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Savomis temomis

Lietuvos pavergimo 
liudijimai

Jungtinių Amerikos Valstybių Kongresas 
šių metų baigiamojoj sesijoj priėmė Re
prezentacinių Rūmų atstovo Charles 
Kersten šį pavasarį pateiktą rezoliuci
ją dėl sudarymo specialios komisijos Ištirti 
prievartinį Lietuvos, Latvijos ir Estijos So
vietų Sąjungon įjungimą ir šių valstybių 
pavergimą. Kersteno asmeny Baltijos tau
tos susilaukė reto Bičiulio, Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos pavergimo klausimą iškėlu- 
sio Jungtinių Amerikos Valstybių parla
mente. Kongrese priimtoji rezoliucija dėl 
sudarymo specialūs komisijos nustatyti 
Baltijos valstybių prievartinio pavergimo 
eigą Kersteno grindžiama Jungtinių Ame
rikos Valstybių ligšioliniu nepripažinimu 
Maskvos smurto. Rezoliucijos autorius iš
kelia reikalą į Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pavergimo eigą pažvelgti neeitraliu 
žvilgsniu ir iškelti viešumai Sovietų sieki
mus Pabaltyj.

Kada pradės veikti speciali komisija, ku
ri, vadovaudamasi priimtąja rezoliucija, 
rinks medžiagą, pavaizduojančią Baltijos 
valstybių pavergimą — tuo tarpu neturima 
duomenų. Tiek žinoma, kad pats Kerstenas 
yra numatęs artimiausiu laiku apsilankyti 
Europoje, pirmoje vietoje Vokietijoje, kad 
surinktų duomenis, į ką tektų komisijai 
Europoje kreiptis šitokios medžiagos (Bal
tijos valstybių sovietinio pavergimo eigai 
nustatyti) reikalu. Reikia manyti, kad to
kios medžiagos sudarytoji komisija galės 
apsčiai gauti iš gyvų liudininkių, išgyvenu
sių sovietizacijos eigą Lietuvoje ir kitose 
Baltijos valstybėse; taip pat nestigs doku
mentų, vaizduojančių ne tik sovietinį Bal
tijos valstybių pavergimą, bet ir gyvai ro
dančių naujo valdymo brutalumą, paneigu
sį gyventojų pilietines laisves.

Kai dėl Lietuvos įjungimo Sovietų Są
jungon Maskvos direktyvomis veikusio va
dinamojo Liaudies Seimo nutarimų, tai ro
dos nestigs gyvų liudininkų, kurie galės 
komisijai paliudyti lietuvių tautos valios 
klastojimą. Tokiais liudininkais pirmoje 
vietoje turėtų būti buv. Liaudies Seimo at
stovai ir Kremliaus įsakymu sudarytosios 
vyriausybės nariai bei jos artimi pareigū
nai. Prof. Krėvė-Mickevičius, prof. Kolu
paila, L. Dovydėnas, Dr. Garmus, J. Glu- 
šauskas ir kiti galėtų duoti pirmaeilės 
medžiagos apie Lietuvos gyventojų valios 
klastojimą ir Kremliaus direktyvas dėl 
Lietuvos įjungimo Sovietų Sąjungon.

Laisvajame pasaulyje esą Lietuvos diplo
matai taip pat turėtų turėti medžiagos, 
vaizduojančios sovietų užmojus vos įžengus 
Raudonosios Armijos pajėgoms Lietuvon 
tariamai taikiais tikslais. Tada kiekvieną 
diplomatą pasiekė įvairūs įsakymai.

Kiekvienas lietuvis tremtinys, kokio jis 
bebūtų buvęs užsiėmimo ir kurioje Lietu
vos vietovėje bebūtų gyvenęs sovietams įsi
brovus, taip pat yra gyvu liudininku įsi
galėjusio brutalumo ir gyventojų valios ne
bojimo tiek ruošiant Lietuvos pavergimo 
apgaulingus aktus, tiek ir po to, kai tie 
aktai buvo inscenizuoti vadinamajame Li
audies Seime.

Liudininkų ir liudijimų Lietuvos paver
gimo eigai nustatyti nestigs. Tuo pačiu aiš- 
kės Sovietuose įprastas gyventojų valios 
klastojimas.

Bendruomenė ir 
ambicijos

Svečiose šalyse išsklidusiems lietuviams 
susijungimas vienon organizacijon, kurios 
pagrindiniu uždaviniu būtų lietuvybės išli
kimo problemos, buvo neišvengiama būte- 
nybė. Jau Lietuvos nepriklausomybės lai
kais buvo keliamas šis klausimas. Deja, tik 
dabar, tremtyje atsidūrus pradėta konkre
čiai eiti prie Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės įsteigimo. Jau su viršum prieš trejus 
metus kai kuriose šalyse gyveną lietuviai 
įsijungė į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. 
Eilėje šalių Pasaulio Lietuvių Bendruome- 
nėn jungimasis dar ir šiandien susiduria su 
įvairiomis kliūtimis. VLIKo Lietuvybės Iš
laikymo Tarnybos turimais duomenimis 
daug kur tik nežymi dalis mūsų žmonių tė
ra įsijungę lietuvių benduomenėn. Geriau
siai susiorganizavę ir veik visi Pasaulio Lie
tuvių Bendrubomenės organizacijon įsijun
gę tėra tik Venecueloje ir Kolombijoje gy
veną lietuviai. Eilėje šalių labai mažas lie
tuvių skaičius priklauso PLB. Tatai liečia 
daugiausia Pietų Amerikoje gyvenančius 
lietuvius.

1950 metais TREMTIES skiltyse buvo ra
šoma. jog Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
turėtų būti šventykla. į kurią uždrausta 
įeiti su partinėmis maldaknygėmis, nes šioje 
šventykloje tėra tik viena malda: lietuvybė. 
Tada taip pat buvo išsitarta, kad bendruo
meniniame gyvenime neturėtų vyrauti ku-

„Sovietinė santvarka bus visoj Europoj“...
Memorandumas Jungtln ų Tautų atstovams 

apie Pabaltijo tautų patirti jų santykiuose su SSSR
Pateikiamas memorandumas šių me
tų birželio mėnesį buvo išsiuntinėtas 
Jungtinėse Tautose akredituotiems 
įvairių valstybių nuolatiniams atsto
vams, juos informuojant apie Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pavergimo ei
gą ir prašant paramos Baltijos val
stybėms siekiant laisvės. Memoran
dumo įteikimas ypač suaktualėjo 
Churchilliui iškėlus mintį pasotinti 
Sovietus. Red.

Kai štai dar kartą Stalino įpėdiniai taiko
si išeiti su nauja politine taktika Vakarų at
žvilgiu, atrodo būsiant vietoje peržvelgti 
skausmingą Pabaltijo Tautų patirtį jų san
tykiuose su Sovietais tikslu pabrėžti kiek 
galint didesnį santūrumo reikalingumą, ku
riuo laisvais pasaulis turėtų sutikti paskuti
niuosius Maskvos pareiškimus.

Minėtieji santykiai, nustatyti visos eilės 
laisvu noru sudarytų sutarčių, buvo iš Pa
baltijo valstybių pusės tarp abiejų karų lai
kotarpyje visais atžvilgiais draugiški ir 
nuoširdūs.

Šita daug maža nusistojusios geros kai
mynystės padėtis pasikeitė, kai Sovietų Są
junga, pasinaudodama paktu su Vokietija, 
primetė Pabaltijo valstybėmis Savitarpio 
Pagalbos sutartis ir įvedė didelius kariuo
menės kontingentus

Sovietų Sąjungos grasinimais verčiamos 
pasirašyti Savitarpio Pagalbos sutartis ir 
įsileisti į savo kraštus Sovietų kariuomenės 
kontingentus, Estija, Latvija ir Lietuva pa
teikė Maskvai savo pasiūlymus, įkvėptus 
nuoširdaus noro nusileisti tiek, kiek tik ga
lima.

Vienas iš tokių pasiūlymų, būtent — Lie
tuvos įteiktas Sovietų Vyriausybei 1939 m. 
spalio 7 d. užsienio reikalų ministerio p. J. 
Urbšio, skelbė:

1. Nukreiptos prieš Lietuvą agresijos at
veju arba bandant užimti Lietuvos teritoriją 
tikslu pulti SSSR, pastaroji teiks visą rei
kalingą pagalba agresoriui arba agresoriams 
atremti;

2. Lietuva, SSSR medžiagiškai remiama, 
įsipareigoja padvigubinti savo kariuomenę;

3. Lietuva, medžiagiškai padedama, abi
pusiu susitarimu įsipareigoja pastatyti į- 
tvirtinimus prie savo vakarinių sienų;

4. Aukščiau išvardintų įsipareigojimų 
įvykdymui palengvinti abi Susitariančios 
Salys nutaria pasikeisti special inėmis kari
nėmis misijomis, priskirtinomis prie abie
jų šalių Generalinių Stabų.

Šitas lojalus pasiūlymas, lygiai kaip lat
vių ir estų pasiūlymai. Kremliaus viešpačių 
buvo atmesti, o raudonosios įgulos buvo 
brutaliai primestos Pabaltijo valstybių teri
torijoms.

Dabar, vėlesnių įvykių šviesoje, didelių ka
rinių pajėgų koncentracija ir laivyno bei 
aviacijos bazių įrengimas Pabaltijo valsty
bėse aiškiai įrodo agresyvius SSSR kėslus 
Vakarų pasaulio atžvilgiu.

Anuometiniai Sovietų vadai siekė slėpti 
savo užmačias ir nuraminti ir savo aukas, 
ir visą pasaulį deklaracijomis bei veidmai
ningais pareiškimais, kaip pvz. Savitarpio 
Pagalbos Sutarčių tekstais su Pabaltijo val
stybėmis, kurių pagrindinis straipsnis atro
dė taip:

„Susitariančios Šalys įsipareigoja nesu
daryti sąjungų ir nedalyvauti koalicijose, 
nukreiptose prieš vieną iš Susitariančių 
Salių.

„Šios sutarties vykdymas jokiu būdu ne
privalo paliesti Susitariančių Salių suvere
ninių teisių, ypačiai jų konstitucinės san
tvarkos. jų ekonominės ir socialinės siste
mos, karinės organizacijos ir aplamai rem
tis principu nesikišimo į vidaus reikalus.

1939 m. spalio 31 d. p. Molotovas, Liaudies 
Komisarų Tarybos Pirmininkas ir Užsienio 
Reikalų komisaras, darydamas SSSR Aukš
čiausiojoje Taryboje savo pranešimą apie 
užsienio politiką, be kita ko, pareiškė:

— „Sovietų Sąjungos ir Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos santykių pagrindai remiasi 1920 
metais sudarytomis taikos sutartimis, šio- 

rios nors ambicijos. Lietuvybės išlaikymo ir 
lietuvių savitarpyj susiklausimo klausimai 
turėtų būti pagrindiniai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės uždaviniai.
Praktika, tenka apgailestauti, daug kur ro
do visai kitokias linkmes. Vienur nestigta 
pastangų siekiant vienai ar kitai grupei pri- 
sveržti prie dominavimo šitoje grynai lie
tuviškoje ir su partine politika nieko ben
dra neturinčioje organizacijoje. Kitur pa
viršiun iškilo kitokios užmačios, baigiant 
grynai egoistinės prigimties ambicijomis.

Pakanka žvilgterti į Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės veiklą kai kuriose kolonijose 
bei stovyklose. Ir čia. palikus bene pačioje 
kiečiausioje tremtiniško gyvenimo nedalioj, 
bendruomeninį gyvenimą kartais užtemdo 
nesveikos egoistinės prigimties ambicijos, 
dar daugiau slopinančios ir šiaip jau slėgų 
čia palikusių gyvenimą. Koktu ir nesupran
tama, kad kartais savo elgesiu bendruome
ninio gyvenimam drumzlių įneša kaip tik 
tokie žmonės, kurie viešumoje itin mėgsta 
operuoti idealizmą atestuojančiais žodžiais, 
o faktiškai po savireklamai skelbiamu idea
lizmu slypi siauras egoizmas ir išrokavimai, 
sunkiną bendruomeninį sugyvenimą.

Jau būtų pats metas išsitarti jaunon Pa- 

mis sutartimis Estija. Latvija ir Lietuva ga
vo politinę nepriklausomybę, tuo tarpu 
SSSR šio laikotarpio metu laikėsi šių nau
jai sukurtų valstybių' atžvilgiu pastovios 
draugiškumo politikos. Tuom4 SSSR poli
tika pagrindinai skiriasi nuo liūdnos atmin
ties carinės politikos, kuri žvėriškai spaudė 
mažus tautinius vienetus, atimdama visus 
tautinės autonomijos išsivystymo galimu
mus. Mūsų santykių su Pabaltijo valstybė
mis paskutinių dvidešimties metų patirtis 
sukūrė palankią dirvą draugiškiems politi
niams santykiams tarp SSSR ir jos Pabal
tijo kaimynų stiprinti. Paskutinės diploma
tinės derybos su Estijos. Latvijos ir Lietu
vos atstovais, o taip pat ir iš tų pasitarimų 
kilę susitarimai tai patvirtina. SSSR, kaip 
jūs žinote, yra sudariusi pagalbos paktus su 
kiekviena iš tų valstybių. Šių paktų pagrin
diniai principai yra vienodi. Jie remiasi sa
vitarpio pagalbos įsipareigojimu tarp SSSR 
iš vienos pusės ir Estijos. Latvijos ir Lietu
vos iš kitos, taip pat karine parama tuo at
veju, jei viena iš Susitariančių šalių taptų 
kokios nors agresijos objektu. Atsižvelgiant 
į ypatingą šių valstybių geografinę padėtį, 
kuri, taip sakant, leidžia Sov. Rusijai pri
eiti prie Baltijos jūros kranto, šios sutartys 
įgalina SSSR turėti laivyno ir oro bazes tam 
tikrose Estijos ir Latvijos vietovėse, o Lie
tuvai šios sutartys su SSSR pagalba garan
tuoja šio krašto sienas. Jūros ir oro bazių 
įkūrimas Raudonosios armijos dalinių sau
gojamose Estijos, Latvijos ir Lietuvos teri
torijose sudaro stiprų pagrindą ginti SSSR 
ir pačias Pabaltijo valstybes. Tuo būdu su
tartys pasitarnauja išlaikyti taikai ir mūsų 
tautų interesams.

Paskutinės diplomatinės derybos su Esti
ja, Latvija ir Lietuva įrodo. kad tarp mūsų 
viešpatauja pakankamas pasitikėjimas ir 
susipratimas, leidžiantis įgyvendinti tuos 
saugumo būdus, kurių reikalauja tiek SSSR, 
tiek šių valstybių interesai. Šių derybų me
tu visos dalyvaujančios šalys nuoširdžiai 
prisidėjo prie taikos išlaikymo ir reikalingų 
sąlygų mūsų tautų taikiam darbui tęsti su
darymo. Taigi buvo įmanoma sutartis gerai 
baigti ir sudaryti didelės istorinės reikšmės 
turinčius Savitarpio Pagalbos Paktus.

