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Savomis temomis
Politinio gyvenimo 

atnuodijimo klausimais
Vakarų Vokietijoje vykusių savivaldybių 

rinkimų metu vienas kalbėtojas pareiškė, 
jog jis esąs už politinio gyvenimo atnuo- 
dijimą, tai yra už politikos sužmoniškini- 
mą, bet ne žmoniškojo gyvenimo supoliii- 
kinimą.

Kiekvienas organizmas, kai tik jis būva 
užkrečiamas nuodais, pradeda negaluota. 
Norint užnuodytą organizmą išgelbėti, bū
tina iš jo pašalinti nuodus. Tą patį galima 
pasakyti ir apie politinį gyvenimą, kurin 
nuodų kartais greičiau prisirenka, negu 
kur nors kitur.

Kad mūsų paskutinio meto politinin 
laukan gana gausiai prisirinkta troškinan
čių nuodų — netenka abejoti. Tų nuodų 
esimą pripažįsta ir laisvinimo veiksniai. 
Tik visada bėda, kad politinio lauko „at- 
nuodijimas“ vykdomas su tokiu nerūpes
tingumu, jog sunku betikėti praskaidrini- 
mu apsiniaukusio akiračio. Pastangos susi
prasti nuolat pasuka į klystkelius. Vietoje 
negeroves šalinus tiesiai, daromi vingiai, 
dangstomi grupinių išrokavimų. Ir vis 
pagrečiui kartas nuo karto sušunkama 
konsolidacinėmis temomis.

Tai vienas iš naujausių Vlike išradimų, 
kreipiantis į spaudą, kad būtų vengiama 
visa to, kas trukdo susiprasti, tai yra kon
soliduotis. Esant nuoširdumui, kurį, deja, 
dažnai temdo išrokavimas, ir šis kelias tu
rėtų teigiamumų. Tačiau kadangi tatai nė
ra pirmaginė naujiena — sunku neabejo
jus tikėti pasisekimu. Antai praėjusią va
sarą jau buvo ELTOJE paprašyta spauda 
vengti straipsnių, kurie galėtų pakenkti 
artėjančių derybų su Lietuvos Diplomati
jos Setu sėkmingumui. Tačiau tasai pa
geidavimas buvo paskelbtas po to, kai tam 
tikra dalis spaudos jau jautėsi pakanka
mai išsakalbėjusi vadinamomis lozoraiti- 
nėmis temomis. Vėliau, pasibaigus pasita
rimams, vėl buvo susitarimo teksto viena 
pastraipa kreipiamasi į spaudą, prašant ją 
susilaikyti nuo akcijos, apsunkinančios 
laisvinimo darbą. Kaip tik po to spaudoje, 
atstovavusioje Vlike esančias grupes, prie
šingas susitarimui, prasidėjo melu įkaitin
tais akmenimis mėtymasis į Lietuvos su
verenumą atstovaujančius diplomatus, kad 
tuo būdu įtikinus juos susitarimo nepri- 
kntinumu.

Grįžteltina arčiau. Šių metų sausio 30, 31 
ir vasario 1 dienomis, kaip jau buvo in
formuota TREMTYJE, Vilkas priėmė va
dinamuosius konsolidacinius nutarimus. 
Konsolidaciniai sutarimai priimti po to, 
kai mūsų politinis laukas buvo troškinan
čiai užnuodytas tų visų išrokavimų, kurie 
privedė prie nesusipratimų su Lietuvos 
diplomatais dar didesnio pagilinimo. Gi 
tik priėmus nutarimus siekti konsolidaci
jos, už juos balsuojant ir susitarimo su 
LDŠ Lozoraičiu prieštarautojams, jau se
kančiomis dienomis jų srovinė spauda 
pradėjo aidėti konsolidacijai bei susiprati
mui priešingomis temomis. Vėl pradėta 
užsiiminėti priekabiavimais, vietoje jų 
vengus. Pakaks čia tarp kita ko paminė
ti kanadiškius „Tėviškės Žiburius“. Vasa
rio 28 dienos numeryje (9) straipsnis (Ar 
TZ nuomonė pasikeitė), pačiam jo autoriui 
vargu bau save beįtikinus piešiamojo va- 
dizmo šešėlių esimu, baigiamas įtaigoji- 
mais, kad Lozoraitis gaunąs atlyginimą, iš 
kurio pragyventų kelios šeimos. O tasai pats 
altruistas, sėdėdamas kitoje kėdėje, neria
si is kailio, kad jo bendrui, esančiam Pa
ryžiuje, būtų pridėta algos, ją padidinant 
iki 700 dolerių mėnesiui. Turį priešingas 
nuomones tikinami esą konsolidacijos 
trukdytojai!...

Šitokius metodus vartoją, vietoje poli
tini gyvenimą atnuodijus, jin įneša dar 
daugiau nuodų.

*
Eikim toliau. Šiemet Vasario 16-ji buvo 

atšvęsta iš savo tarpe ruošiamų minėjimų 
išeinant platesniu mastu, negu kad anks
tesniais metais, svetimųjų tarpan translia
cijomis per visą eilę radio siųstuvų įvai
riomis kalbomis. Šitas išėjimas daugeliu 
atžvilgių teigiamas ir sveikintinas reiški
nys. Svetimieji, pas kuriuos tremtiniškoji 
nedalia mus privertė prisiglausti, turėjo 
progos išgirsti, kas mes esame, kokie mū
sų lūkesčiai, kokį sunkmetį tenka išgyven
ti lietuvių tautai, Lietuvai esant sovietų 
okupuotai.

Vasario 16-sios minėjimai savo tarpe di
džiumoje praėjo susitelkimo ir, nors aki- 
mirkinio, savitarpinio susipratimo ženkle 
Tačiau ne visur. Būta vietų, kur Vasario 
16-sios proga bandyta skleisti dar didesnio 
savitarpio nesusipratimo sėkla. Jei toks 
elgesys būtų kilęs iš Maskvos simpatikų 
pusės — iš jų nieko geresnio negalima ir 
tikėtis Tačiau kai tatai atliekama lietu
vio dvasiškio iš sakyklos — darosi ir kok
tu ir nesuprantama.

1940 metų spalio 15 dieną Amerikos lietuvių delegacija buvo priimta JAV prezidento Roosevelto, kuris, tada pats nenu- 
maty damas prasidęjusio karo atomazgos, lietuvius paguodė, jog mažosios valstybės, kaip ir po I-jo karo, bus išlaisvintos. Lie

tuva taip pat. Tačiau nieko Rooseveltas konkretaus nepasakė sovietų okupuotos Lietuvos reikalu.
Šiemet, 1952 metų Vasario 15 d. Amerikos lietuvių delegacija buvo priimta dabartinio JAV prezidento Trumano, kūgis 

delegacijai pareiškęs „daryti viską Lietuvos ir žudomų lietuvių užtarimui..
Kažin kaip ilgai šitokiais žodiniais pažadais bus guodžiamos sovietų pavergtos ir naikinamos šalys. Kartuvėse esantieji 

laukia realios paromos, kuri mažintų jų kančias.
Nuotraukoje — lietuvių delegacija su JAV Prezidentu, kuris drauge su Amerikos Informacijos Centro vedėja Kižyte 

laiko dovaną — gintarinį laivelį. Kiti delegacijos nariai, iš kairės į dešinę: T. Kvėtkas, Dr. P. Grigaitis, ALT Sekretorius; už 
jo A.S. Trečiokas, M. Vaidyla, ALT iždininkas; adv. J. J. Grigalius, L. Šimutis, ALT Pirmininkas, teisėja* F. Laukaiti*, P. Dar-

gis, L. Pivaronas.

Antai Broęktono (Amerikoje) lietuvių 
parapijos klebonas k.tjn. P. Strakauskas, 
vietos Lietuvių Tarybai kviečiant ruošti 
bendrą Vasario 16-sios minėjimą su para
pija ir katalikų federacija, kvietimo ne
priėmė ir jį atmesdamas prisidėjo prie 
vietos visuomenės skaldymo. Dar daugiau, 
talkinamas vikaro S. Saulėno per du sek
madienius artėjant Vasario 16-jai pasakė 
po tris pamokslus lietuvių ir anglų kalbo
mis, nieko neužsimindamas apie reikalą 
telkti jėgas Lietuvos gelbėjimui, bet, prie
šingai, abu minėti dvasiškiai tekalbėjo 
apie Lietuvos nedėkingumą Amerikos lie
tuviams, už ką ją baudžiąs Dievas. Gi pa
rapijos ir katalikų federacijos atskirai su
ruoštame minėjime surinktas aukas tiedu 
dvasiškiai įsidėjo į katalikų federacijos 
iždą.

Šitokios paraiškos, kad ir negausios, var
gu galėtų prisidėti prie konsolidacijos, už 
kurią ranką Vlike pakėlė jo pirmininkas 
prel. M. Krupavičius.

Susimąstant Vasario 16-sios minėjimų 
temomis, negalima tylomis praeiti pro pa
sireiškusius šviesulius. Paminėtinas Vliko 
pirmininko per Amerikos Balso siųstuvą 
pertransliuotoje kalboje sutinkamas sa
kinys:

„šia proga Jums pareiškiu ir užtikrinu, 
kad Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas savo pareigas baigs ant Lietuvos 
ribos, nes valdžia privalo priklausyti tiems, 
kurie savo žemėje kentėjo ir kovojo“.

Šitą pareiškimą pradėjus praktikoje 
vykdyti iš tiesų būtų daug padaryta jėgas 
apjungiant laisvinimo darbui. Suteikus 
pirmumą laisvinimo reikalui, o ne grupi
niam išrokavimui valdžion patekimo mo
tyvais išsilaikyti turimose pozicijose, ras
tųsi kita darbo darna. Žinoma, tuo atveju, 
jei minėtų pareiškimų dvasia būtų vykdo
mas darbas laisvinimo bare.

Jeigu ...
♦

Kalbant savojo politinio gyvenimo at- 
nuodijimo temomis, kuris buvo užnuody
tas grupiniais išrokavimais, tolimais kraš
to laisvinimo sąvokai, pirmoje vietoje tek
tų išsukti iš ligšiolinių klystakių, bandant 
sutartinai šalinti visas tas negeroves, ku
rios buvo trukdančiu veiksniu susiprasti.

Nuo konsolidacinių užsimojimų Vlike 
paskelbimo jau praėjo du mėnesiai, tačiau 
dar nieko negirdėti apie konkrečius spren
dimus, kurie įgalintų apjungti platesnes 
jėgas laisvinimo darban ir — vietoje lig
šiolinio tuščiažodžiavimo siekiant pasitar- 
navlmo grupiniam išrokavimui — sudary
tų sąlygas laisvinimo bare dirbti pozityvų 
darbą.

Negerovių šalinimu reikėtų bandyti at- 
nuodyti mūsų siaurą ir ribotų galimybių 
politinį lauką. Tačiau šitokiems sprendi

mams -visų pirma reikalinga gera valia. 
O jos, atrodo, dažniausia kaip tik .ir pa
sigendama. Dėl to vis nesiseka pašalinti 
nuodus, atsiradusius politikuojančių tarpe.

Politikoje
Klasta po Maskvos nota dėl taikos pa

sirašymo su Vokietija. Į tarptautinės po
litikos platumas kiek naujo galvosūkio 
įnešė šių metų kovo 10 dieną Vakarų są
jungininkams įteiktoji sovietų nota dėl 
taikos sutarties pareišymo su Vokietija. 
Maskvoje paruoštoje notoje teminimas su 
Vokietija taikos sutarties pasirašymo klau
simas, tačiau Kremlius pasiliekąs sau teisę 
toliau pateikti naujų savo siūlymų.

Buvo aišku, jog Maskva šiuo triuku te
siekia sutrukdymo Vakarų Vokietijai įsi
jungti į Europos gynybos sistemą, o taip 
pat bando vakariečių politikon Vokietijos 
atžvilgiu įnešti skaldomojo elemento.

Vakarų Vokietijos vyriausybė, lygiai 
kaip ir visos eilės partijų vadovai, patyrę 
apie Maskvos notą, pareiškė, jog kalbėtis 
reikia. Tuose pareiškimuose buvo užakcen
tuota, kad kiekvieno vokiečio tikslas esąs 
matyti apjungtą Vokietiją. Čia pat vis gar
siau buvo keliamas klausimas dėl Vokieti
jos sienų rytuose, kurios turėtų būti daug 
toliau anapus Oderio-Neissės.

Vakarų sąjungininkai, su Maskvos nota 
susipažinę, kovo 24 dieną atsakė Maskvai 
nota, pažymėdami, jog jų, tai yra vakarų 
sąjungininkų (Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos) visą laiką svarbiausiu laikytas 
Vokietijos apjungimo ir su ja taikos sutar
ties pasirašymo klausimas, kuris aktualus 
pasiliks ir ateičiai. Tačiau siekiant Vokie
tijos apjungimo ir su ja taikos sutarties 
pasirašymo pirmoje eilėje reikalingi lais
vi rinkimai visoje Vokietijoje. Toliau rei
kalinga žinoti, kokius naujus siiHymns 
Maskva turi galvoje, apie kuriuos mini 
savo notoje. Taip pat Maskvai Vakarų są
jungininkų notoje duodama suprasti, jog 
Potsdame sutarimai dėl Vokietijos rytinių 
sienų nėra galutiniai ir kaip laikas juos 
būtų persvarstyti, einant prie taikos sutar
ties su Vokietija pasirašymo.

Tai pagrindiniai Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos atsakymo į Maskvos notą 
klausimai. Kitais žodžiais betariant Vaka
rų sąjungininkai sutiktų su Maskva kal
bėtis dėl Vokietijos ateities, tačiau iš anks
to nori aiškumo, kurio pasigendama so
vietų notoje.

Maskvos tikslai jau paaiškėjo. Kad 
Maskvos nota dėl taikos sutarties su Vo
kietija pasirašymo tebuvo trukdymų sie
kianti pastanga, tatai geriausiai atsako 
vengimas į Vokietijos rytų zoną įsileisti 
Jungtinių Tautų Komisijos ištirti galimy
bes visoje Vokietijoje pravesti bendrus ir 

laisvus rinkimus. Ši komisija, lankydama
si Vakarų Vokietijoje ir Berlyno vakari
niuose sektoriuose, ne tik turėjo judėjimo 
laisvę, bet jai buvo ateinama su reikiama 
pagalba. Rytų gi zonon ta komisija nebu
vo įsileista, jos narius išvadinant ameri
kiečių samdiniais, kurie neturį ką veikti 
„demokratinėje Vokietijoje“. Jau šis fak
tas pakankamai pasako po Maskvos nota 
dėl taikos sutarties su Vokietija slypinčias 
taikai priešingas užmačias.

Korėjoje dar vis nesusitriama dėl gink
lų paliaubų. Tuo tarpu Maskva per visus 
savo garsiakalbius priekaištauja amerikie
čiams dėl vedimo bakteriologinio karo. Šie 
priekaištavimai Maskvos sugalvoti daryti 
po to, kai komunistinėj Korėjos daly pa
sirodė šiltinės epidemija, kurią vienas ki
niečių laikraštis pavadino maždaug nor
maliu reiškiniu, kas metai šiuo laiku pa
sikartojančiu. Maskva sugalvojo naują pro
pagandinį triuką. Akcija varome ne tik 
per sovietinę spaudą, bet ruošiami mitin
gai visuose sovietų valdomuose kraštuose 
ir tuose mitinguose pasmerkiami amerikie
čiai dėl „bakteriologinio karo vedimo“.

Tai naujas Maskvos išradimas mases 
išgalvotu melu bandyti nuteikti prieš va
kariečius, o taip pat ir prieš amerikiečius. 
Gi kai siūloma Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus komisija Kremliuje sugalvotiems 
kaltinimams ištirti, tuo atveju atsakoma, 
jog toji komisija nepatikima, kadangi ji 
tarnaujanti Amerikai.

Eisenboveris gali atsistatydinti? Šiuo 
metu Amerikoje vyksta lyg ir repeticijos 
būsimiems prezidento rinkimams. Eilėje 
valstijų didžiuma pasisako už gen. Ehen- 
hoverio kandidatūrą. Kai kurioje spaudo
je pasirodė žinių, jog galimas Eisenhoverio 
pasitraukimas iš Atlanto Pakto karinių 
pajėgų viršiniko pareigų.

Serga 25%) Lietuvos jaunimo
Iš patikimų šaltinių gautomis žiniomis 

Lietuvoje gyvenimas vis daugiau sunkė
ja. Gyventojus vis daugiau slegia stoka 
maisto. Dėl pasunkėjusių mitybos sąlygų 
džiova sergančiųjų skaičius nepaprastai 
didėja. Ypač daug džiova susirgimų jauni
mo tarpe. Apie 25*/« Lietuvos jaunimo ser
ga džiova. Tik sunkiai susirgusleji guldomi 
į sanatorijas. Šiaip jau sergantieji verčia
mi dirbti sunkius darbus. Kai kur džiova 
sergantieji nakčiai patalpinami į dispan
serius, gi rytą turi eiti darban.

PROPAGANDA UŽ KOLCHOZŲ 
STATYBĄ

Šiuo metu Lietuvoje vedama plati akci
ja už vadinamųjų visuomeninių pastatų

VEIKLA
LIETUVOS DIPLOMATŲ 

KONFERENCIJA
Patiriama, kad artimiausiu metu Lon

done įvyksta Lietuvos įgaliotų ministerių 
žadeikio ir Balučio susitikimas su LDŠ 
min. St. Lozoraičiu. Atrodo, kad šio susi
tikimo metu Lietuvos Diplomatai aptars 
susidariusią padėtį Vilke atmetus praė
jusį rudenį sutarimus su LDŠ St. Lozo
raičiu. •

Šia pačia proga pažymėtina, jog su dip
lomatais susipratimo klausimą viename M 
paskutinių posėdžių Vilke Iškėlė Krupavi
čius. Vilko pirmininkas pažymėjęs, jog jis 
su Lietuvos diplomatais susipratimą lai
kąs pačiu svarbiausiu klausimu. Toliau 
kalbėtasi išeinant iš Reutlingeno susitari
mų ir tų pokalbių pasėkoje M. Krupavi
čius buvo įgaliota* kalbėtis su LDŠ Lozo
raičiu. Keliom* dienoms praėjus dešinysis 
penketukas pradėjo aiškinti, jog Vilko 
pirmininkui suteikti įgaliojimai jo nesaisto 
kalbėtis išeinant iš Reutlingeno susitarimų.

♦ Siekiant suaktyvinti Vlike veiklą pir
mininkavimas Vlikui ir Vykdomajai Tary
bai išskirtas. Ligi šiol Vlikui ir Vykdomą
ją Tarybai pirmininkavo Vilko pirminin
kas. Dabar Vilkas ir Vykdomoji Taryba 
turės atskirus pirmininkus. Po šio nutari
mo Vilko pirmininkas M. Krupavičius iš 
VT pirmininko pareigų pasitraukė, kartu 
priimtas ir Vykdomosios Tarybos atsistaty
dinimas. Vykdomąją Tarybą sudaryti pa
kviestas prof. J. Kaminskas. Be to, Vykdo
moji Taryba nutarta perkelti Paryžiun. 
Tam reikalui jau išnuomotos patalpos, nors 
neturima žinių, kada Kaminskas sudarys 
VT ir kada jis iš Amerikos grįš Europon.

♦ BALFo pirmininkas J. Končius kovo 
pabaigoje atvyko Vokietijon. Tai jau tre
čias jo lankymasis Europoje. Pastaroji ke
lionė, atrodo, siejasi su Ispanijoje įvyk
stančiu Eucharistiniu kongresu. Atvykęs 
Vokietijon Končius lankėsi PLB Vokieti
jos Krašto Valdyboje, BALFo atstovybėje 
Vokietijoje ir Vilko Vykdomojoj Taryboj.

♦ Iki šiol Europinio sąjūdžio Tautinis 
Komitetas buvo Vokietijoje. Tačiau dėl 
emigracijos «ur ** 1u« to komiteto narių 
skaičiui, nutarta n perkelti Paryžiun. 
Centrinį Lietuvių Tautinį Komitetą prie
Europinio Sąjūdžio pavesta Paryžiuje 
daryti df. BaČkiūi, X Baltrušaičiui ir J. 
Matuliui.

♦ Trys lietuviai žvejai, prieš Vasario 
l«-ją pasiekę Jungtines Amerikos Valsty
bes, jau aplankė visą eilę lietuvių koloni
jų. Amerikos spauda daug ir šiltai apie 
juos rašė. Kadangi jie teturėjo vizą Ame
rikoje pasilikti tik 4 mėnesius, keli sena
toriai JAV senate pareikalavo įstatymo 
kelki drąsiesiems lietuviams suteikti teisę 
apsigyventi Amerikoje.

Mažosios Lietuvos Tarybos spaudos ko
misijos leidžiamas KELEIVIS šių metų 
1-2 Nr. pateikia Prūsų lietuvio atsiminimų, 
kuriuose kalbama apie prieš keliasdešimt 
metų Prūsų Lietuvoje vykusią kovą prieš 
lietuvių kalbą, kuri buvo gujama tiek Iš 
bažnyčios, tiek iš mokyklos. Mokytojai, 
nugirdę lietuviukus pertraukų metu tar
pusavyje besikalbant lietuviškai, juos bau
dę rykštėmis.

Prūsų lietuvi*, prisiminęs mokyklos die
nas, pažymi, kad tuo metu, kai vaikams 
draudė gimtąja kalba kalbėti, buvę sunka 
mokytis ir mokykla nebuvusi miela.

Šiandien kartais tenka savoje spaudoje 
aptikti priešingo atgarsio informacijų, ku
riose kalbama apie lietuviškas parapines 
mokyklas, tik be lietuvių kalbos...

Trumanas reikalauja 
padidini! kvotas

Amerikos prezidentas Trumanas parei
kalavo kongresą Amerikon per 3 metus 
priimti 300 000 vokiečių ir vokiečių kilmės 
imigrantų ir padidinti kvotas iš kitų šalių 
imigruoti Amerikon. Pabėgėlių iš rytų 
Europos kvota prašoma padidinti iki 7000. 
Jei kongresas padarytų nutarimus dėl Tru
mano siūlymų, tuo atveju ir lietuviams 
tremtiniams klek padidėtų galimybės imi
gruoti Amerikon.

statybą. Visuomeniniais pastatais vadina
mi kolchozų pastatai. Pirmoje eilėje kal
bama apie pastatų kolchozuose gyvuliams 
statymą.

Akcijoje už kolchozų trobesių statymą 
bandomi sovietiniai kolchozai prilyginti 
rojaus gyvenimui. Toks gyvenimas sukles
tės iąs ir Lietuvos kolchozinlnkams, kai tik 
būsią galutinai pereita į kolchozinį gyve
nimą, t. y. kai bus įkurtos kolchozų sody
bos. Didžioji statyba turinti būti įvyk
dyta dar šiais metais.

Akcija statyti kolchozinius pastatus yra 
kartu paskatų nugriauti viensėdijose bu
vusia* ūkininkų sodybas. Tuo pačiu oku
pantas siekia visiško buvusio gyvenimo 
pėdsakų panaikinimo.

1
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Svarstymai
Vienas ar keli Fonda’?

TREMTYJE jau ne kartą buvo keltas 
klausimas fondų bei lėšų telkimo temomis. 
Tuose straipsniuose buvo užakcentuota, jog 
bene tikslingiau būtų turėti vieną gerą 
fondą, t. y. pajėgų su parama ateiti vi
sur, kur tik ji reikalinga, negu kad turėti 
visą eilę tuščių fondų.

