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Savomis temomis
Akmenys kely linkui 

susipratimo
S4M AS MIGLINAS 

Atsakytojo! laukia susipratimo. 
Diplomatų konferencija ir praeitis. 
Vliko įgaliotųjų pareiškimai.
MLT kelia naujus klausimus.

Siame TREMTIES numeryje pateikiama 
eilė pasisakymų dėl Vliko bendradarbiavi
mo būtinumo ir reikalingumo su mūsą di
plomatais, svetimų valstybių pripažįsta
mais Lietuvos valstybės reprezentantais. Už 
tokį bendradarbiavimą pasisako lietuviš
kajai visuomenei plačiai žinomos asmeny
bės, pasisako ir eiliniai mūsų bendruome
nės atstovai, besisieloją darnos būtinumu 
Lietuvos laisvinimo darbe. Ir vieni ir kiti 
dabartinės nesantarmės pagrindine prie
žastimi laiko užkietėjimą partiškume, kuris 
skaldo negausias jėgas ir trukdo atsidėti 
pačiam svarbiausiam darbui — Lietuvos 
laisvinimo reikalui. Kai kuriuose atsaky
muose jaučiama kiek kartėlio. Tai yra 
skausmo šauksmas bežiūrint į šitaip ilgai 
nutysusį ir lietuviškam reikalui neabejoti
nai žalingą žaidimą, vykdomą Lietuvos 
laisvinimo vardu!

Atsakymuose užakcentuojamas basąlygi- 
nis reikalas surasti bendradarbiavimo bazę, 
partinį primatą atidedant vėlesniam laikui. 
Šiandien visus išrokavimus turi nustelbti 
Lietuvos laisvinimo darbe jėgų apjungimo 
būtinumas.

Plačiau neišsitariama, kuriuo keliu eitina 
linkui tokio susipratimo. Saukiant konferen
cijas ar pn. Teišreikštas lūkestis, kad, pa
galiau, būtų atsisakyta visų ambicijų ir nu
silenkta lietuviškam reikalui, susiprasta su 
Lietuvos diplomatais.

*
Atsakydamas į TREMTIES keliamą 

klausimą veiksnių susipratimo temomis, 
rašytojas Jurgis Savickis, ilgus metus bu
vęs diplomatinėje tarnyboje, vienintelis 
teikia vilčių Londone birželio mėnesį įvyk
stančiam mūsų diplomatų susitikimui. Lau
kia jų pozityvių nutarimų.

Tačiau atsimenant Vlikui pareikštą (ir jo 
pageidautą) mūsų diplomatų pasisakymą 
praėjusių metų rudenį pasiektais sutari
mais, lūkesčiai mažėja.

Čia [spėjančiu ženklu tampa netolima 
praeitis, kada radosi balsų, ar Vlikui pri
valoma diplomatų nuomonė.

*
Pagrečiui šių atsakymų (kuriuos tektų 

teskaityti papildu, atsižvelgiant i tuos gau
sius iš įvairių šalių lietuviškųjų organiza
cijų anksčiau Vlikui pasiųstus pareiškimus 
ir kurių nebuvo bojama), skiltyje VEIKLA 
pateikiama informacija apie Amerikoje pa
ruoštus apmatus veiksnių konferencijai, šį 
rudenį planuojami šaukti Vašingtone. Pa
sirodo, kad yra manančių, jog konferenci
jomis bus galima ko pasiekti. Tačiau, atsi
žvelgiant į paskutinio meto veiklos šia link
me balansą, tektų labai stipriai suabejoti 
tokios konferencijos tikslingumu bei pras
mingumu. Prieš tai, prieš konferenciją, rei
kėtų išravėti visas piktžoles, trukdančias 
susiprasti. Konferencija lauktina 
deklaruoti pa-s iektus susitari
mus.

Kiltų klausimas, kieno rankose yra rak
tas, įgalinąs pasiekti susipratimo? Šitokį 
atsakymą gedima būtų rasti grįžtelėjus į 
pasiektą susitarimą sukUudžiusius kliuvi
nius.

Kai praėjusį rudenį buvo pasiekti apma
tai bendradarbiauti su Lietuvos diploma
tais, tačiau VKke, kaip žinoma, vis nesisekė 
pasiektus sutarimus patvirtinti, Vliko pir
mininkas galiausiai pasiūlė, jog reikia pir
miausia atsiklausti diplomatų. Esą lyg ir 
nepatogu Vlikui priimti sutarimą, kuriam 
gali kartais nepritarti kiti Lietuvos diplo
matai. Buvo įgaliotas Vliko pirmininkas 
tuo reikalu kreiptis į diplomatus. Gi 
DRAUGE Wtko pirmininko vienmintis po 
to rašė:

„Ar gerai VMkas padarė dar kartą k>zo- 
raitinį klausimą atidėdamas? Tuo tarpu 
mena tik aišku, kad jis pasielgė korektiš
kai. Mat, Reutlingeno susitarimais numa
tyta, kad juos turi tvirtinti ir Vlikas ir Lie
tuvos pasiuntiniai. Paskutiniu Vliko nuta
rimu pasiuntiniams, atrodo, ir paliekama 
pirmenybė pasisakyti“.

DRAUGAS, 1951, Nr. 325.
Gi kai iš Lietuvos pasiuntinių buvo gau

tas atsakymas už pasiektą susitarimą, tada 
ne tik prieš susitarimą, bet jau kartu ir 
prieš mūsų diplomatų pasisakymą pakėlė 
ranką Vliko pirmininkas, paminėtos 
DRAUGE citatos autorius ir kiti vienmin
čiai. Tada paaiškėjo, jog tik tuo atveju būtų 
buvę skaitomasi su diplomatų atsakymais, 
jei jie būtų buvę neigiami!

Po šitokio pasielgimo su diplomatų nuo
mone, dabar būtų nedrąsu iš jų laukti nau
jo pasisakymo tol, kol bus žinoma, kad jis 

dedamas sverti ant grupinių svarsty-

Lietuvos laisvinime neturi vyrauti partinis primatas
Ilgametis Lietuvos Įgaliotas ministeris 
Švedijai, rašytojas ir kultūrininkas 
Ignas J. Šeinius dėl esamos ne
santarmės tarp Vliko ir Lietuvos diplo
matų rašo:

Mielas Redaktoriau,
Tamstai įdomu mano nuomonė dėl įsise

nėjusių ir nesibaigiančių peštynių Vlike. Ir 
aplink jį.

K šalies žiūrint: koktu, verčia nusigrįžti. 
Sarmata prieš svetimuosius, tarp kurių gy
veni. Jei panašu kitose tautybėse, joks pa
siteisinimas save gerbiančiai tautai.

Reutlingene sudaryta darbo susitarimas. 
Skystas ir drumstas, kaip devintas vanduo 
nuo kisieliaus. Bet žmogus tikėjais, kad nu
sistovės, kad tai visdėlto gera prablaivėjimo 
pradžia. Kad tie, kurie jaučias pašaukti, ne
laimėje paskandintos Lietuvos įgalioti, su
pras padėties rimtį. Ir kaip kalnas ant jų 
gulančią atsakomybę.

Kur tau! Susitarimo skystimėlis ištėkšta. 
Ne visai matyt atitiko išsišakojusiai parti
nei linijai, siekiančiai viską aprėpti, viską 
persunkti, viską savaip nudažyti.

Maskva gali tik džiaugtis. Lietuvos „iš
laisvinimo“ kova užsieniuose vyksta, kaip 
jos piktų dvasių iš anksto apskaičiuota.

Partinis pasiskirstimas ir lenktyniavimas 
natūralu ir sveika normaliose sąlygose, gy
venant ir veikiant savam laisvam krašte: 
Bet ir tada savo krašto laisvę mylinčios 
partijos užsienių atžvilgiu stengiasi eiti iš
vien. Kad nieku krašto padėties nesusilp
ninus, kaimynų vienokiam ar kitokiam 
spaudimui ir tykojimui plyšių nepraplėtus.

Barbarų smurto po visą pasaulį išblaš
kyti Šipuliai, mes, turėtumėm atrodo su
prasti, ko mums visų pirmiausiai reikėtų. 
Norint kad mūsų balso šauksmas būtų 
skardus kaip varpo skambesys, nenutiltų ir 
neleistų kultūringo pasaulio sąžinei aps
nūsti. Ar ko blogiausia: neduotų tam pa
sauliui progos kokiu lemiamu momentu 
Lietuvos reikalą galutinai paaukoti, jį ko
kiu daiktu iškeisti.

Gali atsitikti, kad iš dabar gyvų esančių 
lietuvių niekas Lietuvos Išlaisvinimo nesu
lauks. Kam tada elgtis taip, lyg reikėtų iš
saugoti ar praplėsti savos partijos pozicijas 
jau rytdienos Lietuvoj? Vieton partinio 

kliu. Siekiant susipratimo su diplomatais, 
tektų reviduoti savo pažiūras šiuo klausimu 
toms grupėms, kurios sutrukdė priimti pa
siektą susitarimą. Kol tos grupės savo pa
žiūros nereviduoja, tol visos kalbos pasiekti 
susipratimo vergu ar galėtų turėti įtakos 
teigiam sprendimui, kurio laukia didžioji 
lietuviškosios visuomenės dalis.

♦
Įgaliotųjų svarstymo laukią 

pareiškimai. Kalbant susipratimo te
momis, susiduriama dar su visa eile klau
simų, kuriuos uždavė paties Vliko įgalio
tiniai bei įgaliotieji. Štai tie klausimai:

1. Andai Vlike buvo suteikti įgalojimai 
prof. Kaminskui sudaryti Vliko Vykdomąją 
Tarybą. Tuo metu Kaminskas lankėsi Ame
rikoje, nuvykęs su Vliko įgaliojimais ban
dyti sumegsti paskutinius Vlike nutrauktus 
saitus, nors iš tolo siejusius Vliką su Lietu
vos diplomatais. Kiek vėliau, po Kaminskui 
suteiktų įgaliojimų sudaryti Vykdomąją 
Tarybą, paaiškėjo (iš Europą pasiekusios 
spaudos) Kaminsko padaryti pareiškimai, 
priešingai skambą Vlike pasiektiems kon- 
solidaciniams užsimojimams. Kurį laiką šis 
klausimas TREMTYJE buvo sąmoningai 
nekeliamas, manant, jog laikraščių bendra
darbiai, savus skaitytojus informuoją apie 
Kaminsko pareiškimus, galėjo ką iškreipti 
ar kitaip nusakyti. Iki šiol neteko jokių Ka
minsko patikslinimų matyti. Tuo pačiu ne
noromis kyla klausimas, ar po pareiškimų, 
didinančių prarają tarp Vliko ir Lietuvos 
diplomatų, Kaminsko sudarytoji Vykdomo
ji Taryba būtų pajėgi eiti lietuviškam dar
bui jėgas jungiančiu keliu?

2. Kaip kad kalbant esamos nesantarmės 
temomis nuolat klaidingai daromi pakalti- 
nimai visam Vlikui, nors čia faktiškai tėra 
tam tikrų grupių vaidmens pasėka, taip ir 
kitais atvejais Vliko adresu kartais daroma 
pareiškimų, kurių tikslingumą reikėtų bū
tinai patikrinti. Ypač kai tokius pareiški
mus padaro paties Vliko įgaliotieji. Čia tu
rimas galvoje Vliko įgaliotinio Amerikoje, 
V. Sidzikausko, pareiškimas, padarytas 
New Yorke po apsilankymo Vlike, kai buvo 
priimti konsolidaciniai nutarimai. Sidzi
kausko pareiškime skaitome tokį sakinį:

„Mes privalome ir reikalaujame vadovy
bės ..., kuri nesislapstytų už kokių nors 
popiergalių arba būtų iš užpakalio stumia
ma kieno nors agentų ir gal net pinigėlių..“

Kai Vliko įgaliotinis šitaip pareiškia ir 
kai tokie pareiškimai spaudoje nepatiksli
nami, nieko kito pačiam Vlikui nelieka, 
kaip apsidairyti apie save ir išsiaiškinti, ar 
jo įgaliotinio pareiškmai turi ryšio su tie
sa, ar ne. Radus, kad tai tiesa, tektų dary- 

primato turi po pasaulį išblaškytiems ir 
svetimų akivaizdoje gyvenantiems lietu
viams rūpėti vienas Lietuvos laisvės pri
matas. Partinis reikalas nepabėgs, jam rasis 
vešlios dirvos Lietuvon kada grįžus. Prote
gavimas gi dabar, gyvenamose sąlygose 
partinio primato yra ne kas kita kaip dar
bas Maskvos naudai. Nesutikdami atidėti 
partinių interesų, aįideliojam Lietuvos iš
laisvinimą.

Pats Vliko sudarymas partiniais saistais 
yra viso blogo priežastis. Jo pajėgumui ir 
našumui reikia ne partinių patikėtinių, o 
platesnio masto laisvų žmonių, kad ir iš 
paskirų partijų iškilusių, žmonių sugeban
čių lietuvių jėgas burti, juos našiam dar
bui įkvėpti.

Diplomatų reikšmės, išskyrus pavienius 
atsitikimus, nereikia perdėti. Juk jie ne kas 
kita kaip valdininkai, subordinuoti valdžios 
valiai. Normaliose sąlygose. Kitaip mūsų 
dabartinėje padėtyje. — Panašiai yra buvę 
ir su kitomis valstybėmis ar tautomis, kol 
jų užsieniuose akredituoti atstovai nebuvo 
legalios valdžios pakeisti kitais ar kol toms 
vyriausybėms pačioms dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių neatimta užsienių pripaži
nimas. — Vakarų pasaulio politiką domi
nuojančios valstybės pripažįsta ir toliau 
Lietuvos suverenumą. Nuvertus 1940 me
tais legalę Lietuvos vyriausybę išorių 
smurto keliu ir kitos teisėtos vyriausybės 
ligšiol nesant, tos Vakarų valstybės juridi
niai nepažįsta ir negali pažinti kitų Lietu
vos suverenumo reiškėjų, kaip pas jas 
akredituotų atstovų. Ką jie iš savo tarpo 
skaito savo Šefu ar vyriausiuoju, tai jau jų 
reikalas. Jei, kaip mūsų atveju, jie pasiren
ka žmogų, paskutinio legalaus Lietuvos už
sienių reikalų ministerio numatytą, tai to
kiam savo valios pareiškimui jie taip pat 
turi neginčijamo formalaus pagrindo. Ki
taip stačiai ir pasielgti vargiai galėtų.

Jei mes šiuo metu turim Vakarų pasau
lyje tokią kitų valstybių pripažįstamą su
verenumo atramą, paskutinę liekaną, tai 
stengtis ją nuvertinti, po ja pasiknisti yra 
ne kas kita, kaip mažiau ar daugiau sąmo
ningas darbas ne Lietuvos naudai.

Vlikas darniai dirbdamas gali reikšti mū- 
ąų tautos bendrus siekimus, abejonės nėra.

ti visa, kad panašiems pareiškimams atei
tyje nebūtų pagrindo. Jei netiesa, tuo atve
ju tektų susimąstyti dėl paties Vliko įgalio
tinio Amerikoje veiklos prasmingumo, tiks
lingumo ir naudingumo.

3) Brazaitinis klausimas. Vliko VT užsie
nio tarnybos valdytojas Brazaitis, išemi
gruodamas Amerikon, pasirūpino įgalioji
mais atlikti ruošos darbus būsimai veiks
nių konferencijai. Kai spaudoje pasirodė 
pareiškimų, jog jis Ameriką pasiekė kaip 
kiekvienas eilinis emigrantas, Brazaitis 
pradėjo rašinėti Amerikos ir Kanados lai
kraščiams laiškus, įrodinėdamas turįs įga
liojimus kaip VT užsienio tarnybos valdy
tojas. Pats nepripažindamas buv. Lietuvos 
užsienio ministerio įgaliojimų min. St. Lo
zoraičiui, Brazaitis su jam būdingu rūpes
tingumu įrodnėja vertingumą jo turimų 
įgaliojimų... Bet tai tarp kita ko. Būtų 
rimtesnis klausimas, ar Brazaitis, pradėjęs 
operuoti pasirūpintais įgaliojimais, išsilaikė 
tų įgaliojimų aukštumoje, ypač spaudai 
duotuose pareiškimuose, kuriuose pasigen
dama akademinio nuoseklumo bei loginio 
aiškumo, ko galima reikalauti iš asmens, 
save tituluojančio akademiniu laipsniu. 
Taip pat būtų galima kelti klausimą, ar 
Brazaitis nebuvo nusileidęs ligi siauro gru
pinio lygmens, ko turėtų vengti asmuo, tu
rįs platesnius įgaliojimus?

Tai klausimai,kuriuos šiuo atveju pačiam 
Vlikui užduoda jo bei Vykdomosios Tary
bos įgaliotieji, siųsti su žymiai platesniais 
uždaviniais, negu tarnyba savai grupei.

Vliko bei Vykdomosios Tarybos įgaliotie
ji bei jų pareiškimai paliesti akivaizdumui. 
Kai asmens, pavesti platesniems uždavi
niams atlikti, nepajėgia pakilti aukščiau 
grupinio akiračio, tuo atveju tenka labai 
stipriai susirūpinti, ar iš viso galimas susi
pratimas. Yra didelė dorybė ištikimumas 
partinei linijai, bet taip didelė silpnybė pro 
grupinius akinius nepajėgimas įžvelgti ben
drųjų lietuviškų reikalų.

*
Kalbant jėgų apjungimo temomis, čia 

prisimintini ir kiti klausimai. Amerikos 
spaudoje (DIRVOJE) pasirodė Mažosios 
Lietuvos Tarybos laiško ištrauka, kur yra 
pasakyta, jog mažalietuviai vienu iš svar
biųjų motyvų laiko paruošimą būsimos

Kariniai pasirengimai Lietuvoje
Svetimoje spaudoje pasirodė informacijų 

apie Lietuvos pajūryje sovietų pradėtus 
vykdyti karinius pasirengimus. Visu Lietu
vos pajūriu kraunamos atsargos anglies, 
alyvos, kuriomis galėtų pasinaudoti Baltijos 

Bet kol jis užsieniuose nebus pripažintas 
Lietuvos vyriausybe ir negalės akredituoti 
savų atstovų, tol jis užsienio politikos po
žiūriu kitų valstybių vyriausybių, o ir pačių 
užsienio lietuvių akyse paliks privačiu sam
būriu, privačia organizacija. Bet ir pravi- 
čioj padėtyje būdamas Vlikas gali labai 
daug nuveikti. Jei tik jis, susiderinęs, atidės 
partinius reikalus ir pasistos tautinio vi
suomeninio pagrindo. Tada jis kitaip veiks 
pačius išsibarsčiusius lietuvius ir jo balsas, 
norėdamas paveikti kitų kraštų spaudą ir 
visuomenę, turės visai kitą svorį, kitą 
skambesį.

Savaime suprantama, kad tarp Vliko ir 
Lietuvos šiuo metu vienatinių oficialių su
verenumo reiškėjų turi būti glaudūs santy
kiai, nuomonių ir informacijų pasidalini
mas, veiklos gairių aptarimas. Bet jokiu 
būdu ne koks, svetimiems nesuprantamas ir 
keistas, užsienio politikos plotuose, ar kon
ferencijų ir oficialių įstaigų koridoriuose 
lenktyniavimas, pro alkūnes išsinarsčioji- 
mas.

Nekenkime patys sau, — jau šiaip daug 
kas mums kenkia.

Neatidėliokime Lietuvos iš
laisvinimo! Ignas J.-Šeinius.
Švedija.

Laisvinimo darbe talkos 
reikalingumas

Žinomas rašytojas ir laikraštininkas 
Vytautas Alantas laisvinimo 
darbe pirmumą teikia jėgų apjungimui 
bendram tikslui, bet ne jų skaldymui 
grupiniais motyvais:

TREMTIES redakcija klausia mane, ką 
aš galvoju apie Vliko ir diplomatų santy
kius. Mano nuomonė, be abejo, sutampa su 
gerų lietuvių daugumos nuomone: visi 
veiksniai ir tariniai yra pašaukti dierbti 
Lietuvos laisvinimo darbą sutartinai. Taip 
galvoja ir tas Vliko penketukas, kuris pasi
sako už bendradarbiavimą su diplomatais. 
Vadinasi, tik dešinysis penketukas galvoja 
kitaip, tuo aiškiau duodamas suprasti, kad 
jam svarbiau savo partijos reikalas, kaip 

(Nukelta į 2 pusi.)

Lietuvos koncepcijos. Tatai turį 
būti Vliko atlikta. Tik po to MLT galėtų 
pasisakyti dėl jos atstovo Vlike buvimo ga
limybės. Jokiais komentarais šitas Mažo
sios Lietuvos Tarybos pareiškimas nebuvo 
palydėtas. Tačiau tokie komentarai,TREM
TIES manymu, yra būtini. Pirmiausia dėl 
to, kad minėtu pareiškimu Mažosios Lie
tuvos Taryba užrita dar vieną akmenį ant 
jau ir taip pakankamai linkui susipratimo 
užgriosto kelio. Tai yra savos rūšies for
malizmas, kuris rezistenciniame darbe ne
gali turėti didesnės vertės, išskyrus visą 
eilę reikalą sunkinančių aplinkybių. 
1) Skeptikas, susipažinęs su tokiu pareiški
mu, suabejotų prasmingumu susirūpinti 
pageidaujamų koncepcijų ruošimu, kartais 
ir su pagrindu susvyruodamas, ar nesusi
lauks atsakymo, jog „paruoštoji koncepcija 
mums nepriimtina.“ Turėtų sekti nauji po
kalbiai dėl naujos koncepcijos paruošimo. 
Ir taip daina be galo. 2) Pagaliau gali rastis 
darančių tolimesnes išvadas: — ar Vlike ne
santi organizacija turi pagrindo šito pobū
džio statyti sąlygojimus, primenančius dik
tavimą. 3) Juristas pasakys, ypač teikiąs 
pirmumą tautos apsisprendimiui, jog ne 
Vliko reikalas jau dabar nustatyti būsimos 
Lietuvos koncepciją. Jis tegali išreikšti lū
kestį, kokia turės būti Lietuva, gi dėl pa
čios santvarkos,dėl Mažosios Liet.vaidmens 
būsimoje Lietuvos valstybėje ir kt. klausi
mais pasisakys tauta. Būtų nedemokratiška, 
jei tautai tremtiniai parneštų ir bandytų 
primesti svetimoje pastogėje sukurtus nuo
sprendžius. Ir 1.1., ir 1.1. Žodžiu, kas norės, 
visada galės rasti progų kelti įvairiems 
klausimams, išeidamas grynai iŠ jau minėto 
Mažosios Lietuvos Tarybos samprotavimo. 
Ir tai vis sudarytų naujas progas, vietoje 
atlikus ką pozityvaus, tarpusdviam tryni- 
muisi.

Manding jau pati kovinės organizacijos 
prigimtis turėtų būti paskatų eiti su savų 
sumanymų ir siekimų įnašu, o ne su krūviu 
pageidavimų, kas, būtent, turi būti atlikta, 
kad būtų galima pradėti bendradarbiauti...

Šitokios mintys kyla susipažinus su Ma
žosios Lietuvos Tarybos pareiškimu, ypač 
ta dalimi pareiškimo, kur kalbama apie bū
simos Lietuvos koncepcijas.

jūroje esąs sovietų laivynas. Šitokios atsar
gos kraunamos ypač Klaipėdoje, Palangoje, 
Rusnėje, Juodkrantėje ir Karklininkuose.
Be to, Lietuvos pajūryje šių metų pradžioje 

pradėjo veikti dvi naujos radaro stotys.

VEIKLA
♦ Lietuvos Diplomatų konfe

rencija. Apie Lietuvos diplomatų konfe
renciją Londone buvo pateikta informacija 
77 TREMTIES numeryje, nenurodant tiks
lesnės datos, kada kalbamoji konferencija 
įvyksianti. TREMTIS gavo patirti, jog to
kia konferencija įvyks birželio 26 d. Šioje 
konferencijoje, be grynai diplomatinės pri
gimties klausimų, taip pat galimas vado
vaujančių Lietuvos diplomatų mintimis 
pasikeitimas ir dėl susidariusios padėties, 
Vlikui nebojus jų vieningo pasisakymo dėl 
bendradarbiavimo su Lietuvos diplomatais 
išeinant iš susitarimų, pasiektų Reutlingene 
1951 metų rugsėjo mėnesį.

♦ Veiksnių konferencijos da
lyviai. TREMTIS gavo patirti, jog Ameri
koje padaryti metmens numatomai šiais 
metais šaukti Lietuvos veiksnių konferen
cijai. Šią konferenciją, pagal aptartus bet 
niekeno nepriimtus metmenis, imtųsi ini
ciatyvos kviesti Amerikos Lietuvių Taryba. 
Konferencijos dalyvių numatytas šitoks 
sąstatas: Lietuvos diplomatiniai atstovai, 
Vliko nariai, Amerikos Lietuvių Taryba, 
Pagalbinė Lietuvių Grupė ir Mažosios Lie
tuvos Prezidiumas. Padarytuose tokiai kon
ferencijai darbotvarkės apmatuose tik tarp 
kita ko užsiminta apie veiklą ir jos derini
mą.

♦ Lietuviško s transliacijos 
per Romos radio siųstuvą. Min. St. Lozo
raičiui susitarus su atitinkamomis italų 
įstaigomis, nuo šių metų gegužės 4 d. Ro
mos radio siųstuvas pradėjo transliacijas 
lietuvių kalba. Transliacijos lietuvių kalba 
duodamos kasdien nuo 12 vai. 30 min. iki 
12 vai. 45 min. Romos laiku šiomis bango
mis: 31,35 ir 49,92 metrų. Programai vado
vauti pakviestas Dr. J. Gailius. Gegužės 
4 dieną pradedant transliacijas lietuvių 
kalba buvo pareikšta padėka įtalų įtaigoms, 
sutikusioms per Romos siųstuvą lietuviams 
prabilti savo gimtąja kalba. Lietuviškųjų 
transliacijų per Romos siųstuvą reguliarioji 
programa buvo pradėta Lietuvos Diploma
tijos Šefo mln. St. Lozoraičio kalba, iške
liant transliacijų moralinę ir. universalinę 
reikšmę. Greta Vatikano, Italija yra pir
moji Europos valstybė, sudariusi sąlygas 
duoti transliacijas lietuvių kalba.

Politikoje
Vokietijoje laukiama 

naujos Korėjos?
Vakarų Vokietijos vyriausybė jau baigia 

pasitarimus dėl pasirašymo generalinės su
tarties, kuri pakeis okupacinį statutą. Tuo 
tarpu sovietų okupuotoje Vokietijos dalyje 
pradėta užsiiminėti „bauginimo politika“. 
Jau nuo gegužės pradžios telkiami yyrai į 
policijos dalinius, sudaromos įmonių ap
saugos. Motyvas: — pasiruošti invazijai iŠ 
Vakarų... Gi Rytų Vokietijos Maskvai iš
tikimo ministerio pirmininko pavaduotojas 
Ulbricht specialiai sušauktoje spaudos kon
ferencijoje pareiškė, jog ta diena, kurią bus 
pasirašoma su Vakarų sąjungininkais Bon- 
nos vyriausybės generalinė sutartis, vaka
riniams Berlyno sektoriams galinti būti le
miama. Į laikraštininkų paklausimą, ką 
tatai turėtų reikšti, Ulbrichtas patarė atsi
klausti sovietų karinių įstaigų ... Vakaruo
se manoma, kad tai tėra bauginimo triukas. 
Toliau Vakarų Vokietijos saugumo žinybos 
gavusios patirti, jog Rytų Vokietijoje iš tie
sų vykdomi pasiruošimai „X dienai“, tai 
yra dienai, kada gali būti gautas įsakymas 
Vakarų Vokietijoje pakartoti Korėjos įvy
kius. Jau dabar Rytų Vokietijoje praveda
mi kursai, kuriuose rengiami „pilietinio 
karo“ specialistai. Jie apmokomi žvalgybos, 
propagandos, vartoti lengvuosius ginklus ir 
po to siunčiami Maskvon „pasitobulinti“, iš 
kur grįžta falsifikuotais dokumentais. To
kius kursus lanko nemaža Vakarų Vokieti-, 
jos komunistinio jaunimo. Kol ateis „X die
na“, paruoštieji „pilietinio karo" speciali
stai gauna kitus uždavinius: — Vakarų 
Vokietijoje kelti nerimą ir nepasitikėjimą 
Vakarų Sąjungininkais. Gegužės 11 dieną 
Essene šitų „pilietinio karo“ specialistų bu
vo ruošiamas mitingas prieš pasiruošimus 
priimti generalinę sutartį, kuri ' turės 
reikšti konkretų žingsnį linkui Vakarų Vo- 
ketijos apginklavimo. Policijai bandant su
trukdyti mitingą, komunistinis elementas 
pavartojo ginklus. Susišaudymo pasėkoje 
vienas demonstrantas buvo nušautas, du 
sunkiai sužeisti. Naujas kuras sovietinei 
propagandai. Tuo tarpu nėra duomenų, ku
rie leistų tikėti, kad iš Rytų Vokietijos atei
nanti „bauginančioji propaganda“ sulaiky
tų Vakarų Vokietiją nuo apsisprendimo sie
tis prie Vakarų. Greičiau tatai gali būti 
spartinančiu paskatų.

Korėjoje ir toliau nepavyksta pasiekti 
ginklų paliaubų, kurios prasidėjo praėju
siais metais vasarą. Komunistai reikalauja: 
1) prievartinio belaisvių grąžinimo, 2) lais
vės paliaubų metu statyti karinius aero
dromus ir 3) sovietų atstovavimo paliaubų 
komisijoje. JT karinė vadovybė ir JT mišri 
komisija su šiomis sąlygomis nesutinka. Iš
vykdamas iš Korėjos buvęs JT karinių pa
jėgų vadas gen. Ridgway pareiškė, jog neti
kįs vykstančių pasitarimų sėkmingumu. 
Komunistai jau dabartinius pasitarimus iš
naudoja kariniams pasirengimams.
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(Atkelta is 1 pusi.) 
kad Lietuvos vadavimo darbas.

Klausimas toks: ar Lietuvos diplomatai 
reikalingi ir.naudingi'Lietuvos laisvinimo 

’ darbui? Net ir aršiausi Lozoraičio priešai 
nepasako — ne! Jei mūsų diplomatinis kor
pusas tremtyje yra akivaizdus mūsų val
stybės tęitinumo įrodymas, jei juos tebe- 
pripažįsta didžiųjų valstybių vyriausybės 
kaipo Lietuvos valstybės reprezentantus, 
jei jie'sugeba ir gali judinti Lietuvos laisvi
nimo mintį tarptautinėje plotmėje, tai ko
dėl atsisakyti nuo tokio svaraus veiksnio 
krašto vadavimo akcijoje? Blaiviai galvo
jąs-tremtinys į tą klausimą neranda atsa
kymo. Jei šiandien tam tikroje spaudoje 
nenurimsta neatsakingiausia ir tedencin- 
giausla akcija prieš Lozoraitį, tai tos kom
panijos priežasties reikia ieškoti kai kurių 
mūsų partijų ambicinguose užsimojimuose 
dominuoti, o ne išmintingose pastangose or
ganizuoti lietuvišką talką tėvynei vaduoti.

(Galvojant apie mūsų veiksnių nesantar
vę, inan visada ateina į galvą tokia pasa
kėčia. įtartą meška išvijo iš sodybos barz
dotą ožį ir pentinuotą gaidį ir, įsikūrusi 
svetimoje nuosavybėje, žiauriai ėmė ją 
terioti. Draugai, užuot vienu balsu šaukę į 
talką kitus girios žvėris sodybai vaduoti, 
ėmė peštis savo tarpe. Ožys ne juokais pra
dėjo kedenti plunksnas gaidžiui, kaltinda
mas jjį, kam jis, tupėdamas ant laktų kaip 
toje vietoje, kur gulėjo ožys, rytais per gar
siai1 giedodavo ir nėduodavo ramiai pas- 
natisti savo draugui. Žvėrys, sustoję ratu, 
Žiūrėdami į dvikovą, karščiavosi, vieni ra
gino ožį, kiti — gaidį nepasiduoti ir beveik 
niekas nebegalvojo apie sodybos vadavimą. 
Meška žiūrėjo pro langą ir trynė savo lete
nas iš džiaugsmo...

Kokia tos.istojos pabaiga? Pabaigą tesu- 
sigalvoja kiekvienas skaitytojas, kokia jam 
patinka. Pagaliau čia ir ne pabaigoje glūdi 
esmė, bet savininkams nuosavybės ne
tekus . peštynių fakte. Jokios idealo - 
gijos,, jokios partinės strategijos apskaičia
vimai negali pateisinti jėgų skaldymo ir 
nusigręžimo nuo pagrobtos sodybos vada
vimo. Didžiausia nesąmonė ir, pagaliau, nu
sikaltimas dėlioti ant svarstyklių partiją ir 
tėvynę. Aš galiu nemėgti žmogaus, man ga
li nepatikti jo pasaulėžiūra ar politiniai įsi
tikinimai, bet mano asmeninės simpatijos 
ar antipatijos turi nusilenkti bendram rei
kalui.

Pavergtos tėvynės vadavimo vardan pri
valo nutilti partinės aistros ir visi veiks
niai bei tariniai turi dirbti sutartinai. Be 
veiksnio ir tarinio nebus sakinio, taip be 
visų pajėgų bendradarbiavimo nebus su
tartinio, vieningo, našaus darbo Lietuvai 
vadūbtL .... •.5 : Vytautas Aląntas.
JAV, Detroit.

Ar pavyks susitarti 
realiais pagrindais?

Rašytojas Jurgis Savickis, ilga
metis Lietuvos įgaliotas ministeris 
Skandinavijos šalyse, esamo nesutari
mo pagrindu laiko stoką geros valios:

Aš esu labai dėkingas Tremties Re
daktoriui, ponui Miglinui, už jo kreipiamąsi 
t mane. Vliko ir Dipl.Sefo susipratimo te
momis. Aš, esą, turįs pasisakyti, kokiu būdu 
turi būti įvykdomas tas susitarimas. Ir ar 
gyvenime galįs- atstoti vienas antrą, Vilkas 
Šefą, ar — priešingai?

Pagal Tremtį gyvenime turi būti tik

Lietuvos laisvinime neturi vyrauti partinis primatas
viena ir vienoji mūsų organizacija. Tuomet 
visuomenė nurimtų ir tuo pačiu ji būtų 
stipresnė.

Tiek laiko ir gerų norų Tremtis 
paklojo šiam klausimui spręsti. Žinomas jos 
lietuviškumas.

Užtai kas galėtų daugiau vietoje ir la
biausia laiku būti, kaip toks Redaktoriaus 
kreipimasis dabar!

Žmogus keli ir žmogus guli viena minti
mi: kada, pagaliau, susitars Vilkas su Lozo
raičiu? — Tai jau ne vakarinė malda, bet 
įkirus maldavimas, kad tik tas įvyktų grei
čiau. Mes visi geidžiame vienos — vienati
nės organizacijos visai Lietuvai atstovauti 
ir mūsų rezistenciniais reikalais rūpintis. 
Visuomenė lengviau atsipeikėtų. Visuomei 
lengviau būtų dirbti. Kad ir tų pačių aukų, 
Lietuvai vaduoti, lengviau susirastų.

Mes visi žinome, kokiu būdu išsiveržė iš 
Lietuvos olimpinės ugnelės ir liko patepti 
mūsų vyrai. Ponas Lozoraitis — Kybar
tuose. Vlikas, betęsiąs mūsų seimų bei re
zistencinius darbus jau užsienyje. Bet kaip 
tas keista atrodo dabar visi tie jų patepi
mai. Mes juk žūstame, ir šalia mūsų — pra
pultis. Kad ir to pačio ruso kasama duobė 
mums.

Juk kiek esama prityrimo ir žinių, 
gyvenimiškų ir verslinių, mūsų vyruose.

Kaip žmogus norėtum, kad tos jų jėgos ir 
būtų vartojamos tiesioginiai, be kurių ten 
griaunamųjų momentų, — dargi spaudą 
pasitelkus, — ar — visai bergždžiai.

Pono Lozoraičio vardas yra žinomas poli
tikuose ir diplomatuose užsienyje. Mums 
yra brangintinas Vlikas,kurisdirba tokiomis 
nedėkingomis ir sudėtingomis sąlygomis 
užsienyje. Į kurį bus susidėjusios visos re
zistencinės bei partinės pajėgos. Jos dar eg
zistuojančios, tos partijos, siųsdamos savo 
žmones ir surasdamos būdus jiems išlaiky
ti. Argi tai ne didelis turtas mums?

Tai didelis laidas mūsų darbui. Tokį apsi
reiškimą negalima neigti.

Mūsų diplomatai, laimingu supuolimu, 
veik visi, yra piniginiai aprūpinami ir užtai 
gali nevaržomi veikti Lietuvai.

Šiaip nieks jų prerogatyvų bei jų pri- 
gulmingumo (Respublika) nediskutavo ir 
tikriausiai nediskutuos.

Darbas būtų atperkąs viską. Visi turėtų 
veikti tik Lietuvai. Ir čia visų teturėtų būti 
surasta bendra kalba.

Tačiau bendros kalbos nėra.
Laikraščiuose mes skaitome visas gyveni

miškas nesąmones ar net pliekimąsi. Ben
droji kalba jokiu būdu neįvyksta. Bonnoje 
pas vokiečius lankėsi prelatas Krupavičius 
ir būtinai įkandin atvyksta, kalbėtis tomis 
pat temomis, Lozoraitis. Ar, protokolinio 
tikslumo dėliai: yra atvykęs Lozoraitis ir 
tuojau, įkandin, atvyksta prelatas Krupa
vičius ... Kaip tas mums įdomu! Mes tik 
vieno norėtume, mūšų veikėjų žygius pa
remti, jų žygiais interesuotis. Reikalui esant, 
žygiais didžiuotis.

Reikalas eina apie Lietuvą ir kiekvienos 
pėdos užsienyje užkariavimas mums rūpi.

Turbūt praeis dar dešimt metų, dar — 
šimtas, ir mes Vis dar tarsimės: — kas vy
resnis? Kas yra daugiau teptas. Kas turi sa
vyje daugiau pirmenybės pradų? Kas turi 
teisės kalbėtis Lietuvos vardu? Kad. gink 
Dieve, vėliau Lietuva (sugrįžus į ją) neiš
plaktų žmogų. Pigu.

Kaip tas viskas nuobodu! Turbūt dar visą 
laiką bus ansiniteto, priklausomlngumo, 
ambicijomis bevirstantieji, klausimai ir 
klausimėliai, kol mes, ir be jų, grįšime, visi 
sveikutėliai, Lietuvon. Nualinti, išvargę ir

savo sieloje išalkę. Lietuvą suradę visai iš- 
teriotą...

Tikėti „grįšime!“ reikia, kitaip visai ne
reikėtų veikti. Tik sėdėti rankeles sudėję. 
Ten, kas kur sėdi. Mes esame stipriat*įsi- 
steigę.

Bet mes grįšime — per didelius vargus ir 
į didelę kančią. Nes tokia bus Lietuva! Kol 
atsistatys.

Dabar, užuot visiems dirbti, mes — ta
riamės. Kas ką gi dirba, nevisuomet mes 
galime sužinoti. Kaip ir diplomatinė pas
laptis. Nuo mūsų, nepribrendusių vaikų, 
kaip ir slepiamas daiktas!

Dabar, žinoma, aš nieko šio laiško žo
džiais neįtikinsiu. Bet norėčiau visuome
nėje surasti bent kelis adeptus, tokius pat, 
kaip ir aš. Visuomenė — kenčia. Kartais ji 
yra klaidinama. Aš — jos dalis, tos visuo
menės. Prieiti prie klausimo išsprendimo, 
visai praktiškais, aritmetiniais sumetimais, 
kad ir logikos dėsniais paremtais, — dabar 
mes negalime. Nes pačio svarbiojo stokoja: 
geros valios! Valia turi atsirasti. Jei mes 
pradėtume šiandien „praktiškai“ spręsti 
klausimą, kaip turi būti išspręstas klausi
mas ir kaip kuris turi susėsti prie stalo — 
esamomis sąlygomis dar daugiau dalyką 
mes sukomplikuotume.

Esmėje gi visas dalykas toks aiškus it 
paprastas. Ir mums reikalingas. Mums — 
visuomenei. Visuomenė kenčia, bet gali 
pradėti ir nerimastauti.

Darbas viską išpirks. Bet, dėja, reikia bū
ti maniaku (tik vieną partinį suverenumą 
matyti ir už jo šlietis), ar — būti neišmanė
liu, kad manyti, jog taip sklandžiai, be 
kliūčių ir taip lengvai darbas prives prie 
vienatvės. Bet visvien ji turės įvykti. Mūsų 
visų susibūrimas. Nes, priešingai, mes visi 
žūsime.

Visai atsitiktinai man, dėja, teko susi
durti bei būti liudininku (Nicoje, ‘viešbu
tyje), kaip sunkiai vyksta tos „derybos“ 
tarp mūsų tų dviejų polių. Čia atvykusio 
tuomet Diplomatijos Šefo, pasitelkus savo

„štabo šefą** (p. Žilinską iš Stockholmo). Ir 
čia, irgi atvykusių iš Vokės tirščių Karve
lio ir Norkaičio. fasų kalbėtis bendromis — 
šefystės-Vliko — temomis. Ir susitarti!

Tokie puošnuoliai tie visi mūsų vyrai bu
vo ir — adoruotini. Visi Lietuvai nemaža 
pasidarbavę.

Bet tai buvo du poliai.
Uždedu dabar sau savo ranka įkaitusią 

kaktą, nutilstu, ir daugiau kalbėti nebeno
riu. Užuot tartis, savo darbus derinti ir — 
susitarti, tai buvo du poliai. Dar daugiau. 
Tai buvo dvi priešingos valstybės. Tai bu
vo dviejų, bekariaujančių valstybių atvykę 
reprezentantai į mūsų šiek tiek saulėtąją 
Nicą. Tartis be galo rimtais dalykais tarsi 
į kurią tarptautinę konferenciją. Kiekvienas 
pokalbio sakinys buvo be galo apgalvotas, 
nušlifuotas ir įsidėmėtinas. Kiekvieno saki
nio ar kiekvieno posūkio žodis — aptartas, 
kaipo galįs vėliau sukelti kalbinių niuansų. 
Kiekvieno sakinio — užakcentavimas.

Ir — išsiskirstymas.
Dievas nori nubausti žmones, tai supai

nioja jų liežuvius ir plaka žodžiais.
Man irgi susopėjo didžiai dantis ir aš išė

jau iš viešbučio.
Vėliau jau, ne ką geriau trejetą savaičių 

vyko derybos Vlike, Pfullingene. Pakalbėjo 
ir visi išnauja išsiskirstė. Visi dalykai atro
dė be galo susikomplikavę ir — neatmez- 
gami.

Dabar, skaitome laikraščiuose, pas mmi- 
sterį Balutį Londone susitinka Diplomati
jos Šefas ir ministeris P. Zadeikis.

Tasai pats ministeris, kuris drąsino mus 
iš Amerikos savo žodžiais:

— Susitarti realiniais pamatais!
Bet tuomet konferencija Pfullingene jau 

ėjo prie galo. Ir jos balansas buvo labai 
menkutis.

Dabar mes norėtume tikėti, kad šie trys 
vyrai Londone suras kelią susitarti. Ta
riant pono Zadeikio žodžiais: susitarti „rea
liais pamatais“.

Prancūzija. Jurgis Savickis.

Reikalingas veiksmingas centrinis organas
Rašo K. J., buvęs mokytojas ir matinin
kas, dabar Anglijoje vadovaująs vie
nam Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos skyriui.

REFORMOS KAUSIMAIS, kiek man te
ko patirti lietuvių pažiūras ir troškimus, vi
si nori ir laukia mūsų politinių veiksnių 
vieningumo ir mielai svekins bei rems susi
dariusį tokį vieningą organą.

Bet tuo reikalu jau daug kalbėta, daug 
rašyta, daug laiko sugaišta, reikalą supran
tančių asmenų pasisakyta, o vienybės rei
kalas, lyg tas pasakos vežimas, gulbės, ly
džio ir vėžio {vairiomis kryptimis trau
kiamas, vis stovi vietoje. Ir vargu ar pasi
seks dabartinius politinius veiksnius, tuos 
partinius fanatikus, įtikinti Lietuvos laisvi
nimo darbų skubotumu, tremtyje lietuvy
bės išlaikymo svarbumu ir tiems reikalams 
vieningumo reikalingumu, jeigu iki šiol 
vieni jų per savo partiją nemato lietuvių 
tautos, o kiti per parapiją — visos Lietuvos! 
Tai reiškiniai, kurie džiugina mūsų priešus, 
talkininkauja jų grobuoniškiems tikslams. 
Tai vilkaduobių kasimas ant tako, vedančio 
namų linkui! Ir gaila, ir graudu, ir pikta, ir 
prieš pasaulį gėda!

Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos (ne 
partijų ir parapijų) reikalais bėsisielojan- 
tiems asmenims reikia skubiai imtis inicia
tyvos, kol dar ne pervėlu, gyvybinius mūsų

reikalus gelbėti ir visus nesklandumus bei 
kliūtis šalinti.

Mums būtinai reikia vieningai vadovau
jančio centrinio organo, turinčio daugumos 
laisvame pasaulyje gyvenančių lietuvių pa
sitikėjimą. Tokį organą, manau, galėtų su
kurti laisvojo pasaulio lietuvių seimas. Dėl 
to lietuvių seimas šauktinas neatidėliojant.

Naujai įkurtasis vadovaująs centrinis or
ganas (nesvarbu, kaip jis besivadintų), tu
rėtų dirbti kontakte su mūsų diplomatais.

. Mūsų diplomatijos šefas, pasiuntinybės ir 
konsulatai, kurie laisvojo pasaulio valsty
bių pripažįstami teisėtais Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstovais, yra paskutinis 
siūlas dar nenutraukto mūsų valstybės ju
ridinio gyvavimo ir stiprus mūsų buvusios 
nepriklausomybės paskutinis ramstis. Mes 
turime džiaugtis pripažįstamomis jiems tei
sėms ir jų buvimu. Mes privalome juos 
remti, o ne jų veikimą silpninti ar jų kom
petenciją mažinti. O juos ignoruoti — sta
čiai neprotinga! Aš linkęs manyti, kad tos 
vakarų valstybės, kurios pripažįsta mūsų 
diplomatus, su jais daugiau skaitosi, negu 
su pačiu Vliku.

Tautiniu ir valstybiniu požiūriu VLIKas 
yra susidaręs nesveikais partiniais pagrin
dais. Kaip praktika parodė, Vliko nariams 
partinės direktyvos ar asmeniniai partiniai 
įsitikinimai kliudo dirbti daug svarbesnį ir 
rimtesnį tautos likučių vienijimo ir Lietu

vos laisvinimo darbą. Vlikas, pats save pa
sivadinęs „vyriausiuoju“, klaidingai mano, 
kad visi kiti autoritetai ir organizacijos turi 
jam paklusti, priimti ir vykdyti jo įsaky
mus. Faktinai jis nėra nei seimas, nei vy
riausybė, nei turi tautos ar tremties lietu
vių visuomenės didžiumos pasitikėjimą.

Ačiū Vilkui už tai, jei kas iš buvusių jo 
veiksmų paliks gero, bet toliau jis dirbti 
nesugeba ir turi užleisti vietą naujam, 
daugiau sugebančiam ir visuomenės pasiti
kėjimą turinčiam, vieningam lietuviškam 
organui.

Naujai steigtinan centrinio organan tu
rėtų įeiti patys padoriausi, sąžiningiausi ir 
veikliausi, reikalą suprantą žmonės. Jie gali 
būti ir partiniai (išskyrus komunistus), bet, 
įeidami į šį organą, savo partinius siekimus, 
kaip nešvarius kaliošus, turėtų palikti «ž 
durų.

Tokiam centriniam organui įsteigti k jo 
veikimo gairėms nustatyti reikėtų sušaukti 
laisvojo pasaulio lietuvių seimą. Išvengi
mui partinio šališkumo, tokį seimą turėtų 
šaukti laikinasis komitetas, tuojau sudary- 
tinas iš visų lietuviškų politinių organizaci
jų, išskiriant komunistus.

Reikalas negreit sutvarkomas ir dėl to 
neatidėliotinas. K. JL
Britanija, 1952. IV. 30.

Reikalingos pagrindinės 
reformos

Australijoje gyvenąs lietuvis teisingas 
veiksnių susipratimo tema rašo:

„TREMTY iškeltieji klausimai yra svar
būs ir reikalingi nuoseklių apsvarstymų. 
Tačiau kaip bebandytume susodiriti muzi- 
kontus, jie ir toliau gros tą pačią melodiją, 
kol nebus padarytos pagrindinės reformos. 
Kai paskaitai lietuviškus liakraščius — veik 
visuose juose kalbama vienybės vardu, kad 
ta vienybė būtų galutinai išardyta. Yra lai
kraščių, iš kurių straipsnių aiškiai matyti, 
kad jie, tik dėl visa ko kalbėdami vienybės 
vardu, faktiškai vadovaujasi iš anksto nu
statyta „generaline linija“. Žmonės, dėl 
šventos ramybės, visą laiką mūsų spaudoje 
vyraujant beprasmingoms diskusijoms, 
pradeda vengti skaityti lietuviškus laikraš
čius! Skaitytojo nuolatinis nervų tampy
mas yra pavojingas žaidimas!

Tas pats su visuomenine veikla. Vliko 
pradėtos vykdyti konsolidacijos pasėkoje 
lietuviškoji visuomenė taip „susikonsolida- 
vo“, kad kai kur jau veik neįmanu sušauk
ti susirinkimą. Manau, kad ne žodžiais, bet 
veiksmais, kurie turėtų būti pradėti nuo 
pačių viršūnių, tektų pradėti lietuviškųjų 
jėgų apjungimą, ar vadinamą konsolidaci
ją. Kol viršūnės suskilusios, negalima norė
ti' glaudaus ' bendradarbiavimo plačioje 
tremties visuomenėje." ' *•’
Australija, 1952. V. 4.

Diplomatai tevadovauja
Britanijoje žemės ūkyje dirbąs tautie
tis Juozas Strumskis palaiko diplo
matus:

„Reformos klausimas" bandyta aptarti 
linkmė, kuria turėtų eiti Ifetuviškųjų jėgų 
apjungimas Lietuvos laisvinimo darbe.

Vilkui negalint susitarti su mūsų diplo
matais, aš esu linkęs manyti, kad geriau 
visą laisvinimo darbą pavesti mūsų diplo
matams su St. Lozoraičiu priešakyje. Nes 
mums visiems yra žinoma, kad mūsų diplo
matai yra teisėti ir užsienio vyriausybių 
pripažįstami. J. Strumskis.
Anglija, 52. IV. 29.

(Kiti pasisakymai 6 pusi.)

JURGIS SAVICKIS

Šventoji Lietuva
Romanai

Anelė dirbo. Dieną ir dvi, be atvangos drauge su pasivaikščioti, ar kaip, Nudūlino per pievas. Kaip akis 
broliais, kaip kokia prisiekusi darbininkė. Buvo šieną- užmetė, be kurio kompaso.
piūtės laikas, tiek poetizuotas buvusių ir esamų Lietu
vos dainių. Ir mažiau — pačių darbininkų. Linkčioda
mas! Anelė į kupetas vilko sugriebto šieno pundus. Bro
liai — du r- tuo savo sesers darbu nudavė nė kiek ne- 
sistebį. Jai net padėdavo, kai našta matomai buvo per
sunki jai nunešti.

Anelė miegojo gerai. Kad jai strėnos sopa ir delnai 
dega.nuo grėblio — ji niekam nesakė. Neminėtini maž
možiai, kai sieloje dedasi stambesni dalykai. Anelė val
gė mažai. Tik per dienos karštumą atsigaivindavo van- 
deniū iš šulinio.

Į dvejetą dienų ji nustojo mažiausiai penketos kilo
gramų, kas Žymai pakeitė jos linijų struktūrą (dabar ji 
be jokio vargo galėjo užsisagstyti liemenėlę). Bet tai 
naujas rūpestis motinai: nyksta vaikas! Pačiai Artelei 
buvo tikslus įrodymas, kiek ji yra meilės paveikta ir 
kokie pasikeitimai tuomet žmoguje įvyksta. Valio! Pa
galiau,

, Tačiau į trečią dieną, kai visi jau ėmė apsiprasti su 
ja (tik ne motina), Anelė, padirbėjusi gerą rytmečio da
lį, kaisaulė jau buvo aukštokai iįėmė kopti ant jų na
mų -šiaudinio, dar nesulopyto stogo, kai beveik visi ne
užilgo turėjo eiti namučio linkui, lėtu, darbininkišku 
žingsniu, Anelė, be jokio signalo ar įspėjimo, metė sta
tutėliai nuo savęs, kaip kurį labai nešvarų daiktą, grėb
lį. Tiesiog be jokios pagarbos šiam įrankiui. Ji nuėjo 
girios kryptimi ir toliau. Kaip iš vagos ištrūkusi. O 
mesti darbo įrankį anksčiau oficialaus pietų laiko, be 
kurios ten atodairos — tai nusižengimas darbo žmogui. 
Tik iš tqlo dar buvo matyti kaip krypsnojo Anelės strė
nos ir kaip ji įrėši tiesiai į nežinomą erdvę. Niekam ne
pasakiusi nei ačiū, nei sudiev. Ar: — ak man, aš einu

Net broliai, pasirėmę ant grėblių, sužvilgo į seserį, 
kaip gerame teatre sustatyti statistai.

Motina palingavo galva ir įpuolė į didžiausio nusi
vylimo prapultį.

Visi nuėjo pietauti. Taip įsakė jiems saulė.
Anelė atsidūrė vėl pas Tvirbutus. Ten link traukė 

jos Širdis. Tvirbutai jau buvo papietavę. Kai kurie šei
mynos jau buvo nuėję popiečio migti.

Tikroji Anelė, numeris pirmas, apsidžiaugė. Pasku
tiniu laiku ji neprato migti ir pasidarė kiek kitokia. Da
bar jai buvo reikalingi žmonės. Ji tiesiog ilgėjosi drau
gijos ir pasišnekėjimo.

— Kaip gerai, kad tu atėjai. Gerai būtų, kad tu daž
niau ateitum. Lik čia! Tokia vienuma čia. Visi tik dirba 
ir dirba. Tarytum nieko neliktų žmogui per visą jo 
amžių.

— Ir aš dirbu... Zinai, darbas pritrenkia mokslus.
Anelė, numeris pirmas, buvo labai įvargusi ir susirū

pinusi. Priešingai, dabar ji, nedavertindama darbo, bus 
daugiau padiktėjusi. Jau nebe vaikas, bet besiformuo
janti moteriškė. Nedirbo šiandien ir pietų poilsio 
nėjo gulti. Tarytum ir be jos ūkyje neatsirastų 
pakankamai darbininkų. Bet kiekvienam savo rūpesčiai 
ir savo laimė. Rūpesčių šiuo momentu atrodė daugiau tu
rinti Anelė, pirmoji, tiek ji buvo surimtėjusi. Daug dau
giau nė pirma. Bet nuolat skaisti. Ir be galo patraukli.

Kiek suvėrusi akį ir dabar staigiai atsibudusi, Tvir- 
butienė irgi be galo nudžiugo malonia viešnia. Ruošėsi 
įsakyti užkaisti virdulį, su rinktinėmis uogienėmis sve
čiui.

Bet Anelė, dručkė, vėl ištrūko, kaip ko pamišusi. 
Ėmė visaip kraipytis ir išsisukinėti. Arbatos ji nege

rianti.
Anelė atsisveikino taip nemotyvuotai. Anelė tik su

sižvalgė su motina.

Įžengusi į Tvirbuto ūkio zoną, ji pamatė ir dabar 
pergyveno, kad ir čia pilkas kasdieninis gyvenimas, 
nieko nauja čia negalį įvykti ir jokiomis arbatomis čia 
dalyko nepataisysi. Kitaip sakant, ji sumojo savo mo
ters pojūčiais, stipriausiais už viską, kad kunigas Am
žius jau daugiau čia neatsilankys.

Grįždama vėl krūmais namo ji norėjo nusižudyti. Jai 
gimė tokia mintis. Arba — užvalgyti, motinos tiek sau
gomų, marinuotų grybų. •.

Tvirbųtienė su dukterimi nusprendė, kad ta Jų kai
mynė ir giminė — apsėsta.

— Ar nori grybų? — vėl atakavo motina Anelę. Ko
kia laimė, kad ji grįžo!

Anelė nuolat labai norėjo paragauti grybų, bet ji 
stoiškai atsisakė. Sujaudinta siela nieko nevalgo. Tai 
irgi pažymys jos stiprių jausmų.

Motina negalėjo atsidžiaugti savo dukterim.
— Pieno gal? Rūgusio... Na ką nors reikia valgyti? 

Įsnaujos? Šviežių bulvių su sviestu. Grybų? — dar kar
tą atakavo motina.

— Nei šviežių bulvių, nei plenos, nei — grybų. Man 
reikalingas — kunigas, — suintymėjo.

— Ar miršti?
— Nei pieno, nei sviesto, nei grybų, aš noriu kunigo 

Amžiaus, kurs klierikas.
Motina apstulpo. Kokio kunigo ir kam klierikas.
— Kunigas Amžius jau nebe klierikas. Į jo primici

jas aš dar buvau kviečiama... Tai puikus bus kunigas!
— Noriu išsikalbėti.
— Ar išpažinties?
— Noriu pasimatyti, pasikalbėti. Nenoriu grybų, no

riu kunigo!
Čia jau tragedija. Jis jau kunigas. O taip kalbėjo 

įsakmiai. Ir ko brovėsi? Bet kas meilėje nesidaro.
Motina liūdėjo.
— Ak, motin, tu nieko nesupranti. Supranti, kai pas 

moterį užgaunama... — ji ieškojo žodžio, ji nervino
si... — Sielos styga! Jis nori mane vesti

— „Vesti“...

Motinos lūpos sudrebėjo. Tarytum kas ją užgavo ar 
nori iš jos pasijuokti. Ji sena.

Dabar jos duktė iš tikrųjų bus susirgusi. Ir — neiš
gydoma liga. Kas beveik buvo tiesa. Jai dabar atrodė, 
kad iš jos juokiamasi. Ar kuriuo karštu vandeniu kojas 
kas perpylęs bus. Ji pradėjo svyruoti. Ji dabar suprato, 
kad jos vaikas, kurį tiek motiniškai mylėjo, iš savo 
protelio ima kraustytis. Ką tokiais atvejais daryti, kai 
iš proto kraustomas!?

— Pirma „sukata“, dabar dar blogiau...
Neištarusi daugiau nė žodžio — visi vyriškiai jau 

seniai buvo sumigę, — ji nuėjo į savo kampą. Ne gulti, 
bet melstis. Visu atsidūsėjimu ji vartė, kampe susigū
žusį, savo rąžančių, kiekvieną maldos žodį tardama la
bai atsidėjusi ir visa savo siela — mirštamo vabalo sie
la — ir tikėdama. Tikėjimas kalnus nuvarsto.

Ją, senstelėjusią motiną, pasitiko rytmetinė žara. 
Sieloje moteriškei pasidarė žymiai lengviau. Ji tikėjo, 
kaip tik po darbo žmonės gali tikėti.

Anelė irgi nemigo. Ji suprato, kad kažkas su ja ne
tvarkoje. Ir, kad toji „styga“ gali būti perveržta. Jei taip 
visuomet, dieną ir naktį, tik apie jį galvos. Apie tai, kad 
jis jau kunigas, ji kažkaip nesisielojo. Tarytum tas 
dalykas nugalimas ir nugalėtinas. Jei jau kartą bus 
prasidėję ... Arba bent išsišnekėti.

Ji dirbo lauke, bet podraug ji suprato, kad reikia ir 
su tuo, kitu darbu, paskubėti. Kitaip ji iš proto išeis.

Daugiau ji su nieku nekalbėjo. Kartą jau taip atsi
tiktinai ir taip nevykusiai senam žmogui prasitarusi. 
Jai taip iš^burnos kažkaip išspruko. Daugiau ji neprasi
tars niekam. Net ir motinai.

Bet ir pati motina visai nutilo. Nė valgio ji daugiau 
nesiūlė.

Anelė dirbo laukų darbus, tarytum ji būtų visus me
tus bedirbusi. Bedirbdama ji kiek atlyždavo savo min
čių. Ji bus išskaičiusi, kad vienas prancūzų karalius — 
ji dabar gerai neatsimena, kur ir kuriais metais, gimna
zijoj gi kaldavo atrodė visus metus — bus nustojęs sa
vo, itin mylimos, žmonos. Nesusigundyti vesti kitą, jis 
dienų dienomis medžiodavo ir visaip fiziškai grūdyda- 

. vos, iki visai nuvergdavo. Taigi karalius... Taigi — ji. 
Taigi — grėblys. Ji pati save kartais įtardavo, kad su ja
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Lietuvės motinos uždavinys tremties gyvenime
Gyvenant laisvoje Tėvynėje kiekvie- 

nerių metų gegužės mėnesio pirmąjį 
sekmadienį šventėme lietuvės motinos 
dieną. Esant išblaškytiems tremty mo
tinos reikšmė ir vaidmuo mūsų tautai 
ne tik nesumažėjo, bet dar padidėjo. 
TREMTIS, norėdama pagerbti lietuvę 
motiną ir susimąstyti dėl jos uždavinių 
tremtyje, kreipėsi į garbingą Lietuvos 
rašytoją-filosofą VYDŪNĄ, kuris ma
loniai sutiko pateikti susimąstymų apie 
(teturės motinos uždavinį tremties gy
venime. Jo straipsnis pateikiamas skai
tytojams su apgailestavimu, kad jis, 
dėl stokos ženklų, negalėjo būti surink
tas Vydūno vartojamasi savaimingais 
raštmenimis. Red.

Dabarties liakais moterys nuolat žymiau 
reikšmingomis tampa žmonių gyvenime. 
Jos tur-būt nusimano kaip-nors akstina- 
mos atsistoti šalę vyrų, ar net-gi dar toliau 
į gyvenimo priešakį pakilti. Jau mažos šių 
laikų mergytės pasižymi didesniu ryžtin
gumu negu tų patių metų berniukai. O toks 
ryžtingumas yra jau ilgoką laiką pasireiš
kęs iš moterių. Aiškėja jų reikalavimas, kad 
žmona ir žmogus, o ne tik jis vienas turėtų 
atstovauti žmonijai.

Bet jau šauniai seniai žmonijoje vyksta 
ypatingas pakitimas. Ilgais praeitais am
žiais žmonės, o tikriausiai vyrai vis labiau 
atsidavė daiktiškumui ir jam beveik visiš
kai skyrėsi. Taip jie tada neteko galimumo 
patirti gyvenimo slėpiningumą. Jų sąmonė 
tam lyg apsiniaukė. Todėl tūliems tikyba ir 
neteko reikšmės. O dabar tai pradeda tarsi 
apsiversti. Tik nėra tai jau aišku.

Tam prieš gerai pastebima, kad moterys 
žmonių gyvenime užima vis dažniau ryš
kias vietas ir svarbius uždavinius. Prisime
na todėl ir tai, kad žilioj senovėje vaikai 
buvo priskaitomi vien motinai. Ir tik iš 
lengvo vaikų tėvas šeimoje įsivyravo. Val
kai tada ir buvo įvardyjami pagal tėvą ir 
priskaitomi jo lygiui žmonių bendruome
nėse. To pakitimo priežastis matytina ta
me, kad žmonių esmė tūkstantmetių bėgyje 
vis daugiau prikibo prie to, kas kūno jusles 
paveikia. O kaip tik vyrai su savo prigim
timi tam yra linkę.

Moterių prigimtis yra visai kitaip nusta
tyta. Ji vertia linkti tam, kas slėpininga ir 
tokoms galioms pasišvęsti. Todėl visais lai
kais, net gi paskutiniais, moterys buvo žy
miau maldingos negu vyrai. Jos daug gy
viau kaip ir tikią vyrai nusimanė Dievo 
globoje ir galėjo Jam nuoširdiau atsiduoti. 
Tam prieš vyrai linko visą gyvenimą sa
vaip tvarkyti ir pakeisti. O jiems dažnai 
tolimesnio pražvilgio.

Kitaip su moterimis. Jos vis gerai numa
tydavo, kas darysis. Jos jautėsi todėl pa- 
reigotos sprausties į žmonių gyvenimo prie
šakį ir nebepasilikti jo užpakalyje. Bet 
joms dažnai rodėsi, kad tam būtų tinkamos, 
jeigu įsigytų mokslo, kaip tai daro vyrai, 
ir miklinties visokiems vyrų darbams. O 
dažnai tai taip gerai pasiseka, kad pralen
kia vyrus.

Tik įsirado ir moterių klaidiojimų. Tūlos 
moterys stengiasi vyrams prilygti ir tame, 
kas bloga ir netgi tame, kas kūno sveikatai 
žalinga. Ypatiai tremtyje tai atsitinka, kur 
žmonės visokių tautybių susieina ir stebimi 
visokie negeri įprotiai. Vienas kenksmin- 
giausiųjų jų yra rūkymas. Tabakas yra la
bai nuodingas. O moteres, kurių kūnas juk 
yra ypatiai jautrus, jis veikia tiesiog žu- 
dantiai. Matyti tai jau iš vystantių veidų 
rūkantių moterių. Tik tai ne dažnai stebima 
ir neapmąstoma. Ir tiesiog skaudu, matant, 
kad motinos rūko sėdėdamos tarp mažų sa

RAŠO D R. VYDŪNAS

vo vaikų ir jų sveikatą griauja. Yra, žino
ma, dar ir kitokių vyrų blogybių, kurios 
pamėgzdiojamos. O moterys dabar juk 
linksta savaip ir savarankiškai gyventi.

Būdamos motinos, moterys yra ypatiai 
reikšmingos naujajai kartai, būtent savo 
vaikams. Ale ne vien tuo, kad juos globia, 
bet labiau tuo, kas iš jų gyvumo, iš jų krau
jo, jų nuotaikos ir vidinių jų patirtių tenka 
vaikams, ką jie iš motinos paveldėja. Vai
kai jau kalbą tikriausiai išmoksta iš moti
nos. Su jos kalba persimeta ant jų nuola- 
tai motinos sąmoningumas, visas vidinis jos 
gabumas, jos malonumas, nuoširdumas, tei
singumas.

Visumet buvo skelbiama, netgi dar vy
rams visai viešpataujant, kand vidinį savo 
gyvumą ir pasišventimą žmogus tegali ti
kriausiai pareikšti motinos kalba. Pasiseka 
tai vis ir tik motinos būdu. O tai itin reikš
minga dabarties laikais, kada žmonės yra 
patekę kaip į kokį sąmišj, kad netenka gie
draus vidinio sąmoningumo ir vertina be
veik vien daiktiškumą ir gyvybė liekasi 
nesvarbi. Tam prieš moterys kaip tik bran
gina tai, kas gyva, galėdamos numanyti vi
dinį santykį su Kūrybos Galia ir gali tai 
apreikšti prigimta sava kalba.

Sunkina tai gyvenimas tremtyje. Vaikai 
labai dažnai girdi svetimas kalbas, kurio
mis apsireiškia visokie žymūs žmonės, ypa
tiai didiūnai. Tiesa, yra reikalinga ir nau
dinga išmokti svetimas kalbas ir jomis kar
tais apsireikšti. Bet motinai kalbant su vai-

kais lietuviškai visu motinišku širdingumu, 
vaikai giliai paveikiami širdyje ir sieloje. 
Tada vaikai ir aiškiai numano, kad su mo
tinos kalba jie savo viduje giedrėja, švie
sėja, skaidrėja. Ir tuo įsirodo, kas yra mo
tinos uždavinys tremtyje.

Bet motinoms skirtas su tuo uždaviniu 
dar ir kitas. Jos turi pasistengti ko motiniš- 
kiau apsireikšti savo vaikams. O tai joms 
gali gerai pasisekti, jeigu jos nuolatai krei
piasi į Didiąją Malonę ir Meilę, kuri visus 
laiko savo globoje ir leidia tai aiškiai toms 
patirti, kurios Jai tikrai pasišventia. Todėl 
svarbiausias motinos uždavinys ir yra, nuo
latai prisiminti tos Malonės ir savo apsi
reiškimais Ją padaryti patiriama savo vai
kams.

Taip jos tada sužadina savo vaikuose kil
nių, taurių žmoniškumą, išlaiko garbingai 
gyvą tautiškumą, ir vaikai lieka apsaugoti 
nuo šių laikų nedorybių. Tokios moterys 
ko-tikriau stovės žmonių priešakyje, įrodys 
aiškiai moters reikšmę tauraus žmonišku
mo atsiskleidimui, galės būti kitų tautų 
žmonoms pavyzdingos ir bus palaimintos 
ne vien tautietių ir kitų žmonių pagerbimu, 
ale labiau Dievo Malonės.

Pagaliau reikėtų ir prisimint, kad kaip 
tik šiais žmonių pakitimo laikais yra skelb
ta ir kalbėta, kad gimdytoja Dieviškumo 
Apsireiškimo žmoniškume yra įkelta į die
višką būvą. Ir tai kaip tik patikrina visų 
motinų pasišventimo reikalingumą. Žmo
nos turi būti naujos žmonijos sąmoningu
mo, kaip uždegtų žvakių, nešėjos. Jos tad ir 
patirs Dievo Palaiminimą. VYDŪNAS.

Trys autoriai samprotauja 
amerikietės temomis

Sių metų pirmuosiuose TREMTIES nu
meriuose (74 ir 75) buvo pateiktas ilgėlesnis 
Vytauto Alanto straipsnis „Jos eks
celencija amerikietė", kuriame Žvelgta į 
amerikietės moters siekimus, jos lūkesčius 
ir jos gyvenimo būdą. Dabar TREMTIES 
redakcija gavo senosios lietuvių ateivių 
kartos amerikiečio visuomenininko ir lai
kraštininko K. S. Kurpiaus apie ameri
kietę samprotavimus, kuriuose kitu žvilgs
niu žvelgiama, negu Vytauto Alanto. K. S. 
Kurpiaus manymu Alantas težvilgterėjęs į 
gilaus ir „didelio Amerikos gyvenimo kati
lo paviršiaus putas". Toliau K. S. Karpius 
pateikia eilę konkrečių amerikinio gyveni
mo pavyzdžių, suminėdamas besimokantį 
jaunimą, kuriam nesą visa leista ir kuriam 
privalomi auklėjimo nustatyti nuostatai. 
Kas jų neboja, gauna atitinkamą atpildą. 
Amerikoje yra suorganizuota eilė besimo
kančio jaunimo orkestrų, kuriuose jauni
mas noriai lavinasi. Leidžiama gausybė pa
trauklių žurnalų, kurie iliustruojami pa
traukliomis nuotraukomis. Eilę žurnalų K. 
S. Karpius atsiuntė TREMTIES redakcijai 
susipažinti, visai nepaneigdamas buvimo ir 
menkaverčių pigių leidinių. Toliau, kalbė
damas ape V. Alanto straipsnyje užsimini
mą, jog net ir pramonė stengiasi pataikauti 
amerikietės norams, K. S. Karpius savo 
straipsnyje sako, jog ne amerikietė padik
tavo Amerikos pramonei gaminti visokius 
namų apyvokos patobulinus, bet čia jai pa
galbon atėjo Amerikos technika, kaip kad 
ji su savo pagalba ateina ir amerikiečiams 
vyrams.

Nepaneigdamas išimčių, K. S. Karpius 
nesutinka su V. Alanto samprotavimais, 
ypač kur teigiama apie amerikietės polinkį 
pirmauti.

TREMTIS, negalėdama pateikti ilgokų

K. S. Kurpiaus samprotavimų ištisai, juos 
tepaminėjo prabėgomis, manydama, jog ir 
vienas ir antras autorius turitiesos.Platųgy- 
venimą nėra lengva apimti siauro straips
nio rėmuose. Tačiau taip pat TREMTIES 
redakcijos linkstama manyti, jog Alanto 
nėra padaryti išimtini prasilenkimai su 
tiesa. Šitaip manyti skatina Alanto oponen
tui K. S. Karpiui giminingos pavardės vo
kietis Frank Harper, kurio straipsnių 
serija apie „Amerikos Ievą” pasirodė gana 
plačiai paplitusio ir už Vokietijos ribų, 
Hamburge išeinančio vokiečių moterų žur
nalo CONSTANCE trijuose numeriuose. 
Frank Harper — ilgametis New Yorko gy
ventojas. Jis į amerikietę žvelgia beveik iš 
to paties akiračio, ką ir Vytautas Alantas, 
baramas K. S. Karpiaus. Harper savo 
straipsniuose iškelia tris pagrindinius mo
mentus: 1) amerikietėje moteryje noras pir
mauti, o — blogiausiu atveju — stovėti gre
ta vyro, yra išlikęs iš tų laikų, kada dėl 
stokos moterų moteris Amerikoje turėjo 
progos išsimušti pirmaujančian vaidmeniu 
ir sau susidaryti išskirtinas sąlygas. Dabar, 
moterų skaičiui pasiekus 65 milijonus, 
Amerikoje moteriai pirmauti galimybės su
mažėjo, tačiau amerikietė ir toliau nori iš
silaikyti „moterų badmečio" pasėkoje pa
siektose pozicijose. 2)Toliauamerikietėspa- 
stangos patikti, kas tampa, didžiumos mas
tu imant, jos pagrindiniu tikslu, kurį lydi 
3) medžioklė gauti turtingą vyrą, jei jau ne 
milionierių. Užsiminta ir mokyklų, kurių 
didžiuma yra mišrios, įtaka, ypač įtaka jau 
12—14 metų jaunuoliams aiškinimų apie 
vyro ir moters fizioligoją. Toliau, universi
tetų studentų tarpe, susirinkus studentams 
ir studentėms, yra įprasta daryti pokalbius 
apie „patikimą", vadinamąjį „sex“. Kad 
vyrui įtikti, amerikietė daug ką sau leidžia,
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darosi keisti dalykai. — Ar ne perdaug ji bus įsisvajo- Galiausiai žmonės tik katučių jiedviem paplotų ir 
jusi? Ji palaipsniškai liesėjo, tuo pat motinai tik didin- pritartų.
dama rūpesčius. Broliai visą laiką buvo neutralūs, nors Ji visai nurimo ir nusistatė.
ir stebėjo, kuo ilgainiui pasibaigs šitas sportas. Ar iš Stebėtinu būdu, tokioje savo išlepintoje galvoje ji 
tikrųjų ištiesės mergina? suprodukavo visai komercinius, išbaigtus ir aiškius sa-

Bedirbant Anelei prinoko viena idėja. Kad nebūtų kinius, tarytum buhalterijos temomis kalbėdama: 
pertemptos kitų ir jos stygos. „Kunige! Turėdama labai svarbų reikalą į Tamstą,

Kažkokia užburta pilis ją intrigavo. Kas joje dafoši? Brangus Kunige, labai opiai liečiantį mano gyvenimą, 
Gal vieni tik sapnai. Nieks už tai jai galvos nenukirs... prašyčiau Tamstos suteikti man rendez-vous greitai ga
ji turinti pasimatyti su „herojum“ ir išsikalbėti. — Jei limu laiku Tamstos buveinėje (šį tačiau sakinį apie su- 
ne Mahometas prie kalno, tai kalnas prie Mahometo! — sitikimą ji nušlavė iš vieno pistoletinio romano). Tikiu 
Kaip sakoma. Ji bus tuo kalnu. Ji teisingai kartą apie šiuo, itin man svarbiu, reikalu aš Tamstą nesutrukdy
tai bus išskaičiusi. Toksai išsireiškimas dabar jai buvo siu. Laukiu Tamstos malonaus atsakymo, pasilieku su 
tikru praktišku receptu. Ji bus tuo „kalnu“. „Primicįr didžia pagarba Anelė“ ir taip toliau ir taip toliau adresu 
jos!“ Apie tai anksčiau reikėjo galvoti, kad neįvyktų. Zagriškių ir PaegliŠkių. Surašė visus vardus, kad laiš-

Jei pažiūrėti į šį dalyką iš rimto matymo taško, tai kas tikriau jį pasiektų ir visai nebus užmiršusi nunešti 
Šis žmogus, Amžius, neturėjo teisės daryti tokių neat- pati į paštą ir jį išekspedijuoti. Maždaug tuo pat būdu
sargių ir pabrėžtinų pasiūlymų. Kaip jis šūkavo prieš bei nuotaika, kai miesto vaikai siunčia savo laiškus Ka- 
savo tas primicijas ... lėdų Diedukui ar besikreipia net į patį Poną Dievą raš-

Už tai dabar? Ji kenčia ir liko iŠ vagos išvaryta. Iš tu, prašydami tuo pat atsakymu išsiųsti, jiems itin rei- 
tokios patogios. Ir jis tikriausiai blaškosi ir kenčia. kalingus, surašomus žaislus. Ką pagaliau Kalėdų Diedu-

Josios energija augo pusvalandžiu. kui tokie mažmožiai gali reikšti!
Ji negali nuslėpti nuo savęs, kad jos širdis linksta Laiškas nuėjo. Kunigas Amžius, atplėšęs tokį laišką 

prie jo. Čia jos mažos akutės, vis dar gana stambokame suprato iš kart, kad čia esama miestietės moters, didžiai 
veide, kelis kartus subliksnojo, kaip šv. Jono vabale- pagyvenusios, iš miesto į kaimą atvykusios, ir tikriausia 
liai. Ji greta jo! Dabar ji jį gerbia, ji juo gyvena. Ji sva- savo vaikų skriaudžiamos. Dėl to tikriausia ir šaukia- 
joja apie jį ir naktų nemiega. Tai kam gadinti sau gy- masi kunigo pagalbos. Kuo tik čia žmonės nesikreipia! 
venimą? Jam ir jai. Žodžiu — ji be galo jam šimpati- — Vis dėlto geriau turėti reikalą su raštingu žmogu-
zuojanti! Jis — tai jos simpatija.

Su juo būtų pasididžiavimas prieš žmones. Ir motina 
gal tuomet suprastų ir nusiramintų.

— Tai jos simpatija!
Taip ji bus užrašiusi į savo dienoraštį, grįžusi iš 

Tvirbutų. Tokiems niekams rašyti dienoraštin savo 
jausmus, savo pojūčius ir mintis ji nusidėdavo ir pir
miau. Bet tuomet? Paikutėliai dalykai. Dabar visai kiti 
dalykai. Tas ją nuramindavo ir pirmiau, kol negriebė 
dar Šieno. Dabar ji griebė šieną savo sielos balsui nura
minti.

Lietuvė ir eglės motyvus Lietuvos 
tautodailėje
RAŠO ALG. SUOMIS

Lietuvis, suaugęs su gamta, negalėjo ne
pastebėti, kad tarp moters meilės ir amži
nai žaliuojančios eglės galima rasti pana
šumą. Tik tuo būdu galima išaiškinti pasa
ką „Eglė žalčių karalienė“. Ištikima meilė 
vaizduojama eglės simboliu, lygiai kaip 
mirta, amžinai žaliuojanti, yra vedusių  mei
lės simbolis. Ne veltui yra ir mūsų juostose 
beveik perdėm eglės stilizavimas. Neišaiš
kinta priežastis, kodėl rūta simbolizuojama 
nekaltumas. Tuo tarpu kitose tautose nuo
taka deda ant galvos mirtų vainiką, lietu
vaitė — rūtų vainiką. Mirta senovės grai
kuose buvo vedusiųjų meilės simboliu. To
dėl suprantama, kodėl nuotaka deda mir
tų vainiką ant galvos. Kai kur yra papro
tys, kad tik mergelės deda mirtos vainiką, 
o našlės ar persiskyrusios moters mirtų 
vainiku nesipuošia. Lietuvaitė dar iki šiol 
puošiasi rūtų vainiku, kaip skaistumo sim
boliu. Rūta yra ir prielankumo simbolis, 
ūkininkė neduos nuotakai savo rūbų, jei 
toji turėjo netaurią praeitį. Rūtos žiemą ne
pirksi už pinigus, jei tu nesi bičiulis ar pa
garbus žmogus. Vienok tikra šiuo būdu ger
bimo priežastis mums nežinoma. Greičiau
siai ji bus iš vaidilučių kilusi. Rūta visados 
buvo vartojama vyno skoniui pagerinti ir 
žinoma Weinraute. Rūta imama dėl malo
naus kvapo ir degalams aukojant dievai
čiams; ji ir šiandien vartojama smilkalams. 
Vaidilutės dabinosi rūtų vainikais. Kai 
krikščionybė įvedė vedybas ir uždraudė 
moterų vogimą, vietoje mirtų vainiko mo
terys pradėjo puoštis rūtų vainiku, vaidilu
čių nekaltumo simboliu. Rūtos lapelis turi 
labai didelį panašumą į krentantį rasos la
šelį. Juk ištekanti mergina verkia, atsisvei
kindama savo tėvus, brolius ir seseris. Bet 
mergaitė gedi praeinančios jaunystės ir tą 
savo jausmą perkelia rūtos dainom „Oi tu 
rūta, rūta, rūtele žalioji, ko tu nežaliuoji 
žiemą vasarėlę?“

Žiemą jausmai blėsta, mergaitė jų gedi, 
kaip nuvytusios rūtos, bet jos meilės išti
kimybei simbolizuoti reikalingas amžinai 
žaliuojąs augalas. Ją žavi eglės žalumas. Ji, 
eglė, ištikima, ji amžinai žaliuoja. Juk ir 
mirta amžinai žaliuoja. Ir žalčių karalienė 
buvo ištikima. Ir ji buvo eglė. Lietuvaitė, 
sužavėta eglės pastovumu, į juostą įaudžia 
eglės motyvą. Ji nori tuo parodyti, kad jos, 
moters, meilė žaliuoja amžinai, kaip eglė. 
Dėl to ji rūta simbolizuoja nekaltą pirmąją 
meilę. Netekus nekaltumo jos žavesys nu
blunka, bet prisirišimas, ištikimybė vyrui ir 
šeimai lieka amžinai, kaip eglės žalumas. 
Ji žaliuoja amžinai. Juk senovės lietuvė ėjo 
su vyru, jam mirus, ant ugniakuro.

Ir Eglė, žalčio karaliaus žmona, lieka savo 
vyrui ištikima. Ji negrįžta pas savo brolius, 
kurie nužudė jos vyrą, bet paverčia save ir 
savo vaikus medžiais. Ji biaurisi brolių 
klasta, nors ir buvo ištekėjusi už vyro, ku
rio ji nepažino ir kuris ją prievarta išsive
dė, bet ji lieka jam ištikima, jos meilė pri
klauso tik jam vienam. Čia nieko nekeičia 
ir- ta aplinkybė, kad su tuo žmogum siejosi 
burtai ir jis tik jūros dugne buvo žmogumi, 
o ant žemės žaltys. Jos tatai neatbaido, ji 
tauri lieka ir Šiuo atveju. Jos meilė amžina.

— daro išvadą Harper.
Palyginus Alanto ir Harper straipsnius 

kitam net gali kilti mintis, ar tie autoriai 
kuris kuriuo nepasinaudojo. Laimė, kad 
Harper straipsnis pasirodė visa pora mėne
sių vėliau. Priešingu atveju galėtų rastis 
bandančių daryti atitinkamas išvadas 
Alanto sąskaiton, nes pas mus taip jau daž
niausiai įprasta manyti, jog bloga tik mū
siškiai gali padaryti...

Jokie prietarai jos neveikia. Ji turi savo 
troškimus, savo norus, savo nusistatymą, ji 
nesiduoda paveikiama. Ji gerbia taurumą, 
ji ištikima gamtos įstatymui, reikalaujan
čiam šeimos sukūrimo. Ji ištikima meilei, 
tauriai meilei.

Lietuvė yra tauri žmona ir motina. Ji 
neieško savinaudos ir neparduoda savo 
jausmo, neišsižada savo jausmo numylėtam 
vyrui. Palyginus lietuvaitės meilę su kitų 
moterų laisvumu, šis lietuvaitės taurumas 
labai ryškiai iškyla. Vienok lietuvaitė leng
vai išteka ir už kitataučio vyro. Ji stovi 
aukščiau tautinės neapykantos. Jos giminių 
ryšiai nesaisto jos, ji gali lengvai išsižadėti 
savo giminių ir aklai eina paskui savo vy
rą. Juk taip buvo ir su Egle, žalčių karalie
ne. Ir pagrobta svetimo vyro lietuvė ne
grįžta pas savo brolius. Ji lieka ten, kur pa
liko rūtų vainikėlį.

Taip kalba mūsų dainos.
Tiesa, paprotys Kalėdoms puošt! eglę 

Lietuvoje žinomas tik miete, kaip svetima 
įtaka. Dalimi gali būti pasėka atneštos ka
talikybės kovos su pagonišku lietuviškumu. 
Ne veltui ėjo lenkų kovos prieš lietuvišką, 
eglės simboliais raštuotą juostą. Pirminėse 
kovose lietuvius kovos lauke sutiko užsi
maskavusius eglių šakomis. Vėliau susidū
rė su lietuviškąja tautodaile. Juostose, kul
tuvėse ir degintuose puoduose stilizuota I 
eglė kartu reiškė tautinę kovą prieš slavi- . 
zaciją. Dėl to peršant Kalėdoms puošti eglę 
senovės lietuvių ji buvo atmetama, kadangi 
ją puošė visi to meto lietuvių priešai (vo
kiečiai, lenkai, rusai). Lietuvis tai svetimy
bei priešinosi.

Simanas Daukantas užrašė dainą, kaip 
bernelis nusilaužė eglės šakelę ir ja suduo
da žirgui per galvelę. Nors eglė ritmiškai į 
dainą netinka, bet tas parodo, kad šiuo at
veju norėta simbolizuoti ištikimybę. Kitoje 
vietoje rankraštyje, tiesa, pataisyta pieštuku I 
„eglelę“, bet lygiai ir Ši aplinkybė parodo, 
jog kitaip būta originalėi^Vėlesnėse dainose 
jau nebe eglės, bet putiri&lakelė. Tai racio
nalumo įtaka. O gal chorų vedėjų įnašas? 
Lietuvis dainuoja simboliais. Eglė ir puti
nas yra meilės simboliai. Vėliau dainoje at
siradęs žilvitis yra prievartos simbolis. Be 
to, pirmas garsas „e" gali būti pratęstas į 
„e-e“: „e-eglės šakelę“.

Žilvičio šakelė yra aiškus naujadaras. 
Simboliu yra ir arklys — moters grobimo 
priemonė. Tik jo pagalba bernelis gali pa
grobti mergelę. Lietuvis su savo žirgu su
augęs, jis jo ištikimas draugas, jo užgaidų 
vykdymo priemonė, dėl to jis klausia žirgo, 
ar jis nuneš jį per pusantros valandėlės net 
šimtą mylių. Ir žirgas sutinka. Jis juk jo 
draugas.

Kitęje dainoje motina, patyrusi dukters 
pavogimą, moko sūnus ieškoti sesers. Ji lie
pia pasiklausti linkmės pas gegutę ir sekti 
rūtos pėdomis, t. y. kur rūtos nubirusios. 
Broliai turi įsitikinti, kad seserį ne vergių 
pirkliai pavogė, o bernelis, kuris rūtas nu
skinti panūdo. Ji nesako, sekite arklio pėdo
mis, bet pasiklauskite gegutės. O gegutė vi
sados yra žinių nešiotoja. Broliai seserį su
randa, bet ji negrįžta namo.

Daina nutrūksta pareiškimu, kad ji pa
metusi rūtų vainikėlį. Vėl ta pati lietuvės 
moters ištikimybė ir pasididžiavimas sa
vim, kad ji priklauso vyrui, kurį ji sužavė
jo. Dar nesenai buvo moterų, kurięs didžia
vosi, kad jas jų vyras iš tėvų prievarta iš
vedęs. Ir šios dainos seselės aus juostą su 
stilizuotu eglės raštu, tos eglės, kuri amži
nai žiemą vasarą žaliuoja, kaip jos prisi
rišimas prie šeimos.

(Nukelta į 4 pusi.)

damas valandžiukę laiko pasilsėti. Dažniausiai jo paties prašydamas, įsivedė šią jauną moteriškę į savo darbo 
pagamintoje (dabar mechanizuotoje) supykloje. Už- kambarį, visus kitus dėdžius palikęs sėdėti ilgais su
traukdamas rūkalo vieną antrą dūmą, geriausia — kva- pais priemenėje.
paus cigaro, įvynioto į popierinį kandiklį. Ir savo ilgu, — Ar ne tamsta Tvirbutų giminaitė? — atpažino 
išlepintu nagu, kaip pas kiną, nutrenkdamas peleną ant staigiai Amžius, prašydamas sėsti „giminaitę“ prie pat 
sutanos. rašomojo stalo.

O kunigas Amžius, kaip naujakurys, dirbo raštinėje. Įvyko miestietiška scena.
Pamatęs per praveriamas duris jauną, bet apydrūtę — Visai teisingai, aš Tvirbutų giminaitė, kