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Sa vomis temomis'

Reformos 
klausimais

Kaip jau skaitytojai informuoti, šių metų 
sausio 31 dieną Vlike buvo sutarta ieškoti 
vadinamosios konsolidacijos, t. y. jėgų ap
jungimo lietuviškam darbui. Taip pat buvo 
sutarta ieškoti būdų šalinti pasitaikančius 
bei esamus nesutarimus Lietuvos laisvini
mo darbe. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Vykdomoji Tarnyba tada bu
vo įpareigota per mėnesį laiko paruošti 
planą tiems nutarimams įtikrovinti. Lietu
viškajai visuomenei^ kurios — nebus apsi
rikta pasakius — žymioji didžiuma tenori 
darnos ir susiklausymo, iki šiol nebuvo 
progos išgirsti apie teigiamus sprendimus 
siekiant šalinti savame gyvenime įsimetu
sias negeroves. Priešingai, ypač srovinėje 
lietuviškoje spaudoje, ir toliau vyraujančia 
tema yra aiškinimasis nesutarimų klausi
mais, bandant visų negerovių kaltininką 
surasti ne savyje, bet partneryje (pačiais 
švelniausiais žodžiais betariant).

Šituo būdu einant vargu bau kada bus 
galima surasti ieškomąjį kelią.

TREMTIS yra linkusi manyti, jog, sie
kiant darnos, būtini šie trys sąlygojimai:

a) į šalį atidėti formalų klausimus, pir
mumą teikiant darbo būtinumui,

b) grupinį išrokavimą perkelti antran 
pianan, pirmenybę teikiant bendram lietu
viškam darbui ir

c) organizacija, kurion įeitų aptartas 
darbo planas ir darbu pasidalinimas.

Pirmieji du klausimai čia nebus plačiau 
gvildenami. Jie ir taip pakankamai aiškūs 
aiškumo siekiantiems. Kam kelią aiškuman 
užtemdo vienos ar kitos prigimties išroka- 
vimas, tą vargu ar pavyktų įtikinti. Čia pri
simintinas, besiramstant formalumais ir 
besidangstant išrokavimais, Lietuvos Di
plomatijos Šefo institucijos sąvokos aiški
nimas. Tai tema, kuriai bene daugiausiai 
bus sunaudota rašalo berašant prieštarau
jančius straipsnius.

Organizacijos klausimas galėtų būti aiš
kesnis, bet taip apt su sąlyga: — jei pirmu
mas bus teikiamas darbo būtinumui, bet ne 
viepos ar kitos prigimties išrokavimui.

Organizacinė infliacija. Kal
bant apie organizaciją teks pripažinti, kad 
žymioje didžiumoje mūsų vyraujančiu 
bruožu yra didelis polinkis organizuotis, 
burtis, einant iki begalybės. Iš pirmo po
žiūrio atrodyt# tatai teigiamu reiškiniu. 
Bet tik iki tam tikros ribos. Kai besiorga
nizuojant pasiekiama organizacijų 
infliacija, tada gaunasi priešingas re
zultatas siektam.

Organizacinio gyvenimo pradą sudaro 
jėgų subūrimas vienam ar kitam tikslui. 
Kai ilgainiui vis daugiau priauga tos pačios 
prigimties bei to paties tikslo organizacijų, 
atitinkamai jose mažėja narių skaičius ir 
taip palengva einama at g ai, t. y. prie pa
krikimo bei išsisklaidymo. Čia gerausiu 
pavyzdžiu gali būti tremties gyvenime or
ganizavimai įvairių fondų, telkiniai rinkti 
aukas pagelbėti vargan patekusiems tau
tiečiams. Tikslas gražus. Tačiau kai dar
bas pasiekia organizacinę infliaciją — jo 
rezultatų sunku įžiūrėti, nes didžiuma šal
pai bei kitiems tikslams surinktų pinigų 
nepasiekia tiesioginio tikslo. Jie, dirbant 
pakrikai, žymia dalimi sunaudojami kelio
nėms, susirašinėjimams ir t. t. Atrodo, kad 
šis klausimas neturėtų būti reikalingas pla
tesnio aiškinimo. Patys šito gražaus tikslo 
pakrikai atlikto darbo vaisiai kalba 
prieš organizacinę infliaciją. Rašytojai 
Amerikoje įsteigė Kultūros Fondą, sunau
dojo nemaža rašalo jo temomis rašydami, o 
Jė/aH reikia pinigų jų pačių įsteigtai litera- 
tįūros premijai — pasirodo kasa esanti tuš
čia. Jš bėdos išgelbsti 6 Venecuelos lietu
viai.

Mažosios Lietuvos Tarybos vykdomam 
darbui remti Kanadoje, Australijoje ir 
Amerikoje įsisteigė Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijos skyriai, kurie, kiek ma
tyti iš pranešimų spaudoje, parodė gražios 
miciatyvos, rinko ir teberenka aukas. O kai 
Mažosios Lietuvos Tarybai tenka susirinkti 
T^oėdžio, tenka kreiptis paramos į Tautos

Ir daugiau pavyzdžių kalbėtų apie tikslo 
tfatsiekvmą tos pačios prigimties darbą at- 
Kekamit infliaciniu būdu.

Tą pat galima būtų pasakyti ir apie or- 
rnacinę infliaciją politinio dar- 

ptote. Tai jau lygu darbui pakrikai. Ši
taip dirbant, aišku, ir gerus norus turint 
sunku įžvelgti darbo rezultatus. Labai daž
nai, dirbant -nesuderintai, pats darbas kry- 
miojasi, be reikalo eikvojamos tiek lėšos, 
niek laikas. Gi galutinėje Išvadoje kartais 
tiktoje naudingo, galimas ir neigiamas pasi- 
tarnavimas lietuviškam reikalui. Vaizdumo 
dėliai čia paminėtini pagretūs tuo pačiu 
įsikalu Vliko atstovų ir Lietuvos Diploma- 
tšjos Sėjo lankymaisi svetimųjų įstaigose. 
Žr viena vr kita pusė siekė pasitamavimo 
lietuviškam reikalui. Vaizdumo dėliai čia 
paminėtini pagretūs tuo pačiu reikalu Vliko 
atstovą ir Lietuvos Diplomatijos Šefo lan- 
bymaisi svetimųjų įstaigose. Ir viena ir kita 
pusė siekė pasitamavimo lietuviškam rei- 
totdfui, o nesuderintu lankymusi (nekalbant 
8a apie nesiskaitymą su lėšomis, laiku ir 

eikvojimą) svetimiems buvo parodyta 
esama nedarna.

Kad tatai ateity nesikartotų ir kad paga
nu būtų 'surastas kebias darniam darbui,

Lietuvos atstatymo keliai ir koncepcijos
Karo vadas stengiasi sužinoti savo priešo 

planus ir taktiką, kad galėtų pasiruošti gy
nybai bei puolimui. Valstybių vyrai bei po- 
sitikai studijuoja savo konkurentų politikos 
tezes bei metodus ir, atsižvelgdami į tai 
tvarko savo kraštų politikos kursą, kad tuo 
būdu savo kraštui padarytų kuo daugiausia 
naudos. Derybininkai ir diplomatai turi 
daugiau pasisekimo, kai gerai pažįsta ne tik 
savuosius reikalus, bet ir partnerio sieki
mus. Pereituose TREMTIES numeriuose 
rašydamas apie JAV ir Britanijos politikos 
principus ir metodus, norėjau supažindinti 
mūsų visuomenę su tų kraštų politikos 
kursu, kad būtų galima atitinkamai orien
tuotis savo politikos kurse Lietuvos atsta
tymo reikalu. Teko tai padaryti labai trum
pai ir labai suglaustai. Tačiau norėčiau ma
nyti, kad pagrindiniai principai išryškėjo. 
Kai mes dažnai esame įsitikinę savo norų, 
reikalavimų ar pageidavimų teisingumu bei 
teisėtumu ir, neatsižvelgiant į tai, sutinka
mi nepasisekimai, tai yra ne kas kita, kaip 
pasėka mūsų teisingų reikalavimų neside
rinimo su anglosaksų politikos kursu. Pa
saulio politikai šiandien pirmon eilėn dik
tuoja JAV, toliau Britanija (Amerikos kon
kurentas Sovietų Rusijai). Mes tos didžio
sios politikos kurso nepasuksime taip, kaip 
norėtume, dėl to mums tenka didžiųjų poli
tikos kursą suprasti ir jį supratus išgauti 
Lietuvai kuo daugiausiai naudos. Mes kly
stame dažnai manydami, kad Amerika arba 
Britanija nepažįsta sovietų arba nežino, 
kas buvo ar yra vokiečiai, ir jeigu jie juos 
pažinotų, tai turėtų elgtis kitaip. Gal taip, 
kaip mes norėtume ir kaip, mūsų požiūriu, 
būtų teisingiau ... Manau, kad iš praeitų 
straipsnių paaiškėjo, kad ir vienus ir an
trus jie pažįsta neblogiau už mus, o jeigu 
elgiasi ne taip, kaip mums atrodytų teisin
ga, tai vien dėl to, kad jiems taip diktuoja 
jų realioji politika. Tataijnums privalu ži
noti. Lietuvos atstatymas pirmiausiai pri
klausys nuo Amerikos politikos, toliau nuo 
Britanijos ir nuo mūsų pačių sugebėjimo 
tinkamai veikti. Tam tikra dalimi tam ti
kros dalinės įtakos turės atstatomoji Vokie
tija ir Lenkija. Apie šių kraštų politiką aš 
nieko, nerašiau, manydamas, kad tatai ga
lėsiu padaryti, kiek lies Lietuvos reikalus, 
kalbėdamas apie Lietuvos koncepciją.

Lietuvos pagrindai. Lietuvai pa-
....... r"! ■ ....................... ...............  =

pirmiausia, vietoje tuščiai pilsčius konsoli- 
dacinius vandenis, tektų rimtai pakalbėti 
apie reformos būtinumą lietuviško darbo 
plote. Taip pat būtinas darbu pasidalini
mas, kad išvengus bereikalingų ir kartais 
net žalingų lygiagretumų.

Metmeniškai visa turėtų turėti turimų 
jėgų apjungimo ir suderinimo linkmę:

1) suderintini darbai diplomatiniame 
sektoriuje,

2) Vliko darbas ir jo santykiai su diplo
matais,

3) visuomenės įgaliojimai,
4) Tautos Fondo uždavinių praplėtimas,
5) šalpos darbo apjungimas,
6) kontrolė.
1) Kaip jau buvo užsiminta, ilgai tštysę 

aiškinimaisi Diplomatijos Institucijos te
momis teigiamo tikslo nepasiekė. Vie
niems ta institucija, žiūrintiems iš valsty
binės ir tarptautinės politikos tašto, teisė
ta, kitiems — besivadovaujantiems grupi
niais išrokavimais, — neturinti jokios galios. 
Atsižvelgiant į neatidėliotiną visų pajėgų 
apjungmą lietuviškam darbui, tektų šitų 
klausimų tolimesnį aiškinimą atidėti į ša
lį, paliekant diplomatinės prigimties klausi
mus tvarkyti Lietuvos diplomatams, di
džiųjų valstybių pripažįstamiems. Diploma
tai iš savo pusės turėtų išnaudoti visas ga
limybes Lietuvos bylos akcijai diplomati
niame lauke sustiprinti. Kad nesikartotų 
kryžiavimosi darbe, Lietuvos diplomatų 
bendradarbiavimas su Vliku, lygiai kaip 
Vliko su diplomatais, yra būtinas. Ne lai
kas šiandien kelti klausimus, kas ko turėtų 
tokio sutarimo atveju klausyti ar kas kam 
paklusti. Kiekviena institucija savo vietoje. 
Vlikas negali pavaduoti diplomatų, gi di
plomatai negali atlikti Vliko uždavinių. 
Kiekvienas turėtų dirbti Lietuvos laisvini
mo bare, gi kontaktas šių dviejų institucijų 
būtinas dėl to, kad darbas būtų sėkminges
nis ir kad tuo pačiu būtų išvengta ligšiol 
pasitaikiusių nenaudingų lygiagretumų. 
Lietuvos diplomatai bendradarbiavimo bū
dą (per Lietuvos Diplomatijos Šefo institu
ciją ar pn.) su Vliku turėtų patys pasirinkti. 
Tiesa, jie kartą jau pasisakė, tačiau to jų 
pasisakymo nebojo tam tikra dalis Vlike 
esančių grupių ir tuo nebojimu buvo dar 
daugiau apsunkintas kelias susipratimui. 
Tačiau būtų nusikalstama lietuviškam rei-
kalui, jei buvusios kelyje negerovės ir atei
čiai paliktų kliuviniu suaktyvinti darbą 
Lietuvos laisvinimo byloje.

2) Vlikas, vadovaudamasis atrama 
lietuviškoje visuomenėje, turėtų atstovauti 
tremties visuomenės valią. Šiandieninėj pa
dėty jis stigtų pilno lietuviškosios visuo
menės pasitikėjimo. Ir to pasitikėjimo tol 
stigs, kol nebus surasta bazė glaudžiam 
bendradarbiavimui su Lietuvos diploma
tais.

3) Šitoms lietuviško darbo bare įsimetu- 
sioms negerovėms pašalinti būtina pla
tesnė lietuvių konferencija. 
Tokia konferencija, dalyvaujant pločiosios 
visuomenės atstovams, turėtų užantspau
duoti pasiektus sutarimus ir tuo pačiu su
teikti įgaliojimų mūsų veiksniams, kad tuo
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grindą sudaro šie veiksniai: a) lietuvių tau
ta, b) teritorija, kurioje lietuvių tauta gy
vena, c) lietuvių tautos valia, noras ir pasi
ryžimas būti nepriklausomais ir d) Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Britanijos poli
tikos kursas (ar Lietuvos atstatymas nepa
žeis JAV ir Britanijos interesų).

Amerikos ir Britanijos su Sovietų Rusija 
draugystės laikotarpyje Lietuvos (taip pat 
ir kitų Baltijos valstybių) atstatymas būtų 
kliudęs Amerikos ir Britanijos interesams, 
kad nesuardytų su sovietais santykių, nes 
pastaroji tų sričių (Lietuvos ir kitų) reika
lavo sau, vadovaudamasi strateginiais mo
tyvais (Strateginės Sovietų Rusijos sienos). 
Britanija pripažino tas sritis Rusijos įtakos 
zona, vėliau pripažino ir Lietuvą de facto 
sovietams, o JAV tą klausimą atidėjo atei
čiai. Po iširimo JAV draugystės su Sovietų 
Rusija, Amerika pasuko savo politikos kur
są Vokietijos, Vokietijos atstatymo, apgin
klavimo ir su ja bendradarbiavimo linkme, 
gi šiam JAV naujam politiniam draugui 
nekliudys Lietuvos atstatymas. Gal tam 
tikra prasme bus net pageidautina. Todėl 
atrodo, kad dabartinė JAV ir Britanijos po
litika daugiau nekliudys Lietuvos prisikėli
mui. Lietuvos prisikėlimo faktoriais taptų:

a) tauta,
b) teritorija,
c) tautos valia
d) palanki didžiųjų politika.

Mūsų tautos valią būti nepriklausomai ir 
atsikratyti Sovietų Rusijos Okupacijos pa
kankamai įrodo mūsų partizanų kovos prieš 
pavergijus anapus geležinės sienos — mūsų 
Tėvynėje. Todėl kovojanti gyva tauta eg
zistuoja savoje teritorijoje, nepatenkinta 
okupantu, skriaudžiama, naikinama, bet 
siekianti laisvės. Emigracijoje mes nieko 
dąugiau negalime padaryti, kaip tik pri
sidėti prie mūsų kovojančios tau
tos anapus geležinės uždangos, moraliai ją 
remti ir visur reikšti lietuvių tautos valią 
būti nepriklausomai ir kuo greičiausiai at
sikratyti Sovietų Rusijos okupacijos. Koks 
organas yra lietuvių tautos valios reiškė
jas tremtyje? Arba, kitais žodžiais — kas 
čia, tremtyje, turi lietuvių tautos vy
riausią galią tautos valiai pareikšti?

būdu jie iš tiesų atstovautų lietuviškos vi
suomenės valią.

Būtina Vlikan įjungti daugiau pajėgų. 
Bene pirmoje vietoje tektų įjungti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės atstovą, kuris 
Vlike iš tiesų turėtų atstovauti tremtiniš- 
kos lietuviškos visuomenės balsą.

4) Ligšiolinė aukų rinkimo praktika pa
rodė, jog pakrikai praktikuotas durų 
varstymas aukas berenkant tikslo neatie- 
kia. Siekiant lietuviškojo gyvenimo suak- 
tyminimo visose srityse, yra būtina pra
plėsti Tautos Fondo uždavinius, kad jis 
apimtų ne tik Lietuvos laisvinimo darbo 
rėmimą, bet lietuvybės išlaikymą konkre
čia parama lietuviškas mokyklas remda
mas, skatindamas kultūrinį gyvenimą 
(premijos, savų institutų palaikymas) ir 
t.t. Žodžiu, Tautos Fondas turėtų apimti 
visas jautriausias ir būtiniausias lietuviš
kojo gyvenimo sritis. Kad lėšos platiems 
uždaviniams vykdyti būdų pastovios, tek
tų visose šalyse gyvenantiems lietuviams 
apsidėti pastoviais mokesčiais. Jie neturė
tų būti dideli, tačiau, darbą darniai ir ne 
pakrikai dirbant, rezultatai būtų pasiekti 
nuostabūs. Tegu kiekvienas lietuvis kas 
metai Tautos Fondui skiria vienos dienos 
uždarbį. Tai nėra daug. Teigiama, kad 
tik Amerikoje esama per 500 000 organi
zuotų lietuvių. Sumažinkim šį skaičių iki 
250 000. Visiems savo pareigą lietuviškam 
reikalui nuoširdžiai atliekant būtų galima 
padaryti stebuklus. Bet, tik tuo atveju, kai 
veiksniuose bus surastas kelias darniam 
bendradarbiavimui. Esant nesantarmėms 
ne vienas numoja ranka, nematydamas 
reikalo aukoti, jo teigimu, kad sudarytų 
sąlygas ginčams. Esant rimtai organizaci
jai laisvinimo bare, staiga būtų surasti 
išeitis iš visų kitų negalavimų, pradedant 
piniginiais nepritekliais ir baigiant visuo
menėje vis daugiau įsigalinčiu nepasitikė
jimu visokiais veiksniais.

5) Šalpa taip pat tektų apjungti vienon 
organizacijon, kuri viena teieškotų kelių 
ir būdų ateiti pagalbon paramos reikalin
giems tautiečiams. Nuolatinis įvairiais 
vardais vykdomas durų varstymas aukas 
berenkant aiškiai iš ligšiolinės praktikos 
parodė, kad šis kelias nėra tobulas pa
siimtiems uždaviniams atlikti.

Laukiamas Tamstos pasisakymas
Straipsnyje „Reformos klausimais“ ban

dyta aptarti linkmė, kuria turėtų eiti lie
tuviškųjų jėgų apjungimas Lietuvos laisvi
nimo darbe. Tai yra tik n^etmenys. TREM
TIS laukia Tamstos pasisakymo iškeltai
siais klausimais.

Taip pat pageidaujami TREMTIES Bi
čiulių pasisakymai, ką jie laikytų būti
niausiu beieškant kelių pasiekti suta
rimo, kad darbas Lietuvos laisvinimo ba
re, tiek lietuvybės Išlaikymo ir kitose lie
tuviškojo gyvenimo srityse vyktų sėkmin

Kas gali kalbėti lietuvių tautos vardu?
Mūsų veiksniai. „Suverenitetas yra ne 

kas kita, kaip bendra tautos valia, išreikšta 
įstatyme ...“ (Enciklopedija „Laronsce“, to
mas 7). „Suverenitetas reziduoja bendruo
menėje.“ (Woodrow Vilson, Encyclopaedia 
Britannica, 1947 m., tomas 20). JAV nepri
klausomybės paskelbime yra įkorporuota 
suvereniteto doktrina, pasakyta keliais žo
džiais: — vyriausybės teisėta jėga, paremta 
valdomųjų sutikimu.

Literatūroje sutinkami ir kitoki suvere
niteto aptarimai, bet čia teminimas tas, ku
riuo vadovaujasi Jungtinės Amerikos Val
stybės.

Lietuva šiandien okupuota. Jos suvere
niteto vykdymas sutrukdytas. Mūsų veiks
niai emigracijoje, kol jiems nėra pripažin
tas suvereniteto statusas, jie n e g a l i vyk
dyti ir jo (suvereniteto) funkcijų. Jie ne
gali nei karo skelbti, nei taikos daryti, nei 
sutarčių su svetimomis valstybėmis sudari
nėti, nei pinigų kalti, nei mokesčių (valsty
binių) rinkti, nei piliečių apsaugą organi
zuoti. Visa tai daro kiti (sovietai) prieš mū
sų tautos valią. Tačiau mums čia, emigra
cijoje, yra likusi viena suvereniteto 
funkcija, būtent pareikšti savo tautos 
valią, kad mes nenorime būti sovietų 
valdomi, protestuojame ir visais mums ga
limais būdais priešinamės.

Vykdant tačiau tą vienintelę suvereniteto 
funkciją — reikšti savo tautos valią — nors 
protesto būdu, atrodo, neabejotinai reikia 
mūsų veiksniam turėti pasitikėjimą. 
Aš čia visai nenoriu tvirtinti, kad mūsų 
veiksniai (Lietuvos Diplomatijos Šefas, di
plomatai. Vlikas) neturi pasitikėjimo ir jų 
niekas neremia. Bet, rodos, taip pat neten
ka abejoti, atsižvelgiant į skilimus mūsų 
emigracinėje visuomenėje, kad pilno pasi
tikėjimo (kokį šiandien reikėtų turėti, atsi
žvelgiant į politikos aspektus) tos institu
cijos neturi. Viena visuomenės dalis remia 
Lietuvos Diplomatijos Šefą St. Lozoraitį ir 
tvirtina, kad tik jis yra suvereniteto atsto
vas, kita dalis tvirtina, kad Vlikas yra 
kompetentingas kalbėti tautos vardu. Nie
kas, deja, šiandien negali įrodyti, kuri pu
sė turi didesnį užnugarį, t. y. daugumą, nes 
to šiandien rinkimų tvarka negalima pati-

(NUkelta į 2 pusi.)

6) Kontrolės institucijos buvimas būti
nas, kuri tikrintų visuomenės sudėtų pi
nigų panaudojimo tikslingumą. Tuo atve
ju aukojantieji bei atitekantieji lietuviš
kam reikalui įsipareigojimus daugiau pa
sitikėtų, kad jų įnašas nebus betiksliai su
naudojimas.

Tai būtų lyg ir pagrindiniai bruoiai ke
lyje beieškant reformų lietuviškam darbui 
suaktyvinti ir besiekiant konsolidacijos: 
— ieškoti būdų darbo sėkmingumui (orga
nizacija), b) tikslingai darbą pasidalinti ir 
c) sutartinai kiekvienas savo uždavinius 
atlikti, visai į šalį atidedant neskoningus 
klausimus, kas turės sutarimo atveju ko 
paklusti. Ne apsiskelbimas vyresniškumu, 
bet darbo atlikimo būtinumas turėtų 
būti vyraujančiu vardikliu beieškant ke
lių susiprasti. Simas Miglinas.

Anglijos lietuviai pasisako 
konferencijos reikalu

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Taryba, posėdžiavusi balandžio 4 dieną, 
priėmė rezoliuciją, kuria siūloma galimai 
greičiau Vilkui sušaukti platesnę Lietuvių 
konferenciją, kurioje dalyvautų visų mū
sų veiksnių, politinių, visuomeninių orga
nizacijų atstovai ir aptartų aktualiuosius 
lietuviškosios veiklos klausimus. Tokia 
konferencija, Britanijos Lietuvių Sąjungos 
vadovybės manymu, būtų geriausia su
šaukti viename iš didesnių Europos cen
trų — Londone.

Svarstytinų klausmų reikalu kon
ferencijos siūlytojai plačiau neišsitaria. 
TREMTIS manytų, jog šaukiant konferen
ciją pirmoje vietoje tektų paruošti jos 
darbotvarkę, kad konferencijon vykstą at
stovai jau iš anksto galėtų su savo cen
trais apsvarstyti konferencijoje svarstysi
mus klausimus ir pačion konferencijon at
vyktų pasiruošę ir turį savo centrų pa
žiūrą. Tatai daug prisidėtų prie pačios 
konferencijos darbingumo, negu kad at
vykus tuščiomis. • 

gai, kad juo pasitikėtų lietuviškoji visuo
menė.

