievo gar
bės ir tt. Tik atsirasdavo broleliai ir dieverėliai (die
veris, ištekėjusios moters vyro brolis. Red.), kurie var
gus iškirsdavo: ir gamtą įveikdavo, ir priešams kaili iš- 
perdavo, o apsidirbę su tais vargais, dar jų garbei to
kias gražias dainas sukurdavo.

Šiandien pasikeitė laikai, sąlygos, pasikeitė ir vargų 
paveikslas. Priešai taip mus (griebė, kad, galima sakyti, 
ilgai buvome visai užmiršę apie vargų iškirtimą, davėme 
jiems peržydėt, užsimegst, ir net vaisiams nunokti. Tik 
dabar, paragavę tų vaisių kartumo, pradėjom raukytis ir 
purtytis, viens ir kits brolelis stveriasi kirvio vargams 
kapoti, tik... jau sunku, jau neprileidžia žandaras. 
Žinoma, vargus dabar temokame tik krikti, vieton

paotiškai juos pasveikinti. Dar tikra mūs laimė, kad 
subruzdome nepervėlai, kad dar įstengsime vargus iška- 
Kti. Tegu tik mūs broleliai su dieverėliai geriau išsiga- 

ida kirvius ir... netingi.
Praėjusieji metai pasižymėjo gana įvairiais to mūsų 

bruzdėjimo atsitikimais, kurių keletą paminėsiu. Pir
miausiai turiu paminėti labai dažnus policijos kraty
mus, ypač Suvalkų gubernijoje. Tie kratymai tik apal
sino policiją ir padrąsino lietuvius, kurių vyrijos tiesiog 
pradėjo valdžios reikalauti savų laikraščių ir knygų. 
Valdžia, tai išvydusi, nežinojo net ką daryti: buvo su
mažinusi pasienio apsaugą, tat vėl sustiprino. Gi kai 
Petrapilio „Geografinė D-tė“ stojo ginti lietuvių spau
dos, valdžia net išsiuntinėjo teismų tardytojams klau
simus, ar iš tikro spauda lietuviams reikalinga ir kokie 
motyvai. Apuchtinas (= Varšuvos srities mokslo globė
jas) dar pabandė valdžiai eiti pagalbon, paleido iš per- 
senusios rusinimo kanuolės šuv| užtaisytą „graždanka“, 
bet nepataikė ir, užsėdęs ant savo kanuolės, išjojo į 
senatą snausti. Nė kunigui Dubovskiui nepasisekė pri
kalbėti Veiverių mokinius prie graždankos (— rusiškų 
raidžių, Red.) ir pataikavimo vyriausybei. Bendrabučiai 
su savo žabangomis taip pat pasirodė neįveiksią lietu
vių. Štai Mintaujos gimnazijos lietuviai mokiniai stačiai 
pasipriešino juos rusinančiai vyriausybei ir, nors buvo 
smarkiai nubausti, vienok tesėjo (“Mintaujos gimnazi
jos direktorius reikalavo prieš pamokas maldą kalbėti 
rusų kalba. Lietuviai mokiniai pasipriešino ir buvo pa
šalinti iš gimnazijos be teisės kiton (stoti ar gauti tar
nybą). Sis pastarasis atsitikimas atžymėtinas keleriopai. 
Davė valdžiai smūgį, nuo kurio ji negreit nusiramino. 
Tai viena. Kita: tie vaikai-didvyriai, parodžiusieji tok| 
dvasios tvirtumą ir savo teisių gynime pasišventimo 
pavyzdi, duoda mums neslepiamą vilti, kad mūs pri
auganti karta turės brolelius, kurie neleis vargams var
tuose žydėti. Teisybė, pasipriešinimą reikėjo atpirkti 
daugeliu aukų. Bet kokia graži idėja įsikūnijo be aukų? 
Garbė tiems, kurie moka tokiomis aukomis tapti. O 
kažin, ar tie drąsūs jaunikaičiai bus dėkingi už pava
dinimą jų aukomis? Jie gali pasakyti: jeigu iš tokios 
mokyklos, kuri slegia dvasią ir silpnina dorines pajėgas, 
būtume išėję karjeristais, kaip štai jūs senesniųjų dau
gumas, arba net valdžios šalininkais, tuomet tai būtume 
tikromis aukomis. Pagaliau vaikai pamokė mus. suaugu
sius, kaip turime elgtis, kovodami už savo teises. Gėda, 
kad mes taip nemokame. Bet mokėkime būti nors dė
kingi už gražų pamokymą ir stenkimės atsiteisti. 
Neapleiskime Jų ir neduokime, kad jie, visų užmiršti, 
nusimintų ir pražūtų sviete, negalėdami savo gražų 
būdą panaudoti Lietuvos naudai. Parodykime, kad mes 
jų pasielgimą suprantame ir jais rūpinamės. Nepasiten
kinkime, anot J. Šliupo, vienu atsitikimo aprašymu lai
kraščiuose, bet sušelpkime skatiku, idant nors tūli jų 
galėtų laisvesnėje vietoje baigti pradėtą apsišvietimą. 
Taigi kviečiu „Varpo“ skaitytojus sumesti pagalbai 
Mlntautojoje nuskriaustų lietuvių, kiek kas ištesės. Pi
nigus galima siųsti „Varpo“ redakcijai arba tiesiog 
J. Šliupo vardu, kurio adresas tekę: 411 Penn Avė., 
Scranton, Pa. J- Szliupas, M. D. -