Sveikais pagrindais įsteigtas vienas fon
das visada gali būti naudingesnis, negu 
keli. Pirmiausia, esant vienam fondui, at- 
pultų tasai nuolatinis eigetavjmas bei dūkų 
rinkimas (vairiems reikalams, nuolatinis 
durų varstymas ir, pasakytum, dažnai be 
reikiamų rezultatų. Lėšų telkimo darbą 
centralizavus būtų ne tik sutaupoma laiko, 
emrgijos, bet, tikriausiai, ir lėšų. Paimkim 
konkreti} pavyzdį. Štai po (vairias Ameri
kos kolonijas važinėja vienas veikėjas su 
pranešimais bei paskaitomis, po kurių 
vykdomas aukų rinkimas ALTUI. Pagrečiui 
važinėja, sakysim BALFo atstovas su pra
kalbomis, ragindamas aukoti vargan pate
kusių tautiečių šalpai. Dar vyksta aukų 
rinkimas mokyklų rėmimui, mažalletu- 
viamd ir 1.1. Kiek, dirbant nesuderintai, 
eikvojama energijos, laiko ir pridaroma 
bereikalingų išlaidų šitaip pakrikai to pa
ties tikslo darbą atliekant (kelionėms iš
laidos vietoje vieno, keliems asmenims, iš
laidos salių nuomai padengti, kadą, visa 
galėtų būti atlikta vienu atveju ir vienoje 
patalpoje, Jeigu darbas vyktų suderintai).

Tačiau susidaro (spūdis, kad niekas nė 
nenori pagalvoti vieno stipraus fondo klau
simais. Dabartinis Tautos Fondas manding 
galėtų atlikti visus tuos uždavinius, kurie 
Iki šiol atliekami pakrikai ir nesuderintai 
(vairių organizacijų. Bet prieš tai turėtų 
būti padaryta pozityvi Tautos Fondo re
forma, jj žymiai praplečiant. Dabartinė 
Tautos Fondo valdyba turėtų įsitikinti, 
kad ribojimasis vien laisvinimo reikalui 
lėšų telkimu ir Jų išleidimu yra siauruoki 
uždaviniai, tur( dideles šaknis kitų ne
tikslumų (masė fondelių bei aukų rinkėjų 
kitiems reikalams, o tuo pačiu nelogiškas 
išlaidų didinimas šitokiu būdu bevykdant 
(vairiems reikalams nesuderintą ir pakri
ką aukų rinkimą, kas galutinėj išvadoj 
veda prie sutelktų lėšų bendro rezultato 
mažinimo, jų žymias sumas išmėtant ne
suderinto darbo organizacijai).

Vietoje apie tai pagalvojus, einama dar 
prie didesnės decentralizacijos. Antai 
„Drauge*4 jau dviem atvejais keliama min
tis apie reikalą sudaryti „Fondą komuniz
mo kankiniams". Šitokio fondo būtų užda
vinys Jau dabar telkti lėšas „geležinėn at- 
sargon", kurios tegalėtų būti panaudotos 
grižus Lietuvon, kuri po okupanto nua
linamo nebus pajėgi suteikti paramą nu- 
kentėjusiems nuo sovietinio teroro, prade
dam iš koncentracijos stovyklų grįžusiais 
be sveikatos tautiečiais ..ir. baigiant visais 
tais, kurie sovietinės okupacijos pasėkoje 
neteko sveikatos, kurie jau neturės jėgų 
(eiti j normaiėjančio gyvenimo tėkmę. Min
tis graži ir sveikintina. Tačiau kodėl Tau
tos Fonde negalėtų būti skyrius ar „gele
žinė atsarga komunizmo kankiniams?“ Tuo 
atveju Tautos Fondo svoris padidėtų: — 
jis taptų institucija, kuri telkia rezervus, 
jų jokiu atveju nepaliesdamas, grįžimui 
nualinton ir aplplėšton Lietuvon.

Šitaip darbą organizuojant, einant prie 
lėšų visų lietuviškųjų reikalų visumai cen
tralizacijos, būtų daugiau atsiekta, negu 
dirbant įvairiais frontais pakrikai. Bet, iš 
kitos pusės, ar mūsų veiksniams pavyktų 
susikalbėti šituo klausimu, tektų statyti 
taip pat didelį klaustuką. Ligšiolinė prak
tika rodo, kad pas mus ėjimas paskirai 
daug daugiau klesti, negu kad koks nors 
bandymas susiprasti ir susikalbėti. To ne
susikalbėjimo ir nesusipratimo pasėkas, 
atrodo, jau pakankamai tremtiniškoji lie
tuvių visuomenė jaučia. Stebėtojas.

dentas Wilsonas, Amerikai (stojant į karą 
su Vokietija, kongrese darytame pareiški
me pasakė:

„Povandeninių laivų karo politika atsisa
kė visokių suvaržymų. Yra skandinami 
be (spėjimo ir pasigailėjimo kurie yra 
laive, skandinami visų rūšių laivai, nežiū
rint jų vėliavų, jų rūšies, krovinio, jų 
paskyrimo, jų uždavinio. Laivai draugingų 
neitraliųjų valstybių, o taip pat ir kovo
jančiųjų ... Kai kur) laiką aš (Wilsonas. 
Red.) negalėjau niekaip tikėti, kad tai da
roma vyriausybės, kuri save priskiria prie 
civilizuotos tautos, prisilaikančios žmoniš
kumo principų. Aš dabar negalvoju apie 
turto nuostolius, klek Jie bebūtų dideli... 
už turtą galima užmokėti, bet už gyvybes 
nekaltų žmonių negalima atlyginti Čia 
nėra pasirinkimo: mes negalime pasirinkti 
pavergimo ir kančių kelią ir leisti pažeisti 
švenčiausias mūsų tautos ir mūsų žmonių 
teises. Mes neturime tikslo pasinaudoti. 
Mes (stojame ( šitą karą tik dėl to, kad 
buvome priversti tai padaryti, nes nėra 
kitų priemonių apginti mūsų teisėms. Tai 
yra baisus daiktas (traukti šią didingą ir 
tvarką mylinčią tautą j karą. Bet teisėtu
mas yra brangiau už taiką ir mes kariau
sime už dalykus, kurie yra artimesni mū
sų širdims — už demokratiją, už reikalus 
pavergtųjų, kad Jie gautų balsą jų pačių 
valdyme, už teises ir mažųjų tau
tų laisvę, už visuotiną teisėtumo Įsi
galėjimą su tokiu laisvųjų žmonių įsitiki
nimu, kuris atneš taiką ir saugumą visoms 
tautoms ir galutinai padarys pasaulį lais
vą...“ (A. Selektion of Historical Docu
ments, APO 887).

Toliau sekė 14 Wilsono punktų paskelbi
mas, padarytas jau vykstant karui su vo
kiečiais. Amerikos įstojimas į karą pagrei
tino Vokietijos nugalėjimą: — 1918 metais 
lapkričio mėnesį Vokietija kapituliavo. 
Kapituliacijos, vėliau ir taikos sąlygomis 
(Versalio sutartimi) Vokietija buvo nu
ginkluota, jai paliekant teisę laikyti 100 000 
karių. Buvo Vokietijai uždėtos reparacijos 
ir atskirtos žymios teritorijos: — vakaruo
se Elzasas (Saaras iki plebiscito), Ruhro 
sritis, o rytuose Silezija, Lenkijai sudarant 
kelią į jūrą (vadinamasis lenkų korido
rius). Sudetijos sritis atiduota Čekoslovaki
jai, nuo Rytprūsių atskirtas Klaipėdos 
kraštas, iš pradžių valdytas alijantų (gene
rolas Odry), vėliau civilio komisaro (Petis- 
ne), gi po sukilimo atitekęs Lietuvos val
džion. Rytprūsiai nuo Vokietijos Reicho 
buvo atskirti lenkų koridorium, kuris su
darė ūkinių sunkumų, o svarbiausia, buvo 
gera priemonė propagandai dėl Versalio 
sutarties „neteisingumą". Be to, Vokieti
jai pralaimėjus I-jį Pasaulinį Karą, iš jos 
buvo atimtos kolonijos.

Taikai saugoti įkurta Tautų Sąjunga, 
kurią labai rėmė JAV prezidentas Wilso
nas. Tačiau Amerikai neteko būti Tautų 
Sąjungos nariu, nes JAV senatas ir kon
gresas pasipriešino Amerikos dalyvavimui 
Europos politikos arenoje... Amerika pa
sitraukė iš Europos. Apkarpytoje ir nusi
alinusioje Vokietijoje, kuri buvo slėgiama 
reparacijų, prasidėjo aštrioje formoje 
reikštis ūkiniai sunkumai. Užjūrio preky
boje Vokietija nustojo buvusi prekybos 
partneriu. Reikėjo ją sustiprinti, įgalinti 
ūkiškai sutvirtėti, kad galėtų dalyvauti 
prekių apykaitoje. Amerika atėjo Vokieti
ją pagelbėti su savo kapitalais. Vokietija 
Amerikoje gavo tiek paskolų, kad galuti
nam rezultate Vokietija tiek sumokėjo re
paracijų, kiek iš Amerikos gavo paskolos. 
Vėliau reparacijos Vokietijai buvo nu
brauktos. Po I-jo Karo sugriautas Vokieti

Realioji Amerikos politika ir Vokietija
1917 metais balandžio 2 d. JAV prezi- RASO AD. J. KIZLYS

jos ūkis buvo atstatytas ir, žymia dalimi, 
Amerikos kapitalais. Gi Vokietija savo 
įsiskolinimų Amerikai žymia dalimi ne
grąžino. Jos dar iki šiol nėra grąžintos ir 
iki šiai dienai siekia tris milijardus ir 200 
milijonų dolerių! Bet apie tų skolų istori
ją kiek vėliau.

ANTRASIS KARAS. Atsigavusi ir susti
prėjusi Vokietija stengėsi atsikratyti Ver
salio sutartimi uždėtų varžtų. Tatai įvyk
dė valdžion atėjęs Hitleris, Vokietiją pri
vedęs prie II-jo Pasaulinio Karo.

1941 metų gruodžio 11 d. JAV preziden
tas Rooseveltas šitaip kalbėjo:

„Gruodžio 11 d. rytą Vokietijos vyriau
sybė, siekdama savo tikslų užvaldyti pa
saulį, JAV-bėms paskelbė karą. Įvyko se
nai žinomas ir senai lauktas dalykas. Pa
vergti ir užkariauti pasaulį jėgos yra pa
siųstos mūsų linkui. Niekuomet prieš tai 
čia nebuvo didesnio pavojaus gyvybei, 
laisvei ir civilizacijai. Atidėliojimas iš
šauktų didesnį pavojų. Skubus ir vieningas 
pasaulio tautų pasiryžimas likti laisvoms 
patikrins pasaulio teisingumui ir teisėtu
mui nugalėjimą jėgų, nešančių vergiją ir 
barbarizmą.“ (A. Sei. of. Doc 887.)

Vokietija, nešanti pasauliui „vergiją ir 
barbarizmą“ buvo nugalėta. Turėjo būti 
nubausti karo kaltininkai ir panaikintos 
priežastys ateityje tokiems karams kilti. 
Vokietija turėjo l?ūti tvarkoma pagal va
dinamąjį Morgenthau planą, kurį 1944 me
tais rugsėjo 15 d. pasirašė Rooseveltas ir 
Churchillis (Morgenthau tada buvo JAV 
finansų ministeriu). Morgenthau plane, be 
kitų klausimų, buvo numatytas Vokietijos 
pramonės likvidavimas, ypač Ruhro srity, 
nes: „Šitose srityse ne tiktai turi būti su
naikinta dabar dar esanti pramonė, bet ji 
turi būti tiek susilpninta ir pavesta kon
trolei, kad ateityje vėl netaptų pramonės 
sritimi. Čia visi fabrikai ir įrengimai, ne
sunaikinti karo veiksmų, turi būti išvežti 
ir pačios kasyklos pagrindinai sunaikintos“ 
(J. Byrnes, Speaking Frankly, 182).

Toliau Morgenthau plane kalbama apie 
metalurgijos, chemijos ir elektros pramo- 
nės kontrolę, kadangi šią pramonę galima 
greit pritaikinti karo reikalams. Dėl to 
šios pramonės įrengimai turėtų būti iš
montuoti ir išvežti, atiduodant juos tiems, 
kurių pramonė nukentėjo dėl karo veiks
mų. Apskritai Morgenthau planu buvo nu
matyta Vokietiją paversti „žemės ūkio ir 
gyvulinkystės kraštu“ (Bymes, 184).

JAV senatorius Cardell Hull Morgen
thau planui nepritarė. Jis tatai atskirame 
rašte aiškino Rooseveltui, nurodydamas, 
kad Europos kai kurios valstybės yra su
interesuotos Vokietijos pramone (Olandi
ja) ir kad sunaikinimas vokiečių pramonės 
susilpnins ne tik Vokietijos ūkį, bet ir ki
tų kraštų. Todėl valstybės departamentas 
dėl Vokietijos laikosi švelnesnės pažiūros. 
James Bymes savo knygoje „Speaking 
Frankly" primena 1944 m. rudenį Roose- 
velto pasikalbėjimą dėl Vokietijos ateities 
santvarkos ir taikos sutarties sąlygų. Roo
seveltas manęs, kad valstybės departamen
to pažiūra dėl Vokietijos buvusi per „švel
ni“ ir pareiškęs, kad „vokiečių tauta turi 
būti pamokyta nešti atsakomybę už karą 
ir ilgam laikui ji turi valgyti tik vieną 
sriubą pusryčiams, sriubą pietums ir sriu
bą vakarienei“. (Bymes, 182).

VOKIETIJOS SIENOS. Roosevelto pa
mokos vokiečiams neilgai truko. Karui pa
sibaigus tuojau buvo atsisakyta Morgen
thau plano ir nusistatyta vokiečiams duo
ti valgyti daugiau, negu po vieną lėkštę 
sriubos... O kai pretendentai į Vokieti
jos žemes (Lenkija per sovietus ir Pran
cūzija) pradėjo reikšti pretenzijas, tai jau

Jaltoje ir Potsdame sutiko Amerikos ir 
Anglijos pasipriešinimą. Jaltoje 1945 m. 
vasario mėnesį sovietai reikalavo Lenkijos 
sienas pratęsti į vakarus iki Oderio-Neisės. 
Rooseveltas sutiko tada priskirti Lenkijai 
pietinę Rytprūsių dalį, į pietus nuo Kara
liaučiaus (be Karaliaučiaus miesto), kaip 
kompensaciją už Curzono linijos priėmimą 
Rytuose. Tokios pažiūros buvo ir Churchil
lis. Potsdame Trumanas su Atlee pažadėjo 
sovietams taikos konferencijoje remti jų 
(sovietų) reikalavimą priskirti Rusijai šiau
rinę Rytprūsių dalį su Karaliaučium. Pa
gal abu sutarimus (Jaltos ir Potsdamo) 
Rytprūsiai nuo Vokietijos turi būti atskir
ti (prie šio klausimo dar grįšim kalbėdami 
apie Lenkijos sienas. Aut.).

PRANCŪZIJOS REIKALAVIMAI. Pran
cūzijos užsienio reikalų ministeris Bidault 
keturių ministerijų komisijos konferenci
joje Paryžiuje 1946 metais liepos 10 d. rei
kalavo Prancūzijai Saaro srities, sutarp- 
tautinant Ruhro krašto valdymą ir atski
riant nuo Vokietijos Reino sritį. Amerika 
ir Anglija Prancūzijai tada pažadėjo tik 
Saaro sritį. 1946 m. rugsėjo 6 d. JAV se
natorius Bymes, Stuttgarte kalbėdamas 
apie Amerikos politiką Vokietijos atžvil
giu, tepaminėjo Prancūzijos teisėtą reika
lavimą tik į Saaro sritį, o taip pat pažadus 
Rusijai dėl Karaliaučiaus.

„Kai dėl Ruhro ir Reino sričių, tai JAV 
nepalaikys jokių teritorijų pažeidimų, ku
rios neginčijamai yra vokiškos, o taip pat 
jokio padalinimo, jei jis nėra sutiktas su
interesuotų sričių žmonių. Mes nusistatę, 
kad šių sričių resursai neturi būti niekad 
daugiau panaudoti naikinimo tikslams. 
Mes todėl remsime tokią visos Vokietijos 
kontrolę, kartu su Ruhro ir Reino sritimis, 
kokia yra reikalinga saugumo sumetimais, 
bet niekada neremsime tokios kontrolės 
Reino ir Ruhro srityse, kuri sieks politinio 
arba svetimų valstybių dominavimo" (Byr
nes, 191).

VOKIETIJOS ATSTATYMAS. JAV su
sitarus su Sovietų Rusija dėl Vokietijos

Lietuvis Gehels Goeringo ir Hesso sargyboje
šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valsty

bėse Iš naujo pradėta ieškoti Katyno nu
sikaltėlio. Įdomu žvilgterti, kaip sovietai 
Katyno nusikaltimą 1946 metais bandė pri
mesti Nūrnberge teisiamiems vokiečiams.

Tatai įvyko retomis aplinkybėmis, daly
vaujant ir lietuvių atstovams. Kaip tik tuo 
metu VLIKo atstovai, P. Karvelis ir V. Si
dzikauskas, Niirnbergo teismo pirmininkui 
(teikė VLIKo memorandumą dėl sovietų 
neesimo kaltinamųjų suole.

Memorandumas ir lietuviškos tautodailės 
puošmenomis papuoštas kryžius, pasirodė, 
buvo (teiktas pirmininkaujančiam šven
čiant gimtadienį. Jį ypač sudomino lietu
vių memorandumas. Gal ne tiek pats me
morandumas, kiek drąsa ano meto aplinky
bėmis jį (teikti, kada daug kas dar tikėjo 
draugystės su sovietais patvarumu.

Lietuvių atstovams lankantis Nūrnberge 
kaip tik vyko sovietų bandymas Katyno 
nusikaltimą primesti teisiamiesiems. Sovie
tų kaltintojui Rudenko pasiūlius, kaltina
mieji, tatai išgirdę, kaip susitarę, protesto 
ženklan nusiėmė klausytuvus ir nieko ne
norėjo daugiau girdėti apie teismo eigą. 
Pirmininkaująs paprašė sovietų kaltintoją 
pateikti (rodymų. Rudenko išsitraukė dvie
jų liudininkų raštišką parodymą. Pirminin
kaująs tokiu parodymu nepasitenkino ir 
paprašė sovietus pristatyti tuos liudinin
kus. Tačiau sovietai tatai negalėjo padary

ti. (Tik vėliau paaiškėjo, kad sovietai ta
riamuosius liudininkus jau buvo likvidavę.) 

Sovietų atstovui nepavykus Nūrnbergo 
teisme Katyno nusikaltimą primesti tei
siamiesiems, buvo padaryta pietų pertrau
ka. Pietų metu teismo valgykloje, prie gre
timo stalo pietaujant sovietų atstovams, 
prie pietaujančių lietuvių, kurie lietuviškai 
tarpusavyje kalbėjosi, priėjo amerikiečio 
kario uniformoje vyriškis ir užkalbino lie
tuviškai:,

— Jūs lietuviai? Aš taip pat. Čia sau
goju Goeringą ir Hessą.

Išsikalbėjus paaiškėjo, kad tai Amerikos 
lietuvis nuo Philadelphijos.

— Mano tikra pavardė Gabalas, — Jis 
kalbėjo, — bet angliškai aš vadinuosi Ge
bels.

Pasirodo, kad Goeringas, sužinojęs j( 
saugančio vyro pavardę, kuri panašiai 
skambėjo so vokiškuoju Gebbelsu, per 
Hessą susidomėjo (Goeringas, pasirodo, 
angliškai visai nemokėjęs), kurios tautybės 
sargybinis esąs. Kai iš Hesso, su kuriuo 
mūsiškis Gebelsas angliškai susikalbėjo, 
Goeringas patyrė, kad tai esama 1 ietuvio 
— jo veidas apsiniaukė, lyg išreikšdamas 
nusistebėjimą, kad visur lietuvių esama.

Lietuviškasis Gebelsas tada jau turėjo 
atminui iš Goeringo ir Hesso parašus ant 
1000 markių banknoto.

ir Austrijos ateities ir reparacijų, 1946 me-
tais Amerika savo politiką Vokietijos at
žvilgiu pasuko 180° Vokietijos naudai. Pir
mas viešas Amerikos tuo reikalu pasisa
kymas, kaip jau minėta, buvo padarytas 
Stuttgarte 1946 m. rugsėjo 6 d. (Byrnes 
kalba). Tą penkių su viršum metų laiko
tarpį tenka pavadinti Vokietijos atstaty
mo ir šaltojo karo su sovietais laikotarpiu. 
Amerikos dėka vokiečiai šiandien valgo 
jau ne tik tris kartus po lėkštę sriubos, 
bet daug dažniau gerus beastekus už karą 
laimėjusius anglus. Kaltė dėl karo vokie
čių tautai atleista. Šiandien didžiausiu 
rūpesčiu yra (jungti Vokietiją į Europos 
gynybos planą, dėl kurio kalbamasi nuo 
Korėjos konflikto pradžios. Iš kitos pusės 
diena po dienos vokiečiai geba statyti są
jungininkams vis naujų reikalavimų, ku
rie sąjungininkų palaipsniui priimami. 
Laikas ir JAV politika dirba vokiečų nau
dai. Įtakingo laikraščio The New York 
Herald Tribune šių metų vasario 7 d. lai
doje žinomas laikraštininkas Walter Lip- 
mannas dėl JAV politikos Vokietijos at
žvilgiu šitaip rašo:

„Vokiečių Bonnos vyriausybė paskelbė 
dar dvi papildomas sąlygas, kurios turi bū
ti priimtos pirma sutikimo dėl Europos 
armijos ir Vokietijos įjungimo į „Vaka
rus“. Viena, — tai patenkinamas sutvarky
mas Saaro srities, antra — Vokietijai turi 
būti duota lygi vieta su kitais Šiaurės At
lanto organizacijoje.“ x

Toliau Lipmannas sako, kad JAV duoda 
daugių dauįausiai, ką viena tauta tik gali 
kitai duoti, būtent: „mūsų garantija ir mū
sų pagalba atstatyti juos (vokiečius) kaip 
karinę galybę apsigynimui jų krašto nuo 
invazijos ir užkariavimo“. Bet, girdi, ne
žiūrint šitokios dovanos „vokiečiai vis dar 
nesiskubina pasisakyti. Jie įvertina mūsų 
pastangas gauti jų paramą ir su apgalvotu 
gudrumu ir užsispyrimu jie (vokiečiai) ke
lia savo reikalavimus atitinkamai mūsų 
siekimams“.

(Nukelta į 5 pusi.)

JURGIS SAVICKIS

Šventoji Lietuva
Romanas

I
Kalniukai’. Staigių vandenų ir staigių srovių iš

graužti. Upeliokščiai, besiritą į. Dubysą. Skaisti upė. 
Didelis atstumas nuo vieno kranto iki kito. Ramios so
dybos visur. Gyvenimas — tai rojus. Tai Šventoji Lie
tuva, dažniausiai, iŠ romantiško pasišovimo, mūsų pro- 

.senolių taip vadinama. Bei mūsų prietelių lenkų.
Tylu. Ir dievobaiminga. Sodžiuje ir romantiškose so

dybose viešpatavo nesudrumščiama dvasia. Toji geroji 
dvasia, kuri kelia žmogų viršun ir verčia pasitikėti 
Dievu. Žmonėms gi buvo paliekama vienatinė norma — 
darbas. Ir tik protarpiais poilsis. Nebuvo jokio kito ele
mento, kuris galėtų sudrumsti šitokį žmonių nusistaty
mą bei žmonių ramybę. Nebuvo nei laikraščių, nei tele
grafinių naujienų, nei tų pastangų, kaip dabar, pratur
tėti. Praturtėti žmonėms anuomet atrodė baisi paikybė 
ir visai svetima sąvoka.

Šalis buvo laiminga.
Būta daug bažnyčių, tų atramos punktų.

t Ir Paegliškių, paprasta sodžiaus bažnyčia, maudėsi 
saulėje. Tokių bažnyčių Lietuvoje keli tūkstančiai.

Nutilo vargonai. Pradingo bažnytinis rojus. Žmonės 
skirstėsi po kiemus.