Tatai TREMTIS daro su tikslu, kad bū
tų bent dalimi patirti lietuviškosios vi
suomenės lūkesčai.

Atsakymus siųsti galimai greičiau. 
Turima tikslo jų bent dalį skelbti jau 
sekančiame TREMTIES numeryje. Atsa
kymus siųsti nurodant pavardę ir profesi
ją. Tačiau, atsakymo autoriui pageidau
jant, po atsakymu galės būti panaudoti 
inicialai. TREMTIS.

VEIKLA
* Mažosios Lietuvos Tarybos metinis 

atstovų suvažiavimas šiais metais numa
tomas sušaukti per sekmines. Šio suvažia
vimo metu bus aptariama MLT tolimesnė 
veikla. Dedama pastangų, kad bent vienas 
atstovas galėtų atvykti iš užjūrio daly
vauti MLT suvažiavime. MLT, ruošdamoai 
suvažiavimui, paskutiniu metu Vokietijoje 
lankė save seniūnijas.

* Iki šiol Vliko leidžiamas biuletenis 
ELTA buvo informacijos tarnybos žinioje. 
Pagal naująjį statutą nuo šiol ELTA bus 
Vykdomosios Tarybos pirmininko žinioje. a

* Kilęs sumanymas sudaryti sąlygas, kad 
Vliko Vykdomojoj Taryboj būtų atstovau
jama Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Taip 
pat keliama mintis, kad PLB atstovas įeitų 
ir į Tautos Fondo Valdybą, nes PLB yra 
svarbiausiu talkininku, renkant solidaru
mo mokestį. Kadangi dėl kai kuriose šar 
lyse gana lėto lietuvių organizavimosi PLB 
nelauktinas greitas centrinio Pasaulio Lie
tuvių organo sudarymas, kai kurių kraštų 
PLB vadovybės korespondenciniu būdu 
pasikeičia mintimis dėl ieškojimo kelių 
sudaryti sąlygas TV atstovauti PLB.

* Svarstomas klausimas šiais metais su- 
šaukti Lietuvos laisvinimo veiksnių konfe
renciją, kurioje dalyvautų Lietuvos Diplb-. 
matijos užsienyje, Vliko, Amerikos Lietu
vių Tarybos, Mažosios Lietuvos Tarybos ir 
visuomenės bei visuomeninių organizacijų 
atstovai. Konferencija numatoma šaukti 
Vašingtone.

Politikoje
Vokiečiai nori derybų su Sovietais. So

vietų nota dėl keturių didžiųjų konferenci
jos taikos sutarčiai su Vokietija paruošti 
sudarė progą notų pokalbiui tarp Maskvos, 
Vašingtono, Paryžiaus ir Londono. Pir
miausia į sovietų notą (kaip jau skaitytojai: 
buvo suglaustai informuoti) atsakė Vakarų 
Sąjungininkai. Dabar pakartotinai Maskva. 
vakariečiams atsakė nauja-nota, laikyda
masi pažiūros dėl reikalo Vokietijoje pra
vesti bendrus rinkimus (po to, kai JT ko
misija nebuvo Rytų Vokietijon įsileista) ir 
sujungti Vokietiją, Oderio-Neissės liniją 
laikant galutine Vokietijos rytinę.siena.,Ši
tas sovietų notdje užsiminimas apie rytiną 
Vokietijos sieną duoda pakankamai pagrin
do įvairiems komentarams. Gi vakarų Vo-. 
kietijos kancleris Adenaueris, Vakarų. Są-, 
jungininkams ruošiant naują atsakymą' 
Maskvai į jos pastarąją notą, pareiškė,’ jdg 
vokiečių manoma esant reikalinga sušauk-: 
ti keturių konferenciją Vokietijos klausi-- 
mais. Tokia konferencija, esą būtų itin nau
dinga patiems vokiečiams, nes iš jos eigos • 
išryškėtų sovietų tariamos pastangos, dėl 
Vokietijos sujungimo, bandant rytines Vo
kietijos dalis laikyti palaidotomis.

Netenka abejoti, kad tokia konferencija 
padėtų aiškiai suformuoti vokiečių viešąją 
nuomonę, tik, nebus apsirikta pasakius, 
greičiausiai jau ne Maskvos naudai. Iš kitos 
pusės tokia konferencija tam tikra dalimi 
gal ir atskleistų Vakarų Sąjungininkų pa
žiūrų lūžį į būsimą Vokietiją, o tuo pačiu, 
kylant jos rytinių sienų klausimui, kartu, 
kad ir netiesioginiai, būtų susidurta ir su 
Lietuvos vakarinių sienų klausimu. Tačiau 
iš anksto tektų stipriai suabejoti, jog sovie
tai šiuo klausimu darytų kokių nors nuo
laidų ir leistųsi į kokias nors kalbas, lie-1 
čiančias teritorinius klausimus anapus 
Oderio ir Neissės. Tokiu atveju, tekalbant 
apie Vokietiją šiapus Oderio-Neissės, aišku, 
kad tie' konferenciniai pokalbiai tegalėtų 
turėti atitinkamos įtakos tik vokiečių vie
šajai opinijai. Konferencijos eiga, laikantis 
Maskvos siūlymų, išryškintų, jog kremli- 
niai siūlymai yra ne'kas kita, kaip bandy
mas sutrukdyti Vokietijai įsijungti laisvojo 
Vakarų pasaulio valstybių šeimon.

Eisenhoverio optimizmas. Siame TREM
TIES numeryje pateikiama santraukta gen. 
Eisenhoverio apyskaitinio pranešimo apie 
pasiruošimus Vakarų Europos gynybai. Iš 
to pranešimo aiškėja, jog Vakarų Europos 
gynybai stiprinti jau daug padaryta, tačiau 
dar daug reikalinga padaryti, kol Vakarų 
Europos gyventojas pasijus saugiai. Ga
liausiai, baigdamas savo apyskaitinį prane
šimą, gen. Eisenhoveris išreiškia viltį, gal 
ateis tas metas, kada Maskva sutiks rimtai 
sėsti prie derybų stalo ir rimtai kalbės apie 
reikalą nusiginkluoti. Tatai, generolo 
Eisenhoverio manymu, tagalį būti atsiekta 
tik pakankamai gynybiniai pasiruošus lais
vajam pasauliui.

Šitame generolo Eisenhoverio, kandida
tuojančio į Amerikos prezidentus, pareiški
me glūdi defenzyvinė mintis, kuri, jei 
iš tiesų taptų kūnu, sovietų pavergtoms 
tautoms neteikia jokių vilčių kada nors bū
ti išlaisvintoms, nes, Eisenhoverio pareišr 
kimu, teiktinos Vakaruose karinės jėgos iki 
tokio laipsnio, kad jos sovietus paskatintų 
eiti į rimtas derybas, ko, žinoma, Vakarai 
greičiausia neturės malonumo iš Kremliaus 
susilaukti. Tuo atveju komunizmas nustos 
buvęs komunizmu, jei jis atsisakys savo 
pagrindinio siekimo įsigalėti ir diktuoti pa
sauliui.

Tikėtina, kaip kad kiekvienas skęs
tąs tiki išsigelbėjimo, jog Eisenhoverio dėl 
vienų ar kitų motyvų nebuvo viskas pasa
kyta, ką jis norėjo pasakyti. Priešingu at
veju, ir toliau vakarams vadovaujantis del
simo politika, ji tektų didelėmis aukomis ir 
dideliais skaičiais gyvybių apmokėti tau
toms, nešančioms sovietinę verguvę bei tai 
verguvei politinių klaidų pasėkoje išduo
toms.

1
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Savosios spaudos 
skiltyse

S AU KT IN AS PASAULIO 
LIETUVIŲ SEIMAS

Britanijos Lietuvio 15 Nr. kelia
mas klausimas sušaukti Pasaulio Lietuvių 
Seimą, kuris turėtų atlikti tuos uždavinius, 
kokius atliko Vilniaus Seimas 1905 metais 
ir Lietuvių Konferencija Vilniuje 1917 me
tais. Pasaulio Lietuvių Seimas, sušauktas 
dabar, duotų progos naujai Lietuvos bylą 
iškelti tarptautinėje arenoje. Pagaliau 
Pasaulio Lietuvių Seimas turėtų pasisakyti 
savosios vidaus politikos klausimais, duoti 
jai linkmę, nes lig šiol savame gyvenime 
pasireiškiančios paraiškos kaip tik rodo, 
kad ne visa yra tvarkoje.

Redakcijos pastaba. Mintis sveika, 
tačiau vąrgu bau greit [vykdoma, atsižvel
giant i gana lėtoką kai kuriuose kraštuose 
lietuvių organizavimąsi i Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Jau ir čia kai kur Įsimesta 
politinio vėžio ir vykstančios varžybos dėl 
vadovybės trukdo organizacini darbą. Gi 
kol visose šalyse lietuviai nebus įsijungę j 
PLB, tol, atrodo, vargu kas imsis šaukti 
Pasaulio Lietuvių Seimą, nes jau anksčiau 
įvairiomis progomis buvo pareikšta, jog to
kio seimo sušaukimas tebūsiąs galimas, kai 
bent žymioji dalis lietuvių bus įsijungę 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenėn.

Taip pat tenka sutikti, kad Pasaulio Lie
tuvių Seimas turėtų didesnį svori, negu iki 
šiol praktikuotos vadinamosios veiksnių 
konferencijos. Šiuo metu kaip tik kalbama 
apie šių metų rudenį sušauksimą veiksnių 
konferenciją Vašingtone. Iš tiesų bū
tų tikslingiau šaukti Lietuvių Seimą, kad jis 
pasisakytų visais rūpimais klausimais, ku
rių vis nevyksta išnarplioti nei Vilkui, nei 
ALT, nei kitoms institucijoms. Vykstant Pa
saulio Lietuvių Seimui, pagrečiui galėtų 
vykti ir vadinamoji veiksnių konferencija, 
jei jau be tokios būtų manoma negalint ap
sieiti.

NETIKSLIOS INFORM ACI JOS
Nepriklausomos Lietuvos (Ka

nadoje) Nr. 13 pats redaktorius Kardelis 
straipsnyje „Reikia logikos ir tvarkos'1 ke
lia pozityvių minčių šalpos rinkimo ir jos 
paskirstymo reikalu. Šiuos uždavinius tu
rėtų atlikti viena organizacija, kad ir tas 
pats BALFas. Dabar gi šalpos rinkimo dar
be nėra nei logikos nei sveikos orientacijos. 
Žiūrėk, kurioje nors vietoje yra B ALF o 
skyrius. Jam renkamos aukos. Pagrečiui, 
tame, skyriuje esą nariai, dar priklauso, sa
kysim Mažosiosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijai. Jiems tenka aukas rinkti ir BALFui, 
ir MLBD. BALFas, Kardelio, siūlymu, tu
rėtų apimti visą šalpos darbą.

Toliau Kardelis apgailestauja, kad Kana
doje pradėtos rinkti aukos MLT pirminin
kui Simonaičiui palaikyti, gi kurį turėtų 
paremti Tautos Fondas, iš kurio apmokami 
Vliko nariai (Čia Kardelio suklysta. Tik 
Vykdomoje Taryboje esą Vliko nariai gau
na kažką panašaus į atlyginimus, tačiau 
šiajp Jau Vliko nariai jokio atlyginimo iš. 
Tautos Fondo negauna. Red.). Simonaitį, 
kiek Žinoma, Vilkas taip pat nutaręs pa
remti, bent tol, kol jo pensijos klausimas 
nebus išaiškintas.

TREMTIS išblaškyto bei pakriko šalpų 
rinkimo temomis yra Įvairiomis progomis 
pasisakiusi, tačiau neatrodo, kad kas šia 
linkme būtų daroma. Priešingai, vietoje 
aukų rinkimą ir jų paskirstymą susistemi
nus ir centralizavus, juo toliau, juo daugiau 
atsiranda pakriko aukų rinkimo, be reikalo 
blaškant ir jėgas ir laiką, o tuo pačiu tikslo 
kaip ir nepasiekiant. Geriausias Šiuo atveju 
pavydys gali būti ta pati Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugija. Ji, kiek matyti iš spau
dos, dirba nuoširdžiai, stengdamosi galimai 
daugiau padėti Mažosios Lietuvos Tarybai 
vykdyti jos pasiimtus uždavinius. Tačiau, 
atrodo, jog aukų surenkama gana kukliai. 
Tas pats MLT leidžiamas KELEIVIS vos 
egzistuoja, nors rodos, kiek sušelptas ir to 
paties VLIKo. Pakrikas aukų rinkimas ir 
nuolatinis durų varstymas jas renkant, pa
sirodo, tikslo neatsiekia.

Palyginimai politiniame gyvenime ir revoliucijos tremty
Politiniame gyvenime daryti galyginimus 

yra gan pavojinga. Pavojingas, pavyzdžiui, 
yra palyginimas: — istorija kartojasi. Re
miantis palyginimais politinėje veikloje 
galima kartais padaryti nemaža žalos. 
1943—44 metais ne vienas klaidingai lygino 
tų metų padėti »u 1918 metais. Girdi, kaip 
1918—19 metais, taip ir dabar, ir vokiečiai 
Ir rusai subyrės, frontas Rytuose stabili
zuosis dar vokiečiams tebesant Lietuvoje, 
ir Lietuva galės atstatyti nepriklausomybę 
maždaug panašiomis aplinkybėmis, gal tik 
lengvesnėmis, kaip 1918 metais. Deja, taip 
neįvyko, kaip buvo galvota, bet tokiu gal
vojimu buvo padaryta tikrai daug žalos, 
ir antrai okupacijai nebuvo pasiruošta.

Ir šiandien daroma Įvairiausių palygini
mų, nors sąlygos ir aplinkybės yra visai 
kitokios. Pavyzdžiui, Vlikas kai kieno ban* 
domas lyginti su De Gaulle komitetu, nors 
ir vieno ir kito veikimo aplinkybės labai 
skirtingos. Užirštama ir tai, j kokius sun
kumus buvo Įsivaręs pats De Gaulle dėl 
visai panašių tvirtinimų, kuriuos šiandien 
daro Vliko pirmininkas, nors De Gaulle 
torėjo kur kas palankesnes sąlygas.

Kiti sako, kad formalumai mūsų laisvės 
byloje — suverenumo tęstinumo išsaugo
jimas — maža teturi reikšmės. Pavyzdžiui 
Vokietija atgaunanti savo suverenumo 
vykdymą ne kokiu juridiniu keliu, bet po
litiniu. Anglijos ir Amerikos besikeičiančios 
politikos dėka. Todėl, girdi, Ir pas mus 
neverta daug dėmesio kreipti j formalu
mus, legalų kelią ir pn. Be legalaus kelio 
yra, sakoma, dar revoliucinis kelias, nes 
Vilkas yra tokiu revoliuciniu organu.

Čia pirmiausiai tektų pastebėti, kad tie, 
kurie panašiai tvirtina, rūpinasi ne reikalo 
esme ir ne Lietuvos reikalu, bet vidaus 
politiniais bei partiniais sumetimais. Be to, 
čia dar susiduriama su neskoningu prieš
taravimu. Vienaip dalykas oficialiai nu
šviečiamas svetimiesiems, o kitaip savie
siems. Neprieklausomos Lietuvos tęstinu
mas buvo visai aiškiai iškeltas ir jokių 
abejonių nekeliantis Vliko memorandume 
Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos užsie
nio reikalų ministeriams. Tame memo
randume įsakmiai sakoma, kad teisėta, le
gali, tebegallojanti Lietuvos valstybės sant
varka yra ta, kuri buvo 1940 metais bir
želio mėnesj, iki bolševikų okupacijos. Ji 
tik esanti neteisėtai, jėga sovietų okupaci
jos sulaužyta.

Nežiūrint šių oficialiai pareikštų teigimų, 
dažnai girdima kalbant visai kita. Lietuvos 
valstybės tęstinumas taip pat buvo pabrėž

Baltijos vokietis kalba 
susipratimo reikalu

Vokietijoje Latvijos ir Estijos vokiečių 
leidžiamis laikraštis „Baltlsche Briefe“ 
Nr. 4 pateikia D r. J ii r g e n v o n He h n 
straipsni, kurio autorius sako, jog Vakarų 
Europos tautoms atėjęs aukščiausias metas 
susiprasti, ieškoti tai, kas riša, užmirštąnt. 
skiriančiuosius momentus. Tačiau ne visų 
šiuo kėliu esą einama. Antai kad ir Latvl- 
os istorijos profesorius Schwabe parašęs 
irošiūrą (The Stroy of Latvia and Her 
Naighours) gana šovinistinėje dvasioje. 
Kiek vėliau, 1951 metais New Yorko lai
krašty pasirodęs straipsnis apie Latvijos 
valstybės įkūrimą, kuriame daug apgailė
tinų klaidų.

Atitaisydamas tas klaidas straipsnio au
torius pažymi, jog 1200 metais vokiečiams 
pasistūmėjus Baltijos rytinin krantan, Lat
vijos sritin, latviai dar neturėję valsty- 
bonio gyvenimo formos. Karai ir kovos 
buvo kasdieninis reiškinys.

„Plėšikavimo žygius mėgstą lietuviai, 
pietinis latvių kilmės kaimynas, nusiaubė 
didelius krašto plotus**.

Atslmlntlna, toliau rašoma vokiečių bal
tų laikraštyje, kad kryžlnlnkai savo įsikū
rimu Latvijoje tą kraštą apsaugoję nuo 
paskendimo rusiškuose vandenyse ir savo 
išsikėlimu Latvijon latviams atnešę vaka
rų kultūrą.

TREMTIS mano, jog istoriką pro
fesorių pasiryžusiam mokyti autoriui ne
derėtų daryti tokių klaidų, kaip lietuvių 
priskyrimas latviškai atskalai ir dar pri- 
detant plėšikavimo žygius, kuriais itin pa
sižymėjo kryžininkai. Pačių tų žygių daly
vių kronikose/, randama pasisakymų apie 
tų vakarietišką kultūrą nešusių žygių pri
gimtį. Tie žygiai ypač baltams gerai pri- 
siminami ir vėlesniais laikais, I ir II karo 
metais, kada pabaltietis viską buvo įpa
reigotas atiduoti vakarų kultūros nešė
jams.

Kad yra aukščiausias metas europinėms 
tautoms susiprasti, — aiški tiesa be aiškini
mų. Tačiau siekiant susipratimo kalbą bene 
tektų pradėti iš kito galo. Kol savi okupa
cinės prigimities žygiai bus bandomi ver
tinti po kultūros nešimo priedanga, tol 
gali būti ir sunkesnis susipratimas.

Kai dėl teigimo, kad kryžininkų palikuo
nys, įsikūrę Latvijoje, šį kraštą apsaugojo 
nuo paskendimo rusų vandenyse, tai galima 
būtų atsakyti, jog kiekvienas paskendimas 
yra lygus paskendimui. Kiekviena tauta, 
siekianti laisvės, nenori skęsti jokiuose 
vandenyse, jie būtų vokiški, rusiški ar dar 
kitokį.

tas ir paties Vliko deklaracijoje 1944. II. 16. 
Ten buvo aiškiai pasakyta, kad 1938 metų 
konstitucija toliau galioja. Toji deklaracija 
nėra pakeista, nes ją galima pakeisti tik 
nauja deklaracija, viešai paskelbta, ko ne
buvo padaryta ir vargiai ar galima pada
ryti, nes Vilko deklaracija buvo paskelbta 
Lietuvoje.

Eiti įvairiais revoliuciniais keliais, kurie 
keistų legalius, ir daryti „revoliucinius“ 
palyginimus visai nedera. Apie-kokią re
voliuciją tremty, emigracijoje, iš viso ga
lima kalbėti? Revoliucijos daromos tik 
krašte, ne užsieny. Lenkai nebuvo už mus 
mažesni demokratai, o vis dėlto jie nerado 
galima užsieny keisti 1935 metų konstitu
cijos, nors ji daugeliui jų politinių partijų 
buvo labai ne prie širdies.

Jei kalbėti apie revoliucini kelią, tai 
kyla klausimas, prieš ką ta revoliucija ga
lėtų būti daroma? Vlikas kovojo ir kovoja 
prieš Lietuvos okupantus, bet negali daryti 
revoliucijos prieš Lietuvos valstybės sant
varką, apie kurią Jis pats svetimoms vals
tybėms kalba kaip apie teisėtą nepriklau
somos Lietuvos valstybės santvarką. Paga
liau, revoliuciniam keliui įteisinti, reikia 
revoliuciją laimėti. Bet įsivaizduokime, kad 
Vlikas revoliuciją laimėjo • (prieš teisėtą 
Lietuvos valstybės santvarką!). Ir tuo at
veju jis dar tebūtų tik faktiškas organas, 
dar turėtų išgauti svetimų valstybių pri
pažinimą, kurios tuo tarpu pripažįsta tik 
Lietuvos valstybės atstovus (tos valstybės, 
kurios santvarkos Vlikas revoliuciją dary
tų). Kiek sunkumų, neaiškumų būtų pri
daryta ir taip sunkioje mūsų padėty. Lie
tuvos pasiuntinių padėtis būtų -pakirsta, o 
Vliko liktų nepasikeitusi, nes tam, kad 
svetimos valstybės galėtų jį pripažinti de 
facto, reikia, kad Vlikas galėtų galėtų įro
dė facto vykdąs valdžia krašte.

Pagaliau dėl palyginimo su Vokietija ir 
jos palaipsniu ėjimu link suverenumo at
gavimo. Skirtumas su Lietuvos padėtimi 
yra milžiniškas. Vakarų Vokietija yra dar 
formaliai okupuota Vakarų Sąjungininkų, 
gi Lietuva — bolševikų. Vakarų Vokieti
joje vyriausybė buvo sudaryta demokrati
niu būdu, laisvų rinkimų pasėkoje. Mes 
esame užsienyje, kartu su Vliku atskirti 
nuo Lietuvos ne tik geležinės, bet ir plie
ninės uždangos. Vokietija buvo nugalėta, 
jos buvęs režimas sugriautas karo pralai
mėjimo išvadoje. Pagaliau prieš tą reži
mą buvo ir karas vedamas. Lietuva su 
nieku karo nevedė. Ji tebuvo ir yra oku
puota. Darant užsieniuose „revoliuciją“

prieš nepriklausomos Lietuvos santvarką, 
ar tuo pačiu nebūtų pastanga svetimus 
įtikinti, kad mes patys neturime tvirto 
pagrindo savo laisvės siekimams? Štai 
prie ko gali vesti tokie palyginimai ir 
pastangos užsieny daryti „revoliucijas“. 
Tatai mūsų laisvės kovos reikalui tikrai 
nepadeda. Visuos tuos klausimus šiandien 
tektų atidėti, jų nekelti, jokių „revoliuci
jų“ nedaryti ir palaukti, kad pats kraštas, 
atgavęs laisvę, konstituciniais ir kitais 
klausimais pasisakytų.

J. KERNIUS.
Redakcijos pastaba: Pateiktame 

straipsnyje, kaip ir didžiumoje lietuviš
koje spaudoje pasitaikančių straipsnių lais
vinimo temomis, kai kalbama apie Vilke 
pasireiškiančius vienus ar kitus siekimus,

Lietuvos atstatymo keliai ir koncepcijos
(Atkelta iš 1 pusi.) 

krinti. Čia neturima uždavinio ginti ar 
smerkti kurią pusę, tik norima pabrėžti, 
kad mūsų veiksniai tiek sugebės pozity
vaus atlikti Lietuvai, klek jie b u s u i e - 
ninpi. Esamas mūsų veiksnių susikaldy- 
mas ir ginčai be žalos nieko daugiau ne
duoda. Abiem ginčo šalim reikia pasitikė
jimo, kuris vestų prie vieningumo. Viena, 
mano manymu, turėtų būti aišku, kad pats 
laikas, — abiem pusėm atsisakius bojimo 
furmalumų, — giliau pažvelgti į dalykų es
mę, į lietuviškus reikalus.

N e galavimai veikloje. Čia liečiu 
tuos klausimus dėl to, kad jau atėjo pasku
tinė valanda baigti formalistinius alšklni- 
musis, o vietoje jų būtina pradėti realų 
darbą Lietuvos reikalais. Partinius ar as- 
menlus išrokavimus turi nusverti lietuviš
kieji reikalai. Kiekvienam blaiviai galvo
jančiam lietuviui yra aišku, kad esamą ne
sutarimą seka kitos negerovės, žalingos lie
tuviškam reikalui. Atrodo netektų įrodinė
ti, kad Paryžiuje ar Bonnoje tuo pačiu rei
kalu lankantis Diplomatijos Šefui, o pagre
čiui Vliko atstovams, tokiais apsilankymais 
lietuviškam reikalui ne tik nepadedama, 
bet jam kenkiama.