Mūsų bruzdėjimo vaisiai matyt juk, be abejojimo. 
Vienok kokie būtų vaisiai, kad mums nepritruktų dvie
jų pagrindinių dalykų: būdo tvirtumo ir vienybės vie
šame darbe. Mažiausios nepasisekimas, vieton pekurs-

tyli ryžtumą ieškant naujų takų, atima mums norą 
toliau dirbti; viena ir kita priešo paruošta kliūtis, 
vieton stiprinti dvasią, mus atšaldo, paverčia aplepau- 
siais. kurie, išvydę užsimojusi persekiotoją, patys nu
lenkia galvą, idant užsimojusiai rankai būtų smagiau 
suduoti | sprandą. Išsitekinę kirvius stoja mūs brole
liai prie darbo. Žiūrėk — viens, atsiminęs žandarą meta 
klrv|, nubėga ir Jau negrįžta nė savo įrankio pasiimti. 
Kitam kirvi kur j palėpę užkiša žmona ir taip pamy
luoja savo vyrą, kad tas jau nė nepasigenga kirvio. 
Trečias kirvi iškeičia | karjerą ir tt. Bežiūrint broleliai 
prasiretina, o darbas tada lieka mažam skaičiui tvirtes- 
niųjų, kurie negali vieni (stengt, arba mažai tegali pasi- 
varyt tolyn. Arba vėl: susitelkia broleliai su dieverė
liais kirsti vargų, tačiau tie, kurie atsinešė bortas, 
nenori dirbti su turinčiais kirvius, trauidasi šalin ir dar 
taikstosi atšipint kitų įrankius. Menkas išeina skyrium 
atliekamas darbas, būtinai reikalaująs susitelkimo, kur 
kiekvienas įrankis, ar kirvis, ar borte, ar dalgis, ar 
peilis gali būti naudingai pavartoti

M 
Iš 1894 metų VARPO 1

Keletas ... ašarų atminimai Kražių kankinių

Dvigalvis šiaurės erelis, pratęs maitintis gyva mėsa 
savo pavaldinių ir tildyti troškuli nekaltųjų krauju, 
tur būt buvo labai išalkęs ir ištroškęs, nej nesigėdy
damas nei civilizuotos Europos, nei iš arti žiūrinčio XX 
amžiaus, prieš metus laprlčio mėnesi suruošė sau kru
viną pokylį Kražiuose. Panoro paragauti neįveikiamos 
lietuvių mėsos ir užsigerti jų kraujo, to skanaus ir 
gausaus kraujo, kurio negalėjo atsigerti kryžiokai ir 
neįstengė viso išsunkti — patys galą gavo, o viso neiš
gėrė!

Atsitikimas Kražiuose, paskiriantis tai vietai pir- 
mesniuosius lapus istorijoje persekiojimų, per trumpą 
laiką tapo aplpuoštas daugeliu Įvairių varijantų, paro
dančių ne tiek pat| grynumą teisybės, klek reiškiančių 
tai, kad turėjo būti baisus atsitikimas, jeigu (baugino 
pasauli, sujudino mintis, pakurstė vaizduotę.

Dėl to, neliesdamas tų varijantų, keliais žodžiais 
peržvelgsiu tik nuogą faktą, atžymėsiu jį kaip liekaną 
būsimiems laikams, liudijančią neišpasakytai vargingą 
mūsų padėti po maskolium.

Kražiuose buvo dvi bažnyčios: medinė parapijos, jau 
sena, ir mūrinė vienuolių. Maskolių valdžia, remda
mosi savo dogma odin ear, odin Bog (= vienas caras, 
vienas Dievas), stengiasi — tatai visi matome — pada
ryti iš Lietuvos ir katalikybės Maskoliją su pravoslavi- 
ja: smaugia lietuvius, idant jie paeitrauktų ir duotų 
vietą maskolių kolonistams; naikina katalikų bažny
čias, idant galėtų įsiveržti pravoriavija. Tarpe kitų šios 
teisybės liudijimų 1891 metais buvo caro išleistas de
kretas: „Viešpats caras 1891 metais gruodžio 12 dieną 
augščiausiai teikėsi įsakyti panaikinti Kražių vienuoly
ną su bažnyčia ir Šventorium, o likusias vienuoles per
kalti | Kauno tokį pat vienuolyną“.
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, redaktorius.

Vilnius intensyviai sovietų lenkinamas, 
o Lietuva rusinama

Vilnius. Pirmaisiais sovietų okupacijos 
metais Vilniuje neveikė jokia lenkų moky
kla. Be to, lenkų kilmės gyventojai prie
varta buvo iškeliami iš Vilniaus ir jo apy
linkių. Tepaliko tik tie lenkai gyventojai, 
kuriems pavyko save nuslėpti esant len
kais. Pasiekia žinios, kad šiuo metu Vilniu
je lenkų gyventojų atsiranda vis daugiau. 
Jau veikia kelios mokyklos su lenkų dėsto
mąja kalba. Ir šiaip Vilniuje lenkai įgauna 
vis didesnių teisių. Pasitaiko Vilniun grįž
tančių lenkų, kurie prieš kelerius metus iš 
Vilniaus buvo iškeldinti.

Kaunas. Vilniuje lenkams įgaunant vis 
platesnių teisių, pagrečiui vis grieščiau vi
soje okupuotoje Lietuvoje reikalaujamas 
rusų kalbos mokėjimas. Rusifikacija vyk
doma ne tik per mokyklas, kuriose dėsto
ma rusų kalba. Steigiami pagalbiniai rusų 
kalbos kursai, l kuriuos gyventoai varu va
romi išsimokyti „didžiosios tėvynės“ kal
bos.

Lietuvoje vis daugėjant rusų valdininkų 
skaičiui, gyventojai ir reikalo verčiami pra
mokti rusų kalbos, kad galėtų atlikti pasi
taikančius reikalus rusų valdininkais ap
sėstose įstaigose.

Džiaugiasi svogūnų derliumi
Nesenai Vakarų Vokietiją pasiekė laiškas 

iš Lietuvos. Laiške rašoma, kad praėjusiais 
metais buvęs „geras svogūnų derlius“. 
Laiško autorius toliau rašo, jog „gyvento

TREMTIES INFORMACIJA
Dr. VINCO KUDIRKOS RAŠTAI JAU 

ATSPAUSDINTI
TREMTIES Leidyklos išleidžiamieji Dr. 

VINCO KUDIRKOS RAŠTAI (originalioji 
kūryba ir publicistika) jau atspausdinti ir 
atiduoti knygrišyklai įrišti. Šiam TREM
TIES numeriui pasiekus skaitytojus, KU
DIRKOS RAŠTAI jau bus pakeliui pas 
garbės prenumeratorius ir platintojus, ku
rie užsakė jiems pasiųsti KUDIRKOS 
RASTŲ.

JAV prezidentas siūlo priimti 240 000 
imigrantų

Jungtinių Amerikos Valstybių preziden
tas D. Eisenhoweris kreipėsi i Kongresą 
papildomai priimti 1 USA 240 000 pabėgėlių 
iš anapus geležinės uždangos. Pagal dabar 
veikiančius įstatymus kas metai iš įvairių 
šalių kvotos keliu Amerikon gali įvažiuoti 
154 657 asmens. JAV prezidentas siūlo be 
kvotos per dvejus metus Amerikon priimti 
po 120 000 pabėgėlių iŠ sovietų užimtų sri
čių. Kurių tautybių pabėgėliai turėtų būti 
papildomai priimami, prezidento rašte ne
nurodoma.

„Amerikos Balso“ programas taupumo 
sumetimais siaurins

Šiuo metu per „Amerikos Balso" siųstu
vą įvairiomis kalbomis duodamos translia
cijos sovietų pavergtų valstybių gyvento
jams. Tarptautinės Informacijos naujasis 
vadovas informuoja, jog taupumo moty
vais „Amerikos Balso“ programos numa
tomos siaurinti, atleidžiant visą eilę tar
nautojų.

Tačiau siaurinimo akcija nepaliesianti 
„Amerikos Balso“ transliacijų iš Miinche- 
no, duodamų lietuvių, rusų, estų, bulgarų, 
lenkų ir vengrų kalbomis. Priešingai, Miin- 
cheno siunčiamoji stotis net numatoma stip
rinti.

Baigamoe likviduoti tremtinių stovyklos
Bavarijos stovyklose gyvenusieji užsie

niečiai tremtiniai paskutiniu metu perke

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai,
Lietuvos kariuomenės kariams

Buvusieji Lietuvos kariuomenės kariai, 
gali duoti žinių tiek apie sovietų pastangas 
likviduoti Lietuvos kariuomenę, tiek apie 
vykdytus karininkų suėmimus (pvz. Šven
čionėlių poligone), kalinimus, žudymus ir 
trėmimus, prašomi kreiptis šiuo adresu, 
trumpai nurodant, kokių žinių turima:

Lithuanian National Martirology Section 
P. O. Box 1202,

, Cleveland, Ohio USA

Nori susirašinėti su lietuvaite
Lietuvis, buvęs prancūzų svetimšalių le

gionierius, 31 metų amžiaus, prieš metus 
įsikūręs Kanadoje, vedybų tikslu nori susi
rašinėti su lietuvaite, kuriai sutiktų padėti 

jai ir šiais metais tikisi tokio derliaus“. 
Šiaip jau jie visi esą laimingi, „nuolat šo
kama ir dainuojama“.