Būtų neteisinga tvirtinti, kad šie paktai 
reiškia SSSR kišimąsi i Estijos. Latvijos ir 
Lietuvos vidaus reikalus, kaip tai stengiasi 
irodinėti kai kurie užsienio spaudos organai. 
Kaip tik priešingai, sutarties dalyvių suve
renumo nepažeidžiamumas yra formaliai 
Sutartyse pripažintas, ir nesikišimas į kitų 
valstybių vidaus reikalus jose yra iškilmin
gai patvirtintas, šios sutartys remiasi tar
pusaviu susitariančiųjų politinės, socialinės 
ir ekonominės santvarkos gerbimu, o jų 
tikslas yra stiprinti bendradarbiavimą ir 
gerus tarp mūsų tautų kaimyninius santy
kius. Gerbdami abipusiškumo principą, mes 
budėsime, kad sudarytos sutartys būtų lo
jaliai ir tiksliai vykdomos, ir mes pareiš
kiame, kad gandai apie Pabaltijo valstybių 
sovietinimą tegalį pasitarnauti tik mūsų 
bendrų priešų ir kai kurių antikomunistinių 
agtatorių interesams“.

Deja, tolimesni įvykiai šiuos žodžius greit 
paneigė:

Sovietų Sąjungos agresyvi politika Pa
baltijo valstybių atžvilgiu yra aiškiai įro
doma fakto, kad, prasilenkiant su įsiparei
gojimais, kilusiais iš Savitarpio Pagalbos 
Sutarčių, ji sudarė slaptą sutartį su Vokieti
ja, liečiančią šių dviejų galybių įtakos sfe
rų pasidalinimą Pabaltijo valstybėse, tuo 
pačiu metu taip pat numatančią panaikinti 
šių valstybių nepriklausomybę.

Vienas iš slaptų protokolų tarp Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos, pasirašytas p. Molo
tovo ir Ribbentropo 1939 m. rugpiūčio mėn. 
23 d. Maskvoje, pirmuoju straipsniu skelbia:

„Baltijos valstybių teritorijose — Suomi
joje. Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje — po- 
litiniu-teritoriniu atveju Šiaurinė Lietuvos 
siena sudarys demarkacinę linija tarp Vo
kietijos ir SSSR interesų sferų“ . .

Tuo tarpu antrasis protokolas, pasirašytas 
tų pačių Susitariančių Šalių 1939 m. rugsėjo 

šaulio Lietuvių Bendruomcnėn įsimetančių 
negerovių klausimais, kad tos negerovės 
laiku būtų pašalintos. Tik tuo atveju kelias 
Lietuvių Bendruomenėn darysis tiesesnis ir 
lygesnis, kai nuo jo bus pašalinti kliuviniai, 
ardančiai veikią bendruomenini sugyveni
mą.

Vasaros stovyklos 
jaunimui •

Gausioje svečiose šalyse išeinančioje lie
tuviškoje spaudoje artėjant vasarai sutin
kama informacijų apie jaunimui ruošiamas 
vasaros stovyklas. Ir šiais metais, kaip ir 
praėjusiais, tam tikra dalis lietuviško jau
nimo turėjo progos kiek pavasaroti jam 
skirtose stovyklose. Šią vasarą jaunimui 
vasaros stovyklų buvo net kiek daugiau 
suruošta, negu praėjusiais metais. Vienur 
šios stovyklos buvo rengiamos platesniu 
mastu, kitur siauresniu, bet kiekvienu at
veju dalis jaunimo jose turėjo progos pa
vasaroti, arčiau susipažinti, pramokti tai, 
ko namuose neturi sąlygų išmokti, kaip 
lietuviškų dainų, tautinių šokių.

Šiais metais buvo progos arčiau pažinti 

mėn. 28 d., savo vieninteliu paragrafu sako:
„... Kai tik Sovietų Sąjungos vyriausybė 

imsis ypatingų priemonių savo interesams 
apsaugoti Lietuvos teritorijoje, dabartinė 
Vokietijos-Lietuvos siena bus ištaisyta sie
nai ištiesinti natūraliu ir paprastu būdu, bū
tent, kad Lietuvos teritorija, esanti į piet
vakarius nuo čia pridedamame žemėlapyje 
nurodytos linijos, atitektų Vokietijai...“

Nors Pabaltijo valstybės niekad nepažei
dė bent kokių įsipareigojimų, nustatytų sa
vitarpio pagalbos sutartimis, Sovietų Sąjun
ga įteikė 1940 m. birželio mėn. Pabaltijo 
valstybėms — Estijai, Latvijai ir Lietuvai — 
trumpai terminuotus ultimatumus, reika
laudama:

a) esančias vyriausybes pakeisti Maskvai 
priimtinomis vyriausybėmis.

b) įsileisti į Pabaltijo valstybes neribotus 
Sovietų kariuomenės kontingentus, kurie 
užtikrintų Savitarpio Pagalbos Sutarčių 
vykdymą.

Raudonajai armijai užplūdus Pabaltijo 
valstybes ir ten sovietinei galiai įsitvirtinus, 
tikrieji Maskvos tikslai išaiškėjo per pa
sikalbėjimą tarp p. Molotovo ir profeso
riaus V. Krėvės — Mickevičiaus, užsienio 
reikalų ministerio Kremliaus parinktoje 
Lietuvos vyriausybėje. Pasimatymas įvyko 
1940 m. naktį iš birželio 30 į liepos 1 d. P. 
Molotovas visai atvirai savaip išaiškino 
SSSR užsienio politiką ir stengėsi įtikinti 
savo svečią, kad Pabaltijo valstybėms tai
komos priemonės yra būtinos.

Atremdamas p. Krėvės skundimąsi dėl 
anarchijos, kuri gresia visoms Lietuvos gy
venimo sritims, kaip be atodairos įvedamų 
maskvinių metodų išdava, p. Molotovas, pa
rodydamas savo atvirumą su kaupu, pa
reiškė:

— „Tamsta, pone ministen, verti mane 
pasakyti, ko visai dabar nenorėjau sakyti. 
Taigi kalbėsime visai atvirai, be sentimen
talumų, kurių jau visai užtenka. Turite pa
galiau realiai pažvelgti tikrenybei Į akis ir 
suprasti, kad atskiros mažos valstybės turės 
ateityje visai išnykti. Jūsų Lietuva, kaip ir 
kitos Pabaltijo valstybės, neišskiriant ir 
Suomijos, turės įsijungti į garbingą tarybi
nių respublikų šeimą. Turėtumėt todėl jau 
dabar paruošti Lietuvos liaudį tarybinei 
santvarkai, kuri anksčiau ar vėliau bus įgy
vendinta visoje Europoje“.

To įspūdžio, kurį padarė Krėvei apstul
binantieji Molotovo pareiškimai ir Krėvės 
bandymas vis tiek kritikuoti tokią politiką 
kur taip puikiai pasitarnauja SSSR intere
sams. poveikyje p. Molotovas rado reikalin
ga pridurti:

— „Esame tvirtai įsitikinę, ir šiandien la
biau. negu kitu metu, kad genialusis drau
gas Leninas neklydo, tvirtindamas, jog An
trasis Pasaulinis karo padės mums įsigalėti 
visoje Europoje, kaip Pirmasis padėjo įsi
galėti Rusijoje. Mes šiandien remiame Vo
kietiją, bet tik tiek,kad ji neužtrokštų anks
čiau, negu kare nuskurdintos minios nusi
vils ir sukils prieš savo valdovus. Tuomet 
vokiečių buržuazija tuojau susitaikys su sa
vo priešais, aliantų buržuazija, kad bendro
mis jėgomis sutriuškintų sukilusį proleta
riatą. Bet tada ateisim mes jiems į pagalbą, 
ateisim su šviežiomis jėgomis, gerai pasi
ruošę, ir Vakarų Europos plotuose, manau, 
kažkur netoli Reino. įvyks paskutinis tarp 
proletariato ir supuvusios buržuazijos mū
šis, kuris ant visados nulems Europos liki
mą. Tikimės, kad tą mūšį laimėsime mes, 
bet ne buržuazija. Štai kodėl mes negalime 
toleruoti, kad užnugaryje pasiliktų maža sa
lelė su santvarka, kuri turės išnykti visoje 
Europoje".

P. Krėvė pastebėjo, kad lietuvių tauta 
niekad savo noru neatsisakys savo laisvės.

„Tamsta, pone ministeri, neturi užmiršti, 
kad Tarybinių Respublikų Sąjunga neša 
tautoms ne vergiją, bet tikrą laisvę. Ir todėl 
jūsų liaudžiai negresia pavojus tos laisvės 
netekti. Pagal mūsuose veikianti įprotį ji 
bus atsiklausta, ar ji nori įsijungti į Tary
binių Respublikų šeimą“.

(Nukelta į 4 pusi.)

mūsų jaunimo stovyklavimą vienoje netoli 
Augsburgo stovykloje. Iš Miincheno, Augs
burgo, Ulmo, Memmingeno, Stuttgarto ir 
jų apylinkių kalbamon stovyklon pateko 
135 lietuviukai gana įvairaus amžiaus, nuo 
6 iki 18 metų. Stovyklautojai didžiumoje 
buvo aprūpinami iš BALFo šaltinių, taigi 
Amerikos lietuvių sutelktų aukų. Pati sto
vykla buvo tvarkoma dvasiškių, talkinant 
pasauliečiams. Grinienė rūpinosi stovyklon 
susirinkusį jaunimą pramokyti damų, tau
tinių šokių, kun. Bunga tvarkė ūkinius 
stovyklos reikalus, kun Galeckas kun. 
Butkus ir kt. vadovavo stovyklaujantiems 
berniukams, ruošdami įvairias varžybas 
(laiškų rašymo varžybos, gražiai atpasakoti 
skaitytą ir pn.). Pagrečiui stropiai buvo 
rengiamasi stovyklos laužams, kurie buvo 
du suruošti. Be to. stovyklą aplankė Ame
rikos Balso lietuviškųjų transliacijų atsto
vai ir į magnetofono juosteles įrašė sto
vyklaujančių išmoktų dainelių. Stovykla
vimo metu buvo įrengta Lietuvio Parti
zanę Kapas ir pagerbti pavergtoje tėvynė
je palikusieji broliai, kovoją dėl Lietuvos 
ir visų lietuvių laisvės. Stovyklautojai 
kiekvieną dieną turėjo nustatytą darbo
tvarkę ir ji turėjo būti atlikta. Tad pats

VEIKLA
♦ Bendromis jėgomis kovoje prieš bolše

vizmą. Rugpiūčio pradžioje, lankydamasis 
Europoje, Lietuvos Laisvės Komiteto (anks
čiau vadinosi Pagalbine Lietuvių Grupe), 
veikiančio New Yorke, pirm. V. Sidzikaus
kas buvo apsilankęs VLIKo Vykdomoje Ta
ryboje. Apsilankymo metu įvyko Vykdomo
sios Tarybos posėdis, kurio'metu buvo pa
liesti įvairiose šalyse veikiančių lietuviškų 
veiksnių veiklos suderinimo ir glaudesnio 
bendradarbiavimo klausimai, kad tuo būdu 
būtų išvengta negeistinų lygiagretumų. To
liau buvo pasidalyta mintimis dėl bendra
darbiavimo su kitų tautybių egzlliniais 
veiksniais bendroje kovoje pries bolševiz
mą. siekiant savo kraštu laisvės. Pritarta 
minčiai, atsižvelgiant į kai kurias nūdienos 
politikoje linkmes, jog pabaltiečių bendra
darbiavimo netektų atsisakyti, tačiau nats 
metas būtų visų sovietu pavergtų europinių 
šalių veiksniams bendrai kovoti prieš vieną 
ir tą patį priešą — bolševizmą. Šitame ben
dradarbiavime pagrindiniu uždaviniu turė
tų būti kova prieš pavergėją, siekiant savo 
tautų laisvės. Šitoks visu pavergtų euro
pinių tautų sutartas veikimas įgautų žymiai 
didesnį svorį.

♦ Diplomatu atsakymai j pabaltiečių me
morandumą. Lietuvių, latvių ir estų veiks
niai šį pavasarį paruošė ir išsiuntinėjo me
morandumą visų laisvojo pasaulio Jungti
nių Tautu Organizacijai priklausančiu val
stybių atstovams (atstovaujantiems savas 
valstybes Jungtinėse Tautose). Gavę nabal- 
tiečių memorandumą (šiame memorandume 
pateikiami Baltijos valstybių pavergimo do
kumentai ir nurodoma šių tautu teisė sava
rankiškam valstybiniam gyvenimui), eilės 
valstybių atstovai Jungtinėse Tautose pa
siuntė laiškus latvių, estu veiksniam® ir 
VLIKui. kuriuose pareiškiamas L’ebivos. 
Latvijos ir Estijos tragingo likimo sunrati- 
mas ir pažadama parama šioms tautoms sie
kiant savo laisvės.

♦ Tirs Lietuvos, Latvijos ir Estijos pri
verstinį {jungimą Sovietų Sąjungon. Šių 
metų pavasarį Jungtinių Amerikos Valsty
bių Atstovu Rūmams senatorius Kerstenas 
įteikė rezoliuciją dėl reikalo sudaryti spe
cialią komisiją, kuri ištirtu Baltijos valsty
bių (Lietuvos. Latvijos ir Estijos) neteisėta 
ir prievartinį įjungimą Sovietu Sąjungon. 
JAV Atstovų Rūmai, baigdami šių metų 
posėdžiu sesiją. Kersteno pasiūlytą revoliu
ciją priėmė. Bus sudaryta speciali komisija, 
kuri surinks duomenis apie Lietuvos. Lat
vijos ir Estijos valstybių prievartini paver
gimą. Kersteno pasiūlytos rezoliucijos priė
mimas JAV Senato Rūmuose yra teigiamas 
ir didelės reikšmės laimėjimas kovoje dėl 
Baltijos valstybių laisvės.

♦ Senatorius Kerstenas lankysis Vokie
tijoje. TREMTIS gavo Patirti, kad didelis 
pabaltiečių bičiulis. JAV Atstovų Rūmu na
rys Kerstenas yra numatęs artimiausiu lai
ku apsilankyti Vokietijoje. Mr.Korstenas 
lankysis lydimas Amerikos Lietuviu Tary
bos Informacijų Centro direktorės Kiž.ytės 
Lankymosi Vokietijoje metu Kerstenas. ga
limas daiktas, susipažins su Vokietijoje esa
mais pabaltiečių veiksniais.

♦ Amerikos Lietuvių Kongresas Čikagoje. 
Šiais metais lapkričio pabaigoje Čikagoje 
šaukiamas Amerikos Lietuviu Kongresas. 
Kongresą norima sušaukti galimai didesnės 
apimties, kad jame būtų atstovaujami visi 
Lietuvos laisvės siekią Amerikos lietuviai.

stovyklavimas stovyklaujančiam jaunimui 
ne tik teikė malonumą bendrai pabuvoti, 
bet tasai stovyklavimas atliko ir ugdomuo
sius uždavinius. Stiprinimas lietuvybės 
jausmo (Partizano Kapo rengimas, lietuviš
kos dainos, žaidimai) ir ugdymas žmoniš
kumo sudarė bene pačius stovyklos pagrin
dus. Taip pat teigiamai vertinti progą lie
tuviukams arčiau pabendrauti.

Vasaros stovyklų jaunimui ruošimą tektų 
ir ateity palaikyti, jį plėsti. Tetektų pa
svarstyti, ar nevertėtų ateity stovyklas 
rengti jaunesniems ir vyresniems, sakysim 
nuo 6 metų amžiaus iki 12 ir nuo 12 iki 18. 
Didelis amžiaus skirtumas (6 metai ir 18) 
žymiai apsunkina pačių stovyklų vado
vavimą.

Tačiau nerandant kitos išeities, vis dėlto 
neatsisakytinas lietuvių jaunimui vasaros 
stovyklų rengimas kad ir ligi šiol praktikuo
ta linkme ir reikia teigiamai vn-tj l. .- 
tuvių Sielovados Vadovo Tėvo Bernatonio 
ir Lietuvių Skautų Vokietijoje Vodavybės 
pastangas įgalėti pasitaikančias kliūtis ir 
kas vasarą, nežiūrint sąlygų sunkumo, su
ruošti Vokietijoje palikusiems lietuviukams 
vasaros stovyklų.

1
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Einama linkui karo ar tolstamą nuo jo?
Sis klausimas nuolat iškeliamas vadovau

jantiems šio meto politikams. Klausėjai at
sakymų susilaukia įvairiausių. Pasigirsta 
bandymų daryti išvadas, jog pastaruoju lai
ku karui kilti galimybės sumažėjusios, nes 
Sovietai jau esą pakankamai įsitikinę, kad 
laisvasis Vakarti pasaulis pasiruošęs pasi
priešinti kiekvienam agresijos aktui. Visai 
kitaip buvę prieš keletą metų, kada ameri
kiečiai ir anglai (dar tikėję Sovietų įtaigo- 
jimams) pradėjo nusiginkluoti, mažinti ka
rines pajėgas, o buvusio karo sąjungininkas 
(Sovietai) diena po dienos vis stipriau gin
klavosi. Prieš trejatą metų Sovietai turėjo 
kur kas pranašesnes karines pajėgas už Va
karų Sąjungininkų. Jei tada Maskva nesi
leido i karinę avantiūrą, tai tik dėl to, kad 
Kremlius turėjęs didelių ūkinių sunkumų ir 
tikėjęs, jog Vakarų Sąjungininkus jam pa
vyks suskaldyti ir tuo pačiu sutrukdyti jų 
ginklavimąsi. Deja, tatai padaryti Kreręliui 
nepasisekė. Vakariečiai, nors tarpusavyje ir 
turėdami vienais ar kitais klausimais skir
tingų pažiūrų, tačiau savų šalių gynybos 
klausimais visada sutarė, laikydamiesi dės
nio, jog tik sujungtomis jėgomis tėra gali
mas atsakymas Maskvos užmačioms. Vaka
riečiai kelyje apjungti karines pajėgas, kad 
pasiektų didesnio efekto, sutiko ir tam tikrų 
sunkumų, trukdžiusių karinio potencialo 
kilimą. Vokietijos karinių jėgų įjungimas 
Europos gynybon susilaukė trukdymų ypač 
iš prancūzų. Tatai buvo lygu pasitarnavimui

Birželio 17 dieną rytiniame Berlyne prasidėjus darbininkų sukilimui, tuojau pat bu
vo iššaukti sovietų tankai sukilėlius malšinti (ASAD iliustracija)

Kremliaus siekimams, kuris Vakarų Vokie
tijos apginklavime įžiūri didėjantį pavojų 
Sovietų karinėms pajėgoms. Tačiau nežiū
rint pasitaikiusių ir iki Šiol nepašalintų 
skirtingų pažiūrų Vakarų Sąjungininkų 
bloke, kai tik buvo įsitinkinta Maskvos ne
nuoširdumu pasaulyje pasiekti taikos, va
kariečiuose karinių jėgų telkimas pamečiui 
vis didėjo ir šiandien nestinga manančių, 
jog Sovietai vargu drįstų mestis karinėn 
avantiūrom

Kitokių nuomonių pasigirsta iš karinių 
žinovų. Nežiūrint didžiulės modernių gin
klų gamybos Amerikoje ir turimų atsargų 
atominių bombų, pasigirsta suabejojimų 
technika kaip visa nulemiančiu veiksniu. 
Pagrečiui technikos, t. y. modernių ir žy
miai stipresnės smogiamosios galios ginklų, 
taip pat reikalinga ir stipri kariuomenė. Nei 
pačiais greičiausiais lėktuvais, nei atominė
mis bombomis bei atominėmis patrankomis 
neįmanu priešą galutinai įveikti. Tegalima 
pakirsti susisiekimą, sutrukdyti tiekimus, 
padaryti kitų baisių sunaikinimų, baigiant 
miestų sugriovimais, tačiau po visa to turi 
ateiti kareivis. Pėstininkas, kaip ir ankstes
niais laikais, ir šiandien palieka kiekvienos 
kariuomenės pagrindu. Ypač turint prieš 
akis tokį partnerį, kaip Sovietai, nesiskai
tantį su gyvybe, frontan metantį mases ka
reivių. Dar reikia laiko, kol Vakarų Sąjun
gininkai po ginklu turės atitinkamą skaičių 
vyrų, kokį turi Sovietai. Tai yra silpnoji 
pusė, kurios pašalinimas būtinas.

Sukilimai bus lemiančiu veiksniu? Pa
galiau nestinga manančių, jog būsimose 
grumtynėse lemiančiu ir pačiu svarbiausiu 
veiksniu būsią sukilimai sovietų valdomuo
se kraštuose. Pirmiausia čia esąs reikalin
gas laikas. Jis dirbąs kaip tik Sovietų ne
naudai, nes juo toliau, tuo daugiau paverg
tieji pasisotina sovietiniais pyragais. Terei-

Rylų Berlyno darbininkai birželio 11 d. sukilime reikalauja laisvų rinkimų „ Krem
lius rugpjūčio mėnesi Vakarų Sąjungininkams įteiktoje notoje apie bendrus laisvus 
rinkimus nekalba, reikalaudamas pirmiau sudaryti bendrą Vokietijos vyriausybe Mas
kva bendrų rinkimų Vokietijoje bijosi, nes žino, kad pralaimėtų. (USAD IHustareIJa)

kią pavergtuose palaikyti laisvės minti, juos 
įtikinti, kad išsilaisvinimo valanda ateis. Ši
tas tikėjimas ateisiant išlaisvinimo valan
dai turėtų būti svarbiausiu vaistu paverg
tiesiems, laukiantiems išlaisvinimo. Gi atė
jus tokiai valandai pavergtieji vidaus su
kilimais tuojau pat pakirstų sovietinėse sri
tyse susisiekimą, sutrukdytų tiekimus, so
vietų kareivis iŠ užnugario pasijustų nesau
gus ir viso to pasėkoje nepaprastai būtų su
silpnintos sovietų pajėgos.

Gal ir taip... Bet taip pat reikia atsimin
ti, jog sovietai nuolatiniais valymais paša
lina daug aktyvaus elemento. Nuolatiniai 
suėmimai, trėmimai, žudymai, priverčiamo
jo darbo stovyklos — tai Kremliaus išsilai
kymo valdžioje priemonės Ilgiau trunkant 
pagaliau gali ateiti metas, kada pavergtose 
tautose jau nebebus kam sukilti ir atėjus 
išlaisvinimo valandai. Čia geriausiu pavyz
džiu gali būti vokiečių žygis Rusijos gilu- 
mon buvuso karo metais. Ilgo pavergimo 
pasėkoje gyventojuose tiek jau brutali si
stema buvo įdiegusi baimės, kad niekas nė 
nedrįso jungtis į kokius nors sukilimus. Tik 
Baltijos valstybėse, ypač Lietuvoje, po vie
nodų sovietų okupacijos metų, spontaniškai 
kilo sukilimas, siekiant atstatyti savo val
stybinį gyvenimą.

Jei nūdienos politikai pasikliautų Šitokio 
lūkuriavimo viltimi, ilgesniam laikui praė
jus gali pasijusti apsivylę. Sovietuose suki
limai brangiai apmokami žmonių gyvybė-

mis. Čia rytų Vokietija gali būti geriausiu 
pavyzdžiu. Pirmiausia sukilėliai įsitikino, 
jog sukilimu ne tik nepasiekė savo reika
lavimų, bet taip pat toli gražu nepasiteisino 
tos viltys, kurios buvo tausojamos. JAV 
prezidentas Eisenhoweris nedviprasmiškai 
davė suprasti, Jog šiandien amerikiečiai te
galį dvasiniai užjausti, suprasti ir pasidi
džiuoti sukilėlių ryžtu, tačiau tiesioginai ne
galėjo jų žygio paremti, nes tatai reikštų ki
šimąsi į svetimo krašto vidaus reikalus ...

Po to buvo ateita rytų Vokietijos gyven
tojams su maisto pagalba. Sovietams atsisa
kius tiesioginės Amerikos paramos rytų Vo
kietijos gyventojams, buvo pradėti Vaka
riniame Berlyne dalinti maisto paketai ry
tų Vokietijos gyventojams. Pradžioje mili
cija netrukdė tokius paketus neštis rytinin 
Berlynan, paskiau pradėjo atiminėti, gi iš 
atimtų paketų rytų Vokietijos valdovai ban
dė atidaryti pora maisto dalinimo punktų 
Vakarų Berlyno rentininkams sušelpti. Ta
čiau greit įsitikino šitai komedijai nepasi
sekus. Tada buvo išleistas įsakas uždrausti 
keliones Berlynan. Čia vėl susilaukė rytų 
Vokietijos gyventojų stipraus pasipriešini
mo ir greit patvarkymą atšaukė Palyginus 
per trumpą laiką per du trečdaliai rytinio 
Berlyno gyventojų gavo po maisto paketą. 
Taip pat nemaža vokiečių Vakarinį Berlyną 
pasiekė iš įvairių sovietų kontroliuojamos 
Vokietijos vietovių ir jiems buvo įteikti 
maisto paketai. Ir ateityje maistu numato
mi šituo būdu remti rytų Vokietijos gyven
tojai. Amerika taip pat ir toliau vykdys tie
kimus, kurie, prijungus pačių vakarų Vo
kietijos vokiečių paramą, bus dalinami rytų 
Vokietijos gyventojams.

Tačiau visa tai tėra laikina priemonė. Per 
specialiai paruošiamas kliūtis teikiamais pa
ketais gyventojų padėtis ilgesniam laikui 

negalės būti pagerinta. Tai tėra laikino 
efekto reikalas. Prievartinės sistemos į ūki
nius sunkumus įstumtų gyventojų padėties 
išspreittlmas turės būti kartą vykdomas 
konkretesniu keliu. Pagaliau bado Ištikti ne 
tik rytų Vokietijos gyventojai. Antai pačių 
amerikiečių laikraštininkų nuotraukos vaiz
duoja esamą skurdą komunistinėje Kinijoje, 
kur gyventojai maisto stokos pasėkoje mai
tinasi medžių žieve. Nė kiek negeresnė gy
ventojų padėtis ir kitose sovietų kontroliuo
jamose srityse. Vist tie pavergtieji laukia Iš
laisvinimo Ir nesulaukia. Jie tegirdi pažadus, 
perteikiamus radio bangomis, kad išlaisvi
nimas ateis, kad jie turi būti kantrūs ir pa
sitikėti.

Šita priemonė, t. y. neviltyje esančių ska
tinimas tikėjimui, kaipo tokia nėra bloga. 
Tik ji nepakankama ir jos vertę mažina 
pats laikas. Laukimas daugiau jėgas sek- 
dina, negu paprastas darbas. Gi kai laukia
mo Ilgai nesulaukiama, tada ateina apsi
vylimas. šaltojo bei psichologinio karo va
dovams tatai turėtų būti žinoma Ir jiems 
reikėtų apskaičiuoti, kaip jie ilgai dar ga
lėtų šituo amatu užsiimti.

Korėjos pavyzdys. Kovoje dėl laisvės pie
tų Korėja nūdienos neaiškumų sutemose 
daug kam gali sušvytėti retu pavyzdžiu. 
Amerikos prezidentas Eisenhoweris turėjo 
siųsti pas Korėjos prezidentą savo specialų 
įgaliotinį, vėliau įvairiomis progomis buvo 
pietų Korėjos vyriausybei duota suprasti, 
kad ji, nesutikdama su ginklų paliaubų są
lygomis, gali ateityje netekti paramos. O 
korėjiečiai laikėsi savo: — aiškumo siekiant 
Korėjos sujungimo, kad nebūtų įsileista | 
nesibaigiančias derybas ir tų nesibaigiančių 
derybų pasėkoje kad nebūtų palaidotas Ko
rėjos sujungimo klausimas. Pagaliau Korė- 
jon nuvyko Amerikos užsienio reikalų mi- 
nisteris Dulles. Pietų Korėjos prezidento 
Syngman Rhee ir jo vyriausybės reikalavi
mai tie patys: jei per 90 dienų Korėjos rei
kalu sušauktoji konferencija neduos kon
krečių duomenų tikėti, Jog diplomatiniu 

keliu pavyks Korėją sujungti, t. y. pašalinti 
komunistų dominavimą Šiaurės Korėjoje — 
tuo atveju pietų Korėja ir Amerika pasi
traukia iš derybų. Toliau Dulles su Korėjos 
prezidentu sutarė dėl tarp Korėjos ir Ame
rikos abipusės pagalbos pakto. Belieka š| 
paktą patvirtinti Amerikos ir Korėjos par
lamentams.

šitokie sąlygojimai busimąją konferenci
ją Korėjos reikalu turės galimai daugiau 
atsiriboti nuo ištysimo, kaip kad ligšiolines 
buvusias (vairias konferencijas. O jei. ko
munistams nenusileldžiant, iširs konferen
cija, nepasiekusi tikslo, ar prabilę ginklai 
nejžlebs platesnės apimties karo, nes duo
dama suprasti, kad tuo atveju greičiausiai 
būsią atsisakyta ribotis tik Korėjos terito
rija, t. y. oro pajėgos gali pasiekt, ir užnu
gario telkinius, arba, tiesiais žodžiais sa
kant. komunistinės Kinijos teritoriją.

Taigi Korėjos klausimą tenka sieti ne tik 
su Tolimųjų Rytų problemomis bet taip 
pat ir su visu taikos klausimų komr leksu.

Grįžtant prie Sovietų užmoju Birželio 
mėnesi Vašingtone įvykusi Amerikos. An
glijos ir Prancūzijos užsienio reikalų mlnl- 
sterlų konferencija sutarė dėl keturių di
džiųjų (Amerikos. Anglijos, Prancūzijos ir 
Sovietu) konferencijos Vokietijos ir Austri
jos problemos aptarti. Kadangi taikos su
tarties su Austrija pasirašymas ir Vokietijos 
sujungimo klausimai (sovietų tiek daug 
propaguoti), ypač po darbininkų sukilimo 
rytų Vokietijoje, iškilo į pirmąjį planą, va
kariečiai užsienio reikalų ministerial numa
tytai keturių didžiųjų konferencijos darbo
tvarkei juos ir numatė, dar atsižvelgdami j 
tą aplinkybę, jog pastaraisiais metais nu
matytų konferencijų darbotvarkės su sovie-

lllyninhnai Anteri- 
lioje ir sovietuose
Amerikos Darbo Ministerijos duomenimis 

vidutinis Jungtinių Amerikos Valstybių dar
bininkas žymiai daugiau per tą patį laiką 
uždirba už Sovietų Sąjungos darbinin
ką. Pvz. sovietų darbininkas, norėda
mas įsigyti medvilnės marškinius, turi 22 
kartus ilgiau dirbti už Amerikos darbinin
ką. Gi jei Maskvos darbininkas nori įsigyti 
paprastą vilnonę eilutę, jis turi 16 kartų il
giau dirbti už amerikietį darbininką. Pirk
damas svarą cukraus sovietų darbininkas 
dirba 25 kartus ilgesnį laiką už amerikietį 
darbininką, gi įsigydamas 6 lempų radio 
priimtuvą sovietų darbininkas turi 18 kartų 
ilgiau dirbti už Amerikos darbininką. Pirk
damas svarą duonos Maskvos ar kurios ki
tos sovietų vietovės darbininkas dirba du 
kartu ilgiau už amerikietį darbininką o už 
bulvių svarą jis (sovietų darbininkas) tris 
kartus ilgiau dirba už amerikietį. Pirk
damas pieną už tą patį kiekį (perkamą Ame
rikos darbininko), sovietų darbininkas dir
ba šešis .kartus ilgesni laiką, gi pirkdamas 
sviestą sovietų darbininkas dirba devynis 
kartus ilgesnį laiką, negu amerikietis darbi
ninkas. Jei nori sovietų darbininkas pirkti 
kavos, jis privalo už tą pat| kiekį 21 kartą 
ilgiau dirbti, negu amerikietis darbininkas.

Taip pat ir sovietų moterys turi kur kas 
ilgesni laiką dirbti, jei jos nori toki pat pir
kinį įsigyti, kaip amerikietė darbininkė. So
vietų darbininkė už paprastą medvilninę 
suknelę turi dirbti 20 darbo valandų, kai 
tuo tarpu amerikietei darbininkei pakan
ka dirbti tik 2 darbo valandas kad ji galėtu 
įsigyti tokią pat suknelę. Pirkdama vilnoni 
drabužį sovietų darbininkė turi 8 kartus il
giau dirbti, negu amerikietė darbininkė. GI 
sovietų darbininkė norėdama įsigyti pora 
odinių batu turi 11 kartų ilgiau dirbti už 
Amerikos darbininkę. 

tų atstovais vis nesisekė sutarti. Galiausiai 
Maskva nota davė sutikimą dėl tokios kon
ferencijos, tik ji turėtų būti ne keturių, bet 
penkių, įjungiant ir komunistinę Kiniją, gi 
pačioje konferencijoje turėtų būti svarstomi 
visi globalinės reikšmės klausimai vedą 
prie esamos įtampos atsloglnlmo.

Maskvojerugplūčio mėnesį sušaukto aukš
čiausio Sovieto metu taip pat iškilo Krem

Rytų Vok.fetljos sukilimą teko apmokėti gyvybėmis. Karo Jauko teismo sprendimais so
vietai sušaudė visą eilę sukilėlių. Nuotraukoje — laidojami žuvusieji sukilėliai.

(ŪSAI) Iliustracija.)
liaus valdovų pasisakymų dėl tolimesnio 
bendradarbiavimo su Vakarais, tačiau tie 
pasisakymai buvo palydėti sąlygojimais: — 
Vakarų Sąjungininkai turi atsisakyti At
lanto Pakto ir vakarų Vokietijos apginkla
vimo. Toliau pasisakyta dėl komunistinės 
Kinijos priėmimo Jungtinių Tautu Organi
zacijom (Tatai duota suprasti ir notoje kon
ferencijos reikalu). Kai dėl atsisakymo At
lanto Pakto — tai šio pastarojo Vakarų Są
jungininkai (tatai aišku ir Kremliui), atsi
žvelgdami į Sovietų karinių pasiruošimų 
apimtį, jokiu atveju neatsisakys. Tačiau 
Maskvai reikalingas laikas vidaus sunku
mams. kilusiems ypač po Stalino mirties ir 
prasidėjus varžyboms dėl vadovybės, (ga
lėti. Kremliui svarbu surasti užsikabinimą 
deryboms laikui nustumti ir nieko nesu
tarti, nebent iš partnerio ką išsiderėti. Rei
kalavimu Kiniją priimti į Jungtines Tautas 
Kremlius tikisi didinti plyšį tarp Anglijos ir 
Amerikos. Šituo klausimu Amerikos Ir An
glijos pažiūros nuolat skyrėsi. Ir dabar, tik 
Maskvai užsiminus apie sąlygojimus rau
donąją Kiniją priimti Jungtinių Tautų Or- 
gantzacijon, britų vyriausybės žmonėse pa
sigirdo pasisakymų už, tai yra priešingų 
amerikinei pažiūrai, įvairiomis progomis pa
kartojamai.

Sovietai nesitrauks atgal. Imant dėmesin 
pasaulinės politikos problemas, tenka at- 
žvelgti ir į komunizmo siekimus. Komuniz
mas nustos buvęs komunizmu, jei jis atsisa
kys siekimo įsigalėti pasaulyje Kremlius, 
reikalo verčiamas, tegali padaryti vieną ar 
kitą taktinį posūkį, tačiau jis niekuomet pa
grindinio siekimo neatsisakys. Kalbant apie 
Korėjos, Vokietijos sujungimo ar kurias ki
tas problemas — iš visų jų išplauks išvada 
jog tvarka tegalės būti atstatyta tiek Korė
joje, tiek Vokietijoje, Austrijoje, Balkanuo
se ir Baltijos valstybėse — kai iš tų sričių 
bus išstumtas Kremliaus dominavęs Krem
lius tatai padaryti jokiu atveju nesutiks. 
Nesutiks geruoju pasitraukti, t. y nepavar
tojus jėgos. Yra primenančių pavyzdžiu 
Persiją, iš kurios pasieninių sričių spaudimo 
pasėkoje Maskva pasitraukė. Tatai įvyko 
tuo metu, kada Kremlius buvo užsiėmęs ki
tais rūpesčiais. Jis ir šiandien, jei jam bus 
neišvengiama, galimas daiktas, gali savo 
leteną kur nurs atitraukti, bet ne iš tokių 

JAV užsienio reikalų mlnisteris Dulles ir JAV nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose 
Lodge. Rugpiūčio antroje pusėje JT buvo svarstomas politinės konferencijos Korėjos 
reikalu sušaukimo klausimas. Sovietai siūlė posėdin pakviesti Kinijos ir šiaurės Ko- 
i ėjos atstovus. Siūlymas atmestas. Konferencijoj Korėjos reikalu dalyvaus tų valstybių 
delegacijos, kurių kareiviai kovojo Korėjos fronte. Maskva taip pat norėtų dalyvauti. 
Amerika sutiktų tuo atveju. Jei Sovietų Sąjunga oficialiai būtų pripažinta rėmusi ko- 
munistininę Kiniją ir šiaurės Korėją. Jei per 90 dienų sušauktoji politinė konferencija 
Korėjos sujungimo reikalu neduos vilčių pasiekti teigiamų nutarimų — Pietų Korėjos 
vyriausybė ir JAV pasilieka teise iš konferencijos pasitraukti. (USAD Iliustracija.)

sričių, kur negalės palikti sau stipraus už
nugario, kad, atėjus metui, tos sritys vėl 
Jam atitektų. Būtų gera klysti manant, kad 
Kremlius jokiu atveju diplomatinių derybų 
pasėkoje nepasitrauks už 1939 metų sienų.

Tatai, nebus daug Suklysta teigiant, aišku 
ir ne vienam vadovaujančiam šių dienų po
litikui. Įvairios konferencijos telšryŠkina 
partnerių laikyseną, nutęsia įvairiems ap

skaičiavimams reikalingą laiką, tačiau jo
mis pagrindinio tikslo ne tik nepasiekiama, 
bet ir linkui jo neartėjama. Tai Jau pakan
kamai aiškiai parodė pokariniais metais su 
Sovietais turėtos įvairios konferencijos, ku
rių pasėkoje ne tik nė žingsnio nepažengta 
taikos linkui, bet, priešingai, tos konferenci
jos vis daugiau ryškino Sovietų tikslus, o 
tuo pačiu didėjančią ir gilėjančią prarają 
tarp Sovietų ir Vakarų Sąjungininkų Tarp 
abiejų partnerių atsiradimas prarajos aki
vaizdžiai liudija, jog nors prie konferencijų 
stalų daug kalbama apie reikalą pasaulyje 
be karo įgyvendinti taiką, tačiau iki šiol šia 
linkme nedaryta pažangos. Visa tai pakan
kamai aiškiai ir nediprasmiškai pasako jog 
nūdienis pasaulis netolsta nuo karinio pa
vojaus, bet greičiau prie jo artėja. Konflikto 
išvengimas tėra galimas tuo atveju, jei Va
karų Sąjungininkų politikoje būtų pradėtos 
daryti nuolaidos Sovietams, Jei tariamos „ra
mybės“ labui būtų Sovietams išduotos tau
tos. Maskvos pavergtos. Šitokia politika taip 
pat nevestų prie pastovios taikos. Ji grei
čiau atestuotų demokratinio pasaulio bank
rotą.

♦
Mirties bausmėmis nubaudė 10 šiaurės ko

rėjiečių politikų. Maskva informuoja, jog 
Siaurinės Korėjos sostinėje mirties bausmė
mis nubausta 10 buvusių Šiaurės Korėjos 
minlsterių bei vadovaujančių partijos pa
reigūnų dėl jų suokalbio nuversti esamą 
santvarką ir įvesti buržuazinę sistemą bei 
už špionažą amerikiečių naudai.

Siūlo neremti su sovietais prekiaujančių 
valstybių. JAV prezidento Eisenhowerio 
siūlymu vyriausybė nutarė teikti karine pa
galbą (karinių tiekimų pavidale) Anglijai 
Prancūzijai. Norvegijai ir Vakarų Vokieti
jai. Respublikininkų senatorius Mc Carthy 
tatai laiko klaida, kadangi minėtos valsty
bės karinės reikšmės prekes tiekiančios so
vietams, t. y. palaikančios prekybos ryšius 
ir tuo būdu stiprinančios bolševizmą.

Manevrai nuo Siaurinės Amerikos pa
krančių Ugi Turkljos-Sovletų sjenos. Rug
sėjo mėnesį bus vykdomi Atlanto Pakto Val
stybių karinių pajėgų manevrai, kurie bū
sią didžiausi iŠ iki šiol vykdytų Kalbamuo
se manevruose dalyvaus visų ginklų rūšių 
kariuomenės daliniai, gi patys manevrai 
apimsią sritis pradedant Jungtinių Ameri
kos Valstybių pakrantėmis ir baigiant Tur
ki j os-So vietų pasieniu.
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PASTABOS PRABĖGOMIS Ar rinktinos aukos Vydiino antkapiui?
sritį. Toliau dalis tokių darbų, ypač gana 
specialių, atskirais sąsiuviniais spausdina
ma rotatorium, bet jau ir kai kurie mūsų 
žurnalai pradėjo savo skiltyse skirti šito
kiems darbams vietos.

Politikos žurnalą „Lietuv“ kai kas net 
ir pabarė, kad jis nuo politikos nusileidęs 
net iki būsimosios Lietuvos planuotojo. Da
bar jau ir krikščonių demokratų žurnalas 
„Tėvynės Sargas“ išsispausdino porą to
kių darbų.

Niekas nežino, kokia turės būti ta busi
moji Lietuva, ir niekas negali pasakyti, 
kad tie visi mūsiškiai parsivežtiniai planai 
šimtaproentiškai tiks ir bus pritaikomi, bet 
taip pat negalima paneigti, jog šios ar 
kitos srities specialistų, ypač techniškųjų 
srlČltį, smegenys ir patyrimas negalėtų pra
versti atkuriant kraštą. Visas turėtasis, tu
rimasis ir dabar svetimuose kraštuose įsi
gyjamasis patyrimas gali praversti, nes 
juk seniau Lietuva siuntė užsienin Žmo
nes susipažinti su kitų kraštų pažanga, 
idant ši ar ta sritis namie paskui galėtų 
būti pažangiau tvarkonia. Dabar nė siųsti 
nebereikia: pats likimas išsiuntė, tad ga
lima ir mokytis.

Čia, be to, tiirirhė didžiąją dalį pačių 
puikiausių specialistų ir techniškųjų ir so
cialinių sričių. Jie žinojo, kaip tvarkyti šią 
ar tą sritį: mokslas ir ilgametė praktika 
buvo apginklavusi juos. Šiandien jie žino, 

'kur čia kreipti akis, kad tas akiratis pa
pilnėtų naujais duomenimis, tad tie žmo
nės gali ruošti galimuosius planus ir svars
tyti Juos, nors čia ir nėra Lietuvos ir nors 
toji Lietuva dar gal ne rytoj bus laisva, 
taigi planai apsens.

Taigi mūsiškius žurnalus reikia tik Svei
kinti, kad jie rizikuoja duoti vietos pasi
kalbėti apie busimąją Lietuvą. Kai vienas 
pažiūri vienaip, tai kitas ir priešingą nuo
monę pasako ir pataiso iškeltuosius sam
protavimus (štai kad ir dėl nuosavybės 
grąžinimo). Šituo būdu pamažu net ir skai
tytojų mintys labiau nukrypsta į Lietuvą 
ir tolyn nuo tų niekaip nepabaigiamų rie
tenų, dažnai labai tuščių (ar kiaušinis iš 
vištos, pvz., ar višta iš kiaušinio), ktirių 
niekaip neatsikrato mūsų spauda. Kai dau
giau vietos skiriama pozityvioms mintims, 
mažiau jos belieka toms tuščioms riete
noms.

Dar, rodos, bus viena labai gera tokių 
planavimų pusė: jie rodo, kad ekonominiuo
se reikaluose mūsų partijos maža kuo te
siskiria. Ana, prieš krūvą metų socialdemo
kratas A. Žukauskas buvo parašęs knygą 
apie planingąjį žemės ūk|. Dabar krikščio
nis demokratas J. Matulionis „Tėvynės 
Sarge" kelia tokias pat mintis dėl busi
mojo Lietuvos kaimo. Ar tai nėra kelerio
pai pozityvesnis būdas parodyti save vi
soms partijoms ir srovėms, užuot svaidžiu
sį insinuacijoms ir ieškojus vaikiškos po
litinės aritmetikos, užuot peikus viena ki
tos net labai pozityvius darbus vien dėl 
to, kad J| atliko kitos srovės žmonės?

VIETOJ NEKROLOGO
Ak, tu. Viešpatie Aukščiausiasis, koks 

buvo mūsų nusivylimas anuomet, dar Vo
kietijoje! Gyveno stovykloje jaunas lietu
vis nuo pamario, gyveno ir tragiškai mi
rė, tai mes palydėjome jį | kapus be galo 
iškilmingai, prie žemėm Užverčiamo kapo 
sakėm prakalbas, gailėdamleši Šito jauno 
lietuvio, meldėmės ir giedojom ir stovyklon 
gr|Žom, lyg išplovę kruviną gabalą savo 
Širdies.

Ak, tu, Viešpatie Aukščiausiasis, koks 
buvo mūsų nusivylimas, kai paskui nuta
rėme aplankyti tuose kapuose palaidotus 
lietuvius! Nemaža ten jau ilsėjosi mažų ir 
senų, o šito jaunojo vyro kapas dingo. Dar 
perėjome visas kapų eiles ir suradome ka

Juo toliau — juo gražiau
Mūsų istorikai niršta, kai svetimųjų 

kronikininkų ir istorikų (rusų, lenkų, vo
kiečių) darbuose turi atskirti pelus nuo 
J;rūdų ir atsekti tikruosius Lietuvos istori- 
os faktus, kurie svetimųjų buvo klastoja

mi taip, kaip jie kraipomi namie dabar. 
Niršti yra pagrindo, nors tie svetimieji 
kronikininkai valgė svetimųjų duoną, gėrė 
svetimųjų vyną ių naudojosi dar kitokio
mis svetimųjų malonėmis — dvarais ar ti
tulais, kaip dabar ordinais. Taip pat ir 
svetimieji istorikai, jei mus juodino, tai 
savo kraštą baltino, kad būtų užu sniegą 
baltesnis, žodžiu, istorinius faktus klastojo 
iš patriotizmo, kaip ir mūsų Simanas Dau
kantas.

Šiandien, žinoma, mūsų istorikams ne
bėra ko vaikščioti Daukanto keliais, nes 
mes visi esame susipratę ir žinome, ko 
mums verta mūsų pačių praeitis. Vis tiek 
praeities jau nepamokysime! O pasimokyti 
iš jos galime ir iš tokios, kokia ji yra.

Tik, va, yra nekokių reiškinių, rodančių, 
kad sroviniai dideli mūsų vyrai bando mo
kyti labai'neseną mūsų praeiti... O mo
kymas šiuo atveju reiškia klastojimą.

Kai tūlos srovės žmonės tvirtina, kad 
mūsų kultūra tegali ir teprivalo būti tik 
katalikiška, ką gi su jais padarysi, pakrai
pome galvas, ir gana! Kai laikraščiuose 
šios ar kitos srovės žmonės pešasi, jaudi
nasi, net nešvarius asmeniškus argumen
tus naudoja, mes pasijaudiname dėl tos 
„vienybės“ ir laukiame naujų ir barnių ir 
juodinimų: toks jau mūsų veikimas, taigi 
įpratome. Bet ligi šiol, rodos, vis dar trŪ- 
kome ryškesnių mokslinio šališkumo faktų.

Dabar štai žinomasis geografas A. Ben
derius parašė knygą „Lietuvą“ (išleido 
„Sūduva“) — kraštas, gyventojai, kultūra. 
Si knyga pirmoje eilėje taikoma lituanis
tinėms mokytoms, bet joje apstu medžia
gos visiems. Knyga tikrai puikiai parašyta 
ir, nežiūrint šen ten prasikišančio jos ša
liškumo, rekomenduotina kiekvienam lie
tuviui. Ne tik visi Lietuvos augalėliai, 
žvėreliai ir gyvulėliai atgyja iš šio vado
vėlio: nemaža žinių duota ir apie Lietuvos 
miestus, apie mūsų krašto gyvenimą ir 
kultūrą.

Bet A. Benderius yra tam tikros srovės 
žmogus, todėl jis, rašydamas šią knygą, kai 
kurių dalykų nenorėjo matyti ir parašyti. 
Jei jis, rašydamas apie atskiras Lietuvos 
vietoves, teikėsi, šalia žinomų pavardžių, 
suminėti kai kuriuos mažiau Žinomus sau 
artimesnius žmones, tai mes knygos auto
rių galėtume bandyti pateisinti: gal žmo
gui kai kas berašant neatėjo į galvą, o gal 
nerado kur šį ar tą labai prasikišusį as
menį priskirti. Savo šališkumą A. Bende
rius labiausiai prakišo kur kitur, būtent; 
rašydamas apie stambiausias ir daugiausiai 
nuveikusias lietuviškas organizacijas. Matė 
jis Liet, Saulių Sąjungą, labai matė „Pa
vasarį“, matė dar ir jaunuosius ūkininkus. 
Tai ir viskas. O jaunalietuvių visiškai ne
matė.

Šių eilučių autorius pats niekad nėra bu
vęs jaunalietuvis ar pavasarininkas, bet jis 
piktinusi tuo mūsų istoriku, kuris, rašy
damas apie mūsų nepriklausomybės metus 
ir žiūrėdamas iš srovinio taško, bandytų 
nutylėti kurį nors prezidentą: arba Sme
toną, arba Stulginskį, arba Grinių. O. ro
dos, greit bandysime jau ir šitaip dary
ti... Tai ką mes ateityje tada turėsime sa
kyti apie savo mokslo žmones?

Pagirtini planuotojai
Savo metu Lietuvos ūkio Atstatymo 

Studijų Komisija yra išleidusi visą stam
boką knygą, kurioje išspaudino eilę ko
misijos apsvarstytų darbų, liečiančių šią ar 
kitą būsimosios laisvos Lietuvos gyvenimo 

pą — vokiečio... Laidojome lietuvi, gai
lėjomės lietuvio, apgiedojome aprauddjdrtiė 
brangų lietuvi, o kapą radom jau dprūpih- 
tą vokiškais užrašais. Ak, tu, Viešpatie 
Aukščiausiasis, koks buvo mūsų nusivyli
mas ...

Nors sakoma, kad apie mirusius arba ge
rai, arba nieko, tad ano, fiziškai mirusio, 
nutylėsime pavardę, tik sunkiau nutylėti 
mirštančius gyvuosius.

Paprastai skaitome angliškų laikraščių 
žinias, visiškai nešldbrtiėdami smulkiais 
skelbimais. Užtinkame retkarčiais lietuvio 
pavardę it žiniose (nė visada gerai mini
mą). O liepos mėn. vieną gražią dieną 
„Manchester* fevening News“ smulkiuose 
personaliniuose-teisiniūošė Skelbimuose iš
spausdino pranešimą, kad anglas (pavar
dė ir vardas angliški!), bUvęš lietuvis (vai
das ir pavardė lietuviški!), yra padavęs 
prašymą (sipllletihti.

Šis smulkaus lietuvio nekrologas rhah 
priminė anas iškilmingas laidotuves ir aną 
nusivylimą ir aną vokišką Užrašą antkapy
je, ir dabar niekaip negaliu išvyti sau iŠ 
galvos naujo užrašo: gyvena, dirba, vaikš
čioja lietuvis, o užrašyta, kad anglas.

Melas, kad žmonės, svetur (sipllietinda- 
mi, turi keisti ir vardą ir pavardę, nes 
daugelis senosios emigracijos lietuvių, ga
vę pilietybę, pasiliko sau nors turėtuosius 
vardą ir pavardę! Melas! O tiesa besanti 
gana žiauri: miršta lietuviai gyvi ir gyve
na mirę...

B. Kazimieraitis.

Kiek galės Išemigruoti 
lietuvių?

Pagaliau JAV Kongrese priimtas naujas 
Amerikon imigracijos (statymas. Pt*ez. 
Eisenhoweris buvo siūlęs priimti (statymą, 
pagal kur( galėtų Amerikon imigruoti 
240 000 asmenų. Kongresas (nešė pataisų ir 
priimtas (statymas laiduoja Amerikon imi
gruoti 217 000 (vairių Šalių pabėgėlių. At
skiros kategorijos numatytos (vairių šalių 
pabėgėliams, ypač vokiečių pabėgėliams iš 
Rytų Vokietijos. Apskaičiuojama, kad Vo
kietijoje gyvenančių kitų tautybių pabėgė
lių galėtų pasinaudoti priimtojo imigracijos 
(statymo sutelkiama teise Amerikon imi
gruoti apie 35 000. Lietuvių, atsargiai ap
skaičiuojant, atrodo galėtų Amerikon imi
gruoti apie 3000. Norį pasinaudoti imigraci
jos galimybėmis turi turėti darbo sutartis. 
Kas tokių sutarčių negali pasirūpinti per sa
vo pažįstamus, anksčiau išvykusius į Ame
riką. dabar turi kreiptis ( BALF atstovybę 
Europoje (BALF, ULRA, Miinchen 27, Pien- 
zenauerstr. 15), prašydami parūpinti darbo 
sutartis

Kada pagal naujai prllmtąjj Imigracijos 
įstatymą galės prasidėti Imigracija į Ame
riką, tilo tarpu dar nežinoma, nes šiuo metu 
Valstybės Departamentas Vašingtone ruo
šia vykdomąsias taisykles Imigracijos eigai 
nustatyti. TREMTIS yra gavusi neofiplallal 
patirti, jog kai kurie AmeHkoš senatoriai 
daro spaudimą telkti pirmenybę iš sovietų 
užimtų sričių atbėgėliams, kurie pasitraukė 
po 1945 metų. Jei iš tiesti tokie motyvai bū
tų (traukti Valstybės Dcpartahifcnto rdoŠla- 
mose vykdomose taisyklėse, tuo atveju prieš 
1945 metus Iš sovietų užimtų sričių pasi
traukusieji pabėgėliai negalėtų pasinaudoti 
naujai priimtuoju Imigracijos (statymu 
Amerikon. Tuo tarpu tenka laukti Valsty
bės Departamento pasisakymo, kaip Jis ap
tars priimtajame imigracijos (statyme „ko
votojo dėl laisvės" sąvoką, kurią norima 
sieti su atbėęėlio po 1945 metų sąvoka.

VYDŪNO ANTKAPIO IR JO

TREMTIS yra gavusi šio turinio atsišau
kimą:

„Brangūs Tautiečiai!
Paskutinė Vydūno valia buvo ilsėtis tė

vų žemėje, kurią jis taip mylėjo ir kuriai 
skyrė pačius gražiuosius savo kūrybinės 
dvasios žiedus. Tačiau, kol Lietuvių tauta 
galės jj palaidoti Išlaisvintoj tėvynėj, jis 
turi laikinai ilsėtis savo dabartiniame ka
pe Detmolde.

Mes, Žemiau pasirašiusieji, būdami tikri, 
kad tremtiniai ir užsienio lietuviai norės 
pagerbti šio Didžiojo Lietuvio atmintį, esa
me pasiryžę pastatyti jam Vokietijoje tin
kamą antkapį ir išleisti jo parinktus raš
tus. Todėl kreipiamės šiuo atsišaukimu j 
visus tautiečius, kuriems yra brangus Vy- 
dfidas ir Jo atminimas, kviesdami prisidėti 
prie Jo kapo pagražinimo ir raštų išleidimo 
kukliu — kiekvieno pagal išgales — įnašu.

Aukotojai bus skelbiami spaudoje.
B. Babrauskas,
M. Krupavičius,
S. Lozoraitis,
V. Sidzikauskas,
E. Simonaitis,
L. Simutis,
K. Zaikauskas.

Prierašas: Vydūno Fondo Komiteto Pir
mininku išrinktas Erdmonas Simonaitis, 
vicepirmininku Lietuvių Rašytojų Draugi
jos Pirmininkas B. Babrauskas. Aukų rin
kimą tvarkys Amerikoje ir Kanadoje B. 
Babrauskas. Vokietijoje — E. Simonaitis. 
Dėl aukų rinkimo kitose Europos valsty
bėse, Pietų Amerikoje ir Australijoje, 
kreiptasi į tų kraštų organizacijas (turbūt 
lietuvių organizacijas. Red.).

Vokietijoje gyvenantieji aukotojai prašo
me pinigus siųsti šiuo antrašu:

Stadtišche Sparkasse
(21a) Detmold
Konto Nr. 8339

♦
Toks yra redakcijos gautas tekstas, 

skelbtinas visuomenės žiniai. Jis palydėtas 
lydraščiu, kuris parodo korespondenciniu 
keliu vykdytą Vydūno Fondo Komiteto su
darymą. IŠ vykusio susirašinėjimo aiškėja, 
kad Vydūno kapui antkapis bus daromas 
kuklus, kadangi Komitetas tiki ateisiant 
laikui, kada Didžiojo Lietuvio palaikai bus 
galimi perkelti į išlaisvintą Lietuvą ir ten 
pastatytas patvarus paminklas. Kai dėl raš
tų leidimo, tai Šiuo klausimu tepaslsako 
trys komiteto nariai:

a) M. Krupavičius mano, kad daugiausia 
dėmesio kreiptina į Vydūno raštų išleidimą, 
tačiau Jie leistini bendrine kalba,

b) V. Sidzikauskas yra pažiūros, jog rei
kėtų tuo tarpu susilaikyti nuo Vydūno 
raštų leidimo, teišleidžiant Vydūno mono
grafiją,

c) Lietuvių Rašytojų Draugijos pirminin
kas B. Babrauskas mano, kad pirmoje eilė
je tektų išleisti Vydūno „Probočių Šešė
lius", nekeičiant jų rašybos.

TREMTIES pažiūra: Iš Vydūno Fondo 
Komiteto pirmininko E. Simonaičio patiria
ma, jog Vydūno kapo sutvarkymas ir 
kuklus antkapis atsieis 300 DM. Be to, nu
matoma išleisti rinktinių Vydūno raštų, dėl 
to kreipiamasi į lietuvių visuomenę aukų 
reikalu. TREMTIS linkusi manyti, kad ga
lėjo būti apsieita be aukų rinkimų. Pir
miausia dėl to, kad tatai prieštarauja vi
sam Vydūno gyveninio bfldUl, taigi ir Jo 
valiai. Net ir sunkiais tremties metais, vis 
daugiau ( madą (einant aukų rinkimui, ku-

RASTŲ LEIDIMO REIKALU

ris kai kam jau tapo nauja profesija, Vy
dūnas niekur nesiskundė savo sunkia bui
timi. Gi kai susirado privati iniciatyva pa
dėti Vydūnui, velionis gautus siuntinėlius 
tuojau pat išdalindavo tremtiniškame liki
me esantiems tautiečiams. Jo artumoje bu
vusiems reikėjo Vydūną globoti, kad jis, 
išdalinęs gautas siuntas, pats nebadautų. 
Altruizmas Vydūnui buvo artimesnis už 
egoizmą. Jo sielai buvo svetimas elgetavi
mo ar išmaldavimo bruožas. Dabar gi 
sudarytasis Komitetas ryžtasi aukomis Vy
dūnui pastatyti antkapį ir išleisti velio- 
nies raštų. Tai yra lygu prieštaravimui vi
sam Vydūno gyvenimo ir veiklos būdui. 
Vykdūno antkapiui pastatyti lėšų galėtų 
skirti Tautos Fondas, ar visa eilė organiza
cijų, kurių garbės nariu velionis buvo. Ta
čiau tikslingiausia būtų, kad Vydūno ant
kapiui ir kapui sutvarkyti lėšų paskirtų 
Tautos Fondas.

Kai dėl Vydūno raštų leidimo, tai jų bū
tų galima išleisti ir be specialaus tam rei
kalui aukų vajaus. Aukų rinkimas Vydūno 
raštams išleisti tebūtų mūsų visuomeenės 
velionies kūrybai abuojumo išraiška. Ta
čiau, nebus apsirikta teigiant, Vydūnas lie
tuvių sieloje gyvas ir jo raštais domėjima
sis bus. Jei Lietuvių Rašytojų Draugija ir 
sudarytasis komitetas manytų kitaip, 
tuo atveju būtų tikslingiau Vydūno raštų 
leidimą sutarti su kuria nors leidykla, o šios 
tikriausiai apsieis be specialaus aukų rin
kimo. Tebūtų galima skelbti garbės prenu
meratą vienam ar kitam Vydūno veikalui 
išleisti, kad sudarius pradinių lėšų darbui 
vykdyti.

Šiomis pastabomis tenorėta paieškoti 
tikslingesnio kelio pagerbti VYDŪNUI, vie
toje naudojusis aukų rinkimo keliu. Aukų 
rinkimas naudotinas kaip paskutinė prie
monė, nesant kito kelio vienam ar kitam 
visuomeninio pobūdžio užmanymui (vykdy
ti. Gi kai dėl Vydūnui antkapio ir jo raštų 
išleidimo — tai šie darbai be didelių sun
kumų galimi įvykdyti ir be aukų rinkimo.

Simas Miglinas, 
„Tremties“ Redaktorius.

Tremties pastogėje

K. barėno noveles
K. Barėno novelių rinkin( TREMTIES 

Leidykla išleidžia Šių metų spalio eigoje. 
Novelės jau renkamos ir sakytu laiku pasi
rodys.

SEKANTI KNYGA — GATVĖS BERNIU
KO NUOTYKIŲ AUTORIAUS.

Sekančiuoju leidiniu, išėjus iš spaudos K. 
Barėno novelėms, TREMTIES Leidykla iš
leis naują R. Spalio veikalą. Plačiau apie jį 
sekanti kartą.

Naujos knygos
ATSIŲSTA TREMČIAI 

PAMINĖTI
Sabik-Vogulov, RAUDONASIS SIAUBAS 

NUGALĖTOJE VOKIETIJOJE. Vertė A. V. 
Išleido DOBILO leidykla Amerikoje. 103 
pusi. Kaina 1,25 dol.

Knygoje pateikti samprotavimai buv. so
vietų karininko, pokariniais metais pasi
traukusio į laisvuosius vakarus.

Prosper Merlmee, KOLOMBĄ. Romanas, 
išvertė A. Valiukėnas. Išleido,leidykla TER
RA. Pusi. 220. Kaina nepažymėta.

Kazimierai Barė nūs z

’ MEDIS
’ IS TREMTIES LEIDYKLOS IŠLEIDŽIAMO NOVELIŲ R’NF UV<O \

— Mama sakė, kad sukirmijęs nestovės. mus.
— O gal nesukirmijęs. — Mano buvo didesnis, L_ reikalauja brolis to vieno.
— Tai reikia pririšti atgal. — Bet kristina tavo ne:a mam !. — nenusileidžiu.
Vyriausioji sesuo surenka peplnus ii* paberia prie ~ &cl didesnis. — nesutinka jis.

ąžuolo. — Aš šitą nešiu, atšokuoja Kristina, suradusi dar viė-
— Duokit Jai vieną vasarį, — prašo Ji brolius. vasarį. — Saliute, duok man.
— Aš neturiu. — nusiminęs Ištiesia rankas Jonukas — Bet mano buvo didesnis, — ginčijasi brolis

ir susigraudinęs nubėga namo. — Tavo mažesnis. — sakau.
Turintieji, sakytum, negirdi. Žvilgsniai skrenda kaž- — Palyginkim, sūdėklm kartu. — siūlo brolis. — Kri- 

kur pažemiu. stina! — šaukia jis, o Kristina jau prie gonkelio. — Kri-
Kristinukė., vargšelė, mažiausia. Kur jai suspėti su stina.

broliais baibokais! Tie lėkė ir pralėkė, net Jonukas ne- Kristina nusinešė likusį popiną.
suspėjo, o Ji rado du karČIūkšlius, ktirių niekas nenori — Nobesudėslm. palauk, stabdau brolį — Kristina 
ir niekas nepagriebė. Dabar Ji dairosi, kaip nuskriaustas suvalgė, kur aš daviau
kačiukas. Metai po metų Kristina pasidarė ttbūdltų viršininkas.

— Katras bus geras ir duos Kristlnuket obuolį, tas žiaužeriukas. kaip motina vadino tą - bh!H smulkučiai 
parneš mamai peplnus, — siūto sąlygą vyriausioji. dantys, lyg voveraitės ar kiškučio kristina dalijosi su

Pažadas kaip šūvis paveikia dvi užkietėjusias Širdis, mažąja One. sū dar mažesniu Mataušėliu, ir nuo jos pri- 
ir Kristinukės pusėn išsitiesia dvi rankos, laikančios po klausė, ar tu gausi .skanų obuolį, kirmėlės paerią ar vėjo 
vdsarį. vagon nusviestą. Jei ji su Mataušėliu ir One nuspręs, su-

— Vieną atiduok, — susiprantu. — Kristine, atiduok, sėdę prie ąžuolo, kad visus gauna mama, tai mama ir 
O Kristina vieną obuolį kanda, o antrą slepia sau- gaus, delegacija jai Ir atiduos, o tu tada žiūrėsi iš moti

nikėje. Kristina šypsosi. Dantuko prieky nėra. • nėlės rankos, kad ji parinktų iŠ visos krūvelės ir, žiurstu
— Bedantę, atiduok. — šaukiu. — Kristina, atiduok, apšluosčiusi, šypsodamasi duotų tau.
— Ji vieną nuneš mamai, — saliamoniškai teisėjauja Kol ėjau mokyklon, ąžuolas vis labiau pradėjo toli

sesuo. — Tiesą, Kristina? Ji vieną nuneš .. O jūs — pa- nuo manęs. Tik šventom dienom aš žiūrėjau, kada jo še- 
laukft, — ramina mus sesuo, — jūs, aš jums padalysiu Sėlis iki berželio sodo kampe — tai pats vidudienis. Kai 
peplnus. Abu nunešlt. šešėlis peršoka upę ir viršūne pasiekia Pranckūno dir-

— AŠ nenoriu. — sako brolis nepatenkintas. vos kraštą, kur daugiausia usnių — laikas pusdienių, lai-
Aš taip pat nenoriu, bet paklausysim sesers. Mano kas sugraužti kieto sūrio gabalą su duonele ar duonelės 

obuolį Kristinukė vistiek jau suvalgė. Sesuo padalija — riekę su sviestuku. .
man keturi ir broliui keturi, o vienas lieka. Ji sužiūra | — O kai tu pargeni. Mataušiuk. ar tu žinai, kiek lai

ko, jei nepažiūri l tėtės Sidabrinį? — tyčia paklausiau sunkiai ji atsisveikino su motina ir namais ir nebematė 
broliuką, grįžęs iš Kauno, kai Mataušiukas ganė ar rie dauglad namų. Iš kokios prakeiktos taigos gal dar prisi- 
-^kUtinlus tik metus. hiena mus ir obuolius, kuriuos graužėm po ąžuolu, jei

Mataiišiukas apsisuko ant vienos kojos ir atsakė šyp- gyva. O jos Kristinukė, Mataušiukas, jos Onė, jie nebe
samasis: atsimins ąžuolo. Gal Kristinos Kristinukė, gal dar ji...

— Žinau, manęs neapgaus. O jei sueitume po ąžuolu, jei sueitume pažiūrėti, kur
Jis man parodė pirštu į ąžuolą. šešėlis krinta vidudieni, o kur pusdienių metu,kai krem-
Užaugo .jau ir Mataušiukas metai po metų, užaugo tama^duonelė, kur motina? Kur motina, aš jums sakau,

Onė. O Kristina — ką čia bekalbėti apie Kristiną! Krūva kur motina? O motina Pavandenės kapuose. O kur Onė, 
metų paliko užpakalyje, kai žiaužeriukas Kristinukė su- kur Mataušas, šitas gaspadorius didysis, kuris stalą pa
valgė mano rastąjį vasari! Ji ne tik užaugo, bet ir ištė- sidirbo po ąžuolu ir ten pavaišindavo mus ir kietu sū- 
kėjo. Kristina augina Kristinukę! Pamačiau vasarą po riu Ir alum? Kut Jie?
ąžuolu obuolius bedėliojančią mažą Kristinukę. Argi ši- Ak, neklausk, neklausk!... Bičiuli, nesakyk nieko, 
ta Kristinukė iš manęs anuomet išviliojo vasarį? Ne. jos nepraverk burnos, nes aš nieko nežinau. Nežinau, koks 
mama, mano susutė Kristinukė, kur tau — tai ta rlm- likimas per audras Ištiko namus. Žinau, kad nebėra 
toji Kristina, kuri dabar ateina per sodeli po ąžuolu. Kristinos — ją išvežė, kaip sugautą šunį, su vaikais. Zi-

Dar kartą prieš pačias audras mes visi, lyg varniūkš- nau. kad nebėra motinos. Aš mačiau, kaip ji išgelbėjo Si
čiai. buvom sulėkę į Seberkštynę, pas motiną. Ne visi, ne tą didįjį medį, mūsų visų lizdą; aš mačiau, kaip-ji išgel- 
vlsl: tėvo nebuvo — Pavandenės kapuose, kietam žvir- bėjo Pranckūną, kuris nukirto beržus, ir pati žuvo.
gžde ilsėjosi. Saliutės nebuvo: šalia tėvo ir ji žvirgžde. Pranckūno ūkis negreit pėsčiom apeinamas, Pranc- 
Kas gi mane grybauti išmokė, jei ne ji. Salė, taikos apa- kūno hiiškas — baltų beržų galybė, Pranckūnas pats — 
Stalas Šitas! Tarytum tėvui vienam būtų nuobodu, tai ir maršalka bažnyčioje. Kai jo ieškojo namie, klausinėjo 
Salė su juo. Dvieju brolių nebuvo — tierris toli atvažiuo- svfetur, suuostė, kad Pranckūnas užuovėją surado mūsų 
ti. tiems tarnybos, darbai nepabaigiami. O Kristinai ne- namų kamaroje. Suuostė ir apstojo namus vakare. Kai 
toli: ji čia pat, Gulbinuose, tik per dešimt kilometrų. Su sulojo šunes, Pranckūnas dideliais šuoliais iššoko pro 
ja ne tik Kristinos Kristina. Kristinos Mataušiukas, bet duris ir dingo tamsoje už ąžuolo, ir kulkos, nors vijo jį, 
ir Kristinos Onė. ąžuolan susmego. O motina išėjo pažiūrėti, kokie svečiai,

— Kodėl tu savo Mataušo nepakrikštljėl Vytdūtli? — ir viena mirtina kulka į ją susmego. Namus atgynė Ma-
ferzlnu buvusią motinos žiaužeriuką. taušas, Jonas ir mes, du broliai vyresnieji, bet motinos

Ji šypsosi ir paduoda savo Onę senelei. neįveikė atginti, motinos, kuri rankas ištiesusi atgynė tą
— Man rodos, tu norėjai, kad aš jį ne Vytautų, bet medj( tą drūtą, storom šakom medį, už kurio stuomens 

pagal tave pakrikštyčiau, atsikerta žiaužeriukas. vakaro tamsoj kažkur pradingo Pranckūnas.
— Ar ir tu jau žilas! — stebisi motina, šokindama o kur kiti, o kut kiti?

Kristinos Onę ir žiūrėdama į mane. o ar medis, šitas medis, šitas drūtas, storom šakom
Ji pertraukia mūsų žodžiais pasikapojimą su Kristi- medis, kurį motina Išgelbėjo nuo kirvio ir nuo piūkto, ar 

na. Kristina atsiremia į ąžuolą ir graužia obuolį. Grau- Šitas ąžuolas didysis dar žaliuoja?
žia ir akimis nuseka savo Mataušiuką, kuris, įsikibęs į Taip, jis žaliuoja, mes negali būti, kad jis nežaliuo- 
Savo dėdės Mataušo ranką, tursu kepersu nukulduŠiuoja tų — šitas drūtas, storom šakom medis, kurį išgelbėjo 
atnešti alaus. mano motina.

O dabar jau nesulėksim visi. Žiūrėk, Kristina — taip Jis žaliuoja, Jis Žaliuoja!
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SOVIETAI TURI VANDENILO BOMBĄ?
Maskva. Rugpiūčio mėnesį Maskvoje 

įvyko Aukščiausio Sovieto posėdžiai, kurią 
metu Malenkovas pareiškė, jog šiandien 
JAV jau nebeturi vandeniio bombos mono
polio, nes sovietą mokslininkams pavykę to
kią bombą pagaminti. Toliau Malenkovas 
reikalavo vakariečius atsisakyt! Atlanto 
Pakto ir Vokietijos apginklavimo.

Amerikiečią atominės energijos moksli
ninkai mano, Jog Malenkovas bus greičiau
siai pasigyręs, nes be bandymą vargu galėjo 
pasisekti pagaminti vandeniio bei sunkiojo 
vandens bombą, gi jokie bandymai iki šiol 
nebuvę užregistruoti, kad ir mažiausios 
bombos. Gi Amerika turinti vandeniio bom
bą, kuri gali visa suąaikinti 160 km spin
duliu.

Komunistai pakeitė vėliavą
Vilnius. Vilniaus radio siųstuvas paskel

bė LTSR aukščiausios tarybos prezidiumo 
(saką, kuriuo pakeičiama Lietuvos valsty
binė vėliava. LTSR valstybinę vėliavą su
daro audeklas, susidedąs iš trijų horizon
taliai išdėstytų juostų (viršutinė raudonos 
spalvos — ji užima 8/12 vėliavos ploto; vi
durinė juosta baltos spalvos — ji užima 1/12

TREMTIES INFORMACIJA
Vokietijos lietuvių bendruomenės vadovybė 

kelsis iš Hannoverio
Neoflaliai TREMTIS patiria, kad PLB Vo

kietijos Krašto Valdyba sutarusi išnuomoti 
patalpas Veinheime, netoliese Vasario 16- 
sios Gimnazijai užpirktų rūmų. Išnuomoja
mose patalpose numatoma įkurdinti Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės Vadovybė, ku
rios būstinė pastaraisiais metais buvo Han- 
noveryje.

Vajus Vokietijoje palikusioms lietuviams 
paremti.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Va
dovybė nutarė rugpjūtį ir rugsėjį vykdyti 
vajų paremti Vokietijoje palikusius lietu
vius.
Vasario 16-sios Gimnazijoj mokslas prasidės 

vėliau.
Hlitenfeldėje (tarp Mannheimo ir Heidel

bergo) Vasario 16-sios Gimnazijai (gyja
muose rūmuose rugpjūčio antroje pusėje 
pradėtas remontas. Rūmus norima pritai
kyti gimnazijai. Remonto darbai numatomi 
baigti iki vidurio rugsėjo. Kadangi Vokie
tijos gimnazijose bei gimnazijoms tolygiose 
mokyklose mokslas prasideda 1 rugsėjo, 
Vokietijos Lietuvių Krašto Valdyba krei
pėsi ( atitinkamas vokiečių žinybas, kad 
Vasario 16-sios Gimnazijoje būtų leista šiais 
metais mokslo metus pradėti rugsėjo 15 d.

Lietuviukai atostogavo Šveicarijoje.
Liepos pabaigoje ir rugpiūčio pradžioje *š 

Vokietijos keliasdešimt lietuviukų išvyko 
atostogų Šveicarijon. Dalis išvykusių priim
ti šveicarų šeimų, dalis poilsiavo stovyk
loje. Į kai kurias Šveicarijos vietoves kelio
lika lietuviukų negalėjo išvykdi dėl pasi
reiškusių tose vietovėse paralyžium susir
gimų.
Lietuviški laikraščiai Memmingeno lietu

viams.
TREMTIES (steigtąja Memmingeno lietu

vių kolonijai lietuviškų knygų biblioteka, 
kaip skaitytojai buvo informuoti, susido
mėjimas didelis. Kadangi kolonijos gyven
tojuose jaučiamas noras pasiskaityti ir pe
riodinės spaudos, pradedant rugpiūčio 22 d.

.Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
Norintiems mokytis amato.

Ingolstate nuo rugsėjo 7 d. prasideda nau
ji profesinio paruošimo svetimšaliams kur
sai, kurie tęsis ligi 1954 m. vasario 27 d. Sa
lią šių trumpalaikių kursų rugsėjo 7 d. pra
sidės ir metiniai pagrindinio profesinio pa
siruošimo kursai, kurie tęsis ligi 1954 m. 
rugpiūčio 31 d. Kursantams veikia bendra
butis. Trumpalaikiai kursai skirti pirmoje 
eilėje benamiams svetimšaliams (helmatlose 
Auslander), kad jiems būtų lengviau emi
gruoti. Jie čia gali išmokti auto elektrikų, 
auto mechanikų, mūrininkų, frezuotojų, 
stalių, poliruotojų, šveisuotojų, techniškų 
braižytojų (vyrų ir moterų), šaltkalvių, siu
vėjų (vyrų ir moterų), radijo mechanikų, 
tinkuotojų ir dažytojų amato. Kandidatai 
gali kreiptis ( vietinę „Bezirksfūrsorgestelle" 
arba pasiprašyti blankų tokiu adresu: Be- 
rufsausbildungsstatte in Ingolstadt, Miin- 
cbener Str. 4.

vėliavos ploto; apatinė juosta yra žalios 
spalvos — ji užima 3/12 vėliavos ploto). Vė
liavos raudonoje juostoje, kairiame viršu
tiniame kampe, yra auksinis pjautuvas ir 
kūjis, o viršum jų raudona penkiakampė 
žvaigždė, apgaubta aukso apveja. Vėliavos 
pločio-ilgio santykis 1:2.

Lietuvos vėliavos pakeitimo (sakymą pa
sirašė J. Paleckis .ir Naujalis, aukščiausios 
tarybos prezidiumo sekretorius.

Pranešimas apie Berijos sumėmlmą
Vilniaus radijas liepos 18 d. paskelbė, kad 

Lietuvos komunistų partijos centro komite
to plenumas „su dideliu susidomėjimu iš
klausė pranešimo apie antipartlnę ir anti
valstybinę liaudies priešo ir išdaviko Beri
jos veiklą“. Būdinga, kad pranešimą pada
rė Lietuvos komunistų partijos centro ko
miteto sekretorius Mičiuka. Sniečkus visai 
nepaminimas. Gal ir ji palietė valymai?

Vykdomi politruką sumėmimai
Turimomis žiniomis tiek pavergtoje Lie

tuvoje, tiek visoje Sovietų Sąjungoje pasta
ruoju laiku vykdoma didelė politrukų me
džioklė. Suimami buvusieji Berijos šalinin
kai.

TREMTIS kas savaitė Memmingeno lietu
vių kolonijai perduoda visą eilę įvairiose 
šalyse išeinančių lietuviškų laikraščių. Lai
kraščiai kiekvieną šeštadieni bus {teikiami 
TREMTIES (steigtosios Memmingeno lietu
vių kolonijai bibliotekos tvarkytojui Abro
mavičiui, kuris gautuosius laikraščius pa
skleis pasiskaityti kolonijos gyventojams.

Nauja Memmingeno lietuvių apylinkės val
dyba.

Rugpiūčio 16 d. Memmingeno lietuvių Ko
lonijoje buvo vykdomi apylinkės valdybos 
rinkimai. Iš 9 išstatytų kandidatų balsų ga
vo: kun. Banga 119, Dasys 134, Jankauskas 
100, buv. pirm. Noreika 40, Povilavičius- 
Vykintas 27, kiti mažesnius skaičius. Taigi 
naujon Memmingeno lietuvių apylinkės val- 
dybon Išrinkti: kun. Bunga, Dasys ir Jan
kauskas. Kontrolės Komisijon: Radzevičius, 
Vaitiekaitienė ir ev. kun. Stanaitis.

Memmingeno lietuvių kolonijoje balsuoti 
teisę turėjo 250 tautiečių. Renkant Apylin
kės Valdybą balsavo 170, taigi per du treč
daliai turėjusių teisę balsuoti.

TREMTIES ATSAKYMAI
Mr. J. Petrėnui, Anglijoje: TREMČIAI 

siųstieji kuponai gauti, adresas pakeistas.
P. Kirklioniui, Vokietija; TREMČIAI sių

stasis laiškas nespausdinamas: — jis grą
žintas siuntėjui. Kai dėl knygų siuntimo 
apdėtu mokesčiu, tai tokio siuntimo TREM
TIES leidykla nepraktikuoja dėl to, kadangi 
■apdėtu mokesčiu kiekvienos knygos siun
timas pareikalauja 50 Pf. daugiau išlaidų, 
o jos siuntimui paruošimas darbą patrigu
bina, negu siunčiant paprasta siunta. Kiek
vienai leidyklai valia pasirinkti praktiškes
ni knygų persiuntimo būdą

Mr. J. Krivickui, Anglijoje: TREMTIS 
siunčiama nauju adresu. Adreso pakeitimas 
neapmokamas.

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

Paieškomas Leonas Bakunas.
Paieškomas Leonas Bakunas. gimęs 1914 

metais sausio 14 d. Marijampolėje, pasku
tinių laiku (prieš II-ją Sovietų okupaciją) 
gyvenęs Šiauliuose. Žinantieji ieškomojo 
adresą ar tur| žinių apie jo likimą prašomi 
pranešti šiuo adresu:

Mrs. Ida Bakunas
6610 S. Talman Avė., 
C h 1 c a g o 29. III USA.

Dar nevėlu

Lapkričio mėnesj išeina iš spaudos knyga 
apie Vyt. Alanto pagarsėjusi romaną „Pra
garo Pošvaistės". Iš anksto užsisakiusiems 
knygos kaina 2 dol. Išėjus iš spaudos kny
ga kainuos 2,5 dol. Užsakymai siučiami šiuo 
adresu:

Mr. B. Jaclkevičius
560 Grant Ave.,
Brooklyn 8. N. Y.. USA

Per anksti kelti teritorinius klausimus
KLAIPĖDIEČIŲ VOKIEČIŲ SUVAŽIAVI

MAS MANNHEIME

1953 m. rugpiūčio 1 Ir 2 dienomis eilėje V. 
Vokietijos vietovių (vyko „tėviškės dienos“ 
parengimai. Mannheime ta proga (vyko 
klaipėdiečių vokiečių sąskrydis. Pagrindinis 
parengimas buvo sekmadieni, rugpiūčio 2 
d., Rosengarten (Mozarto) salėje. Jame da
lyvavo apie 2500 žmonių, tačiau tai nebuvo 
vieni klaipėdiečiai, o nemaža dalimi Mann
heimo ir apylinkių šiaip tremtiniai ir vieti
niai gyventojai. Salė buvo papuošta Klaipė
dos, Prūsų Lietuvos ir kai kurių vokiečių 
vėliavų spalvomis. Pradžioje choras ir or
kestras atliko giesmę „Tėvynė šaukia“ ir 
Beethoven Coriolan uvertiūrą. Trumpą ati
darymo kalbą pasakė Erwin Wietstock, 
Bund vertriebener Deutscher Mannheimo 
apskrities pirmininkas. „Tėviškėj dienos“ 
parengimais, esą, norima pabrėžti ryšius 
tarp rytinių ir vakarinių tėvynės dalių. Kal
bėtojas atsiprašė, kad šiais metais „tėviš
kės dienoje“ pirmoje vietoje yra klaipėdie
čiai.

Po to kalbėjo Richard Meyer, „Arbeitsge- 
meinschaft der Memcllander“ pirmininkas. 
„Tai, kas mums rūpi, šiuo metu labiau turi 
būti pergyvenama Jausmais, negu gali būti 
ištariama žodžiais“, pareiškė jis. Mannhei
mo miestas perimąs dabar jau nevien Klai
pėdos miesto, kaip prieš karą, bet ir viso 
Klaipėdos krašto globą. Toji globa nesanti 
vien formos ar biznio dalykas, tai esąs šir
dies reikalas. Benamiai (pažodžiui išsireiš
kė: „helmatlose Vertriebene") norėtų susi
laukti daugiau meilės ir supratimo. Esą la
bai malonu, kai toks labai didelis skaičius 
pačių mannheimiečių atėjo ( šį parengimą. 
Mannheimo globos sumanymas atėjęs ne iš 
viršūnių, bet iš apačios. „Jei ir toliau dirb
sime kartu, tai, manau, kad perspektyvos 
grįžti ( tėviškę padidės".

Toliau buvo perskaityta keletas atėjusių 
sveikinimo telegramų. Pakviesti ( tą suva
žiavimą pabėgėlių ministeris Lukaschek ir 
Dr. Schreiber neatvyko ir tik telegramomis 
atsiprašė. Ta proga p. Meyer paskelbė, kad 
prieš šj parengimą (vykusiame delegatų po
sėdyje Dr. Schreiber yra išrinktas klaipė
diečių organizacijos garbės pirmininku. Te
legramas atsiuntė dar Gr. GiUe, Rytprūsių 
organizacijos vadas, Erika Rock ir keli kiti
asmenys.

Mannheimo vyr. burmistraą Dr. Helmerich 
pradžioje pabrėžė „tėviškės dienų" reikšmę 
apskritai. Girdi, „jei ir ne visos turėtos Vo
kietijos sritys bus atgautos“ vis vien reikia 
puoselėti giminystės ryšius tarp atskirų da
lių vokiečių. Istoriniai apžvelgus, Mannhei
mo globos Klaipėdai suteikimas nesąs nau
jas dalykas. Jau 1915 m. gruodžio mėn., kai 
per Pirmąjį karą rusai buvo įsiveržę j Ryt
prūsius ir ten sunaikinę tūkstančius pasta
tų, Mannheimas parėmė Klaipėdą 50 000 
RM pašalpa. Ir vėliau toji globa buvo tę
siama. Pvz. 1925 metais Klaipėdos irkluo
tojų draugija ..Nepturt“ gavusi pašalpą lai
vui įsigyti, o 1925 m. Mannheimo miesto ta
ryba nutarė ir formaliai Klaipėdos miestą 
globoti. Tad ir buvę remiami tai Klaipė
dos miesto įvairūs kultūriniai parengimai 
tai Klaipėdos miesto teatras, tai miesto bi
blioteka. Jis pats (Dr. Heimerich) dukart 
buvęs Klaipėdoje, kai dar vyr. burmistru 
ten buvęs Dr. Grabow. Jis su malonumu 
prisimenąs gražiąsias Kuršių kopas.

Matyti, vengdamas, kad klaipėdiečiai ne
susidarytų sau perdaug iliuzijų dėl perspek
tyvų Mannheime, Dr. Heimerich pabrėžė, 
kad Mannheimo globa turėsianti daugiau 
moralinės, negu medžiaginės reikšmės. Ta
čiau būsią pasistengta, kad klaipėdiečiai bū
tų čia gerai priimti, nors miestas per karą 
yra 73’/« sunaikintas ir tik pamažu atsista
to. Po to burmistras perdavė Meyeriui 
Mannheimo globos klaipėdiečiams doku
mentą.

Rudolf Naujoko kalba buvo pati pagrin
dinė iškilmių kalba. Mannheimo miesto (nu
tarimas globoti klaipėdiečius esąs širdies 
aktas, patvirtinąs vakarų miesto prie Rhei- 
no domėjimąsi rytais. „Mes turime padėkoti 
Mannheimui Ir už globą, kurią jis suteikė 
anksčiau, nors „tada mums nebuvo dar taip 
bloga“. „Mannheimo krašto kultūra yra apie 
1000 metų senesnė, negu mūsų kultūra. Yra 
ir paralelių: Nackarą galima būtų palyginti 
su mūsų Dangės upe, o Rheiną — su Marių 
(taka ( jūrą“. Kalbėtojas prisiminė garsųjį 
poetą Fr. Schiller|, kuris Mannheime sukū
rė kai kuriuos savo garsius veikalus ir ku
rie čia buvo pirmą kartą suvaidinti. Bet ir 
Klaipėda bei Klaipiėdos kraštas turi svarbių 
istorinių momentų. Prūsijos karalienė Lui
za, Šteinas, Hardenbergas, generolas Yorkas 
(pastarasis veikliai dalyvavęs prie Taura
gės sutarties sudarymo) ir kiti kaip tik Klai
pėdoje pasižymėję. Klaipėdos miestas tais 
laikais dar prieš Tauragės sutarti atsimetė 
nuo Napoleono. Toliau kalbėtojas sumini vi
są eilę garsių rašytojų, kilusių iš Klaipėdos 
krašto: Sudermann, Brust, Ernst, Wlechert, 
Agnes Miege!, o iš jaunesniųjų paminėjo 
Charlotte Kaiser, Erwin Swars. Eriką Rock, 
knygos apie elnius autorių M. Kakies, o taip 
pat ir save. Klaipėdiečiai daugiau, negu ki
tos sritys, yra pasiuntę misininkų į tolimus 
kraštus. Klaipėdiečių mintys dabar krypsta 
į praeiti ir ateiti. Tol nebūsią ramumo ir 
taikos, kol nebus padaryta tikrų sprendimų. 
Nesąs tikras sprendimas, kai be nu balsa
vimo atskiriamas kraštas, 700 metų priklau
sęs prie bendros tėvynės. Nesą tikri spren
dimai, kai žmonės ištremiami iš krašto, ku
riame 1000 metų gyveno. „Tačiau visa, kas 
yra panašu | „GroBmannssueht“ (didybės 
maniją) reikia iš savo širdies pirmiausia iš
rauti. Labai sunku yra atsikratyti grundy- 
mų pavartoti jėgą. Gal būt tam kartui, pir
mu žygiu, tai gali būti sėkminga, bet galu
tinėje išvadoje tai neapsimoka, nes švytuok
lė grįžta vėl į kitą pusę“. Jei iš savęs rei
kalaujame tų dorybių, tai ir iš savo kaimy-

nų jų turime reikalauti. Tos valstybės, ku
rios kitoms tautoms daro nuoskaudų, nėra 
laimingos. Jei tarp atskirų žmonių reika
lingas pasitikėjimas, tai jis reikalingas ir 
tarp tautų.

„Kas bus ateityje", klausia kalbėtojas. 
Prognozių yra nedaug. „Ar grįžti prie 1937 
m. sieną, ar kitas sudaryti? Jei būtų ima
mos 1937 m. sienos, tai mes klaipėdiečiai at
sidurtume anapus. Dabar tur būt dar per 
anksti apie sienas spręsti". Kalbėtojas pri
mena, kad dabar Klaipėdos krašte yra ap
gyvendinta visokių totorių, kiniečių ir kitų 
aziatų. „Mes nenorime atgal | toki kraštą ir 
nenorime gyventi kartu su tokiais, mums 
visiškai svetimais.“ Žinoma, Ir tie atkel
dintieji yra čia prievarta atitremti. „Bet 
mes negalime gr(žti ( toki svetimą kraštą".

„Kaip susidarė Kuršių Marios ir kopos“, 
tęsė toliau kalbėtojas, taip yra ir su valsty
bių bei tautų sienomis „Tekantys vandenys 
vienur krantą griauną, kitur nuneša šmėl( 
ir taip susidaro naujos linijos. Taip pamažu 
susiformuos ir naujos sienos rytuose. Nėra 
reikalo, kad reicho sieną linijos būtų sustin
gusios (starre Reichsgrenzen). Savaime su
prantame, kad ir „Lietuvos užnugaris (II- 
tauisches Hinterland) gautą tai, kas Jam 
gyvybiškai ir ūkiškai yra reikalinga".

Vėliau (vyko žuvusiųjų pagerbimas. Tar
pais choras ir orkestras atliko kai kurias 
dainas ir muzikinius veikalus. Baigiant bu
vo sugiedota viena vokiečių tautos himno 
strofa. Kadangi iš anksto nebuvo susitarta, 
kurią strofą, tai vieni giedojo pirmąją 
(„Deutschland iiber alles“), o kiti — oficia
liai Vokietijoje nustatytąją strofą „Einlg- 
keit und Recht und Freiheit“.

Siaurame delegatų suvažiavimo posėdyje 
dieną prieš tai, tarp kita ko, buvo priimta 
rezoliucija, kurioje Landsmannschaften 
OstpreuBen vadovybė skatinama pasaulio 
viešumai išaiškinti, kiek ilgai ir kaip pla
čiai rytai yra buvę vokiški, kad klaipėdie
čiai savo tėviškės neatsisako ir kad reikia 
(gyvendinti Atlanto Chartos garantuotą 
dėsn( apie tautų apsisprendimą, tačiau ne
pervertinant, kaip ligi šiol kad būdavo, tau
tinių valstybinių sienų. ELTA

„Sovietinė santvarka
P. Krėvė pabrėžė, kad jis neabejoja, jog, 

jei tik lietuvių tauta galėtų savo valią pa
reikšti be prievartos, jos atsakymas būtų 
neigiamas. Į tai p. Molotovas aštriai pasakė:

— „Žodis .prievarta' išimtas iš mūsų žo
dyno. Prievartos nenaudosime, bet mokėsi
me jūsų liaudį įtikinti, kad josios labas to 
įjungimo reikalauja. Pamatysite, kad ne- 
praslinks nei keturių mėnesių, kai liaudis 
visose Pabaltijo valstybėse pasisakys už 
įsijungimą, kuris jvyks be jokių sukrėtimų, 
kuriais Tamsta mane baugini" ...

Atsisveikdamas su Molotovu, p. Krėvė su
prato, koks likimas laukia jo krašto, ir ap
miręs grjžo j Kauną, kur viskas vyko pagal 
Kremliaus planus, kaip juos p. Molotovas 
dėstė.

Raudonoji armija dešimtimis divizijų už
plūdo Pabaltijo valstybių teritorijas, kad 
„apsaugotų Savitarpio Pagalbos Sutarčių 
lojalų vykdymą“.

Kad panaudotosios priemonės neatrodytų 
tokios baisios ir būtų nuslėptos tikrosios 
politinės užmačios, Kremliaus įsakymais 
buvo tvirtinama, kad nebus pravesta nei 
sovietizacija, nei nacionalizacija, nei eks- 
propriacija, nei inkorporacija į SSSR ir ne
būsią padaryta jokio pakeitimo užsienio po
litikoje.

Bet tuo pačiu metu pirmieji patriotų bū
riai pripildė kalėjimus, visos organizacijos 
ir draugijos buvo uždarytos, visos politinės 
partijos uždraustos, aišku, išskyrus komu
nistų partiją, ir visi laikraščiai pajungti ko
munistų {takai arba sustabdyti.

Taip prasidėjo rinkiminė kampanija | 
Liaudies seimo rinkimus.

Fiktyvūs parlamentai, surežisuoti Estijo
je, Latvijoje ir Lietuvoje, vienu metu sku
biai vykdė Maskvos įsakymus. Buvo tuč
tuojau pateikti du rezoliucijos projektai: 
pirmasis, siekiantis (vesti tarybinę santvar
ką, antrasis — prašymas Vyriausiajai So
vietų Tarybai priimti i SSSR prieglobsti 
naują respubliką. Šios rezoliucijos buvo 
priimtos jų nestatant balsuoti, o tiktai gau
singų specialiai parinktų dalyvių, tarp ku
rių buvo ir raudonarmiečių, aklamacijos 
būdu.

Delegacijos, kuriomis buvo pavesta (telk
ti minėtąsias rezoliucijas Maskvai, buvo 
tučtuojau paskirtos ir savo misiją atliko su 
neįprastu greitumu.

Nuo šio momento prasidėjo totalinio so- 
vietinimo politikos era: ekspropriacijos ir 
nacionalizacijos greitu sparčiu ėjo viena po 
kitos, kalėjimai buvo užtvindyti visų klasių 
piliečiais. NKVŲ atsiuntė ( Pabaltijo val
stybes ne tiktai tūkstančius savo pačių pa
tikimiausių agentų, bet taip pat ištisus pul
kus specialių dalinių.

Suirutės ir teroro viešpatavimas privedė 
prie skurdo. Vienerių metų būvyje net ir 
išorinė Pabaltijo valstybių išvaizda pasi
darė nebeatpažįstama. Lyg norėdama ap
vainikuoti savo destruktyvų kūrini, SSSR 
1941 metų birželio 14 ir 15 dienas pavertė 
tragiškiausiomis dienomis baltų istorijoje. 
Su sau lygaus pavyzdžio neturinčia praga
riška organizacija tūkstančiai nekaltų vyrų, 
moterų ir vaikų buvo suimti ir deportuoti 
baisiausiu ir bestiališkiausiu būdu.

Šitoje neaprašomų ir širdį veriančių scenų 
atmosferoje 1941 m. birželio mėn. 22 d. kilo 
karas tarp SSSR ir Vokietijos Lietuvių tau
ta ir kitos baltų tautos sukilo ir dar kartą 
įrodė savo norą būti nepriklausomomis. Lie
tuvoje susikūrė Laikinoji Vyriausybė, ku
rioje atsispindėjo viešosios opinijos pagei
davimai ir kurios pagrindinis tikslas buvo 
atstatyt nepriklausomą respubliką.

Antrajam Pasauliniam karui einant prie 
galo, ugnimi ir krauju atkurtas sovietinis 
režimas Pabaltijo valstybėse buvo lydimas 
kruvinos priespaudos Įkandin ėjusių valy
mų ir masinių deportacijų.

Drama vystėsi, policinis režimas siautėjo, 
materialinis ir moralinis skurdas įsiviešpa
tavo, bet Pabaltijo tautos nenustojo kovoju
sios dėl savo laisvės ir neprarado vilties ga
lutine teisingumo ir teisės pergale

Keliais 
sakiniais

Komunistinė Kinija nepriimtina | Jung
tinių Tautą Organizaciją. Jungtinių Ame
rikos Valstybių abeji parlamento rūmai pa
sisakė prieš komunistinės Kinijos praėmi- 
mą ( Jungtinių Tautų Organizaciją. Anglija 
linkusi palaikyti Maskvos reikalavimą, kad 
komunistinė Kinija (JT būtų priimta svars
tant Korėjos problemas.

Korėjos parlamentas pritarė prezidento 
laikysenai. Pasirašius ginklų paliaubų su
tarti Korėjoje, pietų Korėjos prezidentas 
Syngman Rhcc pakartotinai pareiškė, jog 
Korėjos sujungimo klausimas turėtų būti 
išspręstas 90 dienų laikotarpyje. Jei sušauk
toji konferencija nedarytų pažangos — tuo 
atveju tektų atsisakyti bandymų siekti Ko
rėjos problemą Išspręsti diplomatiniu keliu. 
Pietų Korėjos prezidento pažiūrai pritarė 
parlamento nariai.

Galvos skausmų priežastys. Mokslininkai 
ilgų tyrimų pasėkoje priėjo išvadų, jog gal
vos skausmai daugiausiai kyla ne dėl fizi
nių, bet dėl dvasinių priežasčių. Nevedu
sieji dažniau negaluoja galvos skausmais, 
negu vedusieji. Jauni galvos skausmus daž
niau jaučia, negu vyresnio amžiaus žmonės. 
Jausminės (tampos (pyktis, vidiniai kon
fliktai, nesaugumo jausmas) taip pat būva 
galvos skausmų priežastimi. Moterys daž
niau negaluoja galvos skausmais, negu vy
rai. Taip pat protini darbą dirbančių dides
nis procentas patiria galvos skausmus, negu 
dirbą flzinj darbą.

Nauju lėktuvu aukščio rekordas. Angių 
lėktuvu Canberra-Bomber pasiektas naujas 
aukščio rekordas: 19 kilometrų 218 metrų.

„Mes turime sovietą pavergtoms tautoms 
teikti vilties, kad jos nebus nurašytos..." • 
pareiškė Vokietijoje lankydamasis ameri
kiečių karo veteranų (American Legion) 
pirmininkas Lewis Gough. Taip pat paverg
tosioms tautoms teiktina viltis, kad jos bus 
išlaisvintos, tačiau be karinės intervenci
jos...

Amerikoje valgomuosius ledus pradėjo 
gaminti prieš 100 metų. Lygiai prieš 100 me
tų pieno prekybininkas Jacob Fussel Balti- 
morėje (JAV) iš neišparduotos grietinės 
pradėjo gaminti rtEiscremą". Jo gaminys 
turėjo nepaprastą pasisekimą ir buvo pa
grindu valgomųjų ledų pramonei. Šiandien 
Amerikoje gaminama per 200 rūšių ledų; 
valgomųjų ledų gamyboje dirba 82 000 dar
bininkų Valgomieji ledai gaminami 3700 
įmonių. Ledų gamybai kas metai suvartoja
ma 250 milionų svarų vaisių ir 58 miliarctai 
litrų pieno.

bns visoj Europoj”...
Iš šios trumpos faktų ir pareiškimų ap

žvalgos aišku, kad SSSR Pabaltijo tautų at
žvilgiu nusikalto:

a) flagrantišku laužymu sutarčių ir nesi
laikymu susitarimų, kuriais buvo pagrįsti 
jų tarpusavio santykiai;

b) agresijos aktais, kuriais buvo pažeistos 
anuo metu galiojusios sutartys ir susitari
mai tarp Pabaltijo ir SSSR valstybių;

c) pažeidimu tarptautinių normų, kurios 
tuo metu saistė tarptautinės bendruomenės 
narių santykius;

d) nesilaikymu Atlanto Chartoje 1941. VH. 
12. formuluotų 2. 3 Ir 6 principų, kuriais 
SSSR yra tiek pat įsipareigojusi, kaip JAV 
ir Didžioji Britanija, padedant Sovietų Są
jungos ambasadoriui Maksimu! Litvinovni 
parašą po Jungtinių Tautų deklaracija, ku
rios integralinė dalis ir yra minėtoji Char
ts;

e) genocidu, pastoviai vykdant Pabaltijo 
gyventojų eksterminaciją, juos kalinant, 
deportuojant ir žudant.

Nepaisydamos karo padarytų nuoskaudų, 
gedulo ir sunaikinimų, laisvos tautos nešio
ja savyje gilią pagarbą visoms atkovotoms 
laisvėms ir savo palikimui Jos moka su 
spontanišku ir jaudinančiu solidarumu eiti 
j pagalbą neviltyje esantiems savo broliams 
be rasės ir religijos skirtumo. Tai buvo vi
siems įrodyta prieš keletą mėnesių, kai 
siaučiantieji gamtos elementai nusiaubė 
Olandiją. Belgiją ir Didžiąją Britaniją.

Ar gali tos pačios tautos ir jų vyriausybės 
likti abejingos visam šimtui milijonų žzjįo- 
nių — naujų bolševizmo aukų — Europoje, 
kurių moralinis ir materialinis skurdas yra 
religinio, ekonominio ir socialinio perse
kiojimo išdava? Toks abejingumas būtų ly
gus Vakarų krikščioniškosios civilizacijos 
pagrindų išdavimui.

Tvirtas Jungtinių Tautų laikymasis Ko
rėjos reikaluose apskitai. o sprendžiant be
laisvių problemą specialiai, parodė, kad iki 
šiol laisvasis pasaulis visiškai nebuvo lin
kęs | tokios rūšies kapituliaciją ir apsispren
dė, nors ir didelių aukų kaina, griežtai at
sakyti j moderniųjų moderniųjų totalitari
nių valdovų veiksmus.

Tačiau jei vieno krašto ir keleto dešimčių 
tūkstančių belaisvių likimas patraukia to
kiu dideliu laipsniu civilizuotų valstybių 
dėmesį, kiek intensyvesnės turėtų būti jų 
pastangos drąsiai sukliudyti eksterminaciją 
ištisų tautų, patekusių raudonųjų imperia
listų jungan.

Vadovaujantieji trijų Pabaltijų respubli
kų laisvinimo veiksniai, kilę tiesiogiai S 
rezistencinių sąjūddžtų, atsiradusių per vi
sokias okupacijas, apima visas politines pa
kraipas ir yra ištikimi savo tautų, trokštan
čių atgauti laisvę, valios reiškėjai. Jie laiko 
savo pareiga:

a) priminti laisvosioms tautoms baisią Pa
baltijo valstybių patirti santykiuose sa 
SSSR;

b) atkreipti atsakingų Vakaru asmenų dė
mesį | tą mirtini pavojų. į kur| patektų lais
vasis pasaulis, jei patikėtų bolševikų vadų 
pažadais, pareiškimais ir parašais;

c) prašyti JTO narius, kuriems Atlanto 
Charta, Jungtinių Tautų Deklaracija ir 
Jungtinių Tautų Paktas nėra negyvos rai
dės, (traukti | didžiųjų problemų tarpą lais
vės, politinės nepriklausomybės ir Indivi
dualinių teisių atstatymą bolševikinio re
žimo prispaustoms tautoms bendrai ir Pa
baltijo tautoms specialiai;

d) prašyti kiekvieną laisvą tautą, kad ji 
statytų kaip sąlygą bet kurioms deryboms 
su Sovietais, jog Estija, Latvija ir Lietuva 
būtų išlaisvintos iš sovietinio režimo, at
statant jų nepriklausomybes.

K. Selter, Buv. Užsienio Reikalų Mini
steris. Estų Tautinio Komiteto Atstovas. 
R. Lleplnš, Buv. Finansų Ministeris, 
Latvijos Išlaisvinimo Komiteto Europos 
Centro Užsienio Tarnybos Šefas.
M. Krapavičius, Buv. Žemės ūkio Mi
nisteris, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Pirmininkas.
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