Dėl didesnio budrumo Lietuvos byloje 
yra būtinas veiksnių susipratimas. Šiaip 
Jau, dėmesį sutelkus ir jėgas eikvojant sa
vitarpio ginčams, pasitaiko nedovanotinų 
a p sileidimų ten, kur vienas ir kitas 
veiksmas turėjo būti atliktas. Štai konkre
tūs pavyzdžiai.

Jaltos konferencijos metu (1945 m. vasa
rio 7 d.) JAV vafttybės sekretorius Steli
nius patiekė prezidentui Rooseveltui Val
stybės Departamento siūlymą sienų rei
kalu, Karaliaučių priskiriant Rusijai (ž. Ed
ward Stelinius, Roosevelt and Russia, psl. 
86). Tačiau šis siūlymas Jaltoje nebuvo pri
imtas. Jis nei komunikatuose, nei protoko
luose minėtas. Gi Potsdamo konferencijoje 
(1945 m. rudenį) Sovietai gavo iš Atlee ir 
Trumano pritarimą būsimoje talkos konfe
rencijoje remti šiaurinėš Karaliaučiaus da
lies priskyrimą Sovietų Rusijai. Tatai buvo 
paskelbta JAV Valstybės Departamento 
užsienio tarnybos leidinyje (The United 
States in World Affairs, 1945-47, psl. 177), 
kur randamas toks pareiškimas: „JAV ir 
Britanija pažadėjo remti Sovietų reikalavi
mą (Karaliaučiaus ir srities) priskyrimo So-j 
vietų Rusijai Taikos Konferencijoje. Rytų 
Prūsija liečiasi su Sovietų Sąjunga tik tada, 
eigų Lietuva, kurią JAV dar pripažįs
ta kaipo nepriklausomą valstybę, lai
koma (buvo) dalimi Sovietų Sąjungos".

Tokie konferencijų nutarimai daro pre
tekstų palaipsniškam Lietuvos atidavimui 
Sovietų Rusijai. (Pagaliau ir Lietuvos ap
supimas sovietų teritorijomis iš rytų ir va
karų Lietuvai nieko gera nežada. Red.).

Kokių žygių šiuo reikalu yra padarę mū
sų veiksniai? Kodėl nebuvo pavarstytos 
Valstybės Departamento Vašingtone durys, 
kaip kad dabar ir vienos, ir kitos pusės du
rys varstomos Bonnoje ir Paryžiuje? 

yra paprastai teigiama, kad to ir to Vil
kas siekiąs. Tokie teigiami neatitin
ka tiesą, ypač kai kalbama apie konstitu
cinius keitimus. Šiuo klausimu, klek yra 
TREMČIAI žinoma, Vlikas nėra vieningos 
nuomonės. Tik dėl nuomonių skirtingumo 
iki šiol Vlikas ir negalėjo padaryti konsti
tucinių pakeitimų. Taigi konstitucinių pa
keitimų pastanga nesietina su Vliku kai
po tokiu, bet su kai kuriomis Vilke esan
čiomis grupėmis, kurios, atrodo, yra priė
jusios įsitikinimo, jog dabartinis metas 
geriausiai derėtų išnaudoti savų pozicijų 
sutvirtinimui. Šitokios pastangos, savaime 
aišku, turimas jėgas nukreipia nuo laisvi
nimo reikalo'. Jas blaško, galutinėje pdaė- 
koje pasigendama darbe darnos, kuri yra 
grupinio rungtyniavimo padaras.

TREMTIS.

Nėra reikalo tokius apsileidimus plačiau 
komentuoti, Jie mums yra labai skaudūs. 
Čia tenoriu priminti, kad jei šiandien poli-- 
tinė situacija Lietuvai atrodo kiek palan
kesnė, tai ji tokia susidarė politinių fakto
rių dėka. Mūsų veiksniai neatliko net to, ką, 
būtinai turėjo atlikti.

Prisimintinas ir kitas dėmesio vertas fak
tas. Jau nuo 1940 metų pradžios Amerikos 
Valstybės Departamente buvo sudaryta vi
sa eilė komisijų, subkomisijų ir tyrinėjimo 
štabų studijuoti pokario Europos it kitų 
kraštų sutvarkymo klausimus. Šiandien tų 
komisijų darbai (protokolai ir surinktoji 
medžiaga) randami Valstybės Departamen
to leidinyje „Pokarinės užsienio politi? 
kos paruošimai " (Postwar Foreign Po
licy Preparation, 1939 — 1945, Vašing- 
ton, 1949). Ten randama studijų k 
nuomonių sienų klausimais (Vokietija 
ir Lenkija), susisiekimo, ūkio, bendros va-1 
liutos, prekybos ir t. t. Ir tos nuomonės 
daugeliu klausimų jau buvo paruoštoė- 
1942—1944 metais ... Ir Karaliaučiaus pa
žadas Sovietų Rusijai iškilo ne 1944 metais, 
bet jau buvo anksčiau svarstomas. Tąip pat 
minėtame leidinyje randamos komisijų su
dėtys. Pažymėtina, kad kai kurie asmens,' 
tais laikais buvę komisijų nariais, šiandien 
yra ambasadorių postuose ir net JAV mini
sterial (sekretoriai). Neabejotina, kad pa
našios komisijos ateities reikalui dirba ir 
dabar. Mūsų veiksniams, ypatingai diplo-/ 
matams, pravartu būtų su jomis bei jų na
riais ne tik turėti kontaktą, bet ir bendra
darbiauti.

Niekas neabejoja, kad atėjęs pats laikas- 
stiprinti lietuviškąją veiklą. Politiniai įvy-> 
kiai, jei mūsų ir bus tylima, netolimoje atei- ‘ 
tyje gali versti pasisakyti tiek dėl Lietuvos 
koncepcijos, tiek dėl sienų, susisiekimd, kė-: 
lių (upių ir uostų) sutarptautinio, dėl ben
dros valiutos, dėl Europos Sąjungos, dėl' 
valstybių blokų ir 1.1.

Kuris mūsų veiksnių (diplomatai ar vi
suomeninės organizacijos), esant dabarit- 
neiišituacijait.gali imtis atsakomybės tais 
klausimais- daryti pąreiškirąns lietuvių tau* . 
tos vardų, kad tokie pareiškimai turėtų.' 
politinio svorio? ■

Rodos, netenka abejoti, kad tie visi Mau- ' 
simai reikalauja buvimo kuo plačiausios lie
tuvių tautos atstovybės (kad ir praplėsto 
Vliko prasme) ir jos glaudaus bendradar
biavimo su Lietuvos pasiuntiniais. Pačių 
diplomatų veikla turėtų turėti sandėrį su’ 
tautos atsvybe (Vliku ar pn), gi at
stovybės pareiga būtų rasti bendradarbia-. 
vimo bazę su savomis pasiuntinybėmis. Tik 
tokiu atveju kiekvienas veiksmas įgautų 
didesnį svorį. Ir be ..aiškinimų turėtų būti 
aišku, kad mūsų politinį svorį tegati. nu
lemti tik. mūsų vieningumas. Tatai tektų 
rimtai įvertinti ir, suradus kelius glaudes
niam darbui, tektų jėgas nukreipti renkant 
medžiagą Lietuvos atstatymui ir atliekant 
kitus pasirengimus. Jei įvykiai užbėgs až 
akių mūsų veiksniams tinkamai nepąsinao- 
šus, tuo atveju nukentės ne kas kitas, tik 
Lietuvos reikalai.

JURGIS SAVICKIS

Šventoji Lietuva
Romioal

m
Užuot šeimininkės su karšta arbata, ir šį kartą jokių 

rūpesčių neturinčios, į seklyčią įėjo visai neprašyti 
svečiai — policijos vedas ir ponas Jegorijus.

Visomis romano taisyklėmis, — kad ii kart nežino
mų asmenų perdaug į sceną neprisibrautų, kad, nelygu, 
kaip staigiai nutrukusios Almos juostą, nepradėtų 
mirksėti, — naujai įėjusiems teks lukterėti prie durų.

Tokiomis pat klasikinėmis taisyklėmis tenka dabar ir 
ateityje visus „MakMorius“ vadinti, Jau kunigo ištartu 
žodžiu — Tvirbutais. Iškilmingesniais gi atvejais — de 
Tvirbutais. Kad visas šio ūkio kupstas iki šiol buvo vadi
namas „Maklioriai", tatai įvyko daugiausia dėl nesusi
pratimo. Ar — žmonių prietaringumo. Žmonės taip su
keičia pavardes! Dažniausiai be jokio pietizmo ir pa
garbos pavardėms bei jų žmonėms.

Pavyzdžiui, toje pačioje apylinkėje, kur gyveno Ane
lės tėvai (pastaba: žmonių vardai šioje apysakoje vėliau 
niekur nebus keičiami!), gyveno vienų ūkininkų stiprus 
kelmas: — „Ožkiniai.“

Žmonės visi malonūs k besišypsą. Keli broliai ir 
viena sesuo. Tie, kurie buvo stipresni, Jau anksčiau iš
vyko į Ameriką. Irgi besišypsą, kaip buvo matyti iš fo
tografijų. Ir visi, su stambia auksine laikrodžio gran
dinėle liemenyje, kaip buvo priimta Amerikoje.

H tikrųjų gi bažnyčios knygose, o pagal jas ir oficia
liuose dokumentuose (ši negerovė M lėto jau ėmė atsi
rasti Lietuvoje) — visur jie buvo užrašyti, raide į raidę, 
kad ir rusiškomis raidėmis: Damijonaitis.

Bet ar atsirastų kas M kaimynų, paklausiamas, kur 
čia gyvena Damijonaičiai, kad kas galėtų nurodyti. Nie
kuomet! Bet viri žinojo, kur gyvenama Ožkinių.

klių pavardė (buvo ir tokia) dėl laiko sutaupymo čia ne- kepama. Geresnio patiesalo ji niekuomet negalėtų įsi
minima. vaizduoti.

Jaunoji Maklioraltė ištekėjo už našlio Tvirbuto Ir Bet de Tvirbutas, dabartinis patriarchas, treptelė- 
išėuklėjo Anelę. Tvirbutas, užuot nuomavęs iš dičponių davo savo bajoriška koja ir šį, istorinės reikšmės, do- 
savo „Tvirbutynę", kaip anksčiau, Ją tuojau nusipirko.

Turtas už bajorišką garbę! Bet čia įvyko atvirkščiai:
— atsinešusi į Tvirbutą savo turtą, Maklioraltė drauge 
į visą ūkį atsinešė ir savo pavardę — Maklioriai. Nors, 
kaip sakyta, čia neprigijusią didesniu konsekventiš- 
kumu.

Tvirbutą tai Jau visi žmonės žino! Tai buvo seno kel
mo žmogus. Senąją rašyba — Tvirbutt.

Bet Tvirbutas yra Tvirbutas. Cla jau kaip ir išpasa- 
kojama jo paslaptis, šeimininko geležimis apkaustytoje

Ožkinis užuot Damijonaičių. Maklioriai užuot Tvir- dėžėje, nebe kam atverstlnoje, tikriau pasakius — nie- 
buto tikrojo vardo, nors ir ne tokiu griežtu konsekven- kam — ir, kuriam reikalui ištikus, tik kelių vyrų atke- 
tlškumu vartojamo. liamoje, buvo iš senų laikų užsilikęs popietis, šventuoju

Vardan tos gyvenimiškos teisybės romanuose, visi rusų raštu „kirilica" — tuomet buvo tokia mada — ra- 
tie Maklioriai nuo šiol čia bus vadinami Tvirbutais.

Dėl tos pačios gyvenimiškos tiesos reikia pastebėti, 
kad ponia Tvirbutienė nebuvo Anelės motina. Tikroji 
Anelės motina tuojau po Anelės gimdymo pasimirė. 
Dabartienė, staigių, kad ir malonių bruožų moteriškė, 
buvo tiktai Anelės pamotė. Bet gera pamotė, kaip gero
je kurioje pasakoje.

Visi žmonės ilgainiui bus pamiršę — ir čia žmonių 
atmintyje kažkas nusišlifavo, — kad tai ne jos tikroji 
motina. Pačios Anelės neišskiriant.

Pamotės šeima gyveno dar tamsenėse giriose nė čia, 
ir buvo vadinama (pravardžiuojama) Maklioriais. Tvir- 
butynė tik dalimi buvo giriose, tik vienu šonu prisi
šliejusi prie girių.

Pamotės tėvai vertėsi dvarų nuomavimu bei maini
kavimu en gros. Taip pat stambia girių pirklyba. Daž
nai sueidavo su žydų " -utybės pirkliais, kurie net ran
ką bučiuodavo senajai Makliorienei. Tiek tai pakili bu- tas būdavo paklotas ant komodos. Kariais jo savininkas 
vo pasiturinčių Makllorių Šeima. Tačiau vieną kartą 
giriose buvo rastas vienas žydų pirklys negyvas. Už
muštas. Ir be pinigų!

Negeri gandai tuomet pasklido apie Makliorius. Nuo
to laiko jie taip ir buvo pravardžiuojami. Tikroji gi pir- pergamentą ir pakloti po „boba“, šventų Velykų proga

Visi ir kiekvienas tik: — Ožkinis! 1
Suminėjus Šį pateisinamą faktą, netenka ieškoti 

priežasčių, kodėl ir kada bus įvykęs tas pavardžių su- j 
keitimas Damijonaičiuose, kaip visai bereikšmės šiuo 
atveju. j

Sytas;
Tvirbutas saugojo šį poplerį, tikrai nė nežinodamas, < 

kokio čia esama turto. Niekas jam, kaip reikiant, jo ‘ 
hėpefškaitydavo.

Net švedai, sistemingai organizuodami Lietuvoje j 
antplūdžius iš savo Švedijos, kultūriniams turtams bei 
auksui iš Lietuvos išvežti, šio dokumento nebus sutikę 
bei sugadinę.

Žodis „kunigaikštis", kirilica tame popieriuje rašy
tas, topografiškai buvo prisegtas prie Raseinių Ir apy
linkės.

Tik dabartinis Tvirbutas, Jei ir žinotų, jokiu būdu 1 
nebūtų norėjęs šitokią nuodėmę prisipažinti.

Jis nebūtų norėjęs Žmonių juokinti ir šunų lodinti! 
Savęs niekuomet nepasivadintų kunigaikščiu.

Jeigu švedams nepavyko išvogti šio dokumento, tai 
Tvirbuto žmona nekartą bandė jį išvogti, kai dokumen-

išimdavo jį, ir ne tiek studijuoti — jis buvo nepajėgus, 
— klek „padžiauti“ ore. Šiaip Jis nė vienos raidės nega
lėtų perimti, kas ten parašyta.

Bet ponia Tvirbutienė ne kartą norėjo nušluoti šį

kumentą visuomet išsaugodavo. Pakakdavo pakelti pra
našišką pirštą į viršų;

— Ne!
Paskiau sekdavo kiti žodžiai, pritaikyti prie mote

riškių išvarymo iš saugojamos seklyčios, bet čia jie ne
minimi. Tam tikros cenzūros ir šeimyninio susižinojimo 
sumetimais.

Tvirbutas buvo stiprus.
Bet svečiai? Patripsnoję kojomis prieangyje — įėjo. 

Tokiu būdu mūsų nutrūkusi Alma vėl atstatoma ir su
lopoma. Šiomis istoriškomis pastraipomis, klasikiniame 
romane vartoti neleidžiamomis.

DeT virbutui ne pavyko atsilošti arba prikalbėti kunigą 
pradėti lošti iš naujo. Dabar pats Tvirbutas norėjo, kad 
kunigas sėstų lošti. Bet kunigas negalėjo, nes angoje jau 
stovėjo neprašyti svečiai: policijos vadas ir ponas Jego- 
rijus.

Kitais atvejais Jie būtų švelnutėliai išprašyti iš Mos 
lietuviškos seklyčios.

Ant slenksčio stovėjo generalgubernatoriaus Kau
kaze sūnus ir vietos policijos vadas Akcentavičius.

Policijos žmogaus išvaizda nieko gero nereiškė.
Jis tepasakė:
— Vienas iš čionykščių! Įvyko negeri dalykai. Kuni

gaikščiui pamušta akis. Aš nesakau — išmušta.
— Kas?
Net Tvirbutas rimtad susimąstė.
— Kaip tai akis?
— Grietai bus išspęsta ši mįslė.
— Šu akmenimis nejuokaujama ir akys nedaužimoa. 

Akis šviesiausio kunigaikščio, tai nepaprasta akis. Tai 
šviesiausio kunigaikščio akis. Čia gali būti sukelta 
audra . . . Suprantate, audra iš Kaukazo.

Čia įsiterpė kunigas Borisevičius:
— Bet ar ne ši „akis** šiandien šaudė šventoriuje M 

išgąsdino žmones? Laike pantetaų ...
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Kaip vykdomi Europos gynybos pasirengimai?
Balandžio 2 dieną suėjo vieneri metai 

laiko nuo sudarymo Atlanto Pakto kari
nių pajėgų Europoje vadovybės. Ta pro
ga Atlanto Pakto valstybių Europoje ka
rinių pajėgų viršininkas generolas Eisen- 
hoveris padarė platų pranešimą, apibu
dindamas atliktus darbus ir nurodyda
mas, kas yra būtina padaryti, kad Vaka
rų Europai negrėstų sovietinio užpuolimo 
pavojus. Šia pačia proga pažymėtina, kad 
balandžio pradžioje suėjo treji metai nuo 
(sikūrimo Atlanto Pakto valstybių są
jungos. Tačiau dvejis metus tebuvo vyk
domi paruošiamieji darbai ir tik pasku
tiniais metais, gen. Eisenhoveriui perė
mus Atlanto Pakto valstybių karinių pa
jėgų vadovybę, yra padaryta žymesnės 
pažangos gynybinių pasirengimų srityje.

Norint talkos — būtina ruoštis gynybai
Gen. Eisenhoveris savo pranešime pir

miausia pažymėjo, jog kiekviena laisvojo 
Vakarų Pasaulio valstybė nori taikos. Ta
čiau taip pat yra visiems aiški grėsmė, 
kylanti iŠ imperialistinio bolševizmo pu
sės, kuris vyrauja nuo Elbės iki Geltono
sios jūros. Taikos norėti nepakanka. At
sižvelgiant i pavojų, yra būtinas laisvojo 
pasaulio budrumas imtis priemonių apgin
ti laisvei Atlanto Pakto organizacija jau 
yra padarytas žingsnis pirmyn pasiruo
šiant sutikti pavojų, bet neatidedamai rei
kią ruoštis ir toliau, kad tasai pavojus bū
tų visiškai atitolintas, kad kiekvienas eu
ropietis saugiau pasijustų.

Sutiktieji sunkumai pasiruošti gynybai
Atsižvelgiant i komunistinio pavojaus 

didumą, yra būtinas veiksmų ir jėgų de
rinimas visų laisvųjų valstybių. Tačiau čia 
neišvengta kliuvinių. Vieni manė, kad 
reikia laikrodžius pasukti atgal, teikiant 
pirmenybę patriotizmui, kiti buvo klaidi
nami Maskvos propagandos. Siekiant ben
dram tikslui apjungimo visų valstybių, ku
rių akystatoje stovi komunizmo grėsmės 
pavojus, pirmiausia reikėjo pašalinti ne
galavimus, trukdančius rasti bendrą kal
bą. Antra, reikėjo pakelti nualintos Vakarų 
Europos valstybių gyvenimo lyg}, kad kiek
vienas jos gyventojas pajustų laisvo gy
venimo prasmę ir įsisąmonintų jo gynybos 
būtinume. Dėl šių priežasčių pasiruošimai 
ėjo palengva. Buvo įsteigtos organizacijos, 
kurios atėjo su ūkine parama padėti at
sigauti nuvargusiems Europos Vakarams. 
Marshall!© planas ir kitos organizacijos, 
Amerikos tiekimų dėka, palyginti per 
trumpą laiką padėjo Vakarų Europa! nu
galėti didžiuosius ūkinius sunkumus. Ta
čiau jie visi dar nėra nugalėti, eilėje vals
tybių tebegresia pinigo vertės kritimo pa
vojus.

Ir vis dėlto, nežiūrint dar nenugalėtų 
sunkumų, NATO (šiaurės Atlanto Pakto 
valstybės) turi savo ateiti gristi interesų 
bendrumu. Pasiruošimai gynybai kiekvie
nai valstybei yra didelė našta. Vakarams 
iki šiol su didele pagalba atėjo Amerika. 
Bet ji ilganiui negalės visą pasaulį ginkluo
ti ir finansiniai remti. Pačios Atlanto Pak
to Valstybės privalančios savo pramonę ir 
ūkini gyvenimą pakreipti gynybiniams pa
siruošimams.

Gyvenimas sovietinio pavojaus šešėlyje
Toliau savo pranešime generolas Eisen

hoveris Vakarų Europos gyventojų gyveni
mą pavadino „gyvenimu milžiniško sovie
tų pavojaus šešėlyje. Tasai pavojus grėsė 
ir tebegrasia iš Rytų Europos, taip pat iš 
Lenkijos, kur sutelktos stambios sovietų 
karinės pajėgos. Didžiausias tasai pavojus 
galėjo būti prieš metus laiko. Anapus ge
ležinės uždangos tada buvo sutelkta 30 so

vietų karui paruoštų divizijų su atitinka
mu skaičiumi karo aviacijos pajėgų. Tos 
pajėgos tesudarė nežymią dalį sovietų tu
rimų karinių pajėgų. Be to, 1951 metų 
pradžioje sovietai privertė satelitinėse Ša
lyse pravesti karinius pasiruošimus. Sate
litiniai kraštai pastatė per 60 divizijų, ku
rios padidino 175 sovietų turėtų divizijų 
skaičių. Trečdalis sovietų divizijų yra mo
torizuotos ir, karo atveju, lengvai permeta
mos į kautynių lankus. Prieš metus laiko 
sovietai turėjo 20 000 kovos lėktuvų, per 
20 laivų šarvuočių ir apie 300 povandeni
nių laivų.

Suprantama, kad šitos grėsmės akivaiz
doje kiekvienas europietis jautėsi nesau
giai. Gi Sąjungininkų pajėgos Europoje 
buvo sumažintos iki policinių okupacinių 
vienetų. Prieš metus laiko visoje Vakarų 
Europoje tebuvo galima surankioti apie 
1000 galimų naudoti lėktuvų. Tačiau ir jų 
žymi dalis buvo pasenusios gamybos. Prieš 
vienerius metus laiko visos Atlanto Pakto 
valstybės, įskaitant ir sąjungininkų oku
pacines pajėgas, negalėjo surinkti pilnų 15 
divizujų, kurių bent dalis būtų sudaryta iš 
pakankamai parengtų vyrų.

Tik laivyno pajėgomis Vakarai prieš me
tus laiko galėjo pirmauti, palyginus sovie
tų karo laivyno pajėgas. Didžiausia atra
mą buvo laikomas amerikiečių lėktuvnešių 
dalinys Viduržemio jūroje, kuris pavojaus 
atveju galėjo teikti žymią paramą.

Vakarų Europos gynybos padėtis 
pagerėjusi

Šiandien Vakarų Europos gynybinė pa
dėtis, ją palyginus su buvusia prieš vie
nerius metus laiko, žymiai pagerėjusi. Ta
čiau ji dar nepakankama. Korėjoje kilęs 
konfliktas trukdomai veikė gynybinius pa
siruošimus Vakarų Europoje. Prancūzijos 
žymios karinės pajėgos vis tebėra pririštos 
Indokinijoje. Anglija dėl komunistų su
keltų nerimų Malajuose turi laikyti kari
nių pajėgų, ūkinei sunkumai trukdomai 
atsiliepia į Atlanto Pakto valstybių kari
nius pasirengimus. Tačiau stengiamasi įga
lėti sutinkamos kliūtys ir daroma visa, 
kad padarius užtvarą grėsmei iš rytų.

Reikalingi milžiniški ištekliai
Pasirengimai gynybai pareikalauja mil

žiniškų išteklių. Reikia pasiruošti Europą 
ginti pradedant nuo Norvegijos, Baltijos 
jūros iki Adrijos. Reikalinga ne tik didžiu-

Karo nebus kol
Anglų žurnalo INTELLIGENCE DIGEST 

leidėjas Kenneth de Courcy paskelbė susi
domėjimo sukėlusi straipsni apie Stalino 
sveikatos padėtį. Tame straipsnyje rašo
ma, jog, remiantis gerai Informuotais šal
tiniais, Stalino sveikata vis blogėjanti ir 
galima kiekvienu momentu laukti jo mir
ties.

PanŠlų spėliojimų paskutinio meto spau
doje nuolat pasirodo. Tačiau Kenneth de 
Cuorcy informacijai skiriama daugiau dė
mesio dėl to, kadangi manoma, Jog jis iš 
tiesų remiasi gerai informuotais šaltiniais. 
Savo laiku jis pirmas savo žurnale patelkė 
informacijų apie tai, kad sovietai turi pa
sigaminę atominę bombą.

Dabar pateiktame informaciniame 
straipsnyje apie Stalino sveikatą toliau ra
šoma, jog Stalinas tapęs kronišku ligoniu. 
J| prižiūri gydytai kai kuriems Politbiuro 
nariams išsireiškę, kad yra pavojaus Stali
nui miego metu atsisveikinti su pasauliu. 
Jis gali mirti chroniško širdies neurozo 
pasėkoje. Patikimiausi Stalino įpėdiniai 
gal| būti Molotovas arba Malenkovas. Ta

lių išteklių žmonėmis, bet taip pat milži
niškų išteklių pramonės srityje.

Reikalinga paruošti tinklą aerodramų 
kariniams lėktuvams. Metų būvyje jau 
įrengta 30 aerodromų. Tačiau jų skaičius 
nepakankamas. Reikalingi sutelkti didžiu
liai karinių medžiagų, maisto, transporto 
priemonių ištekliai. Reikalingos atsargos 
benzino. Koki jo kiekiai reikalinga turėti, 
galima suprasti iš to, Jog vienas sprausmi- 
nls lėktuvas per valandą sunaudoja 1000 kg 
(vieną toną) benzino.

Siekiama Atlanto Pakto karines pajėgas 
apginkluoti moderniais ginklais. Einama 
prie to, kad būsimame konflikte į kautynių 
lauką reikės mesti mažiau karių, tačiau 
žymiai daugiau karinių medžiagų. Reikia 
karius su naujais ginklais supažindinti, 
apmokyti. Reikalinga paruošti prie takti
nių pratimų. Visa tai reikalauja laiko ir 
išteklių.

Amerika vyrauja plieno gamyboje
JAV plieno gamyba sudaro 50% pasau

linės plieno gamybos. Tatai yra teigiamu 
veiksniu vakarams vykdant gynybinius pa
siruošimus. Tačiau ne visų metalų, reika
lingų modernių ginklų gamybai, Amerika 
turi.

Vieno sunkiojo tanko pagaminimui 
reikalinga:

861 kg chromo (99% JAV įveža), 
427 kg mangano (92% JAV tenka 

įsivežti),
234 kg nikelio (92% JAV įsiveža),

45 kg cino (78% JAV įsiveža),
2 930 kg bauxito (65% įsiveža), 

667 kg vario (29% tenka įsivežti).
Ir kitų ginklų gamybai tenka Amerikai 

kai kurių metalų įsivežti. Siekiant kolek
tyvinio saugumo, tenka valstybėms imtis 
bendrų priemonių, kad gynybiniai pasi
ruošimai būtų tikslingai vykdomi.

Vokiečiai Ir Europos gynyba
Darydamas metinį pranešimą gen. Eisen

hoveris paminėjo Vakarų Vokietiją, kuri 
skaito 50 milijonų gyventojų, gyvenančių 
Europos širdyje, sudarančioje 246 000 kva
dratinių kilometrų plotą. Si tauta, sukėlusi 
buvusį karą ir jį skaudžiai pralaimėjusi, 
šiandien, kai pasigirsta kalbos apie jos 
apginklavimą, kai kuriose Europos tautos, 
kentėjusiose nuo vokiečių, sukelia abejoji
mų. Turint prieš akis tą susirūpinimą atsi- 
mintina, kad šiandien Vakarų Vokietijos

Stalinas gyvas?
fciau Stalinas pasiryžęs, kol gyvas, įpėdi
nystės niekam neperduoti.

Su šituo Stalino apsisprendimu sietina 
Sovietų Sąjungos dabartinės užsienio po
litikos linkmė. Atrodo, jog apsispręsta lai
kytis tam tikro atsargumo, kad neįsivėlus 
| karą tol, kol Stalino rankose yra valdžios 
vairas. Šitas laikas norima išnaudoti ka
riuomenės reorganizacijai. Raudonosios ar
mijos reorganizaciniai planai nesenai pri
imti, gi jų realizavimas pareikalaus ilges
nio laiko. Tad ir ši aplinkybė kalba už 
tai, Jog artimiausiu metu nelauktlna kari
nio konflikto. Jo, esamomis aplinkybėmis, 
sovietai vengs. Tik ypatingos naujos situ
acijos galinčios privesti prie naujo posūkio 
sovietų užsienio politikoje. Gi esamomis 
sąlygomis, atrodo, apsipręsta daryti vidu
je pasiruošimus ir — laukti Stalino mir
ties, nes karo eigoje jo mirtis galinti sie
tis su netikėtomis staigmenomis sovietų 
politikoje.

Šitaip samprotaujama britų žurnale. 
Kiek tiesos šituose samprotavimuose, te
galės parodyti ateitis. 

gyventojai padarę pastebimą pažangą abi
pusio susipratimo linkme.

Būtų nesąmoninga, esą, tokį didelį kra
štą, kaip Vokietija, ilgesniam palikti tuštu
ma. Jei Vokietija nebus Vakarų partneris, 
Ji susilauks to paties likimo, koks ištiko 
Čekoslovakiją.

JAV 1950 metų rudenį Siaurės Atlanto 
Tarybai iškėlė klausimą paruošti Europos 
gynybos planą, jin įjungiant Vokietijos 
įnašą. Kiek vėliau Prancūzijos vyriausybė 
pateikė savo planą organizuoti Europos 
gynybos pajėgas, tuo būdu darant realų 
žingsnį linkui europinės federacijos. Nors 
pasitaiką nuvertinančių šį planą, esą bus 
įeita į naujus kliuvinius, pradedant daliniu 
atsisakymu suverenumo, sunkumais suda
ryti bendrą administraciją planui vykdyti 
ir t.t. Iš kitos pusės keltinas klausimas: — 
kokios galimos pasėkos taikai ir saugumui, 
jei iš viso nieko nebus daroma? Taip pat 
pažymėtina, kad sudarymas Europos gyny
bos pajėgų nei pakeistų Atlanto Pakto 
Organizacijos, nei kuria forma nebūtų jai 
kelio pastojimas.

Schumano planas, siekiąs Vakarų Euro
pos valstybių ūkinio susijungimo, gali bū
ti dideliu įnašu telkiant karines tų šalių 
pajėgas gynybai. Ypač anglies ir plieno pa
jungimas Europos gynybai pakeltų ne tik 
karinį, bet ir moralinį Europos svorį.

Dabartinė gynybos padėtis Europoje
Per paskutiniuosius dvylika mėnesių, — 

pareiškė Eisenhoveris, — Europos gynybos 
stiprinimui padaryta nemaža, pradedant 
ūkine sritimi, politiniu gyvenimu ir bai
giant įsisąmoninimu gynybinio pasiruošimo 
būtinumu bei svarba.

Divizijomis Išreiškus šiandien turimas 
Europoje gynybines pajėgas, jos praktiškai 
maždaug padvigubėjo, kas turėta prieš vie
nerius metus laiko. Pajėgos, kurias prieš 
metus turėjo atskiros Vakarų Europos 
valstybės, žymia dalimi buvo blogai ap
ginkluotos, nepakankamai paruoštos ir 
ypač stigo taip būtinų rezervų. Dėl to tada 
turėtos pajėgos tegalėjo turėti simbolinę 
pasipriešinimo vertę. Šiandien gynybinės 
pajėgos ir turimos rezerve žymiai pakilu
sios. Jų organizacinis paruošimas ir išdės
tymas sutikti galimą grėsmę iš Rytų paki
tęs teigiamai. Dvylikos valstybių Tarybos 
nutarimas šiais metais Europos gynybai 
paruošti 50 divizijų ir Atlanto Paktan priė
mimas Graikijos Ir Turkijos, kurios abi 
turi gerai paruoštas 25 divizijas (joms te
trūksta modernaus apginklavimo) įgalina 
tikėti dar didesniu Europos gynybos pa
jėgų išaugimu. Moderniame kare kovinė 
galia turi lemiantį vaidmenį. Dėl to būti
na Europos gynybines pajėgas taip organi
zuoti, kad jos galėtų grėsmę atremti. Tu
rima tikslo, be aktyvių karinių pajėgų, pa
ruošti rezervus, kurie konflikto a.tvęju būtu 
galima kovon įjungti nuo 3 iki 30 dienų. 
Stiprinamos orinės pajėgos. Ir čia padaryta 
pažangos, nors tinkamo personalo paruoši
mas reikalauja daugiau laiko. Palieka atei
čiai svarbiausiu klausimu įrengimas oro 
pajėgoms atramos punktų, žinių sistemos 
ir orinių pavojų įspėjimo tinklo.

Nors šiandien turimos Atlanto Pakto 
valstybių karinės pajėgos dar nebūtų pa
kankamos užpuolimą atremti, tačiau joms 
talkon galėtų ateiti NATO šalyse turimos 
jėgos. Čia turima galvoje Atlanto Pakto 
oro pajėgos, britų Rato aviacija ir Vidurže
mio jūroje esančios JAV pajėgos. Angli
joje turimais orinių pajėgų rezervais būtų 
galimas žymus įnašas sovietų puolimo at
veju. Tačiau tokia parama tebūtų laiki
na. Būtina turėti savo rankose stiprias ka
rines pajėgas, ir — svarbiausia — užnuga
ryje paruoštą rezervų tiekimą.

Dabartinė karinių pajėgų organizacija ir 
toliau* turi būti plečiama, ypač einant prie 
apginklavimo naujais ginklais, turinčiais 
didesnę ir toliau siekiančią smogiamąją 
galią, kad tuo būdu frontas pareikalautų 
mažiau vyrų, vietoj jų metant didesnius 
medžiagų kiekius. Tatai atitinkamai pa
reikalaus didesnių išlaidų, kurias turės pa
kelti visos gynybai besiruošiančios valsty
bės. Tačiau atsimintina, jog raudonosios 
armijos šešėlis ištįsęs per visą Europą. So
vietai taip pat savo kariuomenę, esančią 
Rytų Vokietijoje, perginkluoja naujo tipo 
sprausminiafa lėktuvais. Statomi aerodro
mai.

Nors laisvojo pasaulio padėtis šiandien 
yra palankesnė, negu prieš metus laiko, ta
čiau tolimesni pasiruošimai būtini. Reikia 
pasiekti tokią bendrą jėgą — ore, žemėje 
ir vandenyse, — kad komunistinis pasau
lis niekad neišdrįstų iššaukti. Jei tatai bus 
pasiekta, gal būt valdovai anapus geleži
nės uždangos kartą rimtai sutiks dalyvauti 
nusiginklavimo derybose (? Red.). Gal tada 
bus galima įtikrovinti Jungtinių Tautų 
Chartoje išreikštos viltys.

Sovietai gamina nervines dujas, 
Amerika - atomines raketas
Šiuo metu, vykstant šaltajam karui, So

vietų Rusija ir Amerika pagrečiui lenkty
niauja apsiginklavimo srityje. Amerikoje 
visu intensyvumu siekiam buvusiame kare 
naudotus ginklus pakeisti naujais, mo
dernesniais ir pranašesniais. Tą pat daro 
ir sovietai. Amerika ir Sovietų Sąjunga 
skiria! didžiules sumas naujų ginklų gamy
bai. JAV karinių tyrimų skyriaus atstovas 
kongresą pareikalavo skirti 450 milijonų 
dolerių naujų ginklų gamybai. Ginklų spe
cialistas ta proga pareiškė, jog yra būtina 
buvusius priešlėktuvinius ginklus pakeisti 
naujais priešlėktuviniais raketiniais gin
klais, kurie iki 24 kilometrų aukščio gali 
sunaikinti kiekvieną priešo lėktuvą. Pa
grečiui daromi pasiruošimai pagaminti ato
mines raketas.

Sovietai taip pat nenusileidžia. Manoma, 
kad sovietai gali turėti patobulintų vokie
čių tipo V-raketų. Raketa V 1 buvusio ka
ro metais galėjo pasiekti 280 kilometrų 
nuotolį, gi raketa V 2 siekė 370 kilometrų. 
V 1 turėjo defektų. Ji nebuvo pakankamai 
taikli. Pavyzdžiui karo metais pasitaiky
davo, kad vokiečių paleistos raketos į prie
šo taikinius dėl vairavimo netobulumo 
nukrisdavo ant vokiečių miestų, kaip kad 
atsitiko 1944 metais vienoje Frankfurto 
dalyje. Kadangi pas sovietus pateko nema
ža raketinių ginklų specialistų, yra mano
ma, jog sovietai šioje srityje gali būti pa
darę pažangos, tačiau netikima, kad sovie
tai būtų raketinių ginklų srityje pralenkę 
Ameriką, nes patys žymieji vokiečių spe
cialistai šioje srityje kaip tik šiuo metu 
dirba amerikiečių karinėse įmonėse, prade
dant raketinių ginklų išradėju ir baigiant 
kitais žymiais konstruktoriais.

Tačiau sovietai atrodo pranašesni kitoje 
srytyje. Jie didele sparta ruošia kitą gin
klą — nervines dujas. Nervinių dujų ga
mybos galimybės buvo studijuojamos vo
kiečių specialistų, tačiau staigi karo ato
mazga vokiečiams tatai sutrukdė įvykdyti 
Nervinių dujų vokiečių žymiausieji specia
listai kaip tik pateko pas sovietus. Dabar, 
atrodo, šioje srityje padaryta pažanga. 
Esama žinių, kad sovietuose kaip tik ne
seniai buvę atlikti nervinių dujų bandy
mai. Šių dujų savybė, kad jos, žmogaus 
įkvėptos, sukrečiančiai paveikia nervus. 
Tokiu atveju kareivis išvedamas iš rikiuo
tės, padaromas nekovingu.

— A! Čia jau kitas dalykas. Viskas bus sutvarkyta 
ir atstatyta.

— Aš policijos pareigūnas, dabar turėjau pasekti 
šviesiausiu kunigaikščiu. Aš saugau tiek paprastus 
žmones, tiek kunigą, tiek kunigaikštį. Tai mano pareiga.

— Bet vis dėlto buvo šaudoma!
— Čia jau kitas dalykas. Čia bus pavartotos visos 

priemonės šiai negerovei užbėgti už akių.
Pro miglas policininkas manė: — tuoj parašysiąs 

pačiam generalgubernatoriui į Kaukazą.
Bet viena eretiška mintis jį galutinai pritrenkė. Jis 

pavirto pelenais: „Vely mirti, nė gubernatoriams laiškus 
rašyti!“

Iš tikrųjų Jegorijus, grįžęs i miestelį, šaudė.
Grįždamas iš savo, blogai pasisekusios, ekspedicijos, 

jis, kol lipo į kalną, turėjo progos apsispręsti, su savim 
pasikalbėti ir savo mintis sutvarkyti. Jis priėjo aiškios 
ir galutinės išvados: Jis mylis deivę vandenyje. Gal ir 
ji mylinti? Taip smarkiai reagavusi i jį. Jis griebėsi 
akies. Ak! Jo drauguomenėje taip smarkiai niekas 
nereaguodavo ...

— Pirmiausia reikia su ja susižinoti, žinoma, rames
nėje aplinkumoje.

— Kur jie dabar? Gal bus grįžusi namo, ar — | baž
nyčią? — nors jis gerai žinojo, kad jis save nelelmėje 
tik linksmina. Tikriausia — jos niekur dabar nerasiąs. 
Ji dar gali pasiskandinti? Žinai, tokio temperamento 
moteris.

Pasąmonėje jis manė, kad jam reikia gyvenime su
rimtėti. Kam klajoti be tikslo?

Senu įpratimu jis prisiartino šventoriaus, be jokios 
pagarbos šiai vietai. Buvo įkišęs kartą ir kitą galvą į 
bažnyčią. Visai neprisilaikydamas padorumo taisyklių. 
Su kepure ir apirosu dantyse. Atitolo ir vėl perėjo 
dvejetą kartų šventorių ir nutarė iš desperacijos išleisti 
visus savo šūvius į gražiai tašytus šventoriaus akmenis. 
Pataikė arčiau stacijos, numeris vienoliktas.

Dyki žmonės, kaip vaikai, daro, kas jiems patinka.
Dalis žmonių net ūžtelėjo iš bažnyčios pažiūrėti. 

Šventoriuje gi besimeldžią, pasisaugoti, pasinešė į baž

nyčios vidų.
Jegorijus visai nesivaržė priemonėmis savo jausmams 

išreikšti. Esmėjo jis norėtų, kad kas jam griežtų šią 
valandą Chopiną. Ir griežtų gerai.

— Ji! Bet kur ji? Gal klajoja kur po girias ... Ar 
žudosi? Reikia išaiškinti!

Žmonių neatsirado jį apmalšinti. Žmonės iš viso 
vengė, o aukštuomenė bijojo pradėti kovą su titanais. 
Šiaip paskirų herojų neatsirado.

Kunigaikščiui Jegorijui blykstelėjo Šviesi mintis: 
ieškoti per policiją!

Bet pati policija atsirado šventoriuje. Jam nė nerei
kėjo eiti. Čia pat gyvenanti volldja bus išgirdusi, kad 
šaudoma.

Ne kasdien revolverio Šūviais pavaišinamas Paegliš- 
kių miestelis.

Vyriausias policininkas stovėjo su savo dviem paly
dovais čia pat šventoriuje. Visi trys nusiėmę kepures ir 
iškilmingai laiką jas papilvėje, kaip prideri per pamal
das, kad ir nerusų.

Šviesiausias kunigaikštis nurodė pirštu I savo akį.
— Šviesiausio kunigaikščio ir mano tėvo vardu įsa

kau tau surasti piktadarį. Pėdsakai veik žinomi . . .
Dabar visi matė, kad jo akis žėrėjo purpuro ir juody

tos spalvomis.
Komedija jam pasisekė.
— Kas?
Policijos pareigūnas dideliu atsidėjimu pasekė Jau

nuoliu, kurį jis vadino vis šviesiausiu kunigaikščiu. 
Nors namie, patogumo dėliai, vis dėlto vadindavo Je- 
gorka.

Įvykis nepaprastas.
Jis ir pasakė Tvirbutams seklyčioje:
— Įvykis nepaprastas. Aš turiu daboti visus.
Tiek kunigas, tiek šeimininkas leido pareigūnui 

priartėti prie stato, imamo vakarienei ruošti, ir net 
toliau.

Atsiradusi šeimininkė policijos agentai net pripylė 
arbatos (šaltos). „Šviesiausiam kunigaikščiui“ — nieko. 
Pagaliau kunigaikščio seklyčioje ir nebuvo. Prisistatęs 

iš pradžių tarpduryje, jis kažkur bus dingęs.
— Pėdsakai veda čia. Gubernatoriaus sūnus...
— Toks čia tavo ir sūnus, — neišlaikė ir susinervino 

kunigas.
— Ką aš turiu daryti? Su generalgubernatoriais ne

juokaujama!
Seimininkė pristūmė uogienės (slyvų) ir tylėjo.
— Visi pėdsakai veda čia. Ėjo per upę. Daugiau aš 

neturiu teisės sakyti.
— Tai paslaptis! Yra juk visokių paslapčių. Yra ir 

paprastų. Yra paslapčių istoriškų!
Policininkas nutrynė savo suprakaitavusią kaktą.
— Reikia veikti!
Visi jį malšino.
Seimininkas nieko nesuprato. Kad nors kiek supras

tų, kas čia darosi.
. Pasiųsdamas savo žmoną atnešti šiltos arbatos iš vir
tuvės, šeimininkas atidarė geležimis akpaustytą skry
nią, kiek jon pasižvalgydamas.

Policininkas sušilo dar labiau (nuo arbatos ir į ke
purę jam įspraustos dešimtrublinės).

— Pėdsakai bus surasti!
— Ar, tikriau pasakius, nesurasti, — rimtai pridėjo 

kunigas..
— Palaidoti! — stilizavo savo korektūros klaidą po

licininkas.
Dabar šnekta žmonių seklyčioje ramiai ėjo apie orą. 

Ir taip toliau. Visiems buvo langva. Lengva, kad pasau
lyje esama gerų žmonių. O gerų žmonių juk esama 
visur. Man gerai ir tau gerai. Gerų žmonių visur turi 
būti. Koks būtų pasaulis be jų.

Jei vienas gavo 10 ir juos bus gražiai nuslėpęs, bū
damas gerai išauklėtu žmogumi, ir nesudrumstęs geros 
draugijos (šeimininkė net nieko nepastebėjo), tai kitas 
— generalgubernatoriaus sūnus, priešingai, iš savo 
asmeniško biudžeto bus išjungęs dešimtinę. Viskas taip 
kaitaliojasi gyvenime. Vienam pelnas, kitam nuostolis.

Jis tiesė pinigą vienam dviejų prieangyje esančiam 
bernui.

Prieangyje buvo sustoję du namų bernai. Kaip kubi

lai kokie, šių namų saugotojai. Kaip dažnai atsitinka 
arabiškų pasakų tekste. Jeronimas — vyresnis amžiumi, 
ir Leonardas — vėjavaikiškesnis. Apie juos dar bus 
ilga pasaka vėliau. Apie abu kartu. Ir paskirai.

Bekaišiodamas pinigą, vienam ir antram, gubernato
riaus sūnus bus sukėlęs juose įvairių minčių. Bet 
labiausiai — nusistebėjimo: „juk tai berno visa metinė 
alga’.“ Niekas nedrįso imti pinigo. Taip besibastydamas 
svečias pinigą išmetė iš rankų.

— Man tik pasakykite, kur mergina.
— Kokia mergina? — mitriai sužvilgo Leonardas.
— Namų panelė. Man sakė, kad ji čia. Suprantate, 

aš turiu ją pamatyti!
Prie viso savo ekscentriškumo ir žvėriškai didėlio 

nesusivaldymo Jegorijus buvo gabus.
Besibastydamas šioje šalyje, palyginti trumpu laiku, 

jis bus pramokęs lietuvių kalbos. Kaip iš oroprisigraibęs 
tų garsų. Ir dabar visai pamanomai kalbėjosi su bernais.

— Namų panelė?
— Ta, kur i bažnyčią ėjo . . .
Popierinis pinigas, beskridęs prieangio oru, kaip koks 

iš savo sferų ištrūkęs rudens lapas ir paplasnojęs dar 
kelis kartus savo sparnais, atsitūpė asloje. Pavargęs. 
Pinigas ilsėjosi ir nesikėlė.

Astoje ugninėmis raidėmis buvo išrašyta: „dešimt“ 
ir caro raidmens.

Leonardui pasidarė graudu. Jis įtempė visas savo 
jėgas, tas levo vardu Smogus. Net sailės jam nuvarvėjo.

Rūsčiojo gi veido Jeronimas tepasakė:
— Neimk!
— Ta, kuri buvo Šiandien miestelyje?
— Čia esama tik vienos panelės — Anelės.
— Anelė? Kur ji?
Jis dabar nutarė „įdukrinti" ją. Vesti. Padaryti aristo

krate, suaristokratinti. Pats — surimtėti. Ir padaryti 
laiminga. — Atgimęs vėjavaikis beldėsi į nežinomą sritį.

Leonardas jau tiesė savo letenas. Stiprios buvo jo 
rankos, akmenims judinti, bet dešimt rublių jis nepa
jėgė pakelti nuo žemės. Berno pirštai suvirpo nuo pinigo 
švelnumo ir ugningumo, kai jis juos palietė.
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Idealistiniai judintojai ir sustingimas
Rūpesčiai ir džiaugsmai

šiais metais Vasario 16-ją sukako 30 
metų nuo Lietuvos Universiteto {steigimo, 
'kuris 1930 metais buvo pavadintas Vytau
to džidžiojo Universitetu. Vytauto Didžio
jo Universitetas, kurio mokomąjį perso
nalą sudarė patys žymieji Lietuvos moksli
ninkai, kraštui paruošė — pirmaisiais ne
priklausomybės metais taip stigusių — 
įvairių sričių specialistų, kaip mokytojų 
gukštesniosioms mokykloms, inžinierių, 
gydytojų, teisininkų, ekonomistų, gamti
ninkų ir t.t. Visos tos jaunos jėgos, su
brandintos savajame universitete, padarė 
didelį įnašą Lietuvos gyveniman. Sava
me universitete statybos mokslus baigu
sių inžinierių bei architektų vadovybėje 
Lietuvoje augo modernių mokyklų, ligoni
nių ir kitų pastatų tinklas. Kas meta) uni
versitetas išleido jaunų gydytojų laidas, 
kurie atsidėjo krašto gyventojų sveikatos 
tarnybai. Universitetas išleido svarbių li
tuanistinių veikalų.

Šiandien lietuvį tremtinį, atsidūrusį sve
timoje pastogėje, pasiekia žinios, kad Kau
ne Vytauto Didžiojo Universiteto jau ne
bėra. Jo veikla jau buvo paraližuota vo
kiečių okupacijos metais. Dabar universi
tetas visai išardytas ir teveikia išmėtyti 
atskiri institutai. Laisvąjį pasaulį pasie
kusieji lietuviai mokslininkai priversti 
fiziniu darbu pelnytis duonos kąsni. 
Tik vienas kitas turėjo progos patekti į 
universitetus dirbti mokslinį darbą Ta
čiau plati darbo dirva laukia lituanistinėje 
srityje. Ir Štai kaip tik šiais metais, kai 
minima 30 metų Vytauto Didžiojo Uni
versiteto sukaktis, kai šią sukaktį minint 
ateina žinios apie Lietuvos aukštosios 
mokslo institucijos galutinį likvidavimą, 
čia, laisvajame Vakarų pasaulyje lietu
viško ryžto dėka įsteigiamas Lituanistikos 
Institutas. Lietuvių mokslininkų pastango
mis jis įkurtas Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse.

Iš tų trumpų pranešimų, kurie per lai
kraščių skiltis pasiekė lietuvius, iš tiesų, 
nedaug ką Šiandien dar būtų galima pa
sakyti apie patį Institutą ir jo užsimoji
mus, bet jau ir tai gana, idant galėtume 
pasidaryti džiaugsmingas išvadas. Priimtas 
to Instituto statutas ir nariais pakviesti 
pirmieji dvidešimt penki įvairių lituanisti
kos Šakų seni ir jauni mokslininkai: lietu
vių literatūros istorikai, knygos istorijos 
tyrinėtojai, kalbininkai, istorikai, Lietu
vos teisės istorikai, proistorės tyrinėtojai, 
kultūros istorikai, geografai ir tt. ir tt. 
Žodžiu, susiorganizavo lietuviškųjų moks
lo dalykų geriausieji smegenys: žilagalviai 
profesoriai, kurie visą savo gyvenimą 
paskyrė lituanistiniams dalykams tyrinėti, 
rašė knygas ir mokė kitus, o taip pat ir 
jaunesnieji mokslininkai, įrodę savo pajė
gumą dirbti lietuviškose mokslo srityse 
iš tų lietuviškų sričių rašytomis daktarų 
disertacijomis, kitais mokslo darbais ar 
dėstydami nepriklausomosios Lietuvos ar 
užsienių universituose.

Reikia tikėtis, kad tas Instituto narių 
skaičius dar padidės, bet jau ir Šiandien 
patį branduolį sudaro tiek žmonių, kiek 
gerais laikais maždaug viso mūsiškio Vyt. 
Didž. Universiteto ketvirtadalis vyr. mokslo 
personalo — profesorių ir docentų — vi
suose fakultetuose! Būrys gražus ir pajė
gus! Sitai kelia pagrįstą džiaugsmą: jei 
kiekvienas jų atskirai dirbo makslinį dar
bą, dažnas atitrūkęs nuo fabriko, laisvalai
kiu, tai organizacija visų darbą padarys 
pianingesnį ir to darbo vaisius našesnius.

O susirūpinimo kelia tai, kuo gi mūsiš
kė visuomenė prisidės, kad Instituto dar
bas pateisintų jo steigėjų ir narių de
damąsias viltis. Mokslininkai tyrinės ir 
rašys mokslo darbus, knygas ir mokslo 
straipsnius tiek savąja, tiek svetimomis 
kalbomis. Kas tuos jų darbus išleis, kas 
sudarys kapitalus, kad tie darbai pasida
rytų prieinami tiek mums, tiek kitų tautų 
žmonėms, ypač mokslo žmonėms. Štai čia 
jau prasideda ar turi prasidėti visuome
nės rūpesčiai. Nuo visuomenės pastangų 
priklausys, ar mūsų mokslininkų darbas 

bus tas geras derlius, kurį grįždami parsi- 
vešim i namus ir galėsim didžiuotis: va, 
jei mes patys ne ką pajėgėm, tai nors 
kitų vertingus darbus nuoširdžiai rėmėm! 
O tai taip pat reikalinga, prasminga ir 
gražu, kai kiekvienas, kas kuo galėdamas, 
darbu ar skatiku prisideda.

Idealistiniai judintojai
Vaižganto „Pragiedruliuose“ ne kuri nors 

organizacija, bet daktaras Gintautas eko
nomiškai pastato ant kojų nusigyvenusį 
Sviestavičių. Vadinas. Vaižgantas, tyčia ar 
netyčia, Gintauto asmeniu bus parodęs as
menybių reikšmę ūkiniame atkutime dar 
carizmo laikais, nes Gintautas, vienas vy
riausiųjų šio veikalo veikėjų, ne tik tuo 
vienu atveju pasirodo sugebąs vadovauti, 
organizuoti ir planuoti.

Tai anaiptol iki vadizmo ir diktavimo — 
iniciatyva, rizika nieko bendra neturi su 
vedizmu.

Šitas asmenybių reiškimasis labai aki
vaizdus ir mūsų tremties tiek organizaci
niame, tiek kultūriniame gyvenime. Kur 
prieky atsistoja iniciatyvos ir energijos 
kupinos asmenybės, ten organizacija nie
kad nepritrūksta konkrečių darbų ten 
ji padaro keleriopai daugiau, negu žymiai 
už ją didesnė, bijanti rizikuoti, tedrjstanti 
vaikščioti tik pramintais takais, pati ne
surizikuosianti galva pramušti sienos. To
kių neturinčios organizacijos paprastai tik 
egzistuoja, nes darbo iš Jų nėra ko laukti.

Kai žiūrime į mūsų kultūrinį gyvenimą, 
jis šituos teigimus taip pat gražiausiai 
patvirtina.

Kiek mes turėjome pačios bendruome
nės sukurtų leidyklų? Kiek mes turėjome 
bendruomeninių laikraščių, už kuriuos 
rizikuotų savo kapitalais didelis žmonių 
(o dideliam būriui jr sunki našta pake
liama!)? Žvilgterėję į keleris praeitus me
tus, kiekvienas pajėgsime atsakyti be istori
ko pagalbos, ir tas atsakymas nežada būti 
kolektyvo, bendruomenės naudai.

Vasario 16-sios gimnazijos likimo klausimu
Kai 1950 metais PLB Vokietijos Krašto 

Valdyba paskelbė ėmusis iniciatyvos Vo
kietijoje steigti lietuvišką gimnaziją*, iš
reikšdama viltis, jog pasaulio lietuvių dos
numas sudarys sąlygas jai išsilaikyti, tada, 
iš tiesų, pasigirdo nemaža teigiamų atgar
sių. Eilė užjūrinių lietuvių kolonijų bei or
ganizacijų pasižadėjo sutelkti lėšų vienos 
klasės išlaikymui. Neilgai trukus jau di
džiuma Vasario 16-sios Gimnazijos klasių 
turėjo savo globėjus.

Dabar pasaulio lietuvių spaudoje pa
sirodė nauji PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos atsišaukimai, kuriais kreipiamasi į lie
tuvių organizacijas ir atskirus asmenis im
tis globoti po vieną Vasario 16-sios gimna
zijos mokinį. Iki šiol, kiek matyti iš PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos pranešimų, jau 
siirasti globėjai keturiems Vasario 16- 
sios Gimnazijos mokiniams. Gi gimnazijoje 
mokosi 90 mokinių. Jų skaičius gali padi
dėti, nes turima nemaža prašymų gimna
zijom, įstoti. Tačiau PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba, patekusi į sunkumus gimnaziją 
išlaikyti, susiduria su sunkiu klausimu: — 
priimti mokinių ar ne? Ar jų priėmus bus 
įmanu juos išlaikyti, sudaryti sąlygas jiems 
mokytis?

Pastarieji atsišaukimai lietuviškoje 
spaudoje kaip tik parodo, jog pirmoji akci
ja (surasti globėjus atskiroms klasėms) ne
buvo sėkminga. Praėjo pradinis entuziaz
mas ir aukos gimnazijos išlaikymui suma
žėjo. Dabar imtasi naujos akcijos. Ji bus 
sėkminga, ar ne, tagelės parodyti ateitis.

Žvilgsnis į kliuvinius. Šiemet 
Vasario 16-sios Gimnazija išleido pirmąją 
abiturientų landą. Ji, tiesa, negausi. Gim
naziją baigė trys jos auklėtiniai. Tačiau, 
esamomis sąlygomis, pradžia gražu Gimna
zijai baigiant šiuos mokslo metus ją aplan
kė ir su jos veikla, mokslo lygiu, bendra 
tvarka susipažino Vliko įgalioti atstovai dr.

Žinoma, niekas nenuginčys, kad mūsų 
individualistas žmogus visada pajėgtų pa
kęsti tas sąlygas, kurias sudaro organiza
cinė veikla, ypač kai reikalo tenka turėti 
su bendruomenės sudėtais grašiais. Tai 
parodė stovyklinis gyvenimas, kada žmo
nių liežuviai vagimis apšaukė net tokius, 
kurie niekad nė negalvojo savintis ben
druomenei priklausinių. Salia geros valio® 
žmonių visada maišosi ir tokių, kurie dar
bą daro neįmonomą ir bet kokią rizikos 
mintį — tolimą.

O be periodikos ir be knygų nesėdėjome 
nei stovyklose, nesėdime nei dabar. Kai 
anuomet, iki valiutos reformos Vokieti
joje toks spausdintojo žodžio leidimas 
gal nebuvo susijęs su didesne rizika, tai 
šiandien ta tautiniu požiūriu tokia gyvy
binės reikšmės mums išsilaikyti priemonė 
iŠ jos leidėjo reikalauja didelės rizikos, 
įdėtasis kapitalas rizikuoja susijaukti to
kio pat likimo, kaip anglų įrengimai per
sų žibalo versmėse . . . Nepaisant šitai, 
dar vis eina atskirų žmonių leidžiami lai
kraščiai. eina knygos. Tik žiūrėkite: iš 
kelių šiandien ryškiausiai pasireiškusių 
lietuviškų leidyklų tik tas vienas Katalikų 
Klubas Amerikoje yra bendruomeninė, o 
visos kitos („Gabija“, „Tremtis“, „Terra“, 
..Australijos Lietuvis“) yra atskirų as
menų pastangos pralaužti ant svariuko ir 
doleriuko ar smuklės kampe beužmiegantį 
lietuvį. Džiugu, mums, garbė drąsiesiems 
idealistams, nes spausdintojo žodšio sklei
dimą šiandien negalime apibudinti kitaip, 
kaip idealizmu!

Parapijinio susmulkėjimo 
vėžys

Didžiulio skirtumo esama tarp senųjų 
lietuvių emigrantų ir dabartinių tremti
nių. Vieni jų paliko savo kraštą tiesiog 
ieškodami sotesnio kąsnio, baltesnės duo
nos. Dalis šitokių niekad rimčiau nebe
galvojo apie grįžimą namo. Kiti bėgo per 
sieną, nenorėdami patekti j carinę rusų

Grinius, J. Norkaitis, Brakas. šios komisi
jos pareiškimu, atsižvelgiant į sąlygų sun
kumą, Vasario 16-sios Gimnazijoje mokslo 
lygis yra pakankamoje aukštumoje. Tačiau 
materialinės sąlygos daugiau, negu sunkios. 
Mokytojams tenka dirbti tenkinantis labai 
kukliu atlyginimu. Dėl stokos lėšų gimna
zijos patalpos negali būti pakankamai žie
mos metu apšildomos. Pasitaiko mokinių 
persišaldymai, o po to seka negalėjimas 
lankyti pamokas. Gimnazijoje darbas vyk
sta tik didelio pasišventimo pasėkoje.

Išgirdus šitokią Vliko komisijos narių 
nuomonę, tenka susimąstyti. Yra aišku, jog 
pirmoje vietoje būtina nugalėti piniginius 
sunkumus. Vasario 16-sios Gimnazijos va
dovybė tvarkosi nepaprastai taupiai. Ta
čiau ir taupiai tvarkydamasi ji dar 
vis negali išbristi iš sunkumų. Nuolatimai 
nepritekliai ilgainiui gali turėti neigiamos 
į takos tiek mokymui, tiek auklėjimui.

Būtina ieškoti naujų kelių Vasario 
16-sios Gimnazijos išlaikymui patikrinti. 
Praeitis, labai netolima, rodo, kad įvairios 
aukos nesudaro pakankamo tvirto pagrindo 
gimnazijai išlaikyti. Ten, kur reikalingos 
nuolatinės išlaidos, su aukomis sunkiau 
verstis, nes aukos tik retais atvejais pasi
žymi pastovumu.

Neigiama propaganda taip pat 
turėjo savo pasėkas. Netolimas metas, kai 
dalyje Amerikos lietuvių spaudos buvo pa
sirodę straipsnių prieš Vasario 16-sios Gim
naziją. Galiausiai ir BALFo vienas skyrius 
savo balsu prisidėjo prieš aukų rinkimą 
gimnazijai. Šitos akcijos pasėkoje pajustas 
aukų gimnazijai išlaikyti sumažėjimas. Jei 
sumažėjimo aukų nebūtų PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba pajutusi, ji nebūtų naujais 
atsišaukimais pradėjusi ieškoti globėjų at
skiriems mokiniams.

Kartojasi ir šiandien ta neigia- 

kariuomenę, o už sienos ieškojo, kur įsi
kurti. Dalis yra tokie pat politiniai pabė
gėliai, kaip ir mes

Mes visi atsidūrėme čia ne baltos duo
nos ieškoti: bolševizmo grėsmė išvijo mus 
iŠ namų. Rodos, didžiosios mūsų dalies 
viltys grįžti į laisvą Lietuvą. Rodos, visi 
balsiai kalba apie grįžimą. Rodos, visiems 
turėtų rūpėti sveikiems grįžti ir juo dau
giau parsinešti ne kitataučių žmonų, bet 
kultūros turtų, sudaryti sąlygas daugiau 
tų turtų sukurti- pagaliau jais naudotis, 
idant negrįžtame pliki plikutėliai, visur 
po truputį palikę, bet niekur nepasiėmę.

Jeigu šitąja grįžimo mintimi būtų gyve
nama, jeigu būtų gerai įsisąmoninama 
mintis, ko mes Čia esame, tai ir elgtumės, 
rodos, kitaip. Neskurstų mūsų bendrieji 
reikalai be pinigų, netuktų smuklių laiky
tojai mūsų uždarbiu ir mes patys nesisie
lotume smulkiais parapijiniais reikaliu
kais.

O parapijinis vėžys jau pradeda graužti 
mus. Didesnių troškimų neturinčius žmo
nes priverstinai pasodink dykynėse, pa
laikyk keletą metų, ir jie susigyvens su 
aplinka, pasistatys ten bažnytėlę, iš 
anksto apsitvers kapeliams vietą, o jei bus 
įmanoma — pramogai įsirengs smulkę . . . 
Ko dar reikia, ko dar trūksta! Rodos, nie
ko, visas komplektas būtinų dalykų.

Reikia neužmiršti, kaip po mirties gy
vensim, bet jėgų ir pinigų Šiandien šau
kiasi labai daug gyvų reikalų. Ar ne tiems 
gyviesiems priklauso pirmumas, kai mes 
ne tik kalbame, bet ir tikime grįžti ir rasti 
apniokotas bažnytėles, begėdiškai suvers
tus kapelius, be kryžių ir paminklų (o 
smukles tikrai rasime, nes be šitokių 
įstaigų okupantas nebūtų okupantas). Ką 
jau ir svetimuose kraštuose buvome sut- 
gi pasakys tie, kurios sutiksime, kuriems 
pradėsime pasakoti, kaip mes jau ir sveti
muose kraštuose buvome sutvarkę visą 
savo ateitį ir užmiršę dabartį? *

K. Šerėnas.

ma akcija. Štai BALFo pirmininkas Kon
čius, pakeliui į Eucharistinį kongresą Ispa
nijoje, užsukęs Vokietijon ir aplankęs eilę 
stovyklų, keliomis progomis pareiškė, jog 
jis yra priešingas Vasario 16-sios Gimnazi
jai aukų rinkimui. Jam rūpį lygiai visi lie
tuviukai. Jei jau BALFo pirmininkas ši
taip pareiškia čia, atvykęs Vokietijon, rei
kia manyti, kad panašių pareiškimų jis dar 
daugiau padaro Amerikoje. Tie pareiški
mai, savaime suprantama, randa geros dir
vos, ypač tuose asmenyse, kurie iš viso ne
paslankūs bet kokiai aukai.

TREMTIS įvairiomis progomis yra 
užsiminusi apie reikalą visas lietuviš
kojo gyvenimo sritis apimančio Tautos 
Fondo. Praplėtus Tautos Fondo uždavinius, 
jis turėtų prisidėti ir prie Vasario 16-sios 
Gimnazijos išlaikymo. Pakrikas aukų rin
kimas kekvienu atveju duoda mažesnius 
rezultatus, negu jie galimi pasiekti dirbant 
sutelktomis jėgomis. Vlike yra iLetuvybės 
Išlaikymo Tarnyba. Ji jau dabar turėtų 
rasti galimybę bent dalimi prisidėti prie 
gimnazijos išlaikymo. Galiausiai pats Vil
kas galėtų Vasario 16-sios Gimnazijos pa
laikymo sąskaiton susispausti. Ir tai 
padarytų pozityvų darbą be žalos savo vei
klai. Išjungus iš Vliko veiklos posėdžius be
ieškant grupinės lygsvaros — Lietuvos lais
vinimo bare darbas nenukentėtų. Gi tokios 
sutaupos galėtų būti skiriamos lietuviškų 
mokyklų palaikymui. Tuo atveju lietuviš
kam reikalui būtų daug daugiau padaryta, 
negu užsiiminėjimas grupiniais išrokavi- 
mais.

Vasario 16-sios Gimnazijos išlaikymas 
nėra vien PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
klausimas. Jos išlaikymui reikalinga su
telktinių jėgų. Ir, svarbiausia, sutelk
tinio visuomenės pinigų panaudojimo tik 
patiems būtiniausiems reikalams. S. M., 

TREMTIES 
pastogėje 

Savickio romanas baigiamas 
rinkti.

TREMTIES leidyklos išleidžiama* Jurgio 
Savickio romanas „Šventoji Lietuva“ jau 
baigiamas rinkti. Atrodo, kad knyga ge
gužės pradžioje jau bus galima išsiuntinėti 
platintojams.

TREMTIES leidinių įsigijo 
Columbijos universitetas.

Garsusis JAV Columbijos universite
tas įsigijog TREMTIES leidyklos Išleisto 
Vytauto Alanto romano „Pragaro Pošvais
tės ir V. Mykolaičio-Putino „Altorių Še
šėly“.

TREMTIS tarptautiniuose 
bibliografijos institutuose. 
TREMTIS nuo pirmųjų numerių yra 

siuntinėjama Kyly] esančiai Pasaulinei Bi
bliotekai (Weltbibliothek), kuri komplek- 
tuoja visą pasaulinę s'paudą ir Paryžiaus 
Universiteto Dokumentacijos Institutui. Be 
to. TREMTIS yra užsakyta ir siuntinėja
ma eilei kitų bibliografijos institutų.
TREMTIES leidinių atstovybė 

Anglijoje.
Anglijoje, galiausiai, TREMTIES leidyk

la įsteigė atstovybę, kurios sutiko imtis 
Mr. K. Barauskas. TREMTIES leidyklos 
atstovas Britanijoje pasiekiamas šiuo 
adresu: Mr. K. Barauskas. 12, Mayfield, 
Eccles, Manchester.

Tuo tarpu šion atstovybėn kreipiamasi 
TREMTIES leidinių (Alanto „Pragaro Po
švaistės", Igno Šeiniaus „Kuprelis“, R. Spa
lio „Didžiosios Atgalios“) reikalu. Už lai
kraštį TREMTIS ir toliau Bičiuliai Brita
nijoje prašomi atsiskaityti tiesiogiai kupo
nais.
Dėl TREMTIES prenumeratos.

Eilė TREMTIES Bičiulių, gyvenančių 
JAV, teiraujasi, ar galimas už laikraštį 
tiesioginis atsiskaitymas. Kiti ir neaitdra- 
vę pasiunčia atsiskaitymą perlaldo- 
m I s arba tiesiog vokan įdėję. Šiuo pra
nešama, kad atsiskaitymas tiesioginiai ra 
leidykla yra galimas. Kiekvienas TREM
TIES Bičiulis (gyvenąs JAV) galt pasi
rinkti vieną Iš dviejų atsiskaitymo būdų: 
atsiskaityti tiesioginiai su leidykla, arba 
per artimiausią TREMTIES atstovą.

„Altorių Šešėly ieško 
savininko.

Mr. Biknaitis, gyvendamas Vokietijoje, 
užsisakė „Altorių Šešėly“, įmokėdamas 
pinigus. Tačiau kai tik knyga išėjo ir už
sakytojui buvo pasiųsta, jis, pasirodo, jau 
buvo pakeliui į užjūrius. „Altorių Šešėly**, 
paklajojusi Ge ėst h ach t e ir Bremene, pa
galiau grįžo leidyklon. Mr. Biknaitis, arba 
žiną jo adresą prašomi pranešti TREM
TIES leidyklai (TREMTIS, (13b) Memmin
gen, Postfach 2, Germany), kad būtų gali
ma minėtą leidinį užsakytojui pasiųsti. __ 
TREMTIS dėkoja D. Rame 11 uT
TREMTIES Bičiuliui Rameltul, atsiuntu

siam pirmuosius šių metų numerius, nuo
širdi padėka.

Eisenhoveris pasitraukia
Atlanto Pakto karinių pajėgų Europoje 

viršininkas gen. Eisenhoveris, Vašingtono 
pranešimais. Iš einamųjų pareigų pasitrau
kia nuo šių metų birželio 1 dienos.

Tačiau manoma, kad Eisenhoveris gali 
Amerikon išvykti dar prieš birželio mė
nesį. Prieš pasprukdamas iš Atlanto Pakto 
karinių pajėgų Europoje viršininko parei
gų, Eisenhoveris artimiausiu laiku dar nu
mato aplankyti visas Atlanto Pakto Sąjun
gos valstybes ir aptarti karinius klausi
mus.

Grįžęs Amerikon Eisenhoveris dalyvaus 
JAV prezidento rinkimų akcijoje. Už 
Eisenhoverį pirminiuose rinkimuose kai 
kuriose Amerikos valstijose pasisakė di
džiuma balsuotojų, tačiau kai kuriose 
valstijose pirmauja Taftas Ir Kefauver. 
Elsenhoverio kandidatūra išstatyta respu
blikonų.

— Neimk! — užmynė Jeronimas savo kurpe Leonar
do pirštas.

— Bet pinigai jūsų. Turėfcitės. Kur panelė Anelė?
Kurpės buvo smagios, aukštais odiniais aulais, šau

niais mediniais padais. Ir gerai pakaustytos.
Leonardas, kaip priminta uodega šuniukas, iš pa- 

ditbų žiūrėjo nuo žemės ir negalėjo atsitiesti.
— Ką ta čia man, ponas? Pinigai juk mano.
Į prieangį jau įėjo, kelionei pasiruošę, kunigas ir 

policijos vadas. Dabar ypatingai budrus. Pamatę Jegor- 
ką jie abu nustebo, dar daugiau — šeimininkas.

— Čia?
— Ekscelencija! — sukinėjosi ir atnašavo policijos 

vedas: — pėdsakai surasti...
Seimininkai visus lydėjo į duris.
Leonardo būta gudraus berno. Jis sumojo, kad dabar 

vienatinė proga, kai tiek daug žmonių prieangyje, nuš
luoti ir pakelti nuo akos metinę savo algą. Niekas neiš
drįs dabar uždrausti ir, pagaliau, niekas nepastebės.