Po Stalino mirties reikalaujama aar 
daugiau dirbti

Stalinui mirus per Vilniaus radiją J. Pa
leckis pasakė kalbą, kurios metu pareiškė, 
jog dabar kiekvieno darbininko pareiga dar 
intensyviau dirbti ir stiprinti komunistinę 
„statybą“...

* Stalino mirties proga celiuliozės kom
binato darbininkai pagamino 150 tonų po- 
pierio ir 300 tonų kartono virš plano. Virš
planinė gamyba buvo pasiųsta Rusijon.

Pabaltijo valstybės jau negali išmaitinti 
savo gyventojų

Stockholmas. švedų spauda pateikia in
formacijų apie padėti sovietų pavergtuose 
Baltijos kraštuose. Tose informacijose pa
žymima, jog gyvenimo lygis nepaprastai 
kritęs ir šių laisvės metais turtingų valsty
bių gyventojai okupacijos pasėkoje paten
ka vis i didesnius sunkumus ir stinga duo
nos.

Latvijoje sudaryta rusiška vyriausybė
Stockholmas. Latvijoje paskutiniu metu 

naujai sudaryta vyriausybė, kurios 6 postus 
buv. latvių kilmės ministerių užėmė iš 
Maskvos atsiųstieji rusai.

Ryšium su Stalino mirtimi ir eilėje kitų 
sovietinių respublikų sudarytos naujos vy
riausybės.

liami j specialiai pastatytus (blokinės si
stemos) butus. Paskutiniu metu tokie per
kėlimai jvyko Miinchene, Memmingene ir 
iŠ eilės kitų stovyklų. Dabar didesnės trem
tinių kolonijos sutelktos Miinchene, Schon
gau, Memmingene. Eilė viengungių likvi
duojant stovyklas perkelti Valkos stovyk- 
lon prie Nilmbergo. «

TREMTIES ATSAKYMAI
Mr. J. Griniui, USA: Adresą pakeitėme. 

Tamstos prenumerata TREMČIAI sumokė
ta visiems 1953-metams.

Mr. V. Grabauskui, Anglijoje: Siųstoji 
TREMČIAI prenumerata gauta. Prenume
rata padengta iki 1953 metų pabaigos. 
Adresas pakeistas.

Mr. C. Sodeikai, USA: siųstoji TREMTIES 
antram pusmečiui prenumerata gauta. Ačiū 
už linkėjimus.

Mr. M. Mozūrui, Anglijoje: adresą pakei- 
tėm. Iki metų pabaigos TREMTIES prenu
meratai padengti lieka gauti 20 kuponų.

Mr. Br. Kubilinskui, USA: Tamstos 
TREMTIES 1953 metų pirmam pusmečiui 
siųstoji prenumerata gauta. Buvusieji ne
aiškumai kilo ne dėl Tamstos kaltės. Lai
kraštis siunčiamas nauju adresu.

Bedarbiai mažėja, bet vyresnio amžiaus 
žmonėms sunku gauti darbo

Australija. Vienas TREMTIES Bičiulis 
rašo: „Aš, kaip amžinas žydas, vis keičiu 
adresą...

Pas mus, Australijoje, nieko ypatingo. 
Bedarbių skaičius mažėja, bet senesnio 
amžiaus žmonėms yra sunku gauti darbą.

Australijoje įsikūrusius lietuvius galima 
skirstyti i kelias kategorijas:

1. susirūpinusieji įsigyti namus,
2. susirūpinusieji išvykti iš Australijos ir 

pasiekti Ameriką, 

sutvarkyti dokumentus išvykti Kanadon. 
Rašyti:

Mr. V. Kutkevičius 
78 Tancreo St.
Sault Ste Marie, Ont. Canada.

Skelbimas
Esu 28 metų amžiaus moteris su vaikais. 

Vedybų tikslu ieškau vyro-našlio su vai
kais. Amžius nuo 25 iki 55 metų.

Laiškus siųsti Šiuo adresu:
Lietuvei c/o „TREMTIS“

(13b) Memmingen, Postfach 2, 
Germany.

Red. Pastaba: Gautieji laiškai bus per
siunčiami adresatei. Red.

Emigracinės perspektyvos Amerikon
BALFo atstovybės Vokietijoje Emigraci

jos Skyrius pateikia Šių informacijų emi
gracijos temomis:

1. Emigracijai l Ameriką pagal 1948 metų 
DP įstatymą pasibaigus, dabar galima emi
gruoti tik kvotos keliu (nekvotiniai emi
grantai tesudaro retą išimti).Lietuvos kvo
ta nustatyta 384 asmens per metus. Tačiau 
šios kvotos dalis išeikvota iki 2090 metų 
emigravusių pagal DP {statymą. Tad šiais 
metais pagal Lietuvos kvotą i Ameriką te
galės imigruoti 288 asmens.

Ne visiems kvotos emigrantams tenka 
vienodai ilgai laukti savo eilės. Pagal 1952 
metų gruodžio 24 d. įsigaliojusi „Imigraci
jos ir Pilietybės įstatymą“ (Immigration 
and Nationality Act) nustatytos šios 4 pir
menybės kvotos ribose:

(1) Pirmoji pirmenybė — kvalifikuoti 
svetimšaliai

Pirmieji kvotos 50%, ir bet kuri kvotos 
dalis, antros ir trečios pirmenybės likusi 
neišnaudota, skiriamą ypatingiems specia
listams, būtinai reikalingiems JAV.
(2) Antroji pirmenybė — Amerikos piliečių

tėvai
Sekantieji kvotos 30%, ir bet kuri kvotos 

dalis, pirmos ir trečios pirmenybės likusi 
neišnaudota, skiriama Amerikos piliečių 
tėvams, jei šie tėvai yra bent 21 metų am
žiaus.
(3) Trečioji pirmenybė — Amerikos gyven

tojų vyrai, žmonos, vaikai
Likusioji kvotos 20% ir bet kuri kvotos 

dalis, pirmos ir antrosios pirmenybės likusi 
neišnaudotą, skiriama teisėtai Amerikon 
įsileistų nuolatiniam gyvenimui imigrantų 
vyrams, žmonoms ir vaikams.

(4) Ketvirtoji pirmenybė
Iki 20% neišnaudotos kvotos dalies pir

mai, antrai ir trečiai pirmenybei skiriama 
Amerikos piliečių broliams, seserims ir 
Amerikos piliečių sūnums ir dukterims, jei 
tokie sūnūs ar dukterys nėra kvalifikuoti 
nekvotiniam statusui, kaip vedę ar būdami 
vyresni kaip 21 m. amžiaus.

Norėdami išgauti pirmenybę (1—4), gi
minės Amerikoje kreipiasi i artimiausią 
Immigration and Naturalization Servise 
įstaigą.
Likusi kvotos dalis skiriama neturintiems 

pirmenybės
2. Pirmenybės pirmumas „užzoniniams 

pabėgėliams“ (out-of-zone refugees).
Iki 1954 m. birželio 30 d. iki 50% likusios 

nuo pirmenybių kvotos dalies skiriama va
dinamiesiems užzonės pabėgėliams pagal 
1948 m. DP įstatymo skyriaus 3(c) nuosta
tus (pav., grižusiems iš Belgijos ar Angli
jos).

3. Imigrantai naudojasi tos šalies kvota, 
kurioje jie yra gimę. Jeigu žmonos kvota 
yra skirtinga nuo vyro kvotos, tai, kad vy
ras nebūtų atskirtas nuo žmonos, gali būti 
leistas imigruoti pagal žmonos kvotą. Vo
kiečių kvota tiek pagerėjus, jog pagal ją 
beveik netenka laukti, o čekoslovakų, len
kų ir Rusijos pablogėjusios (pagal CSR kvo
tą važioja įsiregistravę konsulatuose 1950 
m. vasarą, Rusijos — 1949 m.).

4. Turintieji PEP pirmenybę (atbėgėliai 
iš Lietuvos po 1947 m.), taip pat turintieji 
3(c) pirmenybę gauna nemokamą kelionę. 
Tiek turintieji nemokamą kelionę, tiek no
rintieji gauti paskolą kelionei apmokėti 
kreipiasi j BALFo Emigracijos Skyrių, kai 
jau gauna vizą arba užtikrinimą, kad ją 
gaus.

Lietuviai'.
Vasario 16 Gimnazija pradeda ketvirtuo

sius mokslo metus. Pasaulio lietuviai, kurių 
aukomis ji išlaikoma, gali didžiuotis. Reta 
tauta tremtyje pasirodė tokia sąmoninga, 
kad taip, kaip mes, giliai (vertintų tautinio 
švietimo reikšmę, ir tokia solidari ir orga
nizuota, kad pajėgtų pastoviai telkti lėšas 
gimnazijai išlaikyti.

Šiais metais Jūs mokslinate ir aprūpinate 
Vasario 16 Gimnazijoje šimtą septynias
dešimt vaikų, kad su laiku tas jaunintas, 
tvirtas dvasia ir kūnu, stotų j darbą už Lie
tuvą, mūsų Tėvynę.

Aplinkybės dabar verčia susirūpinti gim
nazijai pastoge.

Dabartinės patalpos kareivinėse, eilę me
tų netaisytos, yra tokios prastos ir ankštos, 
kad būtų žala jose toliau vaikus laikyti. Ne
tinkama gimnazijai ir pati vieta. Antra ver
tus, atsikurianti vokiečių armija kiekvienu 
metu gali kareivinių pareikalauti sau ir 
gimnazija visai netektų pastogės. Dėl pas
tarosios priežasties nebūtų tat prasmės da
bartinių patalpų remontuoti, nes reikėtų 
išleisti daug pinigo, nežinant, kaip ilgai tek
tų tomis patalpomis naudotis.

Mūsų visos pastangos gauti iš vokiečių 
tinkamesnes gimnazijai patalpas buvo 
bergždžios. Kad trejų meti) gimnazijos dar
bas ir Jūsų aukos nebūtų veltui, išeitis te
buvo arba patiems gimnaziją statytis arba 
įsigyti jau gatavus namus. Jei ir būtų mū
sų tarpe galvojančių, kad gimnazija su lai
ku turės užsidaryti, toks pastatas visuomet 
būtų panaudotinas ir kitiems naudingiems 
reikalams, pav., lietuvių senelių ir invalidų 
prieglaudai, kaip kad turi įsirengę latviai, 
ar pan. Ir Lietuvos valstybei atsikūrus, tas 
turtas jai būti] naudingas.

Ilgai jieškojus, pagaliau pavyko rasti 
gimnazijai ir bendrabučiui tinkamus rūmus 
prie Mannheimo — Heidelbergo. Kadangi 
jie yra ne paties miesto ribose, tai ir even
tualaus karo atveju mažiau pavojaus, kad 
jie nukentėtų. Namai kaštuoja 200 000 mar
kių ir apie 100 000 markių reikalinga jų re
montui ir pertvarkymui. Taigi, iš viso 
300 000 markių arba 75 000 dolerių, kuriuos 
mums reikia metų bėgyje sumokėti. Namų 
pirkimo sutartis jau pasirašyta. Turint gal
voje, kad naujos gimnazijos pastatymas

3. sergantieji lietuviškais reikalais, ku
rie sudaro mažumą,

4. bedarbiai.
Keistokai atrodo, kad iš per 2000 Austra

lijoje gyvenančių lietuvių atsiranda nedi
delis skaičius atsidėjusių lietuviškam dar
bui. Jie dirba ir dar jiems vis daugiau 
kraunama. Kiti gi kratosi visko, kas neneša 
pinigo.

Nemaža šeimų, kuriose vaikai su tėvais 
lietuviškai jau nebekalba.

Dar keisčiau, kad inteligentijoje, iškyrus 
negausų skaičių atsidėjusių lietuviškam 
reikalui, kiti tesirūpina tik savimi, j ben
druosius reikalus numodami ranka. Pas 
mus maždaug taisykle tapo, kad visuome
nini darbą dirbantieji mažiausiai rūpinasi 
savo gerbūviu.“ R. J.

Anglijos hosteliuose gyvenimas brangsta
Anglija. Nuo balandžio 13 d. visuose An

glijos hosteliuose pragyvenimo kaina sa
vaitei pakelta 7 šilingais. Tai jau trečias 
kainų pakėlimas nuo mūs, kitataučių, atvy
kimo Anglijon. Pradžioje teko savaitei mo
kėti 30 šilingų, vėliau 35, dar vėliau 40, o 
dabar jau tenka mokėti 47 šilingus.

Ir ne tik gyvenimas hosteliuose pabran
go. Pabrango viskas. Uždarbiai bei atlygi
nimai keliami rečiau ir neproporcingai su 
brangimu pragyvenimo. Skirtumas dirban
čiųjų nenaudai vis didėja ir didėja.

K. Jurgūnas. 

kaštuotų per vieną milioną markių, kaina, 
palyginant, nėra didelė.

TAUTIEČIAI! Mes kviečiame Jus | šią 
didelę talką. Mes prašome visų lietuviškų 
organizacijų paramos. Vasario 16 Gimnazi
ją sukūrę, pasiryžę ją išlaikyti, nesustokime 
pusiaukelėje. Sutelkime reikalingas lėšas 
ir baikime tą lietuvybės paminklą, kuris vi
sam pasauliui liudys mūsų tvirtą tikėjimą 
j šviesią Lietuvos ateit], kuriai mes dir
bame ir ruošiamės.

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBA 
Pr. Zundė, E. Simonaitis,

J. Lukošius, A. Vcnclauskas, E. Žilius.

t y antai
■

Lietuvoj bus laukiami 
lietuviai

Kai išsilaisvinusi iš grobuonies rankų 
Lietuva laisvai atsikvėps, ne tik karmetyje 
palikusiem savo ūkius ar namus, bet ir ne
turėjusiems žemės reikės žadėti ir kviest, 
kad grįžtų Lietuvon, nes Lietuvoj bus rei
kalinga žmonių, o atsiras nemaža ir trem
tinių, svetur apsigyvensiu, ypač kiek įsi
kūrusių, kurie nenorės grįžti. Tad susida
riusiai Lietuvos vyriausybei reikės atsiku
riančios valstybės reikalus labai rimtai 
tvarkyti ir net pasirūpinti trauklesniais 
būdais savo tautiečius iš svetur parkviest! 
namo. Ypač ūkiai štokuos darbo jėgos.

Atsikūrusios Lietuvos vyriausybė ne tik 
turės surasti būdų savo žmones sukviesti 
tėvynėn, bet taip pat turės savo pažadus 
tesėti, kad ko daugiau lietuvių, net ir se
nesnių išeivių, grįžtų Lietuvon.

Priešingu atveju, savame krašte stingant 
savų rankų, i Lietuvą atsivers durys sve
timiesiems. Rastenio svarstymai ne tik ne
priimtini, bet ko greičiau užmirštim.

Anis Rūkas.

Dar ar c h y v t; reikalu
TREMTIS gavo vieno Bičiulio laišką, 

kurio autorius mini TREMTIES 87 Nr. 
PASTABAS PRABĖGOMIS, kuriose buvo 
kalbama archyvų temomis. Laiško autorius 
stebisi, kaip galima kalbėti privačiai 
komplektuojamų archyvų nuosavybės te
momis, nes, esą, tie privatūs archyvai bu
vo komplektuojami atskirų asmenų, nau
dojant asmeniškus išteklius.

Laiško autorius teisingai pastebi, jog 
esama didelio skirtumo tarp archyvų, su
daromų visuomeniniu pagrindu ir visuo
meninio pobūdžio institucijų remiamų, ir 
tarp archyvų, sudaromų grynai privačia 
iniciatyva.

TREMTY kalbant archyvų nuosavybės 
temomis turėti minty archyvai, kuriems 
medžiaga jau dabar telkiama visuomeninės 
akcijos keliu. Tačiau neturėti minty gry
nai privatūs archyvai, neprašą jokios pa
ramos iš lietuviškųjų institucijų. Tokie 
archyvai, savaime suprantama, palieka su
darytojo nuosavybe, lygiai kaip, sakysim, 
įsigytas namas, ar kuri kita nuosavybė. 
Minėtame straipsnyje kalbant archyvų te
momis buvo liečiami archyvai, kurie jau 
ir dabar retkarčiais bent šiek tiek re
miami lietuviškųjų organizacijų bei 
visuomeninių telkinių, tačiau jų priklau
somybė palieka neaiški. TREMTIS.

TREMTIS leidžiama ne paslpelnijimo 
motyvais. Tačiau ir Tamsta, nesumokėjęs 
jai prenumeratos, taip pat nebūsi padaręs 
atžymėtinų sutaupą.

Keliais 
sakiniais

Modernaus bombonešio kaina. JAV pre
zidento Eisenhowerio pareiškimu šiandien 
modernaus bombonešio pagaminimas tiek 
atsieina, kad už tuos pinigus, kuriuos tenka 
sumokėti tokiam kariniam lėktuvui paga
minti, galima pastatyti ir įrengti 30 mokyk
lų, arba dvi moderniai įrengtas ligonines 
bei nutiesti 80 kilometrų modernaus kelio.

300 milijonų dolerių Amerikos apsaugai. 
Jungtinės Amerikos Valstybės visais savo 
teritorijos pakraščiais įrengė radaro lizdus, 
kad būtų galima laiku patirti apie svetimų 
priešo lėktuvų artėjimą. Sitam reikalui iš
leista 300 milijonų dolerių ir abejojama, ar 
karo atveju radaro nepastebėti negalėtų 
prasiveržti sovietų lėktuvai iš Kanados pu
sės, ypač kad paskutiniu laiku sovietai gali 
turėtų priemonių radarui „klaidinti“.

Per 5 valandas pasiekiama Maskva. JAV 
yra įvairiose pasaulio vietovėse įrengusi 
karines aviacijos bazes. Iš kai kurių bazių 
modernieji JAV lėktuvai konflikto atveju 
Maskvą gali pasiekti per 5 valandas.

Sviedinys, gaudąs priešo lėktuvus. Ame
rikiečių kariuomenė apginkluojama nauju 
ginklu — priešlėktuviniu vairuojamu svie
diniu, vadinamu „Niko“, kuris gali „gau
dyti“ priešo lėktuvus.

Kelias apačia kalnų. Gegužės mėnesi 
pradedamas „gręžti“ tunelis apačia Mont- 
blanco kalno. Tunelis sutrumpins kelią tarp 
Italijos ir Prancūzijos apie 500 kilometrų.

Nesančių namų pardavėjai. Vakarų Vo
kietijoje paskutiniais metais nubausta Įvai
riomis bausmės 250 nesančių namų parda
vėjų. Spėjama, kad kita tiek„pardavėjų"dar 
nesusekta. Vokietijoje esant didelei butų 
stokai nesančių namų bei svetimų sklypų 
„pardavėjai“ turi pasisekimo. Kriminalinės 
policijos duomenimis per pastaruosius ke
lerius metus tokie „pardavėjai“ už milijo
nus markių apgavo gyventojus. Jų „par
duoti“ sklypai bei namai užimtų Miincheno
plotą.