Kunigas dar kreipėsi į parapijiečius keliais, jau dau
giau kasdieniniais, parapiją ir parapijiečius liečian
čiais, reikalais. Jau buvo ir po vargonų ir po muzikos. 
Bažnytinės srovės atstume brovėsi jau kasdieninis gy
venimas. Žmonės atsistojo ant žemės.

Tik ilgo ir laimingo gyvenimo išsiilgę žmonės liko kaž kur ūžtelėjęs vėjas. Vėjas žaidė. Žaidė ir Anelė, 
dar antrom mišlom. Buvo niekuo nesudrumsčiamas vidudienis. Mėlynų ato-

Ką tik buvo pasakyta kunigo: „amen!“ Čirškėjo var- švaistų vanduo plovė ir glamonėjo jos veidą ir rangėsi 
gonai. Tarytum per senus švino vamzdžius veržėsi bal- mažomis Vilnelėmis apie pečius. Ji drąsiai rėžė upės 
sai, ne vargoninko kojų išspaudžiami. Tik baltaspar- srovę, praskindama sau kelią.
niai ir gražiai išsiprausę, — o išsiprausę kuobrangiau- Tik baltos bangelės skriejo apie jos kūną. Dangus 
siu ir kvapiu muilu, kokį tik ponai gali vartoti, — buvo žydras.
skraidė apie vargonus skaisčiaveidžiai angelai. Nekalti Pakrantėje smėlio juosta geltonavo..
vaikai. Visi garsai, kaip pridera sekmadienio skaisčiam vi-

A n..-)«’• Maklioraitė, 19 metų sodžiaus duktė ir žino- dudieniui, gamtoje buvo pradingę. Tik miestelyje likę 
ma parapijos gražuolė, išėjo iš „miesto“ daug anksčiau žmonės dar meldėsi bažnyčioje. Anelė gerai žinojo, kad

mėlynomis gėlelėmis, suknelė, jos kojinės, batukai ir 
visakas, kas jaunai moteriškei reikalinga.

— Rūbus! — Ji galėjo irgi būti staigi.
— Taigi pasiimkite.
Atsiliepė iš tolo nuo kranto, nė neatsigręžęs, tas fau

nas su išpuvusiais dantimis. Ėjo lygių pievų statumė
liu, stengdamasis net ką sau pašvilpauti.

Ji degė pykčiu. Ji turėjo plaukti į priešingą upės 
krantą, ten, kur žydų kapinės. Ką ji veiktų be rūbų 
paplokščiame pievų krante. Pagaliau jos kaltė, kam ji 
maudėsi šventadienį.

Ji viena. Jaunikis jau buvo toli.
Ji nutirpo. Dangus apsiniaukė. Vasara dingo. Jai pa

sidarė skaudu širdyje.
Atlyžusi išsigandimo ir skausmo, Anelė, sukniupusi 

ant kelių, uždėjo savo veidą rankomis ir pravirko. Iš 
jos teliko tik mėsos guzulas. Iki artimiausios jų kai
mynų trobelės buvo toli. Kas braido nuoga, gėlių pri
sėtoje pievoje, sekmadieniais? Tikriausia tokiu laiku 
nė žmonių troboje nėra.

Ji ėmė orientuotis. Atbudusi kiek, ji ėmė bėgti visu 
statumėliu į žydų kapines. Tos kapinės — tamsios, ne
jaukios, retai žmonių prilankomos. Atsirasdavo tik tą 
dieną žmonių ten, kaip grybų priaugdavo tamsiuose 
krūmuose, kai reikėjo kurį izraelitą laidoti. Šiaip jose 
niekuomet nebuvo žmonių.

Tik viena ožka nuolat čia ganėsi. Tokia gana mistiš
ka'. Tarytum užgimusi su virve ant kaklo Kas ją pri
rišdavo — nežinia. Nuolat čia vlenišavo. Tik, žmonių 
išsiilgusi, šią valandą tokio triukšmo pridarė.

Kapinėse, kaip kokiame angliškame parke, augo gru
pėmis įvairiaspalviai kerai ir medeliukai. Tarytum 
gamta jų čia prisodino kapinėms užmaskuoti.

Net šiušu čia, kad ir dienos metu.
Anelė nėrė į kapinių vienatinį pastatą atlapomis du

rimis. Tokį pat vienišą ir perdėm melancholingo pavi
dalo.

Katafalkai, virvės... Ir kažkokie audiniai ir dro
bės. Turbūt žydui, į paskutinę kelionę besiruošiant ke
liauti, padėti po karstu, karstą lengviau nuslidinti į

negalima maudytis upėje, kol bažnyčioje pamaldos dar 
nebaigtos. Iki šiol ji niekuomet nebuvo nusidėjusi šiam 
įstatymui. Dabar kažkoks nenumalšinamas balsas 
šnabždėjo jai: — saugokis peržengti Dievo įsakymą. Kai 
žmonės dar meldžiasi ir gamtoje bažnytinė nuotaika, 
kas tuomet maudosi? Anelė buvo gera plaukikė. Mo
demiškai tariant, būtų gera sportininkė. Juk gimusi 
prie upės.

Vis daugiau ji buvo patenkinta. Savim. Gamta. Ma
ma. Visais.

Vandenyje ši moteriškė atrodė daug laibesnė, nė iš 
tikrųjų. Tokia puikiomis kojomis, gražiai formuotu 

liemeniu ir ilgomis, gražiai tekintomis rankomis, ku
riomis galėtų apkabinti visą pasaulį ir kuriomis dar 
nieko nebus apkabinusi. Tos rankos, beplaukiant jai, 
dažnai stiebėsi į saulę, it meldėsi, kaip gėlės.

— O kad drauge pasimaudytume? Paneliuk!
Ji nieko nematė. Baiminosi esama kurio šūkaujančio 

pažįstamo. Nieko nematydama, ji nieko neatsakė.
Iš užu krūmų išlindo jaunas ponaitis. Kipšo pa

vidale— jai atrodė šią valandą. Jis gana nemodulingu 
balsu juokėsi iš jos.

Tai buvo akiplėša „Jegorka“. Taip jį visi vadino. Kas 
jo nepažino? Visi jį pažino ir dar daugiau jo pasisaugo
davo. Jegorka stovėjo gana toli upės krante, o ji buvo 
vandenyje.

Jegorka buvo gana iškrypęs iš kelio rusų jaunuolis. 
Kodėl rusas ir ko jis čia iš viso gyvena, sau niekas 
galvos dėl to nelaužė. Visi buvo apsipratę su juo. Jis 
turbūt buvo reikalingas kaip tam tikras spalvinis taš
kas aplinkumoje. Jis pats jautėsi kaip ir už kurias nuo
dėmės atsiųstas čia, į šį pasaulio pakampį.

Jegorijus tačiau buvo labai puikios kilmės. Jo tėvas 
buvo generalgubernatorium Kaukaze. Tačiau tas gu
bernatoriaus vienatinis ir mylimas vaikas buvo susir
gęs venų užsikimšimu kojose. Maderos vonios nieko 
negelbėjo. Niekė geresnio neišgalvodami, tėvai bus at
siuntę jį čia, pas labai turtingą, žemės plotus Paduby
syje valdančią, tetutę. Ji dievino vaiką. Geroji tetulė.

Ramus klimatas ir gyvenimo ritmas turėjo sustiprin-

už kitus. Keliais, motinos įsakytais, pirkiniais nešina.
Pats miestelis jai atrodė šiandie nuobodus ir nerei

kalingas, nes ir be jo gamta buvo tokia graži.
Ir jų vienkiemis ant Dubysos, veik įmatomas iš čia, 

iš miestelio, buvo toks skaistus.
Anelei bus įsakiusi motina nupirkti krakmolo, mui

lo ir cinamono. Dar kelias kruopas razinkų, kadangi 
pavakarį kunigas atsilankysiąs. Braukdama per pievas 
ji nešė pirkinių ryšuliuką tokiu pat lengvumu ir gra
cija, kaip tuos savo devyniolika metų.

Viršuje mėlynu dangumi plaukė keli oro laivai, be 
kurių nebūtų ir pačios Lietuvos. Tik jie ko nors buvo 
verti Be jų kitokios plaukybos ir kitokių laivų Lietu
voje nebuvo. Žemėjo buvo ramu.

Anelė priėjo gilios ir paslaptingos, o ten, kur krūmai, 
visai tamsios upės ir pūkštelėjo į vandeni. Kaip į srau
nią upę įmesta kokia pliauska. Plaukė, toliau srovės 
nuolat nešama. Bet ji mokėjo plaukti!

Išsimaudyti sodiečiui didelė pramoga Ir — toks ne
rūpestingumas. O ūkyje tik darbai.. Kam pagaliau 
tie darbai (domūs!

Buvo nukritę nuo gražios moters kūno batistai. Ji 
tai buvo meno kūrinys, sodžiui nereikalingas. Vėliau 
šis kūrinėlis atiduodamas kuriam ūkininkui paversti 
saulės perdaug nudeginto veido daiktmeniu su tokia 
išraukšlinta kakta ir imančiais kiek vysti skruostais. 
Žodžiu, be laiko pasenusia moteriške.

Jau beplaukiant Anelės gražius plaukus pataršė iš
ti pasvirusį sūnų su jo venomis. Jis čia nieko nedirbo, duobę. Ar kad kuriam karsto nešėjui kartais perdaug 
Iš mažens darbas jo buvo laikomas kaip tam tikros peties nenuveržtų.
rūšies yda. Buvo išauklėtas gerai. Būdamas pačioje Virvės dar buvo šviesios, nenubrūžuotomis pašuko- 
gyvenimo įkaitoje ir turėdamas to dyko laiko begales, mis, matyti, neseniai nuvytos.
jis nežinojo kaip iš proto eiti. Iš šių dviejų dalykų Anelė Maklioraitė pasirinko sau

Padoresni žmonės su juo nesisveikino. ne virves, bet maišą. Ir tam tikru moteriškumu, kuris
— Rūbus! nedingsta jokiomis valandomis, ji pritaikė sau ir apsi-
Sodžiuje bebūdamas jis liko kiek apsileidęs ir išvir- juosė. Aprengta moteris. Tik kojos retkarčiais sublyks- 

šiai kaip ir nevalyvus. Tai ne mieste. Išgveręs jaunikis noja. Ji dabar basa. Bet jai dabar visvien.
laikė jos rūbus. Suglamžęs jos rūbus vienoje saujoje, — Radybų už rūbus?
švytavo jais ore. Jo rankoje buvo šviesaus batisto, su Jaunikis buvo uždusęs. Matyti bėgo aplinkiniais ke-
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Taukinės dvasios ugdytojai
Lietuvos dainius Maironis

5 spaudos bare sukaktuvininkai po 50

Kas nepažįsta Maironio! Jį pažįsta net 
ir tie lietuviai, kurie iš apsileidimo ne
skaitė net „Pavasario Balsų“, jo poemų ar 
dramų. Juk daugelis Maironio eilėraščių 
jau seniai yra išvirtę populiariomis lietu
vių dainomis. Pagaliau jį pažįsta kiekvie
nas, kuriam teko lankyti lietuvišką mo
kyklą, nes be Maironio eilėraščių neišsi
verčia ir negali išsiversti nė viena mo
kykla, nė vienas mokinys, beveik nė vie
nas klasišką aiškumą mėgstąs deklamato
rius, kuria nors proga išėjęs į sceną. Mai
ronis — mūsų poezijos didysis medis, ku
ris per metų atžalom, šakom ir šakelėm 
išsikerojo į lietuviškosios poezijos medely
ną, šiandien išaugusį į gražų mišką ir vis 
leidžiantį naujas atžalas.

Minėdami jo gimimo 90 metų (gimęs 
1862 m. lapkričio 2 d. Pasandvaryje, Šilu
vos valsč.) ir mirties 20 metų sukaktį (mi
rė 1932 m. birželio 28 d. Kaune), keliais 
bruoželiais žvilgterėkim į šį didįjį vyrą, 
bent į jo pagrindinių darbų charakterį.

Kai kam, pasigavusiam moderniosios po
ezijos gražybių ir gilybių, tarpais išspruk
davo neapgalvotas posakis, kad Maironis 
jau pasenęs, jo poezija atgyvenusi savo 
dienas. Iš tiesų taip nėra. Maironis visada 
gyvas, tik mes kartais pasiekiame jo dai
nuotuosius idealus ir pradedame primirš
ti savo žadintoją, kuris nelaisvėje dainavo 
laisvės siekimus. Maironis skambiomis 
klasiškomis eilėmis dainavo Lietuvos pra
eitį, nelaisvę kentusio lietuvio dalią ir 
laisvės siekimus. Kai Lietuva turėjo ne
priklausomybę. tie idealai ir troškimai bu
vo jau įgavę kūną, įgyvendinti, todėl kai 
kam nebeįdomūs, ir štai dėl ko vienam 
kitam jis atrodė pasenęs. Tuomet tauta, 
turėdama laisvę, didžia dalim jau siekė to
liau: laisvėje siekė pažangos.

O reikėjo tik netekti laisvės, kad Mairo
nio dainos vėl pradėtų veikti ir jaudinti 
mūsų širdis. Juk tėvynę ir laisvę labiau
siai brangina tas tautiškai sąmoningas 
žmogus, kuris netenka jų. O Maironio ti
kėjimas („Nebijokim vargo kieto, juk be 
jo galiūnai pūna!“) šiandien yra ar priva
lo būti mūsų tikėjimas. Jo sukurtasis ver
gijos vaizdas

Daugel žūva, daugel pūva, 
Kas apverks jų dalį? 
Už Uralo, žemės galo: 
Ne po savo šalį. —

yra kartu vaizdas ir Šiandieninės baisios 
vergijos, kurią kenčia lietuvių tauta Tai
gi Maironis patriotas, priespaudos ir var
go dainius, kovos ir darbo šauklys, vieny
bės poetas gyvas visada, kaip ir šiandien, 
kaip ir per amžius, kol lietuvių tauta sieks 
laisvės ir kovos prieš vergiją. O kai tauta 
gyvens laisvės dienas, jis primins mums 
buvusios kovos idealus ir mokys vertinti 
ir branginti laisvę.

Nėra dviejų nuomonių dėl Maironio po
ezijos, apdainuojančios Lietuvos gamtos 
grožį. Kai laisvė patampa realybe, gražieji 
kovos už laisvę idealai pasidaro tarytum 
istorija, kurią miela žinoti, bet ji nebo- 
jaudina: atkovota, atidainuota, o dabar tik 
loviais belieka dalytis ir dėl jų stumdytis 
O gamta niekad nepasensta. Nuo dalgio 
krintantieji žvangučiai lankos, drebančios 
apleistos rugienos, negęstančios dangaus 
akys sidabrinės, medžio užmigęs nejudąs 
lapas — visada ir visiems bus tie paty« 
ir gražūs, ypač įvilkti į skambią formų, 
vienodai prieinamą, tiek išminčiui, tiek 
prasčiokui. Todėl net ir tada, kai dėl pa
triotinės Maironio poezijos motyvų galėjo 
būti net dvejopos nuomonės, jo apdainuo
tasis lietuviškosios gamtos grožis visais 
laikais vienaip tebuvo vertinamas: vi
siems gražu.

Tėvynė, tėvynė ir tėvynė su visais gy
vais anuomet (ir dabar) rūpesčiais, su vi
somis skaudžiomis ir šviesiomis problemo
mis yra taip pat ir Maironio poemų tema
tika. Ogi, va, „Jaunosios Lietuvos“ Juozas 
Rainys tai kovotojas. Tiesa, nelaiminga 
meilė pasipainioja jam kelyje, ir, sakytu

me. dėl to jis pasuka į kovą, į visuomenės 
darbą, bet tai nesvarbu.

... Negreit ir bebus
Tokių, kaip Rainys, patriotų! — 

sako apie jį kitas poemos veikėjas.
Tik Maironis šioje poemoje ne vien Rai

nį ir ne vien kovą vaizduoja. Čia parodo
mas ir bajorijos demokratėjimas, ir inte
ligentų patriotų lietuviškasis darbas, ir 
graž'om eilėmis apdainuojamas lietuviško
jo kaimo gyvenimas, Lietuvos gamta ir 
meilės istorijos. Čia Maironis toks pat ne
paprastai gyvas pasakotojas, kaip ir bala
dėse. Kas Iš viso nėra eiliuotų dalykų prie
šas, gali neatsigėrėdamas džiaugtis į eiles 
poemoje sudėtuoju Lietuvos gyvenimu, 
sekdamas giesmę po giesmės, tiek pasako
jimą, tiek dialogus.

„Na, vyrai!" Atsiliepė Glinskis drūtai:
„Lig priešpiečiui miegta dykūnai tiktai!
Iš miego nei mano žmona
Neišsuka sviesto, o juk indaroką 
Augštai pasiraičiusi suktis! moka. 
Gana bekirmyti, gana!“
O kiek poemoje gražiausios poezijos, kai 

Maironis visu savo lyriškuoju įsismagini- 
mu pradeda piešti vaizdą!

Ir kas do naktis! Dega žvaigždės augštai, 
Bemirkčioja, tartum akutės;
Iš užgirio pilnas mėnulis antai 
įspindo į langą grinčutės.
O perbėk iš „Jaunosios Lietuvos“ į „Ra

seinių Magdę“, kur Maironis Šaukia:
Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę,
Kame nuo amžių tėvai gyveno!
Poema nedidelė, bet lyg kokia 

mūsų dienų skaudi daina lietuvį, 
kurs užmiršta mylėti savo brangią 
žemę, kalbą, senovės būdą ir susi
lieja su svetimais, lyg kokios Ra
seinių Magdės. Skirtumas tik toks, kad 
Maironio dainuojama apie lietuvius, ku
rie nueina lenku keliais, o šiandien dalis 
mūsų sunyksta išsibarstę po pasaulį vi
suose keturiuose vėjuose, taigi maišosi su 
kitomis tautomis visuose žemės kontinen
tuose.

O iš viso Maironio (parašiusio taip pat. 
be mažesnių, ir tris stambias istorines dra
mas) figūra mūsų literatūroje, pasakytu
me. epochinė. Ten. už jo, atgal stovi se-

Premija paskirta Ruigiui
Nepriklausomybės metais Lietuvoje pra

dėtas praktikuoti literatūros premijų sky
rimas buvo tapęs gražia tradicija. Litera
tūros premijų įteikimas praeidavo litera
tūrinių švenčių ženkle. Literatūros premi
jos ne tik skatinančiai veikė kūrėjus, bet 
jos visuomenėje kėlė didesnį susidomėji
mą lietuviškąja knyga.

Si graži tradicija — literatūros premijų 
skyrimas už geriausius lietuvių autorių 
veikalus — nežiūrint tremtiniškų sunku
mų, tęsiama Ir tremtyje. Kai Vokietijoje 
buvo susitelkę didžiuma lietuvių tremtinių 
— literatūros premijų skyrimas ir įteiki
mas vyko čia, Vakaruose, Europos žemėje. 
Gi kai emigracijos banga lietuvius tremti
nius išsklaidė po įvairius kraštus, lietuvių 
literatūros premijų skyrimas pradėtas 
vykdyti Amerikoje, kur įsikūrė Lietuvių 
Rašytojų Draugija. Šios draugijos sudary
toji komisija parinkti geriausiam praėju
siais metais pasirodžiusiam lietuvių groži
nės literatūros veikalui paskyrė premiją 
Australijoje gyvenančiam rašytojui Rui
giui Andriušiui už apysaką (Austra
lijos Lietuvio leidinys) SUDIEV, KVIET- 
KELI! Šioje apysakoje autorius patelkia 
iškarpą aukštaitiško gyvenimo, atskleisda
mas aukštaičių kalbos grožį. Jos žodingu
mą, subtiliai įsigilindamas į sodiečio sielą, 
jo mąstyseną, suaugimą su sava žeme, 

šiais metais sulaukia 50 metų amžiaus 
penketas plunksnos, kultūros ir kovos vy
rų — tai V. Alantas, J. Grigolaitis, J. Ke- 
liuotis, S. Santvaras ir J. Tysliava.

VYTAUTAS ALANTAS (gimęs 1902 m 
birželio 18 d. Sidabrave, Panevėžio apskr.) 
pirmiausia pradėjo entuziastišką savanorio 
kelią (1919 m., 17 metų jaunuolis). Baigęs 
Šiauliuose gimnaziją, Prancūzijoje studi
juoja literatūrą, vėliau dirba Eltoje, reda- 

nosios mūsų poezijos didžiūnai, pirmoje ri
kiuotėje Kristijonas Donelaitis, toliau Poš
ka, Valiūnas, Strazdelis, Baranauskas, 
Vienažindys, aušrininkai. O dabar sustok: 
tai pats didysis — Maironis, pradėjęs su 
aušrininkais ir padėjęs lyra tik prieš dvi
dešimt metų. Tarytum anie būtų ąžuolai 
laukuose, uosiai dilgėlynuose, o šitas — 
lyg ąžuolas miško kampe, formaliai nebe- 
kreivas, kaip aušrininkai, ir šalia jo tolyn 
— didžiulė jaunoji giria, eilėm ir eilutėm 
vęšliai iškerojusi.

Maironis būtų tas didžiulis pereinamasis, 
lūžinis mūsų poezijos (šakotas!) medis, ku
ris skiria arba, jei norite, jungia senąją ir 
naująją poeziją, pats vienas ant slenksčio 
toks didelis, toks paprastas ir tuo pačiu 
naujas. Ligi jo nė vienas lietuvis poetas 
nesukūrė tiek daug ir įvairiais motyvais 
eilėraščių; savo eilėraščių forma jis toli 
prašoko ankstyvesniuosius poetus, kurių 
dalis rašė net nusižiūrėję į kitų kalbų 
metriką; skambumu ir žaismingumu pa
traukiąs. Maironio paprastumas — tai ši
tas kasdieninės kalbos žodynas. įprasti pa
lyginimai, skambus, nors ir nepuošnus ei
liavimas. šitas sugebėjimas paprastomis 
priemonėmis paveikti skaitytoją, šitie jaus
mingi maironiški šūkiai, paprasti vaizdai 
yra ir bus vertinama, ir čia yra Maironio 
didumas.

Mūsų modernioji poezija puošni ir gili, 
bet dažnu atveju prieinama tik išrinktie
siems, nes paprastas žmogus nebepajėgia 
susigaudyti jos gilybėse. „Tik neduok po
ezijos!" šaukia paprastas, įmantrybių ne- 
perprantąs lietuvis. — „Ot, Maironis tai 
kas kita!" Taip, Maironis paprastas, pri
einamas. visiems įkandamas ir visus pajė
gia gaivinti. Tam jis ir Maironis, didysis 
savo ilgo laikotarpio idealų reiškėjas, lie
tuvių žadintojas, nuolat gyvas kol gyva 
kovoti ir laisvės siekti ar ją Išlaikyti pa
siryžusi lietuvių tauta. K. Barėnas.

nors ji yra Ir nederlinga. Veiksmas vyksta 
skurdžiame Aukštaitijos Viščių kaime dar 
Lietuvai nešant caristinę vergiją, paskiau 
perkeliamas Kaunan, jau atsikuriančion 
Lietuvon. Tačiau vaizduodamas apysakos 
veikėjų gyvenimą mieste Pulgis šaltokes- 
nis. nėra toks sodrus, kaip kad įsigilinęs į 
Aukštaitijos kaimo buitį.

šiųmetinis literatūros premijos pasky
rimas yra įdomus keliais atvejais: l) pre
mijuotas veikalas ne tik sukurtas tremty, 
Australijos platumose, bet ir Australijoje 
Išleistas kaip pirmoji tame žemyne pa
sirodžiusi lietuviška knyga, 2) premijos 
mecenatai yra Venecuelos lietuviai tremti
niai (J. Bieliūnas, L. Jablonskis, D. Kikas, 
P. Mikalauskienė. VI. Venckus, M. Zubkus 
Ir K. Vokietaitis), kurie sudėjo 1500 dole
rių lietuviško veikalo premijavimui. Taigi 
Australijoje parašyta ir išleista Pulgio An
driulio apysaka, kuriai autorius parinko, 
aukštaičio poeto dainos vardą, premijuota 
Venecueloj gyvenančių lietuvių tremtinių, 
gi Jos premijuotinumas pripažintas Ame
rikoje. Be kita ko, Pulgis Andriušis trem
tyje atžymimas jau antra premija: — Vo- 
kieti,(oje buvo premijuota jo knyga „Anoj 
pusėj ežero*'. Perėjęs apysakininko kelln 
Pulgis literatūriškai patrauklesnis už Pul- 
gį feljetonistą. 

guoja Lietuvos Aidą, pirmaisiais bolševikų 
metais pasitraukia į Vokietiją, o 1942 m. 
direktoriauja Vilniaus Dramos Teatrui, 
kol vokiečiai išmeta, o paskui ir vėl į Va
karus, ir šiandien dirba Amerikoje fabriko 
darbininko darbą.