Bet Jeronimas dar smagiau sutrypė savo pakaustyta 
kalade, iš mandagumo kurpe vadinama. Nelygu geros 
polkos taktą per apsisukimą išmušdamas. Kurpės buvo 
pritaikytos ir žiemos sezonui raštams risti, rogėms atlai
kyti, kad neslystų ir leduose išsilaikytų. Dabar jis, tary
tum būtų užsispyręs žaltį sutrypti, pačioje pradžioje!

Leonas suurzgė, tik ne levo balsu, veikiau kaip per 
šonus tvojama ožka, ir atsigaivinti įkišo savo bernišką 
leteną į garais kvėpuojančią burną. Pačiulpti. Nes ranka 
labai sopėjo.

Debar tik visi sužvilgo tamsioje priemenėje. Pinigas 
liko ramiai gulįs asloje.

— Ponaitis bus išmetęs pinigą ... — numojo Jero
nimas galva į gonkas, kur buvo išėjęs „ponaitis“. Jero
nimas nuolat buvo ramus.

— Pinigas žemėje? — nusigando poMcintafcas, pama
tęs dešimtrublinę.

Niekas neėmė.
— Pinigas su caro šeimos atvaizdais negali būti 

žemėje. Pinigas negali mėtytis ant žemės bernams 
nūndžioti, — patyrusia ranka jis paėmė pinigą ir ramu

tėliai įsidėjo į piniginę. Žvilgsniu lyg sakydamas: „Pri
segti prie bylos“.

— Kieno pinigas? Kodėl pinigas ant žemės? Kodėl 
niekas neprisipažįsta? Čia gal tie pėdsakai ir tų pėdsakų 
pradžia?

— Ar pėdsakų galas, — vėl nusijuokė kunigas.
Pirmą kartą gyvenime, rizikuodamas savo kailiu, 

išdrįso policijos vadas tokiu frontu eiti prieš 
„šviesiausiąjį“. Tik kunikaigštis buvo užsisvajojęs (irgi 
atsitiko gal pirmą kartą gyvenime). Jo kaip ir nebuvo. 
Buvo visai išsinėręs iŠ erdvės. Kas gali atsitikti kartais 
su jaunais žmonėmis, kad ir kunigaikščiais.

Seimininkai, atsipalaidavę svetimų žmonių, abu gan 
keistomis mintimis nuėjo gulti. Seimininkas į didžiąją 
seklyčią — į savo plačiąją monarcho lovą. Įmigusio 
bernardino sienoje saugomas — toks buvo skaidrių 
vilnų išadytas kilimas. Pasoginė dovana. Lovos papė
dėje — geležinė turtų dėžė.

Seimininkė nuėjo į niekeno nesaugomą lovą.
IV

Apvalioji Anelė, numeris antras, grįžo namo ir buvo 
labai susirūpinusi. Net nustojo Mykčioti akutėmis. Jai 
neišėjo iš minties kunigas Amžius.

Pirmą kartą Anelei teko išgirsti, kad kunigas gali 
„vesti“. Ir ne ką kitą, bet ją. Žinoma, jis dar nekunigas, 
bet poryt — jis bus kunigas. Arba visai nebus! Tas 
kunigo noras ją net mergautiniu Šiurpu nukrėtė.

Kiek jiedu kalbėjo — „sesutė“ Anelė ir Amžius — 
tiek pasislėpę nuo jos. Ji dabar buvo įsitikinusi — daly
kas lietė tik ją vieną. Ją, į mokslus einančią.
- „Vesk ją!“
Visai neabejodama išsitarė giminaitė. Kad būtų bent 

kiek padvejojusi. Matyt jau tas klausimas ir anksčiau 
buvo jų svarstomas, kad ji taip drąsiai kalbėjo apie 
kunigo — ir jos — ateitį. — Vesk ją! — visai pritardama 
kunigui ji sakė: „Ją!**

Tai mane. Net liepiamai.
— Eik tu su savo „liepiamai" ... Taip tik galėjo išeiti 

iš kalbos. Tai hr viekas. Manai, taip jis tave taoj ir ves, 
tas Amžius. Kunigas, nekunigas. Pagaliau kunigai ne

veda. Pagaliau ir ji dar nepilnametė. Pagaliau... Bet 
jis taip žiūrėjo andai, aną pasibaisėtiną valandą, visai 
jau nekunigiškai. Tarytam Amžius iš tikrųjų ją tuomet 
norėjo vesti. Ir^tuč tuojau vesti! Toks dar suplėšytų 
žmogų, įkarščio pagautas. Tokius tai ji mėgsta. Kaip iš 
tikrų romanų. Ir tokių dar ji niekur nebus sutikusi. 
Romanuose vis dažniausiai „akelės", „rankelės“ ir vis 
tas švelnumas. Ne ir ne! Jai reikia, kad būtų liūtas. 
Tikras žmogus. Kaip Amžius!

Dabar Anelės tik vienintelis skrupulas buvo: ar ji 
nebus tik pražiopsojusi momentą? Iš tų staigių rūpesčių 
ji net užsidėjo savo buiną veidelį savo buiniomis ir tiek 
pat subrendusiomis rankomis. Tik akys buvo gyvos ir 
žibėjo.

— Meilė tai ne juokai! Kai paskaitai knygoje, taip 
lengva viskas atrodo, bet gyvenime viskas sudėtingiau. 
Su meile negalima žaisti. Meile nejuokaujama.

— Aišku, Amžius norėjo vesti. Kodėl? — tenka dar 
pasvarstyti. Bet — faktas! Gal būt dėl kurių ten mano 
ypatingų savybių, kurias jis bus anksčiau įžvelgęs. Bet 
kodėl jis man laiku nepasakė pats? Dabar kančia jam. 
Kančia ir man. Gal aš tuomet būčių pati pagalvojusi. 
Gal aš būčiau ir mokslus į šalį nustūmusi? Dėl jo. Dėl 
ateities. Kiek jaunų bernužių beldėsi į mano širdužę. 
Bet aš atspari. Ne man tokie dalykai. Ir dar ne dabar. 
Jį aš mokėčiau pritraukti prie savęs, esmėje aš turiu 
daug moteriškumo, kaip knygose rašoma apie moteris. 
Aš mokėčiau jam pataikyti ir patikti. Jis būtų mano 
žinioje. Tuomet mudviejų gyvenimas būtų skaistus. 
Net gal būtų geriau, nė kaip romanuose išsipasakojama. 
Nes čia būtų realus daiktas, juntamas. Pats gyvenimas. 
Romanai gi, tai sapnas. Kažin ką praregėjai sapne ir — 
dingo.

Netenka kalbėti, kad Anelė, prieš pastmatydama su 
„kunigu“ Amžium, bus puekapėeis prarijusi romanų. 
Pačių drąsiųjų, širdį kutenančių. Ji buvo romanais ap
sinuodijusi. Už tai (visus romanus uždariusi stalinėje 
seklyčioje) ji nutarė pesivaikščio į Tvirbutus. Ten nau
jų minčių susirasti ir prasivėdinti. Bet Ha užšoko kaip 
tik ant staigmenos. Aną, vieoomet atmintiną, sekma

dienį ji Tvirbutuose užkliuvo už tikro romanų herojaus 
ir pati buvo įtraukta į šitokį sūkurį- Sį kartą jau ne 
romanuose, bet tikrame gyvenime.

Ji buvo kaip jauna gimnazistukė, „amžiams“ įsimy
lėjusi į kurį geografijos mokytoją, senstelėjusį. Dabar 
ji žuvo. Svarstymai jau buvo neatsegami nuo jo. Anelė, 
numeris antras, pradėjo staigiai galvoti. Tas vyksmas 
pirmiau jai nebuvo žinomas. Galvoti ne kokiais ten 
abstrakčiais dalykais arba mokslais sau galvą laužyti, 
kaip pirmiau. Dabar ji turėjo darbo pagalvoti ir apie 
save. Apie savo likimą.

Tąsyk ji turėjo skubiai išsinėšinti iš Tvirbutų- 
buvo reikalinga vienuma ir susikaupimas. Tik ramy
bėje ji pajėgtų susitvarkyti. Negi ji gali viską apsvar
styti, kai greta esama žmonių.

Kiek ji begalvojo, grįždama namo, jokių galutinų iš
vadų negalėjo prieiti.

Tvirbutienė tuomet bus be galo nustebusi ir draudė:
— Niekas nedega juk namie! Nė žodžio doro neteko 

ištarti.
Anelė aiškinosi namie turinti neįmanomai daug 

darbo.
— Iš tikrųjų tie miesto žmonės!
Anelė, išgirdusi tokį žodį apie miesto žmones, juo 

buvo maloniai paliesta.
Tikrai miestietiškai ir mandagiai atsisveikinusi ir 

tikrai, nė neatsigrįžusi, kaip padegta, braukė per krū
mus namo. Krūmai gi vėl braukė jai per veidą, visaip 
erzino ją ir lietė. — Tai tau ir tekutė! O ko ėjai? Kur 
įkliuvai? Ar tau negerai buvo anksčiau pas močiutę? 
Ką? Varna! Ar tau negerai buvo pas broliuku®? Ko 
lindai ten, kur tavęs niekas neprašo lįsti.

Dabar tik ji suprato savo būklės tragiškumą. Suvar
tojusi visas savo repertuaro raudas ir priekaištus pa
čiai sau, bebrisdama vasaros krūmais ji, kaip ir nesą
moningai, veikiau atmintinai, atsidūrė savo sodyboje ir 
ją atpažino. Tas pats kiemas, tie patys takeliai. Keti 
darželiai, kiaulmigiai, vartai.

Saulė dar nebuvo nusileidusi. Ji visu savo, ne 
plunksnos, svoriu leptelėjo ant mikštasuotio seklyčioje,
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Į Į Skeveldras j j
DVIGUBAI APMOKAMA KELIONĖ AR 
NAUJAS BUDAS TAUPYTI ŠALPAI?

Kovo pabaigoje Vokietijon atvyko 
BALFo centro pirmininkas Končius, ku
ris, darydamas pranešimus, jau aplankė 
eilę stovyklų. Prieš atvykdamas Vokieti
jon Končius lankėsi Kanadoje, kur spau
dos atstovams pareiškė:
„BALFo direktoriai man siūlė kelionės, 

pragyvenimo ir algos išlaidas (pasirodo, 
kad esama ir algos išlaidų. Red.), bet aš 
nutariau pasitenkinti pačiu minimu — pus
antro tūkstančio dolerių, iš kurių turėsiu 
apmokėti ir keliones, ir viešbučius, ir pra
gyventi. Bet tikiuosi, kaip kunigas gauti 
prieglaudą vienuolynuose ir tuo būdu 
BALFui daugiau sutaupyti pinigų“.

Nepriklausomoji Lietuva, Nr. 11.
Darbininkas kalba apie kitą Končiui at

lyginimą: „Ryšium su pirmininko kelione 
CARE (BALFas yra jo narys) jgaliojo kan. 
dr. J. Končių aplankyti visas CARE stotis 
Europoje, ištirti jų veiklą ir padaryti pra
nešimus. CARE ir sumokės didelę dalj ke
lionės išlaidų“.

Darbininkas, Nr. 21.
Išeitų, kad Končius, gaudamas pinigų 

kelionei iš dviejų ištaigų, mano sutaupy
siąs BALFui. Suvargęs stovyklos gyvento
jas manytų, jog tuo atveju BALFo pirmi
ninkas būtų šalpai sutaupęs, jei iš BALFo 
nebūtų ėmęs 1500 dolerių, o pasitenkinęs 
iŠ CARE gaunamu atlyginimu, ir dar kiek 
iŠ s^vo kišenės pridėjęs, nes jo kelionė sie
jasi ne tikslu CARE ir BALFo reikalais, bet 
ir asmenišku lankymus! Ispanijoje.

KULTŪROS ŽIDINYS PINIGAMS 
RINKTI

„Vienas tokių kultūros židinių — „Žibu
rių“ Spaudos Bendrovė — yra įsikūrusi ir 
Kanadoje, Toronte. Sunkiose naujakurio 
sąlygose Ši leidykla žengia jau antruosius 
savo gyvenimo metus ir yra paskelbusi an
trąjį savo narių verbavimo — šėrų plati
nimo vajų. Ar nemanai, brolau, ir tu savo 
nors ir kukliu Įnašu pasidaryti tos leidy
klos dalininku ir šio kultūros židinio rė
mėju?"

Tėviškės Žiburiai, Nr. 10.
Pasirodo kad esama ir tokių leidyklų, 

kurios, vietoje ką išleidusios, verčiasi pini
gų rinkimu. Sėkmės žengiant į antruosius 
pinigų rinkimo metus!
PRAKTINIAI RAŠYTOJUI PATARIMAI

Vienas recenzentas, rašydamas apie 
TREMTIES išleistą Vytauto Alanto roma
ną „Pragaro Pošvaistės“, autoriui duoda 
praktinių patarimų:

„Visiškai neįtikima, kad nors ir labai 
gudrus klebonas laikytų savo jaunystės 
(matomai sąmoningai praleistas žodis „mei
lės“. Red.) nuotrauką viešai tam, kad Gir
kalnis, arba kiekvienas kitas, pamatytų, 
jog Dzedulionis klebono sūnus“.

Draugas, kovo 1 d.
PREMIJA SVETIMAIS PINIGAIS.

Čikagoje išeinąs dienraštis DRAUGAS 
skelbia, jog ir ateinančiais metais skir- 
siąs literatūros premiją romanui, tačiau, 
kaip toliau iš teksto aiškėja, premijai pini
gų parūpinsiąs Čiurlionio vardo ansamblis, 
vadovaujamas Mikulskio.

Gera premijuoti veikalus savo vardu, bet 
svetimais pinigais . . .

ŽAIDIMAS SU UNGNIMI...
Kanadoje išeinančiuose dviejuose lietu

viškuose laikraščiuose (Nepriklausomoji 
Lietuva ir Tėviškės Žiburiai) pasirodė in
formacijų, kad viena vietos organizacija, 
pasižyminti šokių vakarų rengimu, pasku
tiniu metu pradėjo rinkti aukas partiza
nams apgingkluoti, t.y. ginklams pirkti.

Reikia, pasirodo, ir apsukrumo ir išra
dingumo visuomenini darbą bedirbant... 
LIETUVIO VARDO REPREZENTACIJA...

„Už muštynes St. Cathrines lietuvių var
das jau net keletą kartų yra patekęs i teis
mo salę, o iš jos Į vietinį laikraštį. Taigi 
lietuvių vardas jau yra įtrauktas į „juodą
jį“ sąrašą.“ Nepriklausomoji Lietuva, 12.

G a u linge besigydantieji lietuviai ligoniai Baliui
Šiuo metu, kada tiek daug Amerikos lie

tuvių spaudoje yra rašoma apie Balfo vajų 
Vokietijoje pasilikusiems lietuviams šelp
ti, ryžtamės parašyti apie Gautingo sana
torijoje besigydančių lietuvių džiovininkų 
gyvenimą. Kaip jau daugelis yra girdėję, 
šiuo metu Grutingas yra vienintelė DP 
džiovininkų sanatorija visoje Europoje. Po 
ilgų IRO administravimo metų, 1951 m. ge
gužės 1 d. šią sanatoriją perėmė vokiečių 
įstaigos. IRO, šią sanatoriją perduodama, iš 
savo finansinių likučių paskyrė sanatorijos 
praplatinimui 2 000 000 DM. Pereitą rudenį 
buvo baigti statyti trys nauji blokai ir vir
tuvė, kuri skaitoma moderniausia visoje 
Europoje. Tačiau virtuvės modernumas li
gonių skilvio neapsunkina, nes maistas dar 
toli gražu nepakankamas. Galutinai įren
gus naujuosius blokus, rudenį buvo panai
kinta ir į Gautingą perkelta Ambergo DP 
sanatorija, o šių metų pradžioje ir buvu
siųjų džiovininkų mokykla naujoms spe
cialybėms įsigyti, Lilttensee'je. Šiuo metu 
sanatorijoje gydosi 1000 trylikos tautybių 
pacientų, kurių tarpe ir 75 lietuviai. Vie
tos lietuviai čia sudaro atskirą PLB Gau- 
tingo Apylinkę, kuriai priklauso ir sveikie
ji Gautingo ribose gyveną lietuviai. Šiuo 
metu Gautingo Apylinkei vadovauja Al
girdas Jasaitis.

Gautingo lietuvių ligonių padėtis yra la
bai sunki. Dalis, baigiantis emigracijai į 
USA, dar bandė eiti emigracinius kryžiaus 
kelius emigracinėse komisijose, bet be pa
sekmių. Šiuo metu jokių vilčių iš čia iše
migruoti neturime. Bet mes tikimės, kad 
Amerikos lietuvių organizacijos bandys 
daryti žygių mūsų šiai sunkiai problemai 
palankiai išspręsti.

Ypač blogai stovi Gautingo lietuviai ma
terialiniu atžvilgiu. IRO laikais Čia karts 
nuo karto buvo dalinami rūbai, muilas, 
dantims pasta ir skutimosi priemonės, pa
dengiamos pašto ir retkarčiais kelionų pas 
artimuosius išlaidos, taisomi batai ir dra
bužiai. Šiandien to visko jau nėra. IŠ vo
kiečių, be smulkių mėnesinių kišenpinigų, 
nieko negauname, o išlaidos paliko tos pa
čios. Bet daugiausia nusivylėme Balfu. Mus 
pasiekiančioje Amerikos lietuvių spaudoje 
skaitome apie taip puikiai vykstančius

Juodasis maras Korėjoje ir Kinijoje
Šių metų pradžioje vienas kiniečių lai

kraštis atspausdino informaciją apie epide
minio pobūdžio susirgimus šiaurinėje Ko
rėjoje ir kai kuriose Mandžiūrijos srityse, 
kaimyninėse šiaurinei Korėjai. Netrukus 
po to per Maskvos ir komunistinės Kini
jos garsiakalbius prasidėjo propaganda, 
kad amerikiečiai Korėjoje pradėję bakteri
nį karą.

Iš karto buvo manyta, kad šiaurinėje 
Korėjoje pasireiškusi šiltinės epidemija. 
Tačiau netrukus paaiškėjo, Jog ten pradė
jęs siautėti „juodasis maras“. Si liga, va
dinamasis Juodasis maras, yra žinoma nuo 
biblinių laikų. Maro epidemijos dažniausiai 
būva karų palydas. Būdinga, kad juodasis 
maras dažniausiai pasireiškia Tolimuose 
Rytuose, tačiau jis eilę kartų aplankė Ma
žąją Aziją (Palestiną, Egiptą, Balkanų 
kraštus) ir Europą, palikdamas baisius 
pėdsakus. Juodasis maras Europą nusiaubė 
ypač 1349, 1518 ir 1677 metais. Tačiau dau
giausia aukų pareikalavo juodojo maro 
epidemija, siautėjus! Europoje 1349 me
tais. Tada nuo maro mirė apie 25 milijonai 
europiečių, kas siekė trečdalį to meto Va
karų Europos gyventojų. 1677 metais ypač 
aštrioje formoje maras pasireiškė Vienoje 
ir jai artimose apylinkėse. Tada mirė daž
nas gyventojas. Mirusieji nebuvo spėjama 
laidoti. Daug gyventojų, apimtų baimės, 
išėjo iš proto. Maras, kaip žinoma, yra lan
kęsis ir Lietuvoje, ypač daug aukų parei
kalavęs iš Lietuvos pajūrio gyventojų.

Kodėl ši epidemija vadinama „juoduo

Balfo šalpos vajus, laikraščių eilutėse nuo
lat randame paminėtą Ir mūsų, ligonių, 
vardą ir vargą. Bet visa tai, mūsų akimis 
žiūrint, yra tik metodas tautiečių Ameri
koje jautrias širdis vajui pajungti. O iš 
tikrųjų turime tik porą tikrai nuoširdžių 
šelpėjų, kurie mūsų niekad neužmiršta ir 
kartas nuo karto randa galimybių mus 
medžiaginiai, kad ir ne gausia, bet mora
liai labai stipria auka paremti. Tik jų dė
ka galime pasidalinti viena kita marke! 
Tarp šių šelpėjų ypač paminėtini yra Tri- 
makienė, kun. Vembrė, Detroito skautai, 
DP Rock Island lietuviai Chikagoje. Taip 
pat dėkingi esame Balfo skyriui Lindene, 
kuris Prapuolenio Juozo iniciatyva tiesio
giniai persiuntė mums gražią piniginę au
ką. Bet visa tai ne Balfo vajų, bet paskirų 
aukotojų dėka, o ju turime tiek maža.

Bet kiek gi mes gavome iš Balfo? Pasi
naudojant Balfo orderiais, apskaičiavome, 
kiek vienas Čia besigydąs lietuvis iš Balfo 
yra gavęs. Nuo 1951 m. liepos mėn. iki 1951 
m. gruodžio mėn. 31 d. kiekvienam lietu
viui iš Balfo teko pieno miltelių ir cukraus 
į mėnesį 3.20 DM vertės (išskyrus mažą 
kiekį rūbų ir avalinės, kitko negauname). 
Tai pavertus į dolerius sudarytų 75 centus. 
Be to galime pasigirti, kad nuo 1952 m. 
sausio mėn. 1 d. iki šiai dienai, t.y. kovo 
mėn. 25 d. iš Balfo mus čia nepasiekė nei 
viena Balfo šalpa, ar tai ji būtų asmeniš
kai suteikta, ar tai visiems lietuviams 
skirta. Ar ši iš Balfo aruodų gautoji šalpa 
yra jau mums sergantiems pakankama, pa
liekame spręsti patiems skaitytojams. O 
tuo tarpu surenkami tūkstančiai. Kur tie 
visi doleriai eina ir kokia jų paskirtis, 
mums ir šiandien dar nėra žinoma. Tik 
viena mums aišku, kad Balfo vadovybė vėl 
siųsdama prof. dr. Končių misijoms į Eu
ropą, jam jo kelionės išlaidoms padengti 
kelionėn įdėjo truputį daugiau, negu 75 
centus. Bet tegul tuomet ir renka Balfas 
aukas finansuoti prof. dr. Končiaus kelio
nei į Europą, anot „Dirvos“, į Ispanijoj 
vykstantį Eucharstinį Kongresą, bet ne 
likusiems tautiečiams Vokietijoje šelpti. 
Tuomet mes neskaitysime savo draugų 
laiškuose, kad mes esame pakankamai 
Balfo aprūpinami, nes jie daug aukoja.

ju maru“? Šiam vardui kilti matomai pa
grindą davė mirusiųjų išvaizda. Nuo maro 
mirusieji pajuoduoja. Ligą sukelia tam 
tikra bacila, kurią išnešioja tam tikros 
laukinių žiurkių blusos, šiuo metu Euro
poje nėra nė tos rūšies žiurkių, nei jų pa
lydovių blusų. Laukinių bei vadinamųjų 
keliaujančių žiurkių iki Šiol gausu Toli
muose Rytuose. Jų palydovė blusa turi 
ypatybę, kad ji ne tik gali čiulpti kraują, 
bet jį atgal įšvirkšti organizman. Paprastai 
žiurkių karta, minėtų blusų apkrėsta maro 
bacilomis, įgauna imunitetą ir nebūva ma
ro pakertamos. Tačiau maro bacilomis ap
krėstų žiurkių valkai jau nuo maro nu
gaišta. Iš nugaišusių žiurkių blusos kar
tais persimeta į žmones. Jos tokiu būdu 
paskleidžia marą. Pirmieji maru susirgi
mo reiškiniai: linfinių liaukų sutinimai, 
kaip kaklo, pažasčių, kirkšnyse ir pn. Ta! 
pirmoji maro stadija. Šioje stadijoje susir- 
gusis dar negali kitų užkrėsti ir jį gali
ma, panaudojus tam tikrus serumus, pagy
dyti. Sekanti stadija: maro bacilos įėjimas 
į kraują ir į plaučius. Sergąs pradeda ko
sėti, pasireiškia ausyse spengimai. Jei pir
mos stadijos atveju dar yra galimybė su
sirgusį pagydyti, tai antros ir trečios sta
dijos pasėka yra mirtis. Susirgęs ištveria 
daugiausia 48 valandas. Be to, maro baci
loms įsimetus į plaučius sergantysis jau 
gali maro bacilomis užkrėsti artimuosius 
kosėdamas. Pati maro bacila, patekusi 
drėgnon žemėn, išsilaiko mėnesį ir dau
giau. Žemei išdžiūvus su dulkėmis gali

Taip, jie savo sunkiai uždirbtą dolerį 
mums mielai aukoja, nes labai gerai su
pranta mūsų čia pasilikusių vargą, bet gai
la, kad jiems niekas nepasako, kur gi tas 
jų suaukotas doleris nueina. Mes, ligoniai, 
čia jų negauname, negauna taip pat ir kiti 
skurdžiuose lageriuose bevargstą mūsų tau
tiečiai. Gal iŠ tikrųjų prof. dr. Končiaus 
malonios ekskursijos po pavasariu žydin
čią Europą, jo pasakojami kelioniniai per
gyvenimai ir įspūdžiai daugiau atneša nau
dos vargstantiems lietuviams Vokietijoje, 
kas gi žino... Bet mes, gąutingiškiai ga
lime ranką ant širdies padėję prisipažinti, 
kad mums gaila tų tam tikslui išleistų pi
nigų, gaila tuo labiau, kad gal ne vienam 
iš mūsų jų pagalba ir sveikata būtų grą
žinta, ir po tų ilgų metų ne vienas gal ir 
sanatoriją būtų galėjęs apleisti, tuo labiau 
dabar, kai tiek daug kalbama apie nau
juosius vaistus. Ar tai nebūtų kilnesnis šių 
suaukotų pinigų panaudojimas? Kas žino, 
gal ir ne... •

Prieš mėnesį gavome naujas Balfo in
strukcijas šalpos gavimo reikalu. Nežiūrint 
į tai, kad jau metų pradžioje Gautingo 
Bendruomenės nutarimu buvo kreiptasi į 
Balfą su prašymu, kad Gautinge besigydą 
lietuviai būtų laikomi vienetu ir būtų šel
piami pagal kas mėnesĮ prisiunčiamą są
rašą, iš Balfo nebuvo sulaukta jokio atsa
kymo, o tik krūva anketų. O jos tikrai 
gražios! Kiekvienas dar prisimena taip ne
tolimą praeitį ir su ja taip įgrisusius „skry
ningus“. Tuomet tai pravedė UNRA, vėliau 
IRO. Mes bandėme priešintis ir viešai lie
jome pyktį. Šiandien, mus čia pasilikusius 
pasiekė naujo skryningo anketos. Tik labai 
skaudu, kad šių anketų redaktorius ir šio 
naujo skryningo organizatorius yra mūsų 
vienintelė šalpos organizacija — Balfas. Ir 
nenoroms prisimena Pulgio Andriušio pra
našautas skryningas, bet ne Kybartuose, o 
pradedamas vykdyti jau čia, Vokietijoje, 
ir tik mums, pasilikusioms Vokietijoje bol
ševizmo aukoms — ligoniams ir seneliams 
Bet ir pikta truputį darosi, pikta dėl antro
sios anketog dalies. Norim pacituoti porą 
klausimų, į kuriuos turi atsakyti Apylin
kės Valdyba:

Prašytojas ... Kenkia lietuvių tautai ir 

būti žmogaus įalsuota ir jį po poros dienų 
seks staigi mirtis.