Kasdien 300 savanorių. Nežiūrint vokie
čių opozicijos, vokiečių masėse randasi ne
maža asmenų, norinčių patekti j Vakarų 
Europos pajėgas. Nors šitam reikalui vo
kiečių kariai dar neteikiami, tačiau kasdien 
kreipiasi per 300 savanorių.

Pabėgėliai nemažėja. Nežiūrint sovietų 
vyriausybės atstovų pareiškimų taikos te
momis, iš rytų Vokietijos pabėgėlių skaičius 
ir toliau nemažėja. Balandžio pirmoje pu
sėje iš rytų Vokietijos l Berlyno vakarinius 
sektorius pabėgo 18 000 vokiečių.

Tremtinys milionierius. 1948 metais l 
Ameriką išemigravo lenkų kilmės pabėgė
lis Leon Jolson. Pasiskolinęs 2000 doL Jol- 
sonas pradėjo Amerikoje atstovauti vienai 
Italijos siuvamų mašinų firmai. Šiandien 
Jolsono atstovybės vertė siekia 40 milionų 
dolerių ir joję dirba per 2000 asmenų. Pas
kutiniu metu Jolsonas įsteigė tarp tautų 
susipratimui ugdyti fondą, įmokėdamas 
250 000 dolerių. USIS.

4,3 miliono karo aukų. Vakarų Vokieti
joje ir vakariniuose Berlyno sektoriuose 
gyvena 4,3 miliono nuo karo nukentėjusių 
asmenų, kuriems per metus rentos išmoka
ma 3,3 milijardai DM.

Daug mirusių bolševikų nelaisvėje. Pa
galiau balandžio mėnesi Korėjo prasidėjo 
pasikeitimas sužeistaisiais karo belaisviais. 
Komunistų paleistųjų amerikiečių be
laisvių parodymais daug amerikiečių be
laisvių mirė nelaisvėje. Paleidžiami taip 
pat ne visi sužeistieji, o tik tie», Jcurių 
sveikatos padėtis geresnė.

Daugiausia suvalgantieji mėsos. Urugva
jus yra pirmoji pasaulyje valstybė, ku
rios gyventojai daugiausiai valgo mėsos. 
Kiekvienas urugvajietis per metus suvalgo 
apie 235 svarus mėsos.

Milionas negrų kariuomenėje. Antrojo 
Pasaulinio Karo metais buvo mobilizuota 
kariuomenėn per 1 milionas negrų.

Saulės laikrodis. Šveicarai pagamino lai
krodi, kuriam pakanka bent truputi paros 
būvyje „pamatyti“ saulę ar šiaip šviesą, ir, 
gavęs iš jos energijos, eina neužvestas.

10 400 dezertyrų. Buvusio karo metais de
zertyravo 10 400 anglų karių, kurių žymi 
dalis iki šiol slaptėsi. Ryšium su artėjančia 
Anglijos karalienės Elžbietos karūnacija 
skelbiama buvusiems dezertyrams amne
stija.

Tremties leidiniai
Ignas Šeinius 

KUPRELIS
klasikinė apysaka žinomojo mūsų 

rašytojo.
Vytautas Alantas 

PRAGARO POŠVAISTES, 
netolimą metą vaizduojąs romanas, 

susilaukęs didžiausio dėmesio.
R. Spalis 

DIDŽIOSIOS ATGAILOS, 
novelės, kuriose pulsuoja gyvas 
gyvenimas su gyvais žmonėmis.

Jurgis Savickis 
ŠVENTOJI LIETUVA, 

romanas. Iki šiol Jurgis Savickis mū
sų literatūroje tebuvo žinomas kaip 
grakštus novelistas, ir tragiškus gy
venimo momentus vaizduojąs su šyp
sena. „Šventoji Lietuva“ yra pirmasis 
Savickio romanas, kuriame vaizduo
jama lietuviškos buities iškarpa ca- 
ristinės verguvės metais. Ir romane 
Savickis sutinkamas su ta pačia šyp

sena, kaip ir novelėse.
R. Spalis 
GATVES 

BERNIUKO NUOTYKIAI, 
nepaprastos intrigos didžiulė apysaka 

jaunimui ir senimui.
DR. VINCO KUDIRKOS RASTAI, 

originalioji kūryba ir publicistika žy
miojo Varpininko, Lietuvos himno 
autoriaus. Atspausdinta vienoje kny

goje.
Visi TREMTIES Leidyklos leidiniai 
išleisti europiškai, įrišti patvariuose 
drobės viršeliuose. Gaunami leidyk
loje ir pas TREMTIES atstovus, 

esančius įvairiose šalyse.
TREMTIES Leidyklos adresas: 

Simas Miglinas, 
c/o TREMTIS,

(13b) Memmingen
Postfach 2, Germany.
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