V. Alantas, ilgai dirbęs ir šiandien nu
liekamu laiku tebedirbąs laikraštininko 
darbą, yra taip pat novelistas, dramaturgas 
ir romanistas. Jo išleistos trys novelių 
knygos, ketvertas dramų, pora komedijų, 
o praeitų metu gale didžiulis romanas 
„Pragaro Pošvaistės".

Didelį derlių V. Alantas yra nuplovęs 
jau ir tremtyje gyvendamas. 1946 m. iš
leista jo novelių knyga „Ant siūbuojančios 
žemės", 1947 m. du jo draminiai veikalai: 
drama „Aukštadvaris“ ir komedija „Bu
halterijos klaida“. 1951 m. gale „Tremtis" 
išleido didįjį „Pragaro Pošvaisčių" roma
ną. Sukaktuviniams Mindaugo krikšto me
tams paminėti V. Alantas yra parašęs 
istorinę tragediją „Mindaugas".

JONAS GRIGOLAITIS (gimęs 19Ū2 m. 
gegužės 30 d. Kintuose, Šilutės apskr.) — 
laikraštininkas, redaktorius, visuomeninin
kas ir Mažosios Lietuvos reikalų gynėjas.

Pats kilęs iš Mažosios Lietuvos, jis kaip 
anksčiau, taip ir dabar didžiausią vieną 
turi rūpestį — ginti jau amžius vokietina
mo savojo krašto reikalus. Todėl neprik
lausomybės metais yra redagavęs „Lietu
vos Keleivį“ ir „Baltischer Beobachter". 
taip pat dažnas įvairių Amerikos laikraš
čių bendradarbis.

Nacių laikais, kaip kovotojas už mažlie- 
tuvių teises, suimamas ir pereina žiaurų 
kalėjimų ir koncentracijos stovyklų pra
garą; išeina iŠ jų gyvas, bet fiziškai pa
laužtas. Apie savo išgyventus stovyklose ir 
kalėjimuose metus (1941—-1945) yra para
šęs atsiminimų knygą „Nacių pragare“ 
(išleista 1948 m.).

1945 metais išėjęs iš pragaro, vėl imasi 
plunksnos, kovodamas už Vakaruose pa
sklidusių savo tautiečių reikalus ir jų lie
tuvišką sąmonę, taip pat dirbdamas ir or
ganizacinį - visuomeninį darbą.

Gyvena Vokietijoje.
JUOZAS KELIUOTIS (gimęs 1902 m. 

rugpiūčio 22 d. Rokiškio valsč.) šiandien, 
jeigu ir gyvas, kažkur Sibire ištremtas, 
bent taip savo metu informavo mūsų lai
kraščiai.

Nepriklausomybės metais J. Keliuotis 
išvarė stambią kultūrinę vagą. Išleistas 
buvo jo romanas „Svajonės ir siaubas“, bet 
ne Čia tas tikrasis Keliuotis. Jis minėtinas 
kaip kultūros žurnalo „Naujosios Romu
vos“ redaktorius. Eilę metų jo žurnalas bu
vo vienas gyviausių kultūrinių savaitraš
čių, apie kurį spietėsi didelis būrys rašy
tojų. mokslo ir meno žmonių. Žurnalas bu
vo rimtas, aktualus, atsiliepiąs į visus bė
gamuosius kultūrinius klausimus, moka
mai redaguojamas, todėl įsigijo populia
rumo.

J. Keliuotis, aukštojo mokslo žmogus, ir 
pats rašydavo nemaža straipsnių literatū
riniais, filosofijos ir meno klausimais. Ir 
viena ir kita sritis jam buvo savos.

STASYS SANTVARAS (gimęs 1902 m. 
gegužės 27 d. Rūsteikoniuose, Seredžiaus 
valsč) — dramaturgas ir poetas, šiuo metu 
gyvenąs ir dirbąs Amerikoje.

Kaip ir V. Alantas, jis laisvės kovų da
lyvis, dirbo Eltoje, administravo Tautos 
Teatrą ir Vilkolakį, studijavo vaidybą, dai
navimą Klaipėdoje ir užsieniuose, o grįžęs 
namo — Kauno Valstybės Teatre solitas ir 
dramaturgas; 1943 m. Jaun. Dramos Teatro 
direktorius.

„Žvejai“ ir „Kaimynai“ — štai du jo pa
grindiniai dramos kūriniai, ėjusieji Lietu

vos Valstybes Teatre, o pirmasis taip pat 
Rygos ir Talino teatrų scenose.

Ne vien tos dramos sieja S. Santvarą tu 
teatru. St. Šimkaus „Pagirėnų“ ir Pakal
nio „Sužadėtinei“ jis yra parašęs libretus 
(tekstus), taip pat mūsų teatruose ėjusių 17 
svetimų operų jis vertė libretus.

Pirmoji jo poezijos knyga „Saulėtekio 
maldos" išleista 1924 m., o didelė ketvirto
ji — „Laivai palaužtom burėm" — jau 
tremtyje. Vokietijoje (1945 m.). Tai žy
miausias neosimbolinės srovės atstovai 
mūsų poezijoje, turėjęs įtakos ir kitiems 
lietuviu poetams.

JUOZAS TYSLIAVA (gimęs 1902 m. lap
kričio 1 d. Geisteniškiuose, Keturvalakių 
valsč.) — poetas, žurnalistas.

Taip pat pradėjęs viešąjį gyvenimą karto 
karjera.

Kaip poetas, apdainavęs Suvalkijos ly
gumas, savo metu ne mažiau triukšmo kė
lė mūsų literatūriniame gyvenime, negu 
patys „Keturi Vėjai", kurių jis buvo da
lyvis. Naujas ir drąsus modernizmo ir pla
čių vėjų skelbėjas, šaukęs lietuvį į „ra
dijo lakštingalų“ būvį, į asfaltuotas gatves, 
į tramvajų girias, į mašinų ir fabrikų švil
pukų koncertus, išleido kelis („Zaltvyki- 
lės“, „Nemuno rankose“, „Tolyn“ ir kt) 
eilėraščių rinkinius, o vėliau, išvažiavę* 
į Ameriką, aptildė savo neramią mūzą, 
pats ėmęs leisti žurnalą „Lietuvą“ ir sa
vaitraštį „Vienybę". Jis ir iki šiol tebelei- 
džia ir teberedaguoja tautinės minties sa
vaitraštį „Vienybę“. K. B.

TREMTIES 
pastogėje

IŠLEIDŽIAMAS JURGIO SAVICKIO 
ROMANAS

TREMTIES leidykla netrukus išleidžia 
mūsų žinomojo rašytojo novelisto Jurgio 
Savickio pirmąjį romaną ŠVENTOJI LIE
TUVA. Leidžiamo romano ištrauka spaus
dinama šiame TREMTIES numeryje. Ro
manas iš spaudos išeis apie balandžio pa
baigą. Jis, kaip ir kiekvienas TREMTIES 
leidyklos leidinys, bus įrištas drobėje. Ro
manas ŠVENTOJI LIETUVA kainuos tria 
dolerius. Vokietijoje 9 DM. TREMTIES at
stovai prašomi iš-anksto pranešti, po kiek 
naujojo leidinio siųsti platinimui.

SPALIO „DIDŽIOSIOS ATGAILOS”
R. Spalio novelės „DIDŽIOSIOS AT

GAILOS" jau išsiuntinėtos visiems pla
tintojams ir atskirai užsisakiusiems.

NESIKREIPTI „ALTORIŲ SESELY 
REIKALU

TREMTIES leidyklos išleistojo V. Pu- 
tino-MykolaiČio romano „ALTORIŲ SESE
LY" laida jau išsibaigė ir šios knygos rei
kalais prašoma į leidyklą nesikreipti. Ga
limas daiktas, kad jos nedidelius ribotus 
kiekius dar gali turėti TREMTIES atsto
vai: Mr. A. Siliūnas, Mr. B. Jacikevičdus, 
Mr. Aug. Kuolas (žiūr. jų adresus atstovy
bių sąraše, 6 pusi.).

Be to, du „ALTORIŲ SESELY” ega 
siųsti pagal užsakymus Kanadon Mr. Pr. 
Žutautui (Toronte) ir Mr. Abromaičiui 
(Toronte) grįžo nepasiekę adresatų. Lau
kiami tikslūs adresai ir knygos bus pa
siųstos.

PRISTIGTA TREMTIES NUMERIŲ
Šių metų TREMTIES numerių (74 ir 7S| 

redakcija pristigo ir maloniai prašo tautie
čius (Vokietijoje gyvenančius), kas galėtų, 
atsiųsti.
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giau ir pažiūrėti, ir akį pamiklinti. Nuolat į klebonijos stirniuko. Bet tokios jos aiškios ir patikimos, tos akys, 
sienas nevėpsoti. Bet šiaip nuo tų moteriškųjų įtakų Kaip dangus. Kartais tas nedrąsumas akių lyg pri- 
jis buvo visai tolimas. Jokios įtakos jo neveikė ir ne- minė jos norą virktelėti ar susikaupti. Lyg ryžda- 
domino. masi kieno paklausti, svarbiausios gyvenimo mįslės pa-

Jis buvo kunigas, be to, — kas labai svarbu, — pri- ti neišspręsdama: „kogi tas gyvenimas iš manęs nori?- 
siekęs dailidė, šis amatas turėjo daug patrauklumo. Jis Mažutėlės, perdėm artistiškai sumodeliuotos ausys, 
jam visa siela buvo atsidavęs. Svarbu gerą kėdę pa- kurios rodyte nurodė į daugiau aristokratiškesnę pa
daryti. Bet — ne moteris! dermę, nė sodžiaus žmonių. Ir su tais plaukais, lyg »r-

Jei kada buvo susikaupęs, tai, žinok, kad ekscelen- mija frizierių darbavosi, tiek artistiškai, plaukas prie 
cija galvojo apie medžio apdirbimą, medžio rūšį ir dir- plauko, sudėdami pasmilkinyje. Buvo kaip piešinyje* 
binius. Kiek jis bus tų baldų sukūręs, užtektu visai Lyg pasaulinio masto artistas braižė plaukų bruožą 
parapijai. Bet jis dažniausiai laikė juos pas save. Ten prie bruožo. Kaip japonai kad daro savo pietinius, 
būta mažo muziejaus. Plaukai buvo juodi. Visuomet atrodė gražiausia su-

Gražaus būta egzemplioriaus, tos Makliorienės. Mo- tvarkyti. Akys žydrokos. Ko daugiau iš žmogaus ®ah- 
teriškės tam tikru vėsumu ir nuošalumu. Juo labiau ma reikalauti.
tuo būdu ji traukte traukė į save žmones. Ir prabasčių. Bet užvis didelės, reikšmingos u* visuomet bugščios 

Šitoje slaugioje, muzikalinių niuansų draugėje visi akys. Tai buvo įspūdis vyriausias.
jautėsi gerai. Ir gana šventadieniškai. Ant nosytės, iš vienos pusės, — tamsi dėmelė. Kaip

Tik niekur nėra dangaus be dėbesėlių. Ponios Ma- fabriko koks ženklas ir gaminio garantija. Kad neep-
kliorienės skaisčia kakta prašliaužė irgi debesėlis, lū- siriktų.
pos ypatingai susičiaupė. Užsirūstinusio vaiko jauku- Tai buvo rasės žmogus. Toji Anelė, savo priairpn- 
mu. Niekas negeria arbatos! Įžvelgusi į tuščią arbatos siomis lūpomis.
stiklinę (numeris 3-čias) Makliorlenė nejuokais nusi- Jei pirmas įspūdis — tai vaikas, bet kojos ir rankos 
minė. atrodė kiek didesnės, nė priderėtų tam „valkui". Net —-

Ponios Makliorienės balsas buvo toks modulingas stambokos, lyg atsargai paimtos vienu numeriu <Mdė- 
ir skaistus. Kokia graži, muzikos pertekusi, toji lietu- lesnės.
vių kalba. Žiūrint kas kalba. Kai ši moteriškė atsistodavo, ji buvo net tobei

— Jagamasčiui kunigui mūsų vaišės nepatinka. Zi- aukšta.
nai, kokios čia vaišės sodžiuje. Kad ir ta arbata! Bū- Anelė tryško sveikata ir noru gyventi. Dabar kūnas 
davo išgerdavai vieną antrą stiklinę, o dabai — nieko, kiek pagrubęs, nuo to amžino lankstymosi ir nuolatinio

Pasirodė bizantiškas skausmas ponios Makliorienės vaikščiojimo su ūkio įrankiais ir lengvesniais lauko 
veide. darbais. O ūkio darbas tai daugiau, nei miestietiškos

Muzikalus ar nemuzikalus buvo kunigas, iš prigim- poryčio gimnastikos ir mankštinimaisi.
ties dailidė ir graždarbis, bet ir jis pastebėjo ponios Atrodė savimi pasitikinti ir tą galinti kitiems įro- 
Makliorienės balso laibumą. Jį tvėrė už širdies ši mo- dyti.
teris kaž kokiu jaukumu. Jis plačiai atvėrė akis ir pa- Net išdidi kartais ir kiek pašiepiamo būdo.
siteisirto: Seklyčioje nieks negėrė arbatos. Kalbos nesisekė.

— Kitomis dienomis būdavo karščiau. Tuomet kol Makliorienės rūpestis buvo neapsakomas. Ji matė 
prisitrankai per tuos jūsų kalnus, ištrokšti. šiandien kaip viskas šiandien slysta jai iš po kojų. Kunigėlis ir 
kaž kaip vėsiau ir jokių sūrumų nebuvo valgyta. tas ir ne tas.

Ponia vis vien: Šeimininkas su kunigu pasikeitė žvilgsniais ir n»-
— Ir kur ta mergica bus dingusi? Ir iš miesto neat- sijuokė vienas antram. Jiedviem buvo patogu, gera ir

nešė ko prašiau. Tik laksto. Laiko nenuvokia! aišku. Moteriškės godos jiedviem buvo nesuprantamoa.
— Ji tik viena, žinai mokėtų arbatomis pamylėti. Bet jie atsakė.

O pati nemoku ir tiek! Nemoku. — Mergica irgi turi turėti savo laiką. Ir — laisvą.
Ak, toji Anelė, visi ją mylėjo. Palikite ją ramybėje! — atsiliepė šeimininko aatort-
Pažiūrėti Anelė buvo vaikas. Tokių skaisčių bruožų tetas.

juosvaakė. Iš pat pirmo žvilgsnio atrodė gerai žinanti, — Suspės dar rttekėti ir — vargo paragaut# — m- . 
ko nori. Patemptomis tokiomis lūpomis. Sultingomis, mojo kunigas.
kaip uoga. Ir taip gražiai pieštuko užbrėžtomis. Meni- — Vaikas dar. Kokia čia tekutė gali būti! — Seimi
ninkų, jas kūrusių, pasididžiavimas. ninkė užkirto kelią imančioms nemalonia kryptimi

Ir labai nedrąsiomis akimis, kaip neseniai gimusio reikštis kalboms.

Ji manė, kad Anelės ir Amžiaus įsuktas pokalbio kalinga darbo ir budrumo! Patiekti uogienių. Ant tyro, 
ratas būtinai lietė ją vieną. Anelei gal tenka ją už- tyro, kaip krikštolas, patiekalėlio. Kiekvieną kartą 
stoti. išplauti kaip reikiant stiklą. Stiklinę pripilant. Juk

„Kunigo“ seniai jau nebuvo. Jis bijojo tikrai iš pro- nebe kam, bet kunigui. Tos kinietiškos arbatos cere- 
to išsikraustyti. monljos suteikdavo visiems harmonijos, žmones dar

— Ne! Susigriebė staigiai antroji Anelė. Lyg są- daugiau suartindavo, o kunigui suteikdavo pasitenki-
monę atgavusi. — Kol jauna, reikia studijuoti, — ji nimo ir arbatinio apetito. Iki begalybės, matematikoje 
deklamavo. išreiškiamos riestainc raide „s", gulsčiomis išsitiesusią.

Amžius vėl užtiko Anėlę, šį kart visai vieną, su- Tokios buvo pas Makliorius arbatos. Ir toksai buvo 
kniubusią altanoje po aukštomis liepomis, žmonių am- kunigas, Paegliskių klebonas. Jis visuomet likdavo di- 
Žinomis sargėmis. Jis nutarė paliesti jos sukniubusius džiai patenkintas. Nieko nereikėjo galvoti ir jokių var- 
pečius, pakelti jos galvą, parodyti saulę ir atstyti ją į gų. Kaip indiškoje nirvanoje skendo. Anelė buvo ma- 
gyvenimą, į tokią būklę, kad normalus išsiaiškinimas loni, rimta, visiems suteikdavo po Šypseną ir žinojo vi- 
būtų galimas. sas arbatos teikimo paslaptis. Tokiais gabumais mergi-

Tuomet skaiščioji Anelė pati pakėlė galvą, kaip ir na galėjo toli žengti gyvenime ir jos ateitis buvo užtik - 
atgavo srovę į save. Ji ypatingai buvo graži, kaip ti- rinta.
kroji gamta, kaip tikras pavasaris. Pati ryžosi pažiū- Tėvams ji buvo pasididžiavimas. Jų ūkis gėrybėms 
rėti visai blaiviai į draugą, lyg norėdama pasakyti, kur pertekęs. Sodas avilių pilnas. Kiek avilių, tiek bičiulių, 
jai sopėjo. Kimiu balsu ji ištarė: Visur draugai. Bitutės medų krauna. Į jų sodybą kuni-

— Niekuomet! Tą aš tamtsai griežtai sakau1 „nie- gas lankosi. Ir koks dar, žinomas ir pasiturįs, kunigas,
kuomet!“ Aš už tamstos neištekėsiu. Lankosi ne dėl mandagumo ar kuriais išskaičiavimais.

Ji ištarė taip, kaip savo: „sudiev“. Jis suprato, kad bet visai prastutėliai, kada nori. Ir žmogus, jei nori, 
šįkart esama sudiev. Kelio atgal nėra. Amžius, šian- gali paplasnoti kunigui - gerdariui per petį ir kokį 
dien klierikas, rytoj kunigas, rimtai į gyvenimą besi- aiškesnį žodį įsprausti ir pasijuokti. Šia privilegija 
ruošiąs. Bet dabar užteko vienos minutės, kad jo liki- dažniausia pasinaudodavo pats šeimininkas. Ir, paga
nias būtų išspręstas. Moteriškė, dėl kurios jis tiek ko- liau, pas kunigą, jei norėtum, kasdien galėtum lanky
tojo, neegzistavo. Kelio atgal nėra. tis. Bet galutinai niekas neperžengdavo šių, dievų tei-

Amžius tyliai nuėjo sodo giluma. Neatsisveikinęs kiamų, privilegijų. Kiekvienas žinojo, ant kurios šakos 
bu niekuo. Jis kentėjo. kam lemta tupėti.

Jis ėjo sodietišku keliu. Išėjęs iš pradžių iŠ ūkio. Mergina tai jų turtas. Ir visas pasaulis tai žino. Tė- 
vėltau kaip ir pasiryžęs eiti gyvenimo keliu. vams širdį kelia iš džiaugsmo. Nors imk ir sukramtyk

Jis liko kunigu. ją. kaip saldainiuką, iš to džiaugsmo. Tą vaikiūkštį.
H Taip medituoja ir ponia Makliorlenė. patogiai sėdė-

Makliorių seklyčia nebuvo tuščia. Seklyčioje vyko dama ant tamsiai rausva gelumbe išmuštos sofos. Virš 
savas gyvenimas. jos stilingos galvos kabo sienoje aiškiais siūlais išsiu-

Kaip dažnai prideri, sekmadieniui į svečius buvo vinėta Kristaus kančių širdis. Siūlų vyraujanti spalva 
atvykęs Paegliškių klebonas. Makliorlenė ypatingai jį — mėlyna. Tuo būdu virš šeimininkės plaukų juodumo 
vaišino. Iš pradžių uogienėmis, padarytomis iš tikrų atsiranda sienoje puikus mėlynas taškas. Ji patogi ir 
vengrų slyvų. Tokios patrauklios ir rinktinės uogos, sofa patogi. Makliorlenė aiškiais, kartais gal net kietais 
uobolio didumo, kai prinoksta. Sodo pažiba. Visas veido bruožais, atrodo kaip koks bizantiškas atvaizdas, 
sodas numėlynija. Jau iš tolo matyti sode medžio mė- nustelbiąs visus savo rimtumu. Stačiais kietais bruo- 
lyni taškai. O kai išvirtos... Kunigas ypatingai mėgo žais, joks bruožas ne į kurį ten šoną ir — be užsisuki; 
šių vaisių uogienę. Yra ko pavalgyti ir skonėtis. mų. Tiesi linija — nosis. Akys — du malonūs taškai.

Šiandie kunigas bus išgėręs tik dvi stiklines arba- Nebe to, kad Makliorienės akys nenusišypsotų. Ji pa- 
tos. Ir tai — vos ne vos. Šiuo keistu faktu visi namiš- žįsta žmones ir gyvenimą. Ir pati žino, ko nori. Lūpos 
iriai buvo didžiai susirūpinę. Patį net šeimininką, šei- sučiauptos, net gal kietokai, bet pilnos tos gyvenimiš- 
mos galvą, įjungiant į šį rūpestį. Žmogų šiaip labai kos žinios. Kai susirūppindavo ar galvodavo, lūpos bu- 
pastovų. Arbatą gerti tai ne juokai. Arbata — tai rim- vo dar plonesnės. Vienas siūlas.
tas daiktas gyvenime. Veik bažnytinio pobūdžio apei- Šiaip Makliorlenė net labai patrauklios povyzos mo- 
0os. Žinoma, žiūrint, kas patarnauja. Sekmadieniais teriškė. Tą ji irgi gerai žino. Skaisčiai prisirpusi uoga, 
visuomet patarnaudavo Anelė. Seimininkė taip nemo- Tą irgi gerai žinojo ir kunigas, be jokių ten užmanymų 
kėjo. Ji nuo to verslo visai atsisakydavo. Kiek čia rei- lankąs jų namą. Kad ir kunigiškai aktai, žinoma, sma-
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Viena darbo diena Lietuvos kolchoze
RAŠO: VIENAS IS TRIJŲ

Pateiktas vaizdelis yra specialiai 
TREMČIAI parašytas vieno iš trijų lie
tuvių vyrų, praėjusią vasarą laimingai 
pasiekusių vakarus. Vaizdelyje atsklei
džiama vienos kolchozinio gyvenimo 
dienos tikrovė. Red.

Gražus gegužės rytas. Pakildama saulė 
savo pirmaisiais spinduliais aplanko Že
maitiją. Sutvaska sodybų langai. Aukštu
mose jokio debsėlio.

Kolchozininkas Norkus, paliestas pro 
langą grįčion įsivogusio spindulio, šoka iš 
lovos, tarsi nematomos jėgos išmetamas 
Jis visada keliasi su visais kolchozininkais 
Tik šį kartą ar nebus užsimiegota. Naktį 
buvo krata. Lauko kelely garnizono karei
viai rado įmintas pėdas ir atėję visa ap
vertė aukštyn kojomis, sutrukdydami 
miegą.