Vienintelis maro sukėlėjas tėra minėtas 
žiurkių keliautojų parazitas. Tasai para
zitas, žiurkių blusa, kurioje nors apylin
kėje užkrėtusi maro bacilomis kelis gy
ventojus, jei Jie laiku nebus pagydyti, kol 
liga nepersimetė Į plaučius, gali būti epi
deminių susirgimų paskatų, ypač tirštai 
apgyventose srityse ir patiems gyvento
jams esant išvarguslems. Atsparesnis or
ganizmas kartais nugali ligos pradus. 
Mokslininkų tarpe netikima, kad marą 
būtų galima paskleisti bakterinio karo 
būdu. Galiausia netolimas metas liudija, 
kad juodojo maro epidemija nuolat ap
lanko Aziją. Paskutinis platesnio masto 
juodojo maro išplitimas, epideminio po
būdžio, buvo Mandžiūrijoje 1931 metais. 
Tada keliose Mandžiūrijos vietovėse ma
ras paklojo 23 000 gyventojų. Tik didelių 
pastangų pasėkoje pavyko užkirsti kelią 
epidemijai išplisti. Šiandien, ypač išvargu- 
siems esant šiaurinės Korėjos gyventojams, 
kuriais komunistinė valdžia visai nesirū
pina, visą dėmesį telkdama vedamam ka
rui, — maro epidemijai plisti yra ypač pa
lankios sąlygos. Tolimųjų Rytų gyventojai, 
kurių dažna karta aplankoma maro, šios 
ligos pavojaus dydį supranta. Paskutiniu 
metu ir Formozoje, valdomoje čiang- 
Kaišeko, varoma plati akcija iš anksto pa
siruošti užkirsti kelią maro plitimui, jei ši 
baisi liga pasirodytų saloje.

vietos lietuvių bendruomenei?
.., priešingas Lietuvos nepriklausomybei?
... pritaria bolševikinei m* kitokiai Lie

tuvos okupacijai?
Žemiau pastaboje: „Atatinkamoje vietoje 

vartoti žodelytį NE“.
Ką jūs Į tad, mieli tautiečiai? Ar tai šal

pos organizacijos paskirtis? Nenoromis per
šasi į galvą mintis, kad be žinomų mums 
Balfo uždavinių, turi Balfas dar ir kitų 
funkcijų, apie kurias bent mes nieko neži
nome. Mums būtų visai suprantama, Jei 
Valdyba būtų įpareigota spręsti apie Šal
pos prašytojo materialinę pusę. Tačiau iš 
Balfo patiektų anketų aiškiai matome, 
kad Balfas įdomaujasi tik politiniais klau
simais. Ir tai yra mums nesuprantama. Šis 
jo pasirinktas kelias yra ne kas kita, kaip 
tautiečių erzinimas, kiršinimas ir žemini
mas. Vargu, ar atsiras bent vienas Apylin
kės pirmininkas, kuris ryžtųsi Į šiuos klau
simus atsakyti. įdomu būtų tautiečių nuo
monę sužinoti spaudoje. Bet gautingiškių 
yra tokia, šių metų kovo mėn. 12 d. Gau
tingo Apylinkės lietuviai tam tikslui su
šauktame susirinkime su pasipiktinimu šią 
anketą atmetė, nes Balfas, kaipo šalpos or
ganizacija, šiems politiniams klausimams 
nekompetentingas. Si Balfo „skryningo“ 
intencija mums neaiški, o forma dar ir 
žeminanti. Buvo nutarta laikytis jau anks
tyvesnio nutarimo, kad Balfas Gautingo 
lietuvius skaitytų kaipo vienetą ir kas mė
nesį, kaip kad bandė daryti prieš metus, 
sušelptų. O jau kam duoti ir kaip tą šalpą 
dalinti — palikti spręsti vietos Apylinkės 
Valdybai, kuri turi vis dar didesnį pasitikė
jimą ligonių tarpe, negu kad Balfas. Be to 
Valdyba buvo susirinkimo įpareigota kreip
tis į Amerikos lietuvių spaudą su prašy
mu, kad tolimesnė šalpa Gautingo sanato
rijoje besigydantiems lietuviams ligoniams 
būtų siunčiama per Balfą pasinaudojant 
tik jo tarpininkavimu, aiškiai nurodant 
kaipo skirtos šalpos gavėją Gautingo Apy
linkės Valdybą. Ir tai būtų didžiausias mu
sų prašymas. Mes niekuomet nenorėtumėm 
sutikti, kad mūsų vardu surinktos šalpos 
būtų sunaudojamos kelionių po užsienius, 
tarnautojų algų ar anketų spausdinimo 
sąskaitoms apmokėti. Jei jau už šį prašy
mą užsirūstinęs Balfas „galiūnai“ ir nu
trauktų savo „duosnią“ mums tiekiamą 
šalpą, mes neišsigąsime. Juk iš jo mes jau 
ir taip nieko paskutiniu laiku negauname, 
o gauti irgi mažai besitikime.

Kreipiamės į atskirus asmenis ir orga
nizacijas Amerikoje, kad jie pasektų Balfo 
skyriaus Linden'e pavyzdžiu ir nepasitikė
tų Jokių centrų, ar tai būtų Amerikoje, ar 
Vokietijoje, pažadais. Linden Balfo sky
riaus surinktieji 85 doleriai mus pasiekė, 
nes centriniai Balfo veiksniai nesiryžo pa
neigti aukotojų pageidavimo. Bet iš su
rinktųjų tūkstančių be tikslios paskirties 
ir tikslaus gavėjo mūsų pilnumoje nepa
siekė. Nepasiekė nei kitų čia vargstančiųjų. 
Gaila, bet turbūt ir nepasieks...

Gautingo Apylinkės Bendruomenė* 
vardu Valdyba.

Redakcijos prierašas. TREMTIS, 
patelkdama šį Gautlngcnc besigydančių 
tautiečių pareiškimą, mano, jog jo ir kiti] 
kartais spaudoje pasirodančių galėjo būti 
išvengta, jei tiek Balfui aukojantiems, tiek 
šelpiamiesiems būtų žinoma šios šalpos 
įstaigos atskaitomybė. Tada gal daug kas 
paaiškėtų ir tuo pačiu atpultų eilė prie
kaištų. Tačiau, viešumai nežinant, kaip 
sunaudojami surenkamieji pinigai — nuo
lat kyla įtarinėjimų, juoba, kad iš tiesų iŠ 
skelbiamų surinktų tūkstančių dolerių Eu
ropą pakuliniu metu beveik niekas nepa
siekia. Jei pasiekia viena ar kita siunta 
maistu bei drabužiais, tai dažniausiai tasai 
maistas būva nemokamai arba labai 
žema kaina gaunamas iš amerikiečių or
ganizacijų bei valdinių įstaigų, gi drabužiai 
suaukojami Amerikoje gyvenančių lietu
vių. Štai pats Balfo pirmininkas, dabar 
lankydamasis Vokietijoje, įvairiose lietu
vių kolonijose pareiškė, jog praėjusieji 
metai nebuvę gausūs aukomis ir tebuvę 
surinkta tik 45 000 dolerių. Suma iš tiesų 

(Nukelta į 6 pusi.)
kur ji taip mėgadavo leisti savo atostogų laiką, vis 
laikydama rankose įdomų romaną.

Tai buvo pirmiau.
Minkštasuolis buvo apmuštas raudona, namų darbo, 

drobe.
Tai buvo tuomet... Laikui bebėgant — tiesą pasa

kius seklyčioje nebuvo jokio laikrodžio ir laikas galėjo 
bėgti kaip tinkamas — ji galėjo sau gulėti ant savo įpe
nėtos ir gana patogios nugaros ir kiek tinkama varta
lioti knygos lapus.

Arba galėjo apsiversti ant kito šono. Ir — vėl prie
šingai. Bet visuomet su knyga rankoje. Romanuose ji 
išskaitydavo, kad nelaimių laike herojai nyksta ir plo
nėja. Tai pirmas pažymys neįgyvendinamos meilės. O 
ji? Argi ji nebebus tos meilės paliestas asmuo. Taigi — 
Ji turi plonėti.

Tai buvo tuomet, anais laimingais ir nesudrumsčia
mais laikais.

Ir taip per visą dieną ir, jei reikėjo, užgriebdama 
nakties gerą gabalą. Knyga didelis veiksnys gyvenime.

Kol neįeidavo į seklyčią mama. Iškilmingiausias 
kambarys — tai seklyčia. Tai — jos, tai — jai.

— Vaikeli, jau naktis. Eik vely ilsėtis! — ištardavo 
savo klasiškai paprastus žodžius, kaip kokia graikė. 
Taip šnekėjo motina.

Tuomet Anelė, belaikydama, visuomet rankose lai
kyti reikalingą, romaną — bet visuomet aštrų, įpipirintą 
ir su krienais, nuo knygos savo įvargusio Žvilgsnio ne- 
atkeldama, atsakydavo:

— Motin, knygą turiu užbaigti.
Prieš „turiu“ jau nieko nauja motina neišgalvodavo 

atsakyti.
Pasišnekėjusi, motina eidavo gulti ramia dvasia. Tuo 

pat iš ryto turėdama progos konstatuoti, kad žibalo du
krelė šiąnakt bus išdeginusi pusantro litro.

Pažiūrėti vaiko mama atsikeldavo ir nakčia. Lempa 
buvo šviesi (gink Dieve, kad vaikužėlis akių nesigadin- 
tų). O tos žibalo porcijos, pirmykščiu motinos apskaičia
vimu, turėtų užtekti visai žiemai...

Žinoma, mokslas buvo reikalingas tam tikrų aukų ir

pasišventimo. Bet kam akis, per naktį beskaitant, ga
dinti? Ir žibalą! Bet, pagaliau ...

Juk valytos ir nevalytos naftos per savo „pipes Ug
nės“ pristatysią anglai, susitarę su savo prieteliais Irake 
ir Irane. Gyvenimas buvo įdomus daiktas ir viskas tu
rėjo šiaip ar taip būti sutvarkyta. Nors seniai kartais 
tą „šiaip ir taip“ nevisuomet suprasdavo.

Tai buvo daugiau pasaulinio masto klausimai. Mo
tina gi tardavo:

— Dievas davė lempą, Dievas duos ir žibalo.
Po to motina nueidavo gulti, įmigdavo ir Anelė.
Bet šiandien viskas įvyko priešingai. Šiandien Anelė 

parvyko pavargusi ir dribtelėjo tiesiog ant minkštasuo
lio. Labai svarbu neužmiršti: minkštasuolis buvo ap
muštas aiškiai raudona ir akiai labai malonia spalva. O 
visa seklyčia vasaros metu buvo pavesta „kūdikiui".

Anelė buvo sudribusi ant minkštasuolio, pavargusi, 
ir su niekuo nepasisveikinusi. Visa ūkio įgula buvo ner
vingai užimta laukuose. Jai atrodė tie darbai laukuose 
kaip koks įkyrus priedėlis prie mokslo! Kai Ji atostogų 
metu parvykdavo namo.

Anelė tyso, visai negalėdama akių atplėšti nuo bal
tai iškalklntų seklyčios lubų.

Ji žiūrėjo Į nusiminusį ir taip pat didžiai pablėsusį 
mėnulį. Lyg daiktmuo savo orbitos kelią bus pametęs ir 
vėl negalįs jo susirasti. Paklydėlis.

IŠ namiškių nejautė, kad ji namie.
Motina, įėjusi į seklyčią, net nustebo. Kad jos du

krelė grįžo. Bet dar daugiau susiblaškė, kad jos duktė 
guli be knygos rankose. Bet, prisiminusi senovę, jos 
duktė tyso ant minkštasuolio. Tas ją nuramino. Duktė — 
tyso. Visos senovės senam kaimo žmogui didžiai tinka.

— Bet be lempos?
Žibalinę lempą paprastai, ir neprašoma, sutvarky

davo motina pati. Net po kelis kartus šiuo svarbiu rei
kalu keldama nakčia ir vis matydama savo mieląjį mei
lės produktą beskaitančią. Bet šiandien...

Anelė tik tysojo ir žiūrėjo.
— Lempą gal užžibinti?
— Jokia lempa nepadės, — primadonos balsu atsi

liepė dukrelė.
Labai atsargiai, lyg privaškuotu parketu prie mo

narcho prisiartindama, sena sodžiaus moteriškė kalbėjo, 
tarsi iŠ anksto atsiprašydama už savo žodžių menkumą 
ir savo minties kvailumą:

— Grįžai?
— Jė.
— Kodėl pas Tvirbutus nenakvojai?
— Ne!
— Gal sergi?
— Ne!
— Nori valgyti?
— Nė kiek.
— Nori gulti?
— Ne!
— Nori patalus apduknoti?
— Nereikia.
— Paruošti lempą nakčiai?
— Lempą? Sakiau — nereikalinga. Neskaitysiu.
Kaip galima buvo suprasti. Šiomis staigmenomis 

motina didžiai susirūpino. Po tokio didelio kelio Anelė 
nieko nevalgė ir jokio noro nereiškė ką nors valgyt!.,

— Ar tau turbūt kas negerai?
— Visais požvilgiais ir visais atvejais — gerai!
— „Gerai, gerai!" Bet tu valgyti nustojai. Kai ne

valgo žmogus, tai nesveikas?
— Sveika, motinėl, — būdama muzikali (iš prigim

ties, bet ne praktikoje), dukrelė perėjo į daugiau mino
rinį toną.

— Bet niekuomet dar neatsitiko, kad be valgio nu
eitum gulti.

Atsisveikino. Motina nudūlino savo tyliu žingsniu į 
savo guolį. Kai visi, darbą per dieną bedirbę, jau 
miegojo. Nakčia motina, tyliai praverdama duris, įkišo 
kartą ir kitą galvą į seklyčią, pažiūrėti savo vienatinės 
dukters.

— Motin! — staigiai atsiliepė Anelė. Kaip iš pisto
leto kas stuktelėjo. Taip keistai atrodė šie garsai nakties 
glūdumoje ir įmighne.

—• Taip man ir atrodė: nemiegi! Kaklą ištiesusi vis

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■M

į tą mėnulį žiūri. Į mėnulį žiūrėti nesveika.
— Viskas nesveika! Į mėnulį žiūrėti nesveika. Skai

tyti nesveika. Sviesto per daug graibstyti iš puodo — 
„akims nesveika“. O svarbiausio nesuprantate...

Tai buvo pirmas, kad ir aštriai dukrelės pareikštas 
sąmojus.

Tačiau ji savo „gulbės kaklą“ nė nepajudino beste
bėdama tą patį mėnulį. Tiek savyje minčių dukrelė bus 
sukaupusi, kaip kurio romano herojė, meilėje besiblaš
kanti.

— Gal įsnaujukės, iš karštų kopūstų išgraibytos? 
Stovi dar puodas šiltas ir neatvėsęs pečiuje...

Anelė nepajudėjo.
— Gal agurkų rūgytų, širdžiai atgaivinti?
— Medaus?
Anelė nieko neatsakė. Bet iš suvertų blakstienų ga

lėjo atrodyti, kad tie prozaiški dalykai didžiai ją kan
kina. Tiek ji stipriai galvojo ir kentėjo.

— Gal grybų marinuotų? — ir šitokia stambia korta 
eidama motina nieko nelaimėjo.

— Ne, močiut... — jos sopulys buvo didžiai su ja 
suaugęs. Ji tik atsiduso. Vienatinė močiutės dukrelė, 
vardu Anelė numeris du.

— Tikrai ji serga?
Bet ką ji gali padaryti, senas žmogus. Vėl ji nudūlino 

į savo guolį.
Iš ryto, išgėrusi kelis arbatos gurkšnius (arbata ry

tais buvo šildoma tik Anelei), Anelė pasisakė motinai 
norinti eiti dirbti į laukus, drauge su broliais ir tėvu. 
Motinai net iš rankų ištiško medinis šaukštas. Tėvai ir 
broliai nuolat iš ryto valgė savo rytmetinius kopūstus — 
darbo žmogui vienatinis padorus valgis. Kartais išžve
jodami iš tos garuojančios masės mėsgalį ar „įsnaujos* 
riebesnį šmoteliuką. Kartais — ne. Kaip kam pavykda
vo. Kiekvienam savo laimė.

Motina suprato, kad su Anele darosi visai blogi da
lykai. Kas nors bus užmetęs ant merginos blogą žvilgs
nį ir ją iš kelio išvedęs. Dalykai visai dažnai ir visai 
praktiškai atsitinką su žmonėms. Vaistų? Bet jokio an
titoksino šiuo atveju ji nežinojo- Čia savo ramunių sun
ka ne ką pageibėsi.
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redaktorius.

Vilniaus radio besiklausant
Maskvai gamina baldus

Vilnius. Vilniaus radiofono pranešimais 
visa eilė Lietuvos baldų dirbtuvių šiuo 
metu gamina baldus Maskvoje statomiems 
naujiesiems valstybinio universiteto rū
mams. Stalių tresto atstovo Daugėlos pra
nešimais nemaža baldų jau esą Maskvon 
pasiųsta, gi eilė dirbtuvių ruošiasi pasiųs
ti. Vilniaus, pavyzdžiui, baldų dirbtuvėse 
Maskvai baldai gaminami lenktyniaujant, 
kad tik būtų pasiektos didesnės išdirbių 
normos ir kad tuo didesnis skaičius gami
nių būtų pristatyta Maskvai.

Knygos taip pat keliauja į „broliškas“ 
respublikas . . .

Vilnius .Jau anksčiau laisvojo pasaulio 
lietuviškoje spaudoje pasirodė informacijų, 
jog iš Lietuvos bibliotekų knygos keliauja 
į „broliškas“ respublikas. Tatai patvirtina 
Mokslų Akademijos atstovas per Vilniaus 
radiofoną duotame pranešime balandžio 
13 d. Jo pareiškimu Lietuvos Mokslų Aka
demija bandradarbiaujanti visos eilės „bro
liškų“ respublikų mokslo įstaigomis, iš 
kurių gauna vertingų veikalų. Nesenai esą 
gauti Kinijos „prezidento“ raštai, gaunama 
veikalų iš Rumunijos, Lenkijos, Cekoslo-^ 
vakijos. net Prancūzijos. Gaunamieji vei
kalai daugiausia iš medicinos, miškininky

stės, ūkio sričių. LTSR Mokslų Akademi
ja taip pat „broliškų respublikų mokslo 
įstaigoms siuntinėja jos leidžiamą „Žiny
ną“ ir kitų veikalų, daugiausia iš medici
nos ir kt. sričių.
Pedagoginio Instituto studentai dainuoja 

rusiškai.
Vilnius. Šiuo metu Vilniaus įmonės ir 

švietimo Įstaigos ruošiasi meninės savi
veiklos varžyboms. Vien tik Pedagoginio 
Instituto Vilniuje 400 studentų su dideliu 
atsidėjimu ruošiasi minėtoms varžyboms, 
mokydamiesi tarybinių ir lietuvių liaudies 
dainų. Balandžio 13 d. 10 instituto studen
čių per Vilniaus radiofoną padainavo tary
binę dainą „Komjaunimas“, kuri buvo 
dainuojama rusiškai.

Sovietuose viskas yra galima . . .
Kaišiadorys. Kaišiadorių kolchozų pir

mininko komunisto Lukaševičiaus pareiš
kimu pavasario sėjai esą pilnai pasi
ruošta ir pasižadama ją atlikti 10 dienų 
laikotarpyje.

Tokie pažadai, aišku, tėra galimi tik 
sovietuose. Kai partijos įsakoma, planą 
vykdant, grūdai beriami ir į balas, o ru
denį ieškomi kaltininkai dėl blogo der
liaus.

TREMTIES INFORMACIJA
BALFo atstovybė Vokietijoje gaus para

mos. Europoje besilankančio BALFo pir
mininko Končiaus pareiškimu amerikiečių 
įstaigos Vokietijoje yra pažadėjusios 
BALFo atstovybei Vokietijoje teikti para
mos bei lengvatų patalpų ir susisiekimo 
srityse. Kol veikė IRO, BALFo atstovybė 
Vokietijoje buvo remiama ne tik patalpų, 
susisiekimo atžilgiais, bet dar buvo apmo
kama eilė tarnautojų.

Laukiamos BALFo siuntos. Kovo pabai
goje BALFas iš Amerikos Vokietijon pa
siuntė maisto ir drabužių siuntas. Maisto 
siuntose vyrauja cukrus, yra kiek rieba
linio maisto.

45 000 dolerių šaipos reikalams. Praėju
siais metais BALFo centras Amerikoje šal
pai surinko 45 000 dolerių. Kai kuriose ko
lonijose aukas renkant geriausi talkininkai 
buvo naujieji ateiviai-tremtiniai. New 
Yorke surinktų aukų 70% buvo surinkta 
tremtinių.

Suskaldytų šeimų nariams pirmenybė 
išemigruoti. Pagal JAV imigracijos įsta
tymus pirmenybę Amerikon turi į važiuoti 
čia jau gyvenančių šeimų nariai. Šeimo
mis laikomi vyras su žmona ir vaikai. 
Pirmenybę turi vyras išsikviesti žmoną, 
antruoju atveju žmona (gyvenanti Ame
rikoje) gali išsikviesti vyrą. Tačiau tokių 
iSsikvietimų bojama tik tais atvejais, 
kada kviečiamasis atitinka imigracinius 
reikalavimus sveikatos ir politiniu požiūriu.

Grigolaitis gydosi Gautingo sanatorijoje. 
Laikraštininkas Grigolaitis, vokiečių ka
lintas koncentracijos stovyklose, pablogė
jus sveikatai, gydomas Gautingo (Prie 
Mūncheno) sanatorijoje.

Baltijos vokiečių suvažiavimas. Zėmuti- 
nėje Saksonijoje gyveną Baltijos (Lietu
vos, Latvijos ir Estijos) vokiečiai šiais me
tais birželio 15 d. Hannoveryje šaukia su
važiavimą. Kviečiami dalyvauti ir kitose 
Vokietijos vietovėse gyveną Baltijos vokie
čiai.

Stovyklose gyvenimas iki rudens. Šiais 
metais balandžio mėnesį Bavarijoje eilė 
kareivinių, kuriose įrengtos tremtiniams 
stovyklos, buvo numatytos perduoti ka
riuomenės reikalams. Tačiau stingant pa
talpų tremtiniams apgyvendinti, iš karei
vinių iškraustymas atidėtas iki rugsėjo mė
nesio. Manoma, kad per vasarą būsią pas
tatyta eilė blokinio tipo naujų statybų 
tremtiniams įkurdinti.

Nereikalingas leidimas darbui gauti. 1933 
metais vokiečių buvo išleistas įstatymas, 
varžąs užsieniečius Vokitiejoje be atskiro 
leidimo gauti darbą. Jungtinių Tautų įstai
ga tremtinių reikalams Vokietijoje infor
muoja, jog tremtinius užsieničius tasai įsta
tymas nesaisto ir jie turi teisę gauti darbą 
be atskiro leidimo.

Stovyklose
OFICIALIAI PRIPAŽINTA LIETUVIU 

STOVYKLA.
Wehnen. Kovo 28 dieną Wehnen sto

vykloje lankėsi vietos vyriausybės parei
gūnai, susipažindami su lietuvių gyvenimo 
■ąiygomis šioje didžiausioje lietuvių sto

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
BALFo atstovybė naujose patalpose. 

BALFo atstovybė Miinchene persikėlė į 
naujas patalpas ir pasiekiama šiuo adresu: 
U.L.R.A. (BALF), Miinchen 27, Pienze- 
nauerstr. 15.

Paieškojimas.
Paieškomas Stasys Jakubauskas, 

vykloje britų zonoje. Tą dieną Wehnen 
stovyklai vokiečių pareigūnų buvo ofi- 
vialiai suteiktas lietuvių stovyklos vardas 
ir ji turi teisę turėti antspaudą su lietu
viškuoju Vyčiu. Tai iki šiol vienintelė ofi
cialiai pripažinta lietuvių stovykla.

Lankėsi BALFO pirmininkas Končius.
Memmingenas. Kovo 30 d. Memmingeno 

stovykloje lankėsi Balfo pirmininkas 
J. Končius. Svetys stovykloje gyvenan
tiems lietuviams padarė pranešimą apie 
Balfo pastangas padėti Europoje paliku- 
siems lietuviams tremtiniams bei pabėgė
liams.

Darys žygių, kad nebūtų lietuviai Iš
sklaidomi. Pažymėtinas BALFo pirmininko 
Končiaus pareiškimas, jog jis, lankydama
sis Vokietijoje, susipažinęs su lietuvių gy
venimu, darys žygių, kad toliau lietuviai 
nebūtų sklaidomi, bet, priešingai, sutel
kiami didesnėmis kolonijomis. Jau lankėsi 
Bavarijos vyriausybėje, toliau numato 
šiuo reikalu, su lietuvių, latvių ir estų de
legacijomis, lankytis Bonnoje.

Pastangos sveikintinos, tik abejotina, ar 
jos duos teigiamų rezultatų. PLB Vokieti
jos Krašto Valdyba įvairiomis progomis 
šį reikalą judino, bet vietoje lietuvių su
telkimo, tebuvo nuosekliai vykdomas vis 
didesnis jų sklaidymas. Tačiau tatai nega
li būti paskatų toliau nedaryti žygių šia 
linkme.

Prieš lankydamasis Memmingeno sto
vykloje, BALFo pirmininkas apsilankė 
Schleisheime ir Prien senelių prieglaudoje, 
iš kurios išsinešęs gerą įspūdį.

Staigi mirtis.
Memmingenas. Balandžio 6 d. staiga mi

rė N. Jaškienė. Velionė prieš pat savo mir
tį išvyko ligoninėn ir, tik ją pasiekusi, 
mrė kavernos atsivėrimo pasėkoj. Paskuti
niu metu N. Jaškienė mokytojavo Mem
mingeno lietuvių pradinėje mokykloje.

Ruošiamasi gyvenamųjų blokų statybai
Memmingeno pakraštyje, prie pat kapi

nių, pradėti paruošiamieji darbai gyvena
mųjų blokų statybai. Kadangi Memmin
geno kareivinės, kuriose yra stovykla, nu
matomos paimti kariniams reikalams, į 
gyvenamuosius blokus bus perkialmi sto
vyklos gyventojai. Negalį nuomos pakelti 
(ji bus aukštinė negu dabartinėje stovy
kloje) būsią įkurdinti pigiau atsieinančiose 
patalpose.

Kels ir Wilhelmsburgo stovyklą?
Wilhemburgas. Ulmo pašonėje, Wilhelms- 

burge, yra įrengta tremtiniams stovykla, 
kuroje gevena ir mūsų tautiečių. Stovyklos 
administracija žada stovyklos gyventojus 
perkeldinti į naujas statybas, bet neži
nia kada tai bus įvykdyta.

prieš dvejus metus gyvenęs Kemptenc sto
vykloje. Žinantieji ieškomojo adresą bei 
jo likimą prašomi pranešti:

Mr. A. Jakubauskas,
199 Me. Killop St.
Geelong, Vic.

Australia.

Gyvenant kareivinėse ir naujuose 
butuose kainos yra skirtingos

Stovyklų gyvenimas kiekvienam tremti- venamos patalpos už tokią kainą, kokia 
niui benamiui yra atsibodęs. Visi laukia kad nuoma buvo mokama gyvenant kareivi- 
geresnių sąlygų įsikurti. Ypač tie, kurie nėse. Šitoks aiškinimas buvo iškilęs Augs-
priversti palikti Vokietijoje ilgesniam lai
kui, kurie neturi galimybių išemigruoti į 
užjūrines šalis.

Vokiečių įstaigos, žinoma finansinių ga
limybių rėmuose, taip pat deda pastangų 
pastatyti gyvenamųjų blokų tremtiniams 
bei vokiečių pabėgėliams apgyvendinti. Ta
tai juos skatinančiai veikia ir ta aplinky
bė, jog vis daugiau buvusių kareivinių, ku
riose buvo įkurdinti benamiai, pareikalau
jama perduoti kariuomenei bei besifor
muojantiems vokiečių policijos daliniams.

Ypač apsidžiaugia tie benamiai, išgirdę 
apie jiems gyvenamųjų blokų statybą, ku
riems pastaraisiais metais buvo lemta gy
venti šeiminiam gyvenimui nepritaikintose 
kareivinėse bei įvairiuose barakuose.

Reikia pažymėti, kad toksai džiaugsmas 
dažnais atvejais būva kiek per ankstyvas. 
Pirmiausia kiekvienam tremtiniui žinotina, 
jog nuoma už butus naujai pastatytuose 
gyvenamuose blokuose bus žymiai skirtin
ga, palyginus tą nuomą, kuri teko mokėti 
gyvenant kareivinėse bei barakuose. Atsi
žvelgiant į tai, kad žymi dalis mūsų tautie
čių, gyvenančių stovyklose, tesiverčia iš 
gana kuklios pašalpos ir tik labai maža 
dalis dirba, tad bedarbio pašalpą gaunan
tiems naujieji butai pasidaro sunkiai be- 
pakeliama našta. Svarbiausia, kad tą naš
tą, tai yra aukštesnę nuomą, tenka pa
dengti nuo savęs nutraukiant jau ir taip 
kuklų duonos kąsnį.

Zvilgtertina į nuomos skirtumus. Karei
vinėse gyveną vidutiniškai už vieną kva
dratinį gyvenamojo ploto metrą mokėjo 
50 Pfenigių. Gi gavus butą naujose staty
bose (gyvenamuose blokuose), nuomos už 
vieną gyvenamojo ploto kvadratinį metrą 
tenka mokėti iki 1 DM ir 10 pf. Kitur kiek 
mažiau. Tai priklauso nuo vietovės ir nuo 
butų įrengimo. Butai daugiausia būva iš 
dviejų kambarių ir virtuvės. Toks butas 
užima iki 50 kadratinių metrų ploto. Jei 
butas neturi vonios nuoma kiek žemėlesnė, 
jei su vonia — tenka daugiau mokėti. Kai 
kur naujai pastatytuose gyvenamuose blo
kuose vonios įrengiamos maždaug kas pen
kioms šeimoms. Kiekvienas butas turi 
elektros sklaitliuką. Tad be nuomos, dar 
atskirai tenka sumokėti už sunaudotą 
srovę, reikia gautąjį butą apsišildyti, rei
kia sumokėti už sunaudotą vandenį.

Ypač tose statybose, kur įrengiamos vo
nios kiekvienam butui, pasitaiko apsivy
limų, bent pradžioje. Žmonės, eilę metų 
gyvenę stovyklose bei barakuose ir netu
rėję jokių patogumų, įsikėlę gyventi nau
jau butan su vonia, pradeda plačiu mastu 
naudotis vonia visi šeimos nariai, kad nu
plautų per eilę metų organizman įsigėrusi 
skurdą. Gale mėnesio paaiški, kad ir už 
vandenį susidarė nemaža, atsižvelgiant į 
pajamas, sąskaitėlė. Toks butelis (įskaitant 
jo nuomą, elektrą, apšildymą ir vandenį) 
kartais mėnesiui pareikalauja iki 50—60 
DM. Tokios sumos bedarbio pašalpa min- 
tantiems retam pakeliamos.

Buvo atsitikimų, kad apgyvendintieji 
naujuose butuose kreipėsi į atitinkamas, 
įstaigas, skųsdamiesi aukštomis nuomonis 
ir nurodydami į tai, kad iš kareivinių jie 
privarta buvo iškeldinti. Motyvavo, jog 
tokiu atveju jiems turėtų būti duotos gy-

Mirė bedirbdamas fabrike
Čikaga. Balandžio 3 d. Čikagoje, dar

bovietėje, kurioje dirbo, mirė pulk. VI. 
Rėklaitis. Velionis nepriklausomybės kovų 
metu vadovavo pulkui kautynėse ties Sto
vintais, vėliau buvo 5-jo pulko vadu. Kurį 
laiką dirbo kariuomenės štabe, galiausiai 
ėjo Ukmergės bursmistro pareigas. Velio- 
nies šeima ištremta Sibiran, gi jis pirmo
sios sovietų okupacijos metais buvo kali
namas kalėjime, kur to buvo sugriauta 
sveikata.
Australijoje daug tremtinių suserga nervų 

pairimu.
Australijos sveikatos įstaigų pateiktoji 

informacija rodo, kad psichiatrinėse bei 
nervų ligoninėse vis daugia tenka gydyti 
vadinamųjų naujųjų australų, t. y. tremti
nių imigrantų. Nors naujieji ateiviai tesu
daro 2,5 Australijos gyventojų procentus, 
tačiau nervų ligoninėse jų gydoma 25 pro
centais daugiau, negu vietinių gyventojų.

Naujiems kanadiečiams remti komitetas
Montrealis. Kanadon kiek anksčiau nu

kilusieji lietuviai ateiviai sudarė komitetą 
teikti paramą (atvykti Kanadon, atvykus 
aprūpinti darbu, butu ir pn) naujai at
vykstantiems lietuviams tremtiniams. Ka
dangi paskutiniu metu pasunkėjo sąlygos 
darbą gauti, tokio komiteto įsisteigimas 
buvo būtinas, nes nemaža naujų ateivių, 
ilgiau negaudami darbo, patenka į sun
kumus.

Solistas Marijošius dainos konkurse 
laimėjo pirmąją vietą

Toronto, Kanada. Toronte buvo suruoštas 
solistų konkursas, kuriame dalyvavo Lie
tuvos Valstybinės Operos solistas B. Ma
rijošius. Siame konkurse Marijošius lai
mėjo pirmąją vietą (dainavo Valentino 
ariją iš „Fausto“), nugalėdamas konkurse 
dalyvavusiu* kanadiečius solistus.

Lietuvės ir lietuvio teismas Paryžiuje
Paryžius. Kovo 30 dieną Paryžiuje įvyko 

Lietuvių Šalpos Draugijos suruoštas Lie
tuvio ir Lietuvės visuomeninis teismas. 
Svarbiausiu kaltinimu buvo: nepakanka
mas rūpinimasis vaikų lietuvišku auklė
jimu. Nemaža lietuvių šeimų‘visai nekrei

burge. Vokiečių įstaigos pareiškė, jog jos 
nėra įpareigotos naujose statybose iš ka
reivinių iškeldintiems duoti butus už to
kią nuomą, kokia kad buvo mokama gy
venant stovyklose bei barakuose.

Tose vietovėse, kur yra galimybės gauti 
darbo, ten tremtiniai yra patenkinti nau
jose statybose gautais butais. Antai šiauri
nės Vestfalijos srityje jau nemaža užsie- 
niečų tremtinių įkurdinti naujose statybo
se. Yra įkurdintų ir lietuvių. Ten mokama 
tokia nuoma už butus naujose statybose: 
už dviejų kambarių ir virtuvės butą (vo
nios įrengtos kas penkioms šeimoms), ku
rio kvadratūra siekia 45 kv. metrus, esantį 
pirmame aukšte mokama 38,5 DM, antra
me aukšte už tokį pat butą mokama 40,5 
DM ir trečiame (pastogėje) 27 DM mėne
siui (čia neįskaityta elektra, apšildymas ir 
vanduo). Šios nuomos tiems, kurie dirba, 
pakeliamos. Štai žiemos metu darbai su
mažėjo ir ne vienas naujose statybose gy
ventojas skundžiasi, kad jam iš bedarbio 
pašalpos sunku išsiversti.

Sis žvilgsnis į susidarančias išlaidas gy
venant naujose statybose pateikiamas in
formaciniais tikslais, kad kiekvienas, ga
vęs butą naujose statybose, įsidėmėtų, jog 
jo išlaidos proporcingai didės jo norui pa
sinaudoti teikiamais patogumais. Atsižvel
giant į kuklias tremtinių pajamas, kiek
vienam būtina mažinti elektros srovės su
naudojimą, be reikalo neeikvoti vandens, 
nes už visa mėnesiui praėjus teks sumo
kėti. P. T.

Pastaba: Pažymėtina tačiau, kad kai 
kur tremtinius įkurdinus naujose statybose, 
ryšium su padidėjusia nuoma jiems būva 
prie pašalpos mokamos tam tikros priemo
kos, kad tuo būdu palengvinus bedarbio 
pašalpą gaunančiam pakelti nuomą. Red.

Gautinge besigydantieji...
(Atkelta iš 5 pusi.)

nėra didelė. Tačiau taip pat atsinrintina, 
jog jei gamybinei įmonei pagal įstatymus 
tclcidžiama biuro reikalams išleisti iki 
20% apyvartos sumos, tai šalpos organiza
cija jokiu atveju negalėtų daugiau admi
nistracijos reikalams pinigų panaudoti. 
Taigi praėjusiais metais gavus pinigais 
45 000 dolerių, BALFo centras administra
cijos reikalui per metus tegalėjo sunaudo
ti 9000 dolerių. Tad 36 000 dolerių turėjo 
atitekti šalpai. Tiesa, Balfo pirmininkas 
aiškina, jog tenka padaryti išlaidų įkurdi
nant atvykusius tautiečius. Tačiau žino
ma, kad jei ir suteikia įsikurti paramos, 
netrukus ji išreikalaujama. Tatai daro ne 
tik Balfas, bet ir kitos organizacijos. Tad 
tie pinigai, bent žymia dalimi, turėtų 
grįžti Balfo iždan, o vėliau panaudotini 
šalpai, kuriai jie ir surenkami. Taip pat 
sutiktina, kad Balfas turi ir kitų išlaidų, 
kurios Vokietijoje gyvenančiam lietuviui 
nežinomos, taip jos nežinomos ir Balfui 
aukojančiam tautiečiui Amerikoje. Jei 
Balfas, kaip jau minėta, viešumai per 
spaudą skelbtų suaukotų lėšų panaudoji
mą, tada galbūt atpultų tie priekaištai, taip 
pat įtarumai, kad per dideles sumas išlei
džia administracijai, kad surenkami pini
gai žymia dalimi tepanaudojami tarnauto
jų algoms, o nemokamai ar su mažomis 
priemokomis gautas maistas įvairių milte
lių pavidale siunčiamas Vokietijon sunku
muose esantiems lietuviams.

TREMTIS.

ptą dėmesio į lietuvių kalbą. Surastas tik 
vienas šviesus pavyzdys: — vienas lietuvis 
atsisakęs 70 000 frankų premijos ir nesu
tikęs, kad jo vaikai būtų įrašyti pracūziu- 
kais (PaaiŠkintina, jog Prancūzijoje moka
mos už vaikus premijos, tačiau tik prancū
zų šeimoms. Jei kitatautis įsipilietina, tuo 
atveju jis už turimus vaikus gauna pre
miją). Šiaip jau nemaža ir mūsų šviesuo
menės šeimų, gyvenančių Prancūzijoje, 
vaikai visai nemoką lietuvių kalbos. Teis
mo metu buvo ir daugiau iškelta kaltini
mų. Tačiau pati teismo eiga neišlaikė vi
suomeninio pobūdžio teismams privalomo 
lygio. Buvo asmeniškumo, kurio išvengus 
teismas būtų sudaręs oresnį įspūdį.

Paryžietis.

Tremties
JAV:

Mr. A. Biliūnas
5125 So La Crosse Ave, 

Chicago 38, Hl.
Mr. W. Stuogis 

1037 Darrow Ave, 
Evanston, HL

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

Mr. Jonas Cėsna
212 — E. Illinois Ave, 
St. Charles, Ill.

A ustralijoje:
Mr. P. Lukošiūnas

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

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

Argentinoje:
Sr. L. Kančauskas

ri dar visą eilę malonių talkininką JAV: 
Mr. J. Jašinskas So Bostone, Mr. J. Cicėno# 
Omaha, Mr. Pr. Pravilionls Rockforde, 
Mr. VI. Petrauskas Wankegau, kurie tal
kina ypač knygų paskleidime. Per juos

Calle Paso de Burgos 1783, vietoje TREMTIES Bičiuliai gali įsigyti bei 
Avellaneda, Buenos Aires, užsisakyki naujausius TREMTIES leMKniua.

Keliais 
sakiniais

JAV prezidentas Trumanas pareiškė ne- 
kandidatuosjąs būsimuose prezidento rin-
kimuose. Trumanas skaitomas vieninteliu 
prezidentu, kurio prezidentavimo metais 
Europa ir kiti ūkiniai atsilikę kraštai iš 
Amerikos gavo didžiulę pagalbą, kokios iki 
šiol Amerika nebuvo teikusi.

95 000 pokarinio „kraičio“ Vokietijoje. 
Vakarų Vokietijos spaudos pranešimais čia 
esama 95 000 vaikų pavainikių, kurių tė
vais esą okupacinių pajėgų kariai. Iš to 
pavainikių skaičiaus 4 000 esą vaikų tam
siaodžių. Vaikų pavainikių išlaikymas Va
karų Vokietijos globos įstaigoms kas metai 
atsieinąs iki 110 milijonų markių.

Nyksta gandrai. Paukščių stebėjimo ins
titutai Europoje pateikia informacijų, jog 
nuo 1948 metų nepaprastai sumažėjęs 
gandrų grįžimas Europon. 1949 metais 
Šveicarijon tegrįžo viena gandrų pora, gi 
į kai kurias Vokietijos sritis grįžę 75 pro- 
ventais mažiau. Kadangi gandrai tepra
deda poruotis būdami 4—5 metų, jų prie
auglio budu pagausėjimo negreit lauktina. 
Kodėl iš Afrikos gandrų grįžimas sumažė
jo, esama įvairių spėliojimų, kuriuos moks
lininkai gamtininkai paneigia, tuo tarpu 
tikroji priežastis nenustatyta. Manoma, 
kad gandrams sunkėjančios sąlygos Euro
poje dėl įvairių pelkynų nusausinimų.

Italai grįžta iš emigracijos. 500 italų, 
kurie buvo išemigravę į Braziliją ir Ar
gentiną, ten išbuvę kelis mėnesius ir 
neradę palankesnių galimybių įsikurti, 
grįžo atgal Italijon. Jiems kelionę tupėjo 
apmokėti Italijos konsulatai, esą Brazilijo
je ir Argentinoje.

Prievartiniai angliakasiai. Sovietų oku
puotoje rytų Vokietijoje paskutiniu metu 
prievarta jaunimas įjungiamas anglių ka
syklų darbams. Kiekviena sritis įpareigota 
duoti nustatytą skaičių angliakasių. Pa
vyzdžiui vien iš Mecklenburgo srities pa
reikalauta 4000 angliakasių iš jaunimo 
tarpo.

100 000 karininkų, numatoma, vadovaus 
organizuojamai Europos Armijai. Jei Va
karų Vokietija įsijungs į Europos gynybą, 
penktadalį Europos Armijos karininkų su
darys vokiečių karininkai, kurių būsią 
20 000.

Brangiausias pasaulyje pašto ženklas 
yra 1857 metais Švedijoje atspausdintas 
3-Skilling geltonos spalvos pašto ženklas 
Tie ženklai buvo spausdinti žalios spalvos, 
tačiau vienas per klaidą buvo atspausdin
tas geltonos spalvos. Klaida tebuvo paste
bėta po 30 metų. Šiandien to ženklo vertė 
siekia 100 000 DM. 1937 metais tą ženklą 
už 5000 anglų svarų nupirko karalius Co
ral. Dabar to pašto savininkas, patekęs j 
finansinius sunkumus, tą pašto ženklą nori 
švedų pašto muziejui parduoti už 10 000 
anglų svarų.

Pirmasis tamsiaodis ministeris pirmi
ninkas. Šiuo metu Pietų Afrikos Unijos 
mihisterlu pirmininku yra tamsiaodis 
Kwame Nkrumah. Tai primasis Anglijos 
dominijų istorijoj tamsiaodis ministeris 
pirmininkas. Kwame aukštuosius mokslus 
baigė JAV, prieš tapdamas ministeriu pir
mininku buvo traktorininku vienoje kakao 
plantacijoje. Pažymėtina, kad Pietų Afri
ka yra didžiausias kakao gamintojas pasau
lyje.

Elgetaująs žemės savininkas. Nūmberge 
policija suėmė iš sovietų zonos pabėgusį 
elgetautoją, kuris, paaiškėjo, beelgetauda-
mas nusipirko žemės sklypą ir banke eina
moje sąskaitoje turėjo jau kelis tūkstan
čius markių.

Televizija mažina kino savininkų pelną. 
Šiuo metu televizijos radio priimtuvai 
daugiausia išplitę Amerikoje. Čia dažnas 
gyventojas turi televizijos aparatą. Kas. 
jo neturi — vienintelė svajonė tokį apa
ratą įsigyti. Televizijos priimtuvų išpliti
mas pasirodo ypač sumažino kino lanky
tojų skaičių. Yra vietovių, kur kino lan
kytojų skaičius sumažėjęs iki 70 prozentų. 
Televizija atsiliepusi ir į laikraščių bei 
knygų pirkimą. Knygų paklausa Ameri
koje paskutiniais metais sumažėjusi 5 
procentais, laikraščių vietomis iki 15 pro
centų. Taip pat televizija dešimtis tūkstan
čių amerikiečių sulaiko nuo bokso to ki
tų sporto parengimų lankymo. Nuo atei
nančių metų televizijos siųstuvai pradės 
veikti ir Vakarų Vokietijoje. Tada paaiš
kės, kokios įtakos televizija darys vietos 
gyvenimui.

atstovybės
Belgijoje:

Mr. Br. Poikevičius
87 Rue Vertbois Montegnee, 
Liez— Liege

Brazilijoje:
Sr. St. Jaseliūnas,

Av. Churchill 94-ll<» 8/1.11®
Rio de Janeiro, Brasil 

Kanadoje:
Mr. Aug. Kuolas.

143 Claremont St.
Toronto, Ont.

Per šiuos atstovus galima užsiprsaume- 
ruoti TREMTĮ to užsakyti kitus TREM
TIES Leidyklos leidinius:

1) Putino Mykolaičio žymųjį romaus 
„Altorių Šešėly“,

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

Pošvaistės“.
4) R. Spalio „Didžiosios Atgai

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