Ansčiau Norkus gyveno normalų gyve
nimą, kaip ir visi jo kaimynai. Atsitiktinai 
lovoje. užklupęs saulės spindulys nesukel
davo baimės, kaip dabar. Šiandien Norkaus 
gyvenimas iš pagrindų pakitėjęs. Jis jau 
antri metai kolchoze. Visuose sąnariuose 
spėta įvaryti drausmė. Jis žino, kad už pa
vėlavimą į darbą gresia nurašymas trijų 
sunkiai atidirbtų darbadienių. Dėl to šian
dieninis užsimiegojimas jį smarkiai sukrė
tė: — ar nebus pavėluota. Skubiai šoko 
prie lango ir staiga aprimo, pamatęs, kad 
grįčion būta įsivogusio paties pirmojo spin
dulio. Pravėrė langą ir rąžydamasis krūti
nėn įtraukė ryto drėgme kvepiančio vė
saus oro.

Norkaus akys nuklysta apylinkėn Nors 
ji ir nuberta saulės spinduliais, tačiau vaiz
das šiandien kitas Kažkas svetimo ir ne
jaukaus įsimetę. Antai artimiausio Kaimy
no Putriaus sodyba. Jos vietoje testovi per 
pus sukritęs kaminas, namai, šeimininką 
suėmus, liko garnizono kareivių kurui nu
ardyti. Tolėliau Laurecko sodyba Pastatai, 
tiesa, dar nespėti kurui nuardyti: — jis ne
senai išvežtas, bet tušti. Gyvenamasis na
mas, pro kurio išimtus langus atsiveria 
klaikios tamsumos, Norkų perveria nejau
kumas.

Žmonos balsas Norkų pabudina iŠ susi
mąstymo. Reikia skubėti į kolchozą. Kad 
bent jis taip toli nebūtų.. Jau kelinta sa
vaitė Norkus jam palikto daržo apyvokai 
patvarkyti neturi nė minutės atspėjamo 
laiko. Rytą išeina darbams į kolchozą ir 
tik vėlų vakarą iš jo gali sugrįžti. Tai nė
ra grįžimas: — geriau jį pavadinti kojų 
parvilkimu. Kasdien Norkus kolchozo lau
kuose aria dirvas. Ir ištisą dieną dirbda
mas be poilsio negali išdirbti nustatytos 
darbadienio normos. Arkliai jau kuris lai
kas negauna geresnio pašaro, išskyrus 
šiaudus. Dėl to vos velka kojas. Patraukia 
plūgą kelius žingsnius ir neraginami susto
ja. Plak neplakęs, jie nepajudės, kol neat- 
sikvepia.

—- šiandien ir man reikia eiti į darbą, — 
ruošdamosi pasako žmona, vėl Norkų grą
žindama iš susigalvojimo.

Norkus sušnypščia:
— To betrūko. Kolchozo kalvio, taip pat 

darbų prižiūrėtojų žmonos neturi mažų 
vaikų. Jos į darbą ateina tik kas trečia 
diena. O tave, apsikrovusią mažais vaikais, 
susigalvos versti kasdien eiti į darbą. Dar 
kelias toks tolimas — ligi Sikšniaus lan
kos.

Norkui užverda kraujas ir jis sako:
— Tegu darbų prižiūrėtojas atsiveda sa

vo žmoną. Užteks, kad tu ir rečiau nueisi. 
Dėl to aš dirbu kaip arklys diena iš dienos.

Tuo tarpu iš lovos išsirita 5 metų sūnus 
Ramutis. Pribėga prie motinos vienmarški

nis ir įsikimba įsijoną: — Aš išsigandau 
pabudęs, maniau, kad vėl būsi į kolchozą 
išėjusi.

Norkus imasi kepurę ir ruošiasi išeiti.
— Palauk, aš tau pietums ką įdėsiu, — 

sako žmona. — Negi į trečio kaimo laukus 
nunešiu.

Ji jam įbruka duonos riekę. •
Norkus išskuba. Jis iš patyrimo žino, kad 

reikia skubėti. Nuėjus vėliau kiti arikai 
jau būva išsirinkę stipresniuosius arklius. 
O gavęs visai nušertus per dieną nieko ne
gali padaryti. Prasitąsai kelias dienas, kol 
pasieki darbadienio normą.

Jis eina siauru takeliu, vedančiu iš so
dybos, į akmenį sumintu, o galvon brauna
si neprašytos mintys: — kada aš baigsiu 
juo eiti ir kada galėsiu laisvai pavasario 
sėjas vykdyti savo žemėje.

Norkus, prislėgtas minčių, nė nepajuto 
pasiekęs buvusio kaimyno dirvas Anksčiau 
jos šiuo laiku būdavo rūpestingai išpuren
tos, o dabar pradeda kerotis alksniai. Net 
graudu pažiūrėti.

Pagaliau pasiekia platų vieškelį. Juo 
paėjėjus teks pasukti prie arklidžių. Čia 
jau randa darbų prižiūrėtoją ir keletą ati
kų, kurie kinkosi arklius. Norkus rankove 
nubraukia nuo kaktos prakaitą ir žodžiu 
pasveikina ankstyvesniuosius.

— Užteks tų ištęstų sveikinimųsi, — pa
stebi darbų prižiūrėtojas: — kinkykis ark
lius ir skubėk į Daukšo ūkį arti. Šiandien 
turime išpildyti planą. Vakar buvo atva
žiavęs propagandistas ir užsipuolė pirmi
ninką, kuris bandė aiškintis esamu trūku
mu traukiamosios jėgos ir žmonių. Tada 
propagandistas trenkė kumščiu į stalą ir 
rusiškai pasiūlė teismą. Pirmininkas turė
jo pasirašyti gegužės 9-sios garbei laiku 
baigsiąs įvykdyti planą.

Norkus kinkosi silpniausius arklius ir 
apgailestauja, kodėl nepaskubėjęs anksčiau 
ateiti. Dabar esu pražuvęs, — vienas sau 
galvoja. — Kumelė iš kairės visai nužeria. 
Ant jos išsišovusių kaulų galima kepurę

Su TREMTIES „mokytojais44
Jau praėjusiame TREMTIES numeryje 

buvo prabėgomis žvilgterta į čikagiškio 
DRAUGO pamokymus TREMČIAI. Sį 
kartą tasai pats laikraštis vėl skatina at
sakyti į jo priekabiavimus 38 Nr. Prie
kaištaujama, kad TREMTIES redaktorius, 
Klaipėdos sukilimo sukakties proga pami
nėjęs kryžiuočių Lietuvon žygius, pažy
mi, kad jie buvę vykdyti Romos lai
minimu. Tai esanti netiesa, nes Roma lai
minusi tik gynimosi nuo pagonių kryžiuočių 
žygius, bet nclaimino ir nerėmė pagonių 
krikštijimo kardu.

DRAUGO bendradarbis kalba lygiai taip, 
kaip ištisus šimtmečius mokomas vokie
čių jaunimas. Ir dabartinėse demokratė
jančios Vokietijos mokyklose aiškinama, 
kad nuo pagonių gindamiesi kryžiuočiai 
žygiavo į Lietuvos žemes .. Gi Popiežiaus 
Inocento IV. 13 mažiaus vidury rašytuose 
raštuose, kuriais laimino ano meto žygius, 
randame tokį sakinį:

„... turėdami tai dėmesy pavedame, kad 
minėtąjį... vainikuotum mūsų vardu vi
sų kraštų karalium, kuriuos Dievo pa
galba jau išplėšė iš netikėlių rankų 
arba ateity galės išplėšti...“

Taigi buvo laiminami žemių piešėjai, jas 
užėmę Dievo vardu. Tasai tekstas — anų 
laikų atspindys. Panašių laiminimų tekstų 
yra visa eilė. 

pakabinti. Antrasis arklys kiek gorėlesnis. 
Nėra kam skųstis. Reikia skubėti darban. 
Į vežėčias įsimeta žagrę ir skuba vykti į 
buvusius Daukšos laukus.

*
Kai Norkus pasiekia buvusį Daukšos 

lauką, čia jau randa keletą arėjų, kurie 
skirstosi žemę dienos arimui. Šiandien pa
sikinkiusieji geresniuosius arklus sutaria 
pasiimtą barą bendrai arti. Atvykusieji 
nušertais arkliais bendram arimui nepri
imami. Norkus su gailesčiu žvilgčioja į 
smailių kaulų kumelę ir jame kyla abejo
nė, ar ji ištvers iki vakaro.

Tačiau nedelsęs atsižymi varsnas dirvos 
ir pradeda arti. Vos spėjus pirmą vagą 
nuvaryti iš beržyno išnyrančiam keli ūky 
pasirodo traktorius. Traktoriaus pasirody
mas sudomina visus kolchozo arėjus, ypač 
Norkų. Kolchozas jau senai laukė iš greti
mos Mašinų Traktorių Stoties atvykstan
čių trijų žadėtų traktorių. Tačiau jie nesi
rodė. Galiausiai vienas ryžosi atšliaužti. 
Netrukus paaiški, jog iš stoties išvykę du 
traktoriai, bet vienas 8 kilometrus pava
žiavęs sugedo: — trūkęs jam vikšras. Nor
kaus veide krypteli šypsena:

— Pasirodo, kad ir jūsų arkliai negeriau 
traukia už kai kuriuos mūsiškius. Mūsų 
kojas davelka nors į paskirtą lauką. .

Jaunas traktorininkas nieko neatsakė. 
Jis prie traktoriaus prikabino penkis plū
gus, dvejas akėčias ir paleido motorą. Po 
valandos, kolchozininkų tyliu sprendimu, 
jau buvo sugadintas gerokas plotas dirvos, 
nes vienas traktoriaus velkamas plūgas 
vertė baltą podirvio žemę, kitas tik pro
tarpiais lietė dirvos paviršių. Dirva, trak
toriui praėjus, darėsi nelygi, duobėta. Jos 
nepajėgė sulyginti nė velkamos akėčios.

Norkus nė nenorėjo pažvelgti ton pusėn, 
kur Traktorius gadino derlingą dirvą. Jam 
buvo aišku, kad traktoriaus suknistoje vie
toje rudenį derliaus nebus. O derliaus ne
buvimas atsilieps kiekvienam kolchozinin- 

kui. Gali tekti už darbadienį grūdų gauti

Amžių eigoje katalikybės taktika kito. 
Bet anuo metu įminti pėdsakai liko. 
Atsisakyta inkvizicijos, kuri taip pat 
Romos buvo laiminama, taip pat atsisa
kyta kariniais žygiais skleisti krikščionybę.

Buvo laikas, kai katalikybės vardu vyko 
Lietuvos lenkinimas. Tos akcijos pasėkas 
jaučiame dar ir šiandien. Vėliau Lietuvos 
dvasiškijose buvo padarytas aiškus posū
kis lietuviškan kelin. Valančius, Maironis, 
Vaižgantas ir visa eilė dvasiškių tapo di
džiaisiais lietuviškojo gyvenimo ramsčiais. 
Jie apgydė nemaža žaizdų, iš svetur ėju
sios katalikybės vardu Lietuvai atvertų.

DRAUGO priekabiavimas yra lygus ieš
kojimui lazdos, kuri paprastai turi du galu. 
Įvykusio fakto paminėjimas dar nereiškia 
kokio nors puolimo, kaip kad DRAUGAS 
linkęs manyti.

Ieškant priekabių, jų visada galima ras
ti. Antai ankstesniame numeryje tasai pat
sai DRAUGAS, ramstydamasis BRITANI
JOS LIETUVYJE po slapyvardžiu pasislė
pusio autoriaus susirūpinimu dėl ALTORIŲ 
ŠEŠĖLY jaunimui netinkamumo, bandė 
save įtikinti, kad TREMTIS leidžia ne to
kius veikalus, kokių DRAUGAS ir jo kai
mynai norėtų.

Gi Amerikos lietuvių vienuolių leidžia
mame DARBININKE skaitome tokį „au- 

ne kilogramais, bet gramais.
Beviltiškai Norkui begalvojant apie bū

simą derlių kelyje pasirodo keli vežimai 
Jie atvyksta čia atlikti pavasario sėjos dar
bus. Traktorius jau geroką žemės plotą, Iki 
pievos, netvarkingai suvertęs. Vežimai su
stoja dirvos pakrašty. Vienas jų atvežęs 
trąšas, kurios buvo pakrautos artimiausio
je stotyje. Sis vežimas, su trąšomis, važiuo
ja per suartą dirvą. Jame stovi vyrai ga
balais supuolusias trąšas svaido ant arimų 
ir juokauja: — Gegužės 9-sios garbei.

Norkus žiūri į gabalais mėtomas trąšas ir 
jam darosi skaudu, lyg tie gabalai patai
kytų į jo kaktą. Naudos iš tokio tręšimo. 
— mąsto Norkus, — tikrai nebus.

Geroką plotą supuolusiomis į gabalus 
trąšomis apmėčius, trys vyrai pasiima sė
tuves ir pradeda sėti miežius.

Norkus galvoja: — dar daug ko šiai dir
vai iki paruošimo sėjai trūksta. Bet niekas 
jo neklausia ir visi stengiasi spėti laiku 
atlikti iš aukščiau nustatytą planą.

Išsišakojusiais kaulais kumelė dešinėje 
reikalauja vis dažniau paraginama. Ga
liausiai ji ir raginimų neboja. Arklys šalia 
jos. nustojęs talkininko, taip pat daro daž
nus sustojimus. O Norkaus galvoje kyla 
bugščios mintys, kad šitaip ardamas jis 
per dieną neatidirbs nė pusės darbadienio. 
Arklius jis vis ragina prie spartos ir ret
karčiais meta žvilgsnį į pagal užsakymą 
atliekamus pavasario sėjos darbus.

Saulė įsikaria į aukštumas, ruošdamasi 
skelbti pietų metą Norkaus suartos nežy
mios varsnos. Jis bando arklius paraginti, 
bet kumelė vis daugiau sauvališkai stovi
niuoja, kol, pagaliau, susverdi ir parkrenta 
ant arimo. Ji suklumpa ir nė nemano kel
tis. Norkui aišku, kad jis vienas jos ne
prikels. Eina pas dirbančius kolchozinin- 
kus ir prašo patalkinimas nusilpusiam gy
vuliui pakelti. Niekas apie tai nė nenori 
girdėti Kiekvienas stengiasi, kad bent žy
mesnę darbadienio normą atidirbtų. Nor
kui grįžtant prie sukritusio gyvulio, greta 
kurio ramiai, nuleidęs galvą, stovi kitas.

besikalbant
klėjamai“ nuteikiantį vaizdelį:

„Jie nusirengė ir atsigulė, besiglamonė- 
dami ir besišnekėdami. Jie prisiglaudė vie
nas prie antro ir pajuto kažką nuostabaus, 
ko jie ligi šiol niekada nebuvo pajutę, kas 
į nieką ligi šiol nebuvo panašus, visiškai į 
nieką...

Ir ji atsidavė savo numylėtam. Kaip 
neišpasakytai gražu, kaip dieviška buvo 
atiduoti jam viską, ką ji turėjo. Ji įkando 
savo dirbtiniais dantimis, taip kad jam net 
galva apsisukę..

Šitokių aktų aprašymų nerasit nė viena
me TREMTIES leidiny. O gal jie veikia 
auklėjančiai tik tuo atveju, kai spausdina
mi katalikiškam leidiny?

TREMTIS manytų, kad jei būtų sugeba
ma jos „mokytojų“ skirti, kas yra litera
tūra ir kas yra istorija, tuo atveju būtų 
buvę išvengta ir šitų pasikalbėjimų.

Be kita ko DRAUGAS su savais kaimy
nais TREMTĮ norėtų matyti taip manan
čią, kaip jų manoma. Čia ir vėl susiduria
ma su sunkumais: — DRAUGAS yra kata
likiškas, o TREMTIS lietuviškas laikraštis, 
dėl to jiems sunkiau susiprasti -..

Simas Miglinas, 
TREMTIES REDAKTORIUS. 

jį sutinka darbų prižiūrėtojas — brigadi
ninkas. Jis atėjo pasižvalgyti, kaip eina 
darbas, ar bus įvykdytas planas. Norkui 
pasiaiškinus brigadininkas pavaro 5 kol- 
chozininkus padėti pakelti atsisakiusį dirb
ti arklį. Jie darbuojasi kelioliką minučių. 
Pagaliau kumelė pakeliama. Norkus ant 
pievos pavedėjęs jai numeta pluoštą šiau
dų. Kumelė apsidairo ir, atsigulusi prie 
pamestų šiaudų, nenoriai pradeda juos 
kramsnoti.*

Darbų prižiūrėtojas įsako Norkui likusį 
vieną arklį kinkyti į akėčias ir pradėti 
užakėti pasėlius.

Netrukus prasideda pietų metas. Norkus 
arkliui pameta šiaudų, o pats, atsisėdęs ant 
numestų pakinktų, išsitraukia iš kišenės 
sausos duonos riekę ir pradeda pietauti.

Pietauja ir kiti arėjai. Tik traktori
ninkas, nors ir nearia, neina pietauti, o 
kažko bėgioja apie traktorių. Norkus greit 
suvalgo duoną ir jam kyla noras nueiti 
pasižiūrėti, kuo bus susirūpinęs traktori
ninkas. Pasirodo, kad dviejų plūgų sulūžta.

— Turbūt dėl to, — sako priartėjęs Nor
kus, — kad ar tik nepergiliai bus arta.

— Ne gilus arimas kaltas, bet tie pra
keikti akmenys, — keikiasi traktorininkas.

*
Pasibaigus pietų metui Norkus toliau 

akėja pasėlius. Juo toliau, juo daugiau jo 
kojos vargsta. Sunku vaikščioti traktoriaus 
nelygiai suartu lauku. Bet jis skendi savo 
mintyse ir aptingstantį arklį vis ragina.

Kai saulė sėda ant miškų viršūnių, Nor
kus, žvilgsniu išmatavęs atliktą darbą, 
krūptelia: — jis tegalės rudenį tiek būti 
atlyginamas, kad sunku ir nuo bado gin
tis. Ir nebus kalti prastai šėrikų nušerti 
arkliai, bet jais arusieji.

Norkus vežimą prikabina prie trąšas at- 
vežusio vežimo. Taip pat ir paeinantį ark
lį. Gi kumelę paragina keltis ir nutaria 
takeliais bandyti ją parvesti kolchozo ar
klidėn. Kumelė, nors ir tingiai, bet šį kar
tą paraginta atsikelia. Iš lėto Norkus eina 
takeliu, iš paskos vilkdamas išvargusį gy
vulį. Jo galvon skverbiasi sunkios mintys. 
Dėl blogai prižiūrėtų arklių maža padary
ta darbo. Blogai traktorininko suarta žemė 
duos blogą derlių. O rudenį jie turės nu
kentėti. Mintys vis daugiau, kartu su artė
jančia prietema, sunkėja, o kelias ligi ar
klidžių, o paskiau iš jų iki namų tolimas. 
Toks pavargusiam Norkui atrodo tolimas, 
tarsi vos pasiekiamas.

Kai giliose sutemose pagaliau Norkus 
pasiekia namus, jį ant slenksčio su ašaro
mis akyse pasitinka žmona. Jis krūpteli: 
bene vėl bus buvusi krata dėl keno nors 
įmintų pėdų.

Ne. Pasirodo būta užėjusių raginti pasi
rašyti valstybinę paskolą. Norkienė atėju
siems parodžiusi apiplyšusius vaikus. Ta
čiau jie nekreipę dėmesio ir, kumščiais 
daužydami stalą, reikalavo pasirašyti pas
kolos lakštus.

— Aš aiškinausi, kad -iš kolchozo nieko 
negauname, o parduoti neturime ką. Ir be 
paskolų teks badu numirti.

Po šių žodžių atvykusieji pradėjo gra
sinti uždarysią į kalėjimą. Kitas sako: — 
geriau sušaudyti. Vis vienu banditu bus 
mažiau. Grasinimais Norkienę privertė pa
sirašyti valstybei paskolą.

Sulaukusi vyro, ji pravirksta gailiomis 
ašaromis, nes žino, kad jie niekada negalės 
tos paskolos sumokėti. Norkus žmoną ra
mina: — kad kaip nors gal ir išsiversiu, 
tačiau ir jį slegia vis tamsesnės mintys.

Ateina naktis. O ar po tokio pasikalbė
jimo neapsilankys garnizono kareiviai, 
kaip jau apsilankė pas daugelį kaimynų, 
kurių jau nėra.
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liais suspėti pas ją, per permestus per upę laiptus.
Dabar tik ji susikaupė ir pradėjo visai šaltai galvoti.
Prasidėjo kova.
Kova tarp miesto išgverėlio ir sveikos sodžiaus mer

ginos. Buvo rungiamas! be žodžių. Kartais galėjo atro
dyti kuriuo paikių žaismu. Vis dėlto ji buvo veik visai 
nuoga. Jis norėjo ją nugalėti ir paglemžti ant žemės. 
Kova buvo ilga ir kokti.

Nieko nelaukdama, drebančiomis ir suvertomis lūpo
mis, nutaikiusi valandą, ji priartėjo ir kiek galėdama 
švetystelėjo savo stipria kumštimi jam į akį. Taikiklis 
buvo geras. Valandėlei jis griebėsi savo pažeistos akies. 
Damos būta temperamentingos. Jaunikis įnirto Šiaip 
gana aristokratiškas, nuolat išprunkšdamas nemaža 
rusiškų balsų, kurių nedorybės Anelė nė negalėjo su
prasti, pavertė ją ant žemės. Jau perblokšta, ji suleido 
dantis į jo ranką. To užteko.

Baigta. Ji bejėgė. Ji viena. Ji gynėsi.
Straktelėdamas iš pykčio ir savo sopama akim Jis 

dar piktai bakstelėjo moteriškei batu į šoną.
Atsidūrusiam čia iš kaukaziško pasviečio žmogui 

akis vis dėlto maudė. Jis net nematė kaip reikiant tos 
skaisčiosios gamtos ir skaisčiųjų takų grįžti namo

Visai išjungta valia ir bejėgė Anelė atsikėlė
Ji liko nubausta. Iš išgąsčio jai kaktą gėlė. Žiūrėti 

į gamtą jai buvo šiurpu. Taip pat buvo šiurpu ką nors 
spręsti.

Ant vieno žydų antkapio buvo iškaltos dvi užlauštos 
rankos akmenyje.

— Ar priekaištauja jos, todvi rankos? Laimina? Ne! 
Šios dvi rankos ją prakeikia.

Bet gamta buvo galingesnė už ją. Ji buvo tik men
kas žmogus. Gamta gyveno savo gyvenimu. Ji — savo. 
Kad ir skaudžiu šį kart. Kaip jaučia gamta? Ar ją, 
pavyzdžiui, atjaučia. Ji negalinti visados likti viena su 
savo sopuliu ir visai išsijungti iš gamtos. Reikia gy
venti.

Krioklių išgraužto padubysio eglės buvo tokios auk
štos. Kaip ir nekasdieniškos Šiandien. Tomis savo aukš
tomis viršūnėmis žiūrėjo į dangų ir jos viską matė. Jos 
buvo ramios, kaip riterių graviūrose piešiamos.

Kiek kartų čia, padubysiais, vyko istoriniai mūšiai Ir 
istoriniai žmonių subuvimai. Įvykdavo ištisų kariuo
menių susidūrimai ir pavienių riterių susitikimai. VI- 
sokeriausi susikovimai bei bėgimai, kiek arklių kano
pos įkerta.

Kunigai rusų buvo čia kariami už žmonių raginimą 
sukilti prieš engėjus.

Ir riteriai jodavo ant baltų arklių.
Jųjų pirmųjų pirmasis, kovojąs amžinai ir visur už 

tiesą, pats galingiausias ir nenugalimas riteris — ne

eina po velniais. Būti kunigu, tai tik pasiekti per kan
čias. Jis buvo dorų principų žmogus.

Jam net šalta pasidarė.
Ir dabar reikėjo veikti ir sakyti. Anelė buvo čia 

pat, prieš jį. Kaip išlieta. Jis patraukė ją arčiau savęs. 
Ji net atsišliejo nuo jo.

— Sakyk, ar Tamsta tekėtum už manęs?
— Šiandie aš galutinai klausiu. Aš — nutariau.
— Gana tų žodžių, ten ir atgal. Ir pauzių Ir neda- 

sakytų žodžių. Aš noriu tikrumo. Aš perkamantinėjau 
galutinai, užtat ir klausiu taip staigiai.

Anelė turėjo laiko nusistebėti. Ji sunkiai žlegtelėjo 
ant suoliuko. Žinoma, žinoti ji žinojo apie ką kalbama.

— Aš galvuojau ir pergalvuojau. Būti kunigu, tai — 
visko atsisakyti. Ar ne? Žinoma, ir aš tą galėčiau pa
daryti. Jei būčiau visai neapdairus. Bet aš nesu veid
mainys. Tamsta pastojai man kelią. Tamsta gerai tą 
žinai. Juk kalbėjome ir perkalbėjome. Noriu gyventi!

— Ne! Nė į tą pusę, — visai jau nestilingai atsilie
pė Anelė.

Ji buvo sukniubusi. Nelaiminga pasidarė, tokia ma
ža kaip vaikas. Bet ką ji galėjo pasakyti, kai jai buvo 
uždrausta dabar net kalbėti.

— Tuo būdu Tamsta mane suvadžiojai! Ir visą lai
ką... — šūktelėjo Amžius.

Abu ilgai tylėjo.
— Tamsta vesk ją! — Sarkastiškai nurodė Anelė į 

tolėliau sode staigiai atsiradusią giminaitę. Irgi Anelės 
vardu.

Giminaitė buvo atėjusi šventadienio popiečiu.
Tokia nepaprasta. Sode sau gūžinėjo, lyg nepapras

tas gėles, blogo ar gėrio pažinimo vaisius, skindama. 
Tokia nekalta prieauglė. Drūtuolė. Apskritumai jai 
veržėsi ten, kur nereiktų jiems šiame amžiuje veržtis. 
Jokiais siuvėjo sugebėjimais nesuvaržomi. Jų tiesiog 
negalima buvo suvaldyti. Šioji prieauglė vengė darbo 
iš mažens. Duktė tokių pat ūkininkų, tik mažiau pasi
turinčių, kaip Anelės tėvai. Ji ėjo mieste „klases“ ir 
tuoj išponėjo. Darbo, darbo įrankių — net pačiu dar
bymečiu tos sąvokos jai išbyrėjo iš jos švelnutės gal- 
’vos. Vieton to į galvą buvo įkišami keli, gyvenimui vi
sai nereikalingi, dėsniai ir kelios trapios sąvokėlės.

Ji visuomet vaikščiojo savo miestietiškais rūbais, 
laikui bėgant imančiais vis stipriau ją veržti ir var
žyti. Eidama po laukus, kartais ištardavo broliams:

— Šienas!
— Ak — arkliai...
Bet taip keistai ir įmantriai, tarytum balerina kokia 

po pievas „šoktų". Net broliams buvo koktu. Dažniau
siai tačiau sėdėjo su lengvesnio turinio knyga, bet ne

ikeistinas Don Kichotas. Su daugeliu jautrios sielos 
ažesnių donkichotų.
Eglės ūžė.

Daug paslapčių slepia Padubysio šlaitai.
Dabar eglės tokios tamsios ir rūsčios. Ji ir anksčiau 

bus girdėjusi, kad medžiai žmogų atjaučia. Dabar ji 
pati pajuto, kad tai tiesa.

Anelei sopėjo širdį.
Nepajėgdama pakelti galvos iš tamsių žolių, ji tema

to tik šių nejaukių kmynų ir puplaiškių neprielankias 
viršūnes. Žiogai visur skraido. Zvimbtelėjo skaidri žiog- 
palaikio gaida, kaip šūvis, ar kaip gitaros išplėšta sty
ga. Jokių horizontų gamtoje.

Stirnos skubotumu pašoko Anelė. Rūbai jos nutėkš- 
ti čia pat. Iki jos sodybos kelios varsnos. Bet tokia aiš
ki diena. Kaip matai ji įsivilko į savo rūbus.

Ji dabar girdėjo skambant bažnyčios varpus. Žmo
nės dar staigiau atsiliepė keliais posmais, eidami apie 
bažnyčią. Vėjas atnešė per erdvę išrovęs tą tolimą 
bažnytinę giesmę ir vogčiomis ją jai padovanojo.

Jau ir jųjų žemės plotas. Ji — namie.
Ją pasitiko, į seną ąžuolą įkeltas, rūpintojėlis. Jokio 

įspūdžio. Nei jai, nei jam. Nes jis buvo šaltas.
Šį sekmadienį pirkinių Anelė motinai neatnešė.
Apsitvarkiusi kiek išėjo į sodą ir sode sutiko klie

riką Silvestrą Amžių. Tokį gražų ir statų vyrą. Jis ga
lėtų prilygti ir karininkui.

Klierikas ėjo į ją ir kažką linksmo kalbėjo.
Anelė sustabdė jį savo žodžiais:
— Tamsta mieste, matyti, daug ką nauja būsi 

pramokęs.
Klierikas varėsi per braškių plotus.
— Būtent?
— Ūkininkams mindžioti braškes.
Klierikas tuojau davė šuolį į šalį.
— Juk čia mudu turėjome šiandien susitikti?
— Galbūt. Daug čia kunigų ateina.
— Aš dar ne kunigas.
— Būsi...
— Dėl Tamstos kaip ir atėjau. Ir laukiu. Laukiu.
Jis buvo jaunas, drąsus ir šviesios minties žmogus. 

Jis galėjo staigiai sumobilizuoti visą savo nebemažą 
intelektą. Šį kartą dėl jos. Gyvenimas buvo jo Ir, deja, 
prieš jį. Jis per kelias nemigo naktis ir rūkomų papi
rosų padedamas nutarė. Primo: kad visuomet turi bū
ti teisingas su savim ir, secundo... O jo jis ilgai nega
lėjo surasti.

— Secundo! Vesti Maklioraitę...
Pasidaryti doru ūkininku ir — medžioti. Koks iš 

jo kunigas?
Amžius matė, kaip jis puola į bedugnę. Kai viskas

sunkia, kad nevaržyt jos galvos. Knygą pasidėdama 
ant savo stambių ir vis stambėjančių blauzdų. Ji, iš
ties, darėsi dikta.

Tokiu pat būdu bežengdama sode ji užšoko dabar 
ant giminaitės.

Ji visai nė nemanė pasišalinti nuo tos temperamen
tingos scenos, įvykusios taip staigiai, kur žodžiai ta
riami taip, kaip jie turėtų būti tariami. Ir kur mostai 
nesuvaldomi. Priešingai, miestietė, bebliksnodama savo 
akutėmis priėjo prie diskutuojančių, ir visai manierin
gai pasisveikino su jais:

— Ar aš Tamstos netrukdau? Sveikas kunige Am
žiau. Sveika „sesute“ Anele.

Ir dar už tą pačią kainą pridėjo: „Ak, koks čia pui
kus reginys į Paegliškius“!

Kunigas norėjo ją užmušti. Jei to nepadarė, tai tik 
dėl teologinės disciplinos, kurioje jis buvo didžiai įsi
smaginęs savo dideliu valios susikaupimu. Tačiau abu 
bekovoję žmonės sužvilgo, kaip kokios viršgamtinės jė
gos pritrenkti. Ir abu valandžiukei aptilo.

Anelė buvo visai išbalusi, kaip žado nustojusi. Pik
tai žiūrėdama į Amžių ji dar kartą pasakė:

— Vesk tamsta ją! Ji tai tikrai tamstai tiktų... 
Tamstos gyvenimui palydėti.

— „Ją?“ Nuolat tamsta sakai. Argi nuo to tamstai 
pasidarytų lengviau?

Daugiau Anelė neišlaikė. Užsidėjusi rankomis veidą 
nubėgo į prieklėtį ir prapliupo pačiomis nesuvaldomo
mis moters ašaromis. Tai buvo jau antrą kartą šian
dien.

Jie buvo vėl vienu du.
— Bet tamsta! Juk tamsta pati čia būsi paskyrusi 

vietą. Reikia galutinai baigti ir išsiaiškinti. Ką gi aš 
dabar vienas galiu padaryti.

Amžius nesivaržė, jis kalbėjo iš širdies.
Bet prie jų po valandėlės vėl tyliais žingsniais pri

siartino „sesutė“ Anelė, kaip kokia neatlimpama liga.
— Verkia mano sesutė?! Verkti nesveika, — gimi

naitės akutės dar daugiau sublyksnojo. — Atsiprašau, 
gal aš savo buvimu trukdau, bet aš pastebėjau: verkia, 
— ji dabar buvo dar daugiau nesąmoninga, negu pa
prastai merginai yra leistina. Nors iš prigimties ne 
tokios jos butą. Joje būta net druskos. Bet dabar visi 
tie miestietiškos kilmės mirkčiojimai ir dirbtinumai 
buvo pasigailėjimo verti dalykai. Dabar niekas jos ne
sigailėjo.

Ji savo išsiilsėjusia galva surezgė kaž ką panašu 1 
sakinį.

— Atsiprašau, gal aš ne taip supratau- „vesti" ma
ne? Bet tekutė man dar negalvoję. Pirma reikia gyve* 
nimui pasiruošti...
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Gyvenimo patogumai tolimoje praeityje
Parakas ir spausdinimo būdas — du 

keisti dalykai, kurie laikomi Vakarti civili
zacijos pagrindu, bet abu yra neeuroplniai. 
Jie išrasti ir išplėtoti Rytuose. 1200 metais, 
netoli Šanchajaus, viena kiniečių spaus- 
tuvinikų šeima jau vartojo molio paskiras 
raides spaudai. Maž daug tuo pačiu laiku 
korėjiečiai liedinio metalines raides. Dar 
nuostabiau — muziejuose yra knygų, 
spausdintų sudedamomis medinėmis rai
dėmis Indijoje keletą Šimtų metų prieš 
Gutenbergo gimimą.

Mūsų laikų teisininkai, pavargę bestudi
juodami modernius komplikuotus {staty
mus, gali pasigerėti Hamurabio Kodekso 
paprastumu. Sitam Kodekse, rašytame 2000 
metų prieš Kristaus gimimą, yra pagrindi
nis bylų eigos suskirstymas į nuosavybės 
ir asmens reikalų skyrius, kuriais remiasi 
ir mūsiškė iš romėnų paveldėtoji teisė. Sis 
kodeksas, be kita ko, pasižymi tikru žmo
niškumu, ypač draudimu skriausti bejėgius 
žmones. Iš šio Kodekso yra kilęs ir Bibli
joje išreikštas nuostatas, numatąs bausmę 
būti sudegintam ant laužo už svetimoteria
vimą su uošve.

Prekybininkai pagrįstai gali didžiuotis, 
kad jų naudojamas mokėjimas dalimis 
yra labai senas. Gasuro lentelės, rastos ne
toli Kirkuko, rodo, kad 2180 metais prieš 
Kr. toks būdas jau buvo plačiai naudoja
mas.

Ir elektros atradimas ir panaudojimas ne 
mūsų laikų nuopelnas. Neseniai susekta, 
kad prieš 3000 metų egiptiečiai naudojo 
drėgnas celes elektros srovei gauti, reika
lingas elektrolitiniu būdu metalą sida
bruoti.

Net tokie dalykai, kaip betonas, drabužių 
sagos ir infliacija — nemodernūs. Jie jau 
prieš pusantro tūkstančio metų buvo žino
mi Romos imperijoje, nes anuomet, Diokle- 
danui valdant Romą, buvo nuvertinti pi
nigai.

Daugumas mūsų žino vieno arba kelių 
moderniųjų išradimų pirmtakus, bet retas 
kas žino, kad senovės žmones daugely sri
čių: socialiniam gyvenime, technikoj, že
mės ūky ir mene buvo pasiekę tokį ly
gį, iki kurio mums dar toli gražu. Sunku 
patikėti? Štai keli pavyzdžiai:

Dar prieš parako panaudojimo laikus, 
Afrikos širdyje buyo milžiniška Negro im
perija, išsiplėtusi nuo Timbukto į šiaurę, 
iki pat Sacharos pakraščių, gudrių vergų 
pirklių arabų talkininko valdoma. Šioj im
perijoj veikusios audyklos dešimtame ir 
vienuoliktame šimtmetyje audė puikiausių 
spalvų aksominius audinius. Pačiame Tim
bukto mieste gyveno apie 200 000 žmonių 
(šiuo metu ten yra apie 7000 gyventojų). 
Šio miesto svarbiausios gatvės iš abiejų’ 
pusių turėjo keturių eilių medžių alėjas. 
Kiekvienų namų durų stulpai buvo pa
puošti gražiais drožiniais, o svarbieji vals
tybiniai pastatai — brangakmenimis. Buvo 
paplitęs raštas, rašytas suprastinta abėcėle. 
Žemės nuosavybės ir nenusavinimo prin
cipas žymėjo imperijos kultūrą, moraliniu 
atžvilgiu daug aukštesnę už mūsiškę.

Dabartinės Indijos gyventojų higienos 
sąlygos yra labai prastos. Tuo tarpu ar
cheologinės iškasenos, netoli Karačio (Pa
kistane), senovės Mohenjo — Daro miesto- 
vietėj parodė, kad šis miestas buvo gerai 
suplanuotas. Jame būta plačių gatvių, 
aukštų pastatų ir gerai įrengto kanalizaci
jos ir vandentiekio; vonių būta bevelk 
kiekvienuose namuose. Kuomet tai buvo? 
Maždaug 3000 metų prieš Kr.

L. Mum f or d'as savo knygon „The Cul
ture of Cities“ įdėjo šešioliktam šimtmety

statyto darbininkams pigaus namo pa
veikslą ir aprašymą. Sį namą statė vokie
tis labdarys J. Friggeris. Sis namas, pasi
rodo, visais atžvilgiais geresnis už dabar, 
panašaus tipo darbininkams statomus na
mus, išskyrus vandentiekį ir apšvietimą. 
Ir šiandien dar šis namas yra gyvenamas. 
Kas norėtų lažintis, kad modernieji Ciak- 
gos veteranų namai tebestovės ir bus gy
venami po 300 metų?

Daugiau, kaip prieš 1000 metų inkai sta
tė vandentiekius. Vieno tokio jų vanden
tiekio likučiai, apie 75 kilom, ilgio, dar ir 
dabar yra Peru valstybėje, Chicamos slė
ny. Sį vandentiekį statant reikėjo paša
linti penkis milijonus tonų žemės. Moder
nieji Peru užkariautojai ispanai net ne
bandė šio vandentiekio atstatyti. Ne vien 
tik vandentiekis Inkų imperijos, bet su
sisiekimas, žemės ūkis ir visa kultūra bu
vo griuvėsiais paversta. Ispanų, kaip inkų 
užkariautojų, kuriamieji darbai nė vienu 
atveju neprilygo tiems kūriniams, kuriuos 
jie sugriovė.

Be abejonės, meno išraiškos formos dabar 
pranašesnės už senovės. Tačiau yra žino
vų, kurie teigia, kad ir šioje srity viskas, 
pradedant senovės Egiptu į mūsų laikus 
eina menkyn. Pagaliau, kam ribotis Egip
tu? Urvų sienose, netoli Montignac, Dor- 
dogneje, Prancūzijoje, yra išpiešti gyvūnų

Realioji Amerikos politika ir Vokietija

paveikslai. Jie, trijų matavimų perspekty
va vaizduoja gyvūnus, kurie mums žino
mi tik iš randamų suakmenėjusių liekanų. 
Meno kritikai teigia, kad šie paveikslai 
savo dvasia, jautrumu ir linijos trumpumu 
prilygsta geriausdems, kokius mes galėtu
me panašia technika pateikti. Kas šiuos 
paveikslus piešė? Menininko pavardė ne
žinoma, nes jis mirė prieš 25 000 metų.

Žemės ūkio kraštų mažėjąs derlius su
daro nemažą problemą dėl nepakankamo 
maitinimosi ar net bado grėsmės atžvilgiu. 
Daug autoritetų, iš nauja atrasdami Mal- 
tusą, kartoja, kad žemė gali išmaitinti tik 
labai aprėžtą žmonių skaičių ir kad mes 
jau prie tokios ribos artėjame. Tuo tarpu 
archeologai gali nurodyti daug žemės plo
tų, kurių dabartinis mažas derlius gali bū
ti padidintas iki to pat aukščio lygio, kokį 
buvo pasiekę ten gyvenę senovės žmonės. 
Pereitų metų viename Amerikos Inžienerių 
Draugijos biuleteny sakoma, kad-

Pirmasis istorijoj žinomas didelio masto 
žemės drėkinimas yra atliktas Tigro ir 
Eufrato upių slėnyje. Jo dėka, ten buvo su
daryta sąlygos 50 milijonų žmonių gyventi. 
Kai kurie, 150 m. pločio kanalai yra statyti 
5000 metų prieš Kristaus Gim. Šiuo metu 
tam slėny gyvena tik 8 milijonai žmonių. 
(Science Digest.)

(Atkelta iš 2 pusi.)
Lipmannas, išanalizavęs JAV padėtį su 

Vokietija, apibudinęs Adenauerį ir Schu- 
maną, sako: „Aš nematau prasmės, kodėl 
mes turime barti vokiečius jeigu jie stan- 
giasi išgauti kuodaugiausiai iš mūsų oficia
laus nesupratimo ir Vokietijos neįvertini
mo. Tai ne jie, bet mes (amerikiečiai), ku
rie priėmėm beprecedentinį ir fantastinį 
nusistatymą privesti besąlyginai pasiduoti, 
įvykdę begalinį sunaikinimą ir jų pažemi- 
ninimą, galėtum laukti, kad dviejų ar tri
jų metų laikotarpyje jie (vokiečiai) taptų 
lojalūs, aktyvūs ir ištikimi sąjungininkai. 
Jeigu jau kartą mes paskelbėm, kad lais
vas pasaulis negali būti apgintas be vo
kiečių, tai tuo mes jau juos pasodinome į 
vežimą. Ir tol, kol jie sėdės tame vežime, 
ir tol, kol atrodys, kad be jų kariuomenės 
negalima apsieiti, mes neturime nei tei
sės nei pagrindo laukti, kad vokiečiai būtų 
didesni altruistai už kurią nors kitą tautą, 
kuriai būtų paskelbta, kad nuo jos pri
klauso civilizuoto pasaulio likimas“.

AMERIKOS PARAMA VOKIETIJAI.
Pagal Marshal lion planą vokiečiai gavo 
arti trijų milijardų dolerių. Vien tik butų 
statybai vokiečiai iš viso yra gavę 142 
milionus dolerių. Bonnos vyriausybė prie 
kiekvienų dviejų vokiečių markių, įdėtų 
butų statybon, pridėdavo po markę iš 
Marshallio plano sumų. Iš 100 000 pastaty
tų gyvenamų vienetų 30 000 vokiečiai pa
statė naudodamiesi Marshallio plano sub
sidijomis (Stars & Stripes, 3 vasario 1952). 
Tokia pat proporcija einama toliau. Kita 
pagal Marshallio planą gautų pinigų dalis 
eina pramonės atstatymui.

Be to, JAV dovanojo Vokietijai 2 mili
jardus dolerių skolų (iš 3,2 milijardų), pas
kolos būdu gautų po I-jo Pasaulinio Karo. 
Tie du milijardai nurašyti sugriauto Vo
kietijos ūkio atstatymui. Likusi 1,2 mili
jardų dolerių skola išdėstoma grąžinti me
tinėmis ratomis po 52 milijonus dolerių 
per 35 metus su 2,5’/o (Stars and Stripes, 
10. X. 1952).

AMERIKOS KOMISARO NUOMONE. 
Aukštasai JAV komisaras Vokietijai Mc. 
Cloy savo aštuntame metų pranešime Va- 
šingtonui dėl Vokietijos sako: „Vokiečiai 
išvystė okupacijos nuovargį lydimą rimto 
nepasitikėjimo okupacinės valdžios gera 
valia ir gera intencija. Vidutinis vokietis 
ar darbininkas, redaktorius ar partijos ly
deris yra nusistatę nekantriai prieštarauti 
prieš suvaržymus, kurie pažeidžia, jo pui
kybę, paliečia jo piniginius reikalus, tas 
viskas jam nesuteikia jokios prasmės. Šių 
tendencijų išvados yra tos, kad vokiečiai 
šiandien santykiuose su sąjungininkais 
yra linkę perdėti jų sunkumus ir neda- 
teklius, kad statytų perdldelius reikalavi
mus ir taip pat nuduotų nepakenčiamą 
padėtį, visai nepriderintą šių dienų Vokie
tijos būklei ir tikriems interesams.“

Toliau JAV aukštasis komisaras nurodė, 
kad nežiūrint Vokietijos pastovaus artė
jimo prie pilno suverenumo, čia yra rodo
mos stiprios ir dažnai neramumą kelian
čios tendencijos, stengiantis visą kaltę dėl 
dabartinių Vokietijos negalavimų suversti 
okupacinei politikai. (Stars and Stripes 
1952. XII. 11).

Nežiūrint praėjusių metų pabaigoje 
aukštojo komisaro savo pranešime pa
reikšto pesimizmo, šių metų sausio 24 d. 
Stars and Stripes korespondentui jis jau 
pareiškė, kad „artėjant okupacijai prie ga
lo, yra išvystomi nauji amerikiečių ir vo
kiečių santykiai, panašūs į įslgaliojančius 
santykius ginkluotų pajėgų su civiliais 
gyventojais JAV-bėse. Amerikos kariuo
menė Vokietijoje liks apsaugai, tokiems 
pat uždaviniams, kokius ji turi JAV-bėse. 
Ji bus įtraukta į bendrą reikalą, į bendrą 
draugystę su vokiečiais laisvam pasauliui 
ginti“. Toji koncepcija yra bandymas kelio 
santykiams išvystyti. Toliau minėto lai
kraščio korespondentui aukštasis komisa
ras pabrėžia:

„Kaip amerikiečiai namie simpatizuoja 
kareivių reikalams ir patogumui, taip pat 
ir čia yra pagrindo laukti iš vokiečių gy-

GAMTOJE PASIŽVALGIUS

Gyvybei pavojingi gyviai Brazilijos 
vandenyse

Brazilijos vandenyse, ypač Amazonės 
upėje ir kai kuriuose jos intakuose jau 
prieš kurį laiką mokslininkai pastebėjo 
nepaprastai plėšrią žuvį, kuri vietos gyven
tojų vadinama pyranha- (tarti — piranja). 
Tai nedidelė žuvis, turinti ilgio tik apie 30 
centimetrų, gi savo išvaizda kiek pri
menanti karpio formą.

Į šios žuvies plėšrumą ekspedicijas da
rančių mokslininkų dėmesys buvo atkreip
tas atsitiktinai. Kartą mokslininkai, tirią 
Amazonės iki šiol neištirtas sritis, pašovė 
gandro išvaizdos paukštį,kuris nukrito van
denin. Vos tik pašautas paukštis palietė 
vandens paviršių, kai staiga toje vietoje 
atrodo pradėjo virti vanduo ir po 30 se
kundžių visa nurimo, o vandens paviršiun 
iškilo baltutėliai paukščio griaučiai: — per 
tokį trumpą laiką kažkas sugebėjo nuo jų 
nuėsti mėsą.

Kitu atveju tyrinėtojai pašovė vandens 
kiaulę. Tuojau pat toje vietoje pradėjo 
tarsi virti vanduo, o netrukus vandens 
kiaulės baltutėliai griaučiai iškilo vandens 
paviršiun, kuris staiga nustojo kunku
liavęs.

Mokslininkai susidomėjo, kas Šitaip greit 
nuėda pažeisto gyvio raumenis. Buvo pa
gautas krokodiliukas ir, pritvirtintas prie 
vielos, nuleistas vandenin. Buvo pajustas 
vandenyje nepaprastas sujudimas. Kai po 
poros minučių bandyta jį iškelti paviršiun 
— krokodiliuko tebuvo palikęs skeletas ir 
jame įsipainiojusios dvi žuvys rausvais pil
vais, kurias vietiniai gyventojai vadino py- 
ranhomis. Tos nedidelės ir gana simpatiš
kai atrodančios žuvys buvo bandytos įkur
dinti dirbtiname akvariume. Paleistos pra
dėjo daužytis iš vienos pusės kiton, bet pa
mėčiusios esančios nelaisvėje staiga iškilo 
vandens paviršiun, jų spalva pradėjo tam- 
ventojų, kurių saugumo dėliai budim, pil
nai palankios ir tinkamos laikysenos.“

Iš tiesų vokiečiai prie savo suverenumo 
jau visai arti. Po Adenauerio kelionės 
Londonan šių metų vasario 18-20 d. ir da
lyvavimo trijų ministerių konferencijoje 
(Achesonas, Eden ir Schumanas) ir tos 
konferencijos rezultatu nėra pagrindo ki
taip manyti. Visa tai vokiečiai atsiekia 
Amerikos ir Anglijos besikeičiančios poli
tikos dėka, bet ne formaliais ar jurdiniais 
ginčais dėl Vokietijos atstovavimo, suve
renumo tęstinumo, kurie jiems buvo atim
ti, ar vadovaujantis kuriais kitais formalu
mais. Suverenumą vokiečiams grąžina ne 
juridinis, bet politinis kelias.

Šitomis mintimis baigiu JAV ir Britani
jos politikos kurso raidą. Dėl vietos stokos 
daug kas teko pasakyti labai suglaustai. 
Tačiau tikiu, kad skaitytojas galės susi
daryti tos politikos bendrą vaizdą ir sau 
pasidarys atitinkamų išvadų. Taip pat no
rėčiau manyti, gal būt pradėjo aiškėti, ko
kios nedidelės reikšmės didžiosios politikos 
fone turi tie formalumai, dėl kurių ginči
jamasi mūsų veiksniuose (Lietuvos Diplo
matijos šefo ir Vliko santykių klausimas).

Redakcijos pastaba: Redakcija ne su vi
somis autoriaus sugestijomis sutinka. Vo
kietijos politinės raidos kelias turi kitas 
priežastis ir jis vargu bau kartosis mažų
jų tautų atžvilgiu. Jei Vokietija ką laimi 
politiniu keliu, tai nėra tikra, kad būtinai 
šis kelias tiktų lietuviškus klausimus 
sprendžiant. Mažiesiems, neturintiems to 
svorio, ką didieji, bene geriausiai derėtų 
bandyti panaudoti visas galimas priemones 
kovoje dėl savo laisvės. Šitomis temomis 
ne kartą TREMTYJE buvo išsitarta. Ateity 
taip pat bus progos išsitarti. Red.

sėti ir netrukus jos užtroško. Po to moksli
ninkai padarė vandens baseiną, vandenį 
imdami iš tos vietos, kur buvo pyranhos 
pagautos. Buvo manyta, kad šios žuvys, 
baseine išalkusias, maitinamos pradės ėsti 
ir tuo būdu bus galima nustatyti jų plėš
rumas. Be to, tikėtasi baseine pripratinti 
pyranhas ir vėliau jų pargabenti į zoologi
jos sodus. Bet nieko mokslininkų pastan
gos nepadėjo. Baseine būdamas pyranhos 
ne tik nebandė nieko ėsti, bet, priešingai, 
kiek pasiblaškiusios netrukus kildavo van
dens paviršiun, pradėdavo tamsėti jų kūnai 
ir jos baigdavo savo gyvenimą. Mokslinin
kai įsitikinto, kad ši žuvis negalima pri
jaukinti akvariume. Po to buvo padarytas 
prietaisas fotografui vandenin nusileisti, 
kad jis galėtų nufotografuoti pyranhas, 
naikinančias joms nuleistą grobį. Tačiau 
reikalėjo ilgo laiko, kol šitokiu būdu pa
vyko plėšriąsias žuvis prisivilioti. Iš pra
džios jos nė nebandė artėti prie vandenin 
nuleisto gardo su stikliniu šonu, prie kurio 
buvo joms nuleidžiama skani užkanda.

Šitaip mokslininkams besidarbuojant 
įvyko šiurpus netikėtumas. Viena filmų 
bendrovė toje apylinkėje darė filmui nuo
traukas. Statistas turėjo vaizduoti bėgan
tį žmogų. Bebėgdamas staiga upės pakraš
ty jis slystelėjo ir pateko vendens srovėm 
Tuojau pat toje vietoje pradėjo vanduo 
kunkuliuoti. Įkritusis dar bandė ranka už
sikabinti už pasitaikiusio akmens, bet vel
tui. Netrukus jis panėrė vandenin. Kai pa
galiau buvo pasiekta ta vieta — vandens 
paviršiun iškilo žmogaus skeletas. Įkritusis 
buvo nuėstas plėšriųjų žuvų.

Galiausiai mokslininkams po ilgų bandy
mų pavyko pyranhas prisivilioti prie van
denin nuleisto įtaiso, iš kurio galima foto
grafuoti. Foto nuotraukos parodė, su kokiu 
įniršiu šios žuvys, iš pažiūros gražiai atro
dančios, puola auką. Vanduo pradeda kun
kuliuoti nuo jų žaibiškų judesių. Jos įmes
to pašauto gyvio nečiulpia, bet aštriais 
dantimis, kurių forma primena plaukams 
kirpti mašinėlės veikimo principą, bema
tant iki griaučių sunaikina aukos raumenis. 
Buvo bandyta nuleisti šviežios mėsos. Prie 
jos pyranhos visai neartėjo. Pasirodo, kad 
jos puola tik gyvas arba gyvybės žymes 
dar turinčias būtybes. Ypač pyranhos yra 
nepaprastai godžios ant šiltakraujų gyvy
bių.

Susipažinę su pyranhų godumu, moksli
ninkai jas pavadino „vandens hijienomis- 
arba kanibalinėmis žuvimis. Iki šiol dar 
nėra pavykę nė vieną pyranhą pripratinti 
prie gyvenimo sąlygų akvariuomuose, dM 
to šių žuvų negalima matyti nė vienam© 
zoologijos sode.

Pavergimo byla Amerikoje
Albana. 1949 metais iš Vokietijos | 

Jungtines Amerikos Valstybes imigravo 
tremtinių Pliskaičių šeima, kuriai darbo 
sutartis parūpino Piiskaitienės giminaitis, 
stambus Albanos valstijoj ūkininkas John 
Smigel.

Naujieji ateiviai darbo sutartis parūpi
nusio darbdavio giminaičio J. Smigel tuo
jau pat buvo aprūpinti darbu jo nuosava- 
mame ūkyje. Darbdavys ateivius reikalavo 
dirbti įvairiausius ūkio darbus ir dar vis 
pagrasindavo: — „Jei tik nedirbtumėt — 
tuojau pat aš j ūmi grąžinčiau Rusijon.“

Dabar Piiskaitis Albanos teisme iškėlė 
Smigel, buvusiam darbdaviui bylą už „pa
vergimą“ ir reikalauja sumokėti 25 000 
dol., plius atlyginti už darbą, nes darda- 
vys nieko nemokėjęs.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■<
Šeimininkas buvo žmogus paskaitęs. Jis rūpinosi 

pasiekti aukštesnes sferas. Draugavo su dar aukštes
niais už jį dvarininkais. UŽ tai ir laikraščius skaitė. Jis 
patogiai pažvelgė į ką tik iš pašto atneštą „Przegląd 
Poranny“. Į kurią dieną atsibastančio iš Varšuvos, sa
vo pavargusiomis kojomis į šį Padubysio kraštą. Iš to 
„poranny“, rytinis, nieko nebelikdavo, vieni tik juokai. 
Bet rimti dalykai nesensta. Laikraštyje juk visuomet 
liekasi raidės, sakiniai, sentencijos. Koks skirtumas, ar 
jos skaitomos iš ryto, ar vakare? Geros mintys am
žinos.

Dvi sensacingos žinios pagavo budrų šeimininko dė
mesį.

Senovės kryžiaus karų prieš saracėnus aprašymas 
Jeruzalę išvaduoti. O tai jau girtinas dalykas. Jei kas 
galima būtų prikišti, tai kad jie nedavė apčiuopiamų 
laimėjimų. Antra naujiena jau iš modeminių laikų: — 
kaip pagriovius užsodinti karklais. Laikraštis savo gar
be bei skaitytojų pasitikėjimo kaina tvirtino, kad jei 
užsodinti visus pagriovius visais pakeliais ir visur, kur 
tik tuščia ir nereikalinga žemės vietelė, kaip matai pri- 
dygsią tiek karklų — kad užteksią malkų visai žiemai. 
Ta|, naujiena! Tik kirsk ir kapok! Ir nereiksią auglių 
ginų gadinti. Girias galima bus paversti rastais — par
duoti jas.

— Atrodė, kad aš, — senas vilkas, — nežinočiau, 
koks čia daiktas ūkyje karklas! — Bet į tokį niekniekį 
visai anksčiau nekreipta dėmesio. Yra dalykų. Juos 
matai ir jų nematai. Iš tikrųjų jie įsidėmėtini. Ką reiš
kia mokytų žmonių klustelėti. — Jis visai nesigailėjo 
sumokąs tokią brangią prenumeratą už laikraštį.

Jei jis būtų paprastesnio kaulo parapijietis, juodnu
garis koks, tuoj iššautų šią laikraščiuose išskaitytą 
sensaciją visiems ir pirmiausia pasidalytų naujiena su 
kunigu. Kunigo žodis būtų paskutinis. Bet šeimininkas 
buvo tikrai aristokratas iš plauko ir sielos. Darydavo, 
kas jam patikdavo.

— Karakterio žmogus!
Dažnai pabrėždavo santūrių linijų žmona.
Kartais jis būdavo net akiplėša. Kai apylinkės ūki

ninkai kreipdavosi kaip į išmintingesni, pasiteirauti, ar 
jau sėjos laikas, atsakydavo:

— Nusimauk kelnes, atsisėsk ant dirvos ir sužinosi!
Bet niekas apylinkėje neturėjo tiek daug bičiu

lių, kaip jis. Nes geros širdies buvo žmogus. Kad ir į 
didžponius krypstąs.

Moteriai padrąsinti jis pristūmė savo tuščią stiklinę.
— Galima ir išgerti! Jei kunigai negeria.
Bet žmonai toks elgesys nepatiko. Jai pakaitalas 

buvo nereikalingas. Pakaitalas, kuris geria. Visas klau
simas sukėsi apie kunigą, o jis čia su savo puodais ki
šosi. KarakterisH

Kunigas, susikaupęs kertėje, kūrė. Jis atmintinai 
vozojosi su savo nauju kūriniu. Jis net mostelėjo tak- 
tan savo plaštaka: taip, taip, taip! Kaip geras dirigen
tas, derindamas gaidas. Darbo jis turėjo daug. Jie vie
nas antram nekliudo, kunigas ir laikraštį beskaitąs 
šeimininkas.

Šiandien turėjo jau būti užbaigtas jo veikalas. Tik 
jį reikėsią gerai išbandyti.

Sūpuoklė dviem žmonėm, ant dviejų suolelių, vie
nam prieš antrą besėdint. Tik sėdėk ir supkis.

Kad tik kalvis galėtų pagaminti gerą rankeną su 
tekiniu ir kantais. Rankeną tampai ir supiesi. Besėdė
damas sau patogiai vietoje, galėtum įsiūbuot sūpuoklę 
kaip tinkamas. Būtų patogu ir malonu.

Jeigu kunigas gyventų turizmo, motorų, automobi
lių ir tolygių žmogaus žudymo ir kankinimo įrankių 
epochoje, jis tikriausiai prisuktų prie savo gaminio ko
kį motorą, kuris patogiai galėtų jį įsupti. Kiekvienam 
žmogui savo rūpestis. Bet jis gyveno ne tiek kultūrin
game amžiuje. Kunigas Borisevičius turėjo pasitenkinti 
primityvais, kalvio gaminamais.

Kunigo galvoje jau visu aiškumu sukėsi kalvio pa
gaminti tekinio kantai taktan jo įsibėgėjusių minčių.

Kol vyrai tylėjo, staigiai šeimininkei blykstelėjo ge
niali mintis:

— O gal serbentinių uogų dar kunigas?
Ta nauja muzika visai ištrenkė kunigą iš kūrybinio 

takto. „Serbentų uogienės?“ Nuo to, nuo serbentų, jis 
jau niekuomet negalėtų atsisakyti. Kūrėjų kūrėjas.

— Nuo serbentų uogų tai jau neatsisakysiu.
— Ir arbatos, gal?
— Ir arbatos dar.
Moteriškė triumfavo: kaip lengva su tais vyrais! Jie 

duodasi perkalbami. Kunigą jį irgi priskyrė prie vyrų 
parūšies.

— Tai ir man gal dar. Išgersiu irgi! — net pirm 
kunigo prisistūmė pilies valdovas.

Nekreipdama mažiausio dėmesio, šeimininkė visu 
iškilmingumu pripylė kunigui šviežios, gardžios arba
tos ir atmiešė privalomu kiekiu namie gamintų gar
dumynų. Viskas tais laikais gaminosi namie. Net žmo
nės. Nieko miestiško.

Serbentų raudoni rubiniukai vartaliojosi sirupe. Iš
lukštentos uoga į uogą. Tai vis Anelės darbas, išsiėmus 
iš plaukų kurią smulkutę špilkutę badyti kiekvienai 
uogai į pasturgalį ir išdarinėti visus vidurius, kad tik 
skaisti lukštelė teliktų. Kol prisikops to egiptiško dar
bo visas dubenis, būtinai kupinas. Viskas tuomet Lie
tuvoje buvo kupina ir pilna. Paskui jau reikėjo įcuk
rinti, išlaikyti ir vėliau virti. Gražu žiūrėti, smagu 
ragauti.

Po tam tikros tylos, irgi gavęs gėralo, šeimininkas,

■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
sudėjęs pagarbiai savo laikraštį, įsijungė į pasikalbėji
mo kasdienybę:

— Nė klieriko šiandien nėra! Žinai, klebonijoj ne- 
davalgo — J žmonės išbėga. Bet matyti šiandien davei 
geriau pavalgyti..,

— Davalgo, nedavalgo — nežinau. Bet ištariu sau 
žodį ir sakau: „klierikas Silvestras Amžius“. Ir visaip 
galvoju. Bet tas klierikas ir man, senam žmogui, pasa
ko kartais kartesnį žodį. Ir nieko neatsakysi. Koks 
išeis iš jo kunigas? Nežinau. Ot, nežinau. Ir šiandien 
bus kur vėjais išdulkėjęs. Bet myliu tą neklaužadą.

— Tegu sau vaikšto. Nepaklys. O man — sūrio su 
medum!

— Kad Tamsta vis pirmas! Vely svečią paprašytum.
— O gal dar uogelę, prabaščiau? Žinai, Anelė mo

kėtų kitaip. Rūpestinga ji.
— Dar!
— Gal ir čia teiksis atsikraustyti tas būsimas mūsų 

kunigas. Klierikas. Kokie jo keliai ir kur — nežinau? 
Nežinau koks iš jo kunigas išeis. Nežinau ir tiek... 
Bet myliu. Iš tikrųjų jis man pristatytas prižiūrėti... 
Bet, žinai per darbus.

— Perdaug tačkų dirbi.
— Išeiti į kunigus nesunkus darbas. Bet išėjus, ku

nigu būti, tai darbas! —
Kunigas atlenkė savo ilgą pirštą su dar ilgesniu, 

gražiai prižiūrėtu nagu, kaip pas kiną. Iš didybės ku
nigas mėgo ilgus nagus.

Artisto temperamentu kunigas, dar kartą mintinai 
apžvelgęs savo kūrinį, pasakė:

— Taigi dar pagaminau vieną „tačką“, anot pono 
šeimininko... Gal kitą sekmadienį visi ateitumėte iš
bandyti ir pasisupti. Po mišių paslliktumėte papietauti.

— Pasisupti?! — Sugriovė šį kart ne visai paten
kintas šeimininkas.

— Padariau supyklą. Mechanišką! Šiandien bai
giau ...

— Ar sekmadienį?
Kunigas turėjo daug darbo ir daug rūpesčių, be 

abejonės. Tiek parapijoje, tiek savo dvare. Nors ūkį 
(toks buvo prie klebonijos prisegtas) valdė bernai. Ir 
pavaldė gerai.

— Moteriškės tegu eina sau suptis. O mane skolos 
ir kaimynai ar negana dar prisupa?

— Kad ir eitum, sugriautum dar daiktą, — pasta
biai atsiliepė ponia Makliorienė.

— Į pietus gal ir ateisiu. Galbūt... Jei — geri!
Paskui visi iki pat išvakarių ir vakarienės atsidėję 

lošė 66.
— O aš Tau sakau, Pone Tvirbute, mušk savo tūzui

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
Kunigas juokėsi. Jis gerai žinojo, kad pas jo prieši

ninką jokio tūzo nebuvo. Tik vieni kortų šapalai. Sei
mininkui visai, bet — visai nesisekė. Jis viską pralo
šė. Abu lošė gana stambokai, dvarininkiškai.

— Mušk, Tvirbute! — netvėrė kunigas. — Ak, koks 
tu Tvirbutas. Išeik savo visais trimis tūzais.

Vietoje šeimininko kunigas išėjo visais trimis tū
zais.

Paf. Paf. Paf! Kriukis baigtas. Visos trys šeimininko 
kortos numuštos. Vėl stambi suma kunigui. Jau nebe 
kortos ir pats lošimas rūpi šeimininkui, bet pati suma 
pradėjo jam rūpėti. Jis neklausė ir nebegirdėjo viso 
kunigo įžeidžiamojo jo adresu tono bei pašaipos. Dabar 
jis panoro, jau nebe juokais, atsilošti.

Kunigas krykštavo. Atgijo. Sulinksmėjo. Net delnus 
patrynė. Ir dar paprašė šeimininkės arbatos. Seiminin
kė nubėgo su tarnaitėmis į virtuvę kaisti naujo virdu
lio. Sugrįžusi dar paslaptingiau pasiūlė:

— Ir agrastų?
— Ir agrastų!
Na, pone Tvirbute! Dabar tai bus lošimas.
— Kažin, ar negana bus?
— Gana? Kunigo ar nenori aplošti? — Jis garsiai 

juokėsi. — Kitą kartą kankindavai mane.
Seimininkas priėjo prie savo geležimis apkaustytos 

spintos, atbraklino ir atbraškino (prie kunigo jis nesi
drovėjo savo spintos rakinti), paėmė pinigų gniužtą, 
atskaitė 16 rublių, 48 kapeikas, ir išdidžiai padavė 
kunigui.

— Gana! Kitą kartą reikia žinoti ko saugotis.
— Patikrink gerai. Žinai, su kunigais... Ir dar — 

rublinė špitolei. Vargšams ir vaikams našlaičiams. Be 
reikalo pridarote!

Ir užvožė paslapių dėžę. Gana!
Gerai, kad šeimininkės nebuvo grįčioje (prie jos 

niekuomet neapdairiai neatvoždavo skrynios). Jei ji — 
tikriausiai būtų gavęs už tuos vaikus...

Kunigas nė kiek nenusiminė. Savo laimikį įsidėjo | 
sutaną, o atskirą rublinę pataikė į kitą skyrių.

Jis taip pat nė kiek neįsižeidė šeimininko žodžiais, 
žinodamas, kad šeimininko kartais nervai neišlaiko. O 
darbas yra darbas. Atpildas yra atpildas. Vėliau jis, 
šeimininkas, dar sustambėjo: čia neminėtini visi jo, 
nerašytini žodžiai. Seimininkas buvo kaip ir ne juokais 
nusiminęs. Bet Šiaip jis buvo geras žmogus.

— Na, kad dar po partiją? — visai aiškiai juokėsi 
kunigas.

— Po vakarienės. O gal? — ištarė Šeimininkas nu
sikratyti savo svečiu.

Apie vakarienę jau triūsė virtuvėje visi sumobili
zuoti žmonės, šiame mene nusimaną. Durys stuksėję 
seklyčioje ten ir atgal.
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Vilniaus radio besiklausant
Vedama akcija prieš bakteriologinį karą 

Korėjoje ...
Vilnius. Vilniaus radiofono pranešimais 

šiuo metu Lietuvoje vyksta protesto mi
tingai prieš bakteriologinį karą, amerikie
čių vedamą Korėjoje ... Protesto mitingai 
ruošiami tiek miestuose, tiek kolchozuose. 
Kaltinami amerikiečiai paskleidę šiltinės 
Ir niežų bakterijas. Dar daugiau, Amerikie
čiai išžudę visą eilę korėjiečių bei kinie
čių karo belaisvių. Į amerikiečių karo be
laisvių stovyklas esą įleidžiami čiankaiše- 
kistai, kurie karo belaisviams tatuiruoja 
atitinkamus ženklus, o paskiau priverčia 
krauju pasirašyti peticijas ...

Šitokiomis „objektyviomis“ informacijo
mis mitinami sovietų pavergti gyventojai. 
Gi dėl neįsileidimo Tarptautinio Raudono
jo Kryžiaus komisijos sovietų kaltinimams 
ištirti Maskvos garsiakalbiai sako, kad ta 
komisija nepatikima, tarnaujanti ameriki-

TREMTIES INFORMACIJA
Kovo 28 dieną Vasario 16-sios Gimnazi

ja Vokietijoje baigė pirmuosius mokslo 
metus. Mokslo metų užbaigimo- proga bu
vo suruoštas iškilmingas aktas ir pirmie
siems abiturientams įteikti brandos atestai. 
Iškilmingas aktas buvo baigtas menine 
progama.

Kiek išemigravo lietuvių 1951 metais? 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos turimais 
duomenimis 1951 metais iš Vokietijos iše
migravo 2467 lietuviai. Daugiausia išemi
gravo į JAV: — 2094. Toliau seka Canada 
(300), Australija (164), Naujoji Zelandija 
(90). Pažymėtina, kad iš Vokietijos praėju
siais metais, be kitų šalių, išemigravo lie
tuvių į Šveicariją (2) ir Prancūziją (2).

Sergantieji, seneliai ir invalidai. Vokie
tijos ligoninėse, senelių bei invalidų na
muose šiuo metu yra 1679 lietuviai, iš ku
rių 88 vaikai, 908 vyrai ir 683 moterys. 
Sergančiųjų ir senelių daugiausiai įkur
dinta Vokietijos britų zonoje — 1070. Ame
rikiečių zonoje 507 ir Piamcūzų zonoje 112.

3940 laukia emigracijos galimybių. Pasi
baigus emigracijai į JAV Vokietijoje pa
tiko 1301 lietuvių šeima (viso 3940 asme
nų), kurios laukia galimybių kur nors 
išemigruoti.

Vokietijoje paliekančių lietuvių skaičius. 
Nepraėjusių pro emigracines komisijas Vo
kietijoje palikusių lietuvių skaičius (neį
skaitant laukiančių emigracijos minėto 
skaičiaus ir be senelių bei ligonių) yra 
4148 asmens. Prie jų pridėjus 1679 lietu
vius senelius bei sergančiuosius Vokieti
joje paliekančių lietuvių skaičius sieks 
5627. Kadangi ne visi norintieji galės iše
migruoti, kad reikia skaitytis su faktu, jog 
Vokietijoje paliekančių lietuvių skaičius 
gali siekti (pasibaigus galimybėms emi
gruoti) per 7000.

Išemigravo 59 000. IRO duomenimis iš 
viso įvairių tautybių tremtinių iš Vokieti
jos išemigravo per milijonas. Tan skaičiun 
įeina 59 209 lietuviai, išemigravusieji į už
jūrius. Daugiausia lietuvių išemigravo į 
JAV (apie 25 000) Kanadą, Australiją.
IŠ lietuvių studentų organizacinio gyve

nimo Vokietijoje ir Vak. Europoje
Vak. Europoje šiuo metu studijuoja apie 

110 lietuvių studentų. Vokietijos Lietuvių 
Studentų S-ga ėmčsi iniciatyvos juos su
organizuoti į Europos Lietuvių Studentų 
S-gą, kad tokiu būdu studentai vieningiau 
gintų savo reikalus ir tinkamiau atstovau
tų lietuviškąją tremties studentiją Euro
pos jaunimo gyvenime. Jau gautas pritari
mas iš Prancūzijos ir Italijos lietuvių stu
dentų.

Vasario mėn. Vokietijos lietuviai stu
dentai plebiscito būdu rinko savo s-gos 
centro v-bą. Išrinkta: V. Natkevičius (pirm., 
Tubingen), Alg. Gintautas (Bonn), ir J. 
Norkaitis (Strasbourg-Tubingen). Si v-ba

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
FILATELISTU DĖMESIUI!

Norintieji pasikeisti pašto ženklais lie
tuviai, gyveną Vokietijoje ar Austrijoje, 
prašomi rašyti:

Mr. A. Dilkus
166 Linden Ave.,
Scarboro Jet., Ont., Canada.

Reikalingos knygos
Patariamąja i Lietuvių Grupei yra reika

lingi Lietuvos Universiteto ir kitų Lietuvos 
Aukštųjų mokyklų leidiniai, ministerijų 
leidiniai ir metraščiai, ūkinių organizaci-

nėms užmačioms ...
Jau ir režisieriai pakeičiami rusais

Kaunas. Kovo 23 dieną Kauno Jaunojo 
Žiūrovo Teatre buvo pastatytas komunisti
nis veikalas „Pabėgimas“, kuriame vaiz
duojama Stalino jaunystė. Veikalą režisavo 
rusas. Dailininkas taip pat rusas. Palengva 
ir lietuviai režisieriai pakeičiami rusais.

Giriasi Vilniaus atstatymu
Vilnius. Nuolat lietuvių kalba leidžiamo

je kumunistinėje spaudoje ir pei' Vilniaus 
radiofoną kalbama apie Vilniaus atstatymą 
ir perplanavimą. Kovo 23 dienos praneši
mais eilė Vilniaus gatvių numatomos pa
versti medžiais apsodintomis alėjomis, kaip 
Basanavičiaus. Miško, Komunarų ir kt. 
Taip suplanuota statyba eilės pastatų.

Tokie planavimai vyksta jau keli metai. 
Planavimas — svarbiausias komunistų už
siėmimas.

eina ir Europos Lietuvių Stud. S-gos Cen
tro V-bos pareigas.

Patikslinimas
Australijos Lietuvių Bendruomenės Kra

što Valdyba randa reikalo painformuoti 
Vokietijoje gyvenančius lietuvius sekan
čiais klausimais: pereitais metais Vyriau
sio Sielovados Tvarkytojo Vokietijai ir 
Austrijai išleistame 1952 m. Lietuvių Ka
lendoriuje yra klaidinantis pranešimas nu
rodant Australijos Lietuvių Draugijos ad
resą. Ištikrųjų buvusi Australijos Lietuvių 
Draugija dar 1950. XII. 29 d. atstovų su
važiavime yra persiorganizavusi į Australi
jos Lietuvių Bendruomenę, kuri ir veikia 
bei atstovauja lietuvių bendruomenė? rei
kalus Australijoje. Adresas yra sekantis: 
Australian Lithuanian. Community, 5 Youg 
St., Circular Quay, Sidney, N.S.W., gi 
ALB Krašto Valdybos pirmininko adresas 
yra šis: Mr. J. Vaičaitis, 82 Flinders St. 
Darlinghurst, Sydney, N.S.W.

ALB Krašto Valdybos Sekretorius.

Save skliausdami lietuviai Amerikai sutaupo 4 milijonus
„Drauge“ paskelbtas J. Prunskio straips

nis apie lietuvių išlaikomas mokyklas 
JAV. Esama 54 parapinių mokyklų su 
11 140 mokinių, iš kurių 1999 yra tremti
nių vaikai, 3531 mokinys amerikiečių lie
tuvių (abu tėvai lietuviai), 2056 vaikai, ku
rių tik vienas iš tėvų lietuvis ir 3554 mo
kiniai, lanką lietuvių parapines pradines 
mokyklas nelietuvių tėvų.

Be to, Amerikoje yra 10 aukštesniųjų 
lietuvių išlaikomų mokyklų, kurias lanko 
1178 mokiniai (jų tarpe 104 tremtinių vai
kai). Aukštesnėse lietuvių išlaikomose- mo
kyklose didžiumą mokinių sudaro nelietu
vių vaikai — 724.

Be to, prie 36 pradinių mokyklų veikia 
36 vaikų darželiai, prie 4 mokyklų yra 
įrengti bendrabučiai. Veikia dar įvairių 
kursų. Iš viso Amerikos lietuvių išlaiko
mose mokyklose mokosi 15 623 mokiniai. 
Kadangi JAV kiekvieno mokinio mokymas 
valdinėse mokyklose per metus atsieinąs 
valstybei 280 dolerių, iš to minėtas lai
kraštis daro išvadą, kad Amerikos lietu
viai Amerikos vyriausybei kas metai su
taupo apie 4 milijonus dolerių, nes jei 
toks skaičius mokinių lankytų valdines 
mokyklas, tokią sumą per metus Amerikos 
vyriausybei tektų išleisti.

Straipsnis baigiamas užsiminimu dėl li
tuanistinių dalykų būklės lietuvių išlaiko
mose parapinėse mokyklose. Esą dėl mar
gos mokinių sudėties (tremtinių vaikai, 
senųjų Amerikos lietuvių vaikai, vaikai 
mišrių šeimų ir kitataučių) gana sunku 
įvesti lituanistinius dalykus privalomais. 
Tenką steigti pagalbines klases. Tuo pačiu 
didėja išlaidos, kurių dalį turėtų padengti 
lietuvių bendruomenė.

TREMTIES pastaba: Nežiūrint gana 
patrauklių aiškinimų, kiek Amerikos lie-

jų (Pienocentro, Lietūkio, Maisto, Lietuvos 
Banko ir kt.) leidiniai, Lietuviškoji Enci
klopedija ir kiti veikalai, liečią teisės, isto
rijos, ūkio kultūros ir kitus klausimus. 
Tais pačiais Lietuvą liečančiais klausimais 
reikalingos knygos ir ne lietuvių kalba.

Kas turi minėtų leidinių ir sutiktų juos 
perleisti, prašomas rašyti šiuo adresu:

Lithuanian Consultative Panel,
16 West 58th str.,

New York 19, N.Y., USA.
Taip pat nurodyti veikalo pavadinimą, 

autorių ir kainą.

Vydūnui sukako 84 metai
Kovo 22 dieną žymiąjam Lietuvos filoso

fui, rašytojui ir Prūsų Lietuvos veikėjui 
Dr. Vydūnui suėjo 84 metai amžiaus. 
Gimtadienio proga Dr. Vydūnas gavo visą 
eilę sveikinimų. Jį pasveikino telegrama ir 
Vliko nariai, kovo 22 dieną susirinkę po
sėdžio.

Dr. Vydūnas, vieno laikraštininko išsi
reiškimu, yra lietuviškasis Gandi. Pirmu
mą jis teikia dvasiniam gyvenimui, ma- 

tennį tiek tevertindamas, kiek jis reikalin
gas gyvybei palaikyti. Tatai Dr. Vydūnas 
ne tik savo raštuose mintija, bet vykdo ir 
kasdieniniame gyvenime. Tremtiniško gy
venimo akystatoje nuolat gridimi nusi
skundimai sunkiomis gyvenimo sąlygomis. 
Daug kas visą savo veržlumą tepanaudoja 
aukų maldavimais siekti fizinio skurdo ma
žinimo. Tose aimanose Vydūnas tampa 
skaidriu pavyzdžiu kūrėjo, kurio skelbia
mos idėjos yra darnoje su jo gyvenimu. Vy
dūnas tikrai retas pavyzdys mūsų dienose, 

Norintiems studijuoti Laisvos’os Europos Uiiiveisiieše
Paskutinis terminas prašymams įteikti 

yra balandžio 15 d. Visų pirma reikia 
prancūzų ar anglų kalba parašyti pareiš
kimas šiuo adresu: L’Association du Col
lege de l’Europe Libre, 7, rue de la Paix, 
Paris 2° (France). Tada priėmimo komisi
ja atsiųs anketinius blankus. Un-tas duo
da pilną išlaikymą (kambarį, maistą ir 
mokslo priemones). Strasburgo Un-tas, 
kur priimtieji stud’iuos, turi šiuos fakul
tetus: Teisės, Humanitarinių mokslų. Me
dicinos, Farmacijos, Gamtos mokslų ir Teo
logijos. Penktadalis visų stipendijų bus 
skiriamas tremtiniams studentams, studi
juojantiems kituose Europos un-tuose da-

tuviai savi} mokyklų laikymu Amerikos 
valstybei sutaupo pinigų, turbūt bus nesu
klysta pasakius, jog jei Amerikos lietuviai 
mokyklas būtų steigę tik savo vaikų mo
kymui, kad juose palaikįus ir ugdžius lie
tuvybę, tuo atveju jie būtų didesnį kapi
talą sukrovę, tik ne Amerikos iždui, bet 
sau, t. y. lietuviškam reikalui.

Australijos lietuviai nori statytis namus
Australijos lietuvių kultūrinei ir lietu

viškai veiklai didele kliūtimi yra neturė
jimas savų namų susirinkimams bei pa
rengimams. Svarstomas klausimas statyti 
lietuvių namus bent didesnėse Australijos 
lietuvių kolonijose.

„ Kaip jums patinka Kanada?“
Kanados imigracijos įstaiga sumanė at

siklausti naujųjų Kanadon ateivių, kaip 
jįems patinka kanadiškis gyvenimas, ko
kia į jį pažiūra bei kokie lūkesčiai. Buvo 
parinkta 14 asmenų iš įvairių tautybių ir 
įvairių profesijų ir laiškais pakviesti ap
silankyti „The Sault Daily Star“ redakci
joje. Pasirodo, kad kviestieji nerodė dide
lio noro lankytis redakcijoje. Per dvi sa
vaites iš 14 kviestųjų teatsilankė 5.

Tokį kvietimą gavo ir lietuvis. Jis dviem 
atvejais lankėsi minėtoje redakcijoje, kur 
pasikalbėjimas truko po dvi valandas. Ka
nadiškis redaktorius didžiai buvo nuste
bintas lietuvio pareiškimu, jog didžiuma 
lietuvių, jei tik jų tėvynė būtų laisva, nie
ko nelaukdami jon grįžtų. Šiaip Kanados 
gyvenimas lietuviams patinkąs, kiek tai 
liečia medžiaginę pusę, tačiau kowbojiš- 
kos Almos, rėkančių spalvų drabužiai lie
tuviui daro svetimą įspūdį, — pakviestojo 
lietuvio, kiek sušvelnintai, buvo pareikšta 
kanadiškio redaktoriaus matomam nuste
bimui.

Kanadiečiai iš nuostolių gyvena...
Kanados statistikos įstaigų apskaičiavi

mu viengungis kanadietis vidutiniškai per 
metus uždirba 1530 dol., o išleidžia 1483 
dol. Taigi tegali per metus sutaupyti 153 dol. 
Gi 4 asmenų šeima per metus uždirba 3125 
dol., o išleidžia 3278 dol. Taigi išlaidos 
153 doleriais viršija pajamas. Šitokią in
formaciją paskaičius susidaro įspūdis, jog 
daugeliui kanadiškių tenka gyventi iš 
nuostolių. Ar ir mūsiškiams ateiviams? 
Reikia spėti, kas apsieina be didesnių iš
laidų, tas gyvena ne iš nuostolių, o dar 

kuriose vis daugiau įsigali netiesos saky
mas ir veiksmų nederinimas su žodžiais.

Renkasi aukas TREMTIES vardu...
TRETYJE įvairiomis progomis buvo pa

reikšta, kad ji yra leidžiama ne pasipcini- 
jimo tikslu. Nežiūrint sąlygų sunkumo 
stengiamasi laikraštį išlaikyti neužsiimant 
durų varstymu ir rinkimu aukų, kurių 
mūsuose renkama visais frontais. Renka 
laikraščiai, renkama mękykloms, renkama 
Tautos Forndui, renkama kultūriniams rei
kalams, renkama namų statymui, renkama 
bažnyčių dekoravimui... renkama įvai
riems kitiems reikalams. TREMTIS buvo 
ir pasilieka pažiūros, jog laikraštis priva
lo pats išsilaikyti, bet nebūti visuomenei 
našta.

Kai dėl sumažėjimo Vokietijoje lietuvių 
TREMTIS buvo pasiryžta vietoje savaiti
nio į mėnesį leisti vįeną kartą, radosi visa 
eilė Bičiulių, kurie pasisiūlė su parama. 
Tačiau tos paramos buvo atsisakyta, vado
vaujantis mintimi, jog laikraštis turi su
gebėti pats išsilaikyti, o nesiversti elgeta
vimu.

Nežiūrint šių TREMTIES pareiškimų, 
kanadiškės NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS š. m. 7 Nr. korespondentas rašo, jog amerikiečių sprausminis 
Sault Stc Marie kolonijoje kažkas TREM- Sabre.
C'IAI „net ir aukas renka“... t,,100.0?0 ”už^’r^°“Westfahjos nunacimmo įstaigos vadovas

Šiuo pareiškiama, jog niekam nėra duoti Saalwiichter, kuris ėmė kyšius iš nunaci- 
įgaliojimai TREMČIAI rinkti aukas. Jei namųjų, juos pakeldamas nekaltintinųjų 
kas nors tatai daro TREMTIES vardu, tai grupėm Viešumon iškilus reikalui Sąal- 
motomai tas aukas renkasi sau asmeniškai »___u....__4
ar kuriems kitiems tikslams. Taip pat įga
liojimų nėra duota aukas TREMČIAI rink
ti bet kuriame kitame krašte, ne tik Kana
doje. Kanadoje TREMTIS turi generalinę skyriuje.
atstovybę (Mr. Aug. Kuolas, 143 Claremont 
St., Toronto, Ont.), kuri tepriima lai
kraščiui prenumeratą ir atstovauja TREM- įstaigose. 
TIES leidyklos išleistų knygų (Mykolai- 1 ’ n°n nnf 
čio „Altorių Šešėly“, Igno Šeiniaus „Kup
relio“, 
čių“ ir 
gailos“) 
tarpe.

Vytauto Aląnto „Pragaro Pošvais-
■ R. Spalio novelių „Didžiosios At- ~ ______  ___ ___ t ___ t
i paskleidimui kanadiškių lietuvių daugiau suteikti moterų, kurios su dides

niu atsidėjimu saugoja savo orumą. Dėl ši
tokių parodymų Anglijoje šeimų statistika 
kelia nepasitikėjimo.

Anglai ruošiasi bandyti atominę raketą 
Australijoje. Pati raketa jau pristatyta 
Australijon ir nepaprastai budriai saugo
ma, kad svetimą šalių žvalgyba ne tik nie
ko apie ją nepatirtų, bet taip pat negalė
tų stebėti paties bandymo. Anglų ir austra
lų kariuomenės specialūs daliniai saugoja 
ne tik raketą, kurios sprogdinimas numa
tomas po kelių mėnesių, bet taip pat ir 
tuos plotus, kur bus vykdomas bandymas 
ir vpač kur turės sprogti pati raketa.

Švedai bijo sovietų žvalgybos. Švedijoje 
paaiškėjus esant žymiai sustiprėjusią žval-

Simas Miglinas, 
TREMTIES REDAKTORIUS.

lykus, kurių katedrų Strasburgo Un-tas ne
turi (pav.. technikos). Priimtiems pakan
kamai prancūzų k. nemokantiems studen
tams nuo š. m. rugpjūčio 1d. bus suruošti 
Strasburge kalbos kursai. Duodą prašy
mus turi būti gimę po 1621 12. 31.. tačiau 
praktiškai priima ir vyresnius. Norį un- ______________ .
tan stoti prašomi apie Uji, informuoti VLSS gybą sovietų naudai, galiausiai policijai 
C. V-ba (Verband Litauischer Studente.! suteikta teisė atidaryti laiškus įtartinų as- 
in. Deutschland. (14b) Tiibingen. Ulrich- . mcn  ̂JrjĮekli, telcroninius^pasitcalbėjJmuB. 
strasse 24). kad reikalui ’esaiit būtų gali- 
ma padėti

Siems mokslo metams iš un-to gavo sti
pendijas 6 lietuviai (4 iš Prancūzijos. 2 iš įstaigos dar veiks iki 1958 metų. 
Vokietijos). 5 jų gyvena ir studijuoja Stras- Vokiečių išlaidos dabar ir karo metais, 
burge, vienam paskirta pusė stipendijos Paskiri vokiečiai ir -Vakarų Vokietijos vo- 
studijoms Tūbingene. Daugelio prašymai, -kiečių įstaigos, nuolat , primeta amerikie- 
atrodo, buvo 
jų Įteikimo.
metams (jų pradžia lapkričio mėn.) reiktų 
prašymus Įteikti laiku. 

Visi studentai, kurie tuoj neemigruoja, 
turėtų padaryti visa į Laisv. Europos Un- 
tą Tremty įstoti: studijoms sąlygos geros, 
proga išmokti prancūzų kalbos.

Europos Liet. Stud. S-gos inf.

Tačiau tokiem? tikrinimams policija turi 
turėti teismo Sprendimą.

Bavarijoje dar tebetrūksta 700 000 butų, 
dėl to manoma, kad čia butų priežiūros

iingeue. uaugi nu piaayuicu, 
nepatenkinti dėl pavėluoto «tems dėl didelių išlaidų okupacinėms pa- 
Todėl ateinantiems mokslo Aukštosios Komisijos įstaiga pas-

kelbe duomenis, kurie rodo, kad Vakarų 
Vokietija per 6 metus okupacinių pajėgų 
išlaidų padengė 27 milijardų markių su
mai, kai tuo tarpu buvusio karo metais 
nėr 5.5 metų Vokietijos išlaidos karui sie
kė 60 milijardų markių. Be to, per pasta
ruosius 6 metus Vakarų Vokietija įvairios 
paramos pavidale iš Amerikos gavo, 17,701 
milijardų markių sumai. Taigi okupacinės 
išlaidos per 6 metus faktiškai tesiekė 10 
milijardu markių.

Tatuiruoja vaikus, kad atpažintų. Bul
garijoje paskutiniu metu paaštrėjo sovie
tinis rėžimas. Maskvos patvarkymais vis 
daugiau bulgarų ištremiama Rusijon. Iš
tremiamos šeimos atskiriamos. Kad vai
kai vėliau būtų tėvams įmanu atpažinti, 
piaži bulgariukai tėvų pradėti tatuiruoti. 
Taip pat ir tėvai įsitatuiruoja tam tikrus

susitaupo.
Buvo dingęs lietuvis aukso ieškotojas 

. IdlU petb 11 Itrvctl l&llclCUll UUJd Lctlll UMUS
Brazilijoje gyvenąs lietuvis VI. Merkys ženklus. Šitokiu būdu bulgarai pasiruošia 

yra nenuraminamas aukso ir deimantų trėmimams, tikėdamiesi vėliau tokiu būdu 
ieškotojas. Paskutiniu metu išvykęs į di- galėsią susirasti atskirtuosius šeimos na- 
džiulių Mato Grosso miškų sritį kuriam rius.
laikui buvo dingęs be žinios. Buvo mano- 54 milijonais padidėjo laikraščių skaity
mą, kad mūsiškis aukso ieškotojas bus žu- mas. 1951 metais JAV laikraščių skaitymas 
vęs. Paaiškėja, kad VI. Merkys ilgoje ir padidėjo 54 milijonais egzempliorių. Tai 
varginančioje kelionėje susirgo. Teko yra aukščiausias iki šiol pasiektas ,skai- 
brangenybių ieškojimą nutraukti ir atsi- čius. Šiuo metu Amerikoje dienraščių kas- 
gulti gydytis San Paulyje. dien išeina 1773 pavadinimais.

Tremties atstovybės
Mr A. Siliunas

5125 So La Crosse Avc. 
Chicago 38. Ill.

Mr. W. Stuogis 
1037 Darrow 
Evanston

Avė.
III.

Mr. VI. Pauža
9124 Quincy.
Detroit 4. Mich.

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

Mr. P. Lukošiūnas
Box 1G65 M., G. P. O.

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

Sr. L. Kančauskas
Calle Paso de Burgos _ ___

Avellaneda. Buenos Aires, užsisakyti naujausius TREMTIES leidiniu*.

Keliais 
sakiniais

Tito amerikiečiams laikraštininkams pa
reiškė tikįs esant sumažėjus pavojui karui 
kilti.

Paskandino visą kaimą. Vakarinių Alpių 
papėdėje, Prancūzijoje, paskutiniu metu 
įrengta hidroelektros stotis, vandenį nau
dojant iš Alpių. Si stotis aprūpins elektros 
jėga bei šviesa didelius Prancūzijos plo
tus. Tačiau jėgainei pradedant veikti tikėjo 
būti vandeniu užleistas ir paskandintas 
vienas kaimas, iš viso 100 pastatų. 479 
prancūzai kovo antroj pusėj išklausė pasku
tinių pamaldų vietos koplyčioje, kurios var
pai paskutinį kartą skambėjo. Vietos gyven
tojai metus laiko bylinėjosi su valdinėmis 
įstaigomis ir vengė keltis i jiems pastaty
tas naujas sodybas. Galiausiai bylą pralai
mėjo ir turėjo apleisti gimtąjį kaimelį, ku
ris atsidūrė 160 metrų gylyje po vandeniu.

Laivų klaidintojas. Olandų radio stotys 
šiais metais jau keliais atvejais sugavo 
SOS signalus apie laivų patekimą pavojum 
Kai pagalbos laivai nuplaukė nurodyton 
vieton — nė vienu atveju nerasta pavojun 
patekusių laivų. Spėjama, kad koks nors 
mėgėjas klaidinimui duoda SOS signalus.

Greičiausias pasaulyje lėktuvas yra ang
lų naikintuvas Hawker P-1067, skrendąs 
greičiau už garsą ir toli pralenkiąs geriau
si^ sovietų lėktuvą MIG-15. Iki šiol grei
čiausia pasaulyje lėktuvu buvo laikomas 

lėktuvas F 86

Siaurės Reino

Vokietija neturėjo atominės bombos nei 
kokių kitų slaptų ginklų, pareiškė Gbltin- 
geno universiteto prof. E. P. Schramm, 
dirbės vokiečių kariuomenės istoriniame

Anglijojc neaiškus vedusiųjų skaičius 
sukėlė susirūpinimo statistiką vedančiose 

Statistika rodo, kad esama 
11 020 000 vedusių vyrų ir 10 903 000 ištekė
jusių moterų. Pradėjus reikalą tirti aiškė
ja, kad kai kurie vyrai savo asmens orumo 
motyvais apie save suteikę žinias esą ve
dę. Manoma, kad tokių žinių galėjo dar

Mr. Br. Paškevičius
87 Rue Vertbois Montcgnee,

Sr. St. Jaselifinas,
Av Churchill 94-11° 8/1.1-10
Rio de Janeiro Brasil.

Kanadoje;
Mr. Aug. Kuolas.

143 Claremont St.
Toronto Ont.

Per šiuos atstovus galima užsiprenume
ruoti TKEMTJ ir užsakyti kitus TREM
TIES Leidyklos leidinius:

1) Putino Mykolaičio žymųjį romaną 
„Altorių Šešėly“.

2) Igno šeiniaus .Kuprelį“.
3) Vytauto Alanto romaną „Pragaro 

Pošvaistės“.
4) R. Spalio „Didžiosios Atgai

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

ri dar visą eile malonių talkininkų JAV: 
Mr. J. Jašlnskas So 1 ostone. Mr. J. Cicėnas 
Omaha. Mr.
Mr VI. Petrauskas Wanl-.c.-nu
kiną ypač knygų paskleidime

FrAvilicnifi Rockforde, 
kurie tal- 
Per juos 
š'-’yt' bei1783. vietoje TREMTI!-* •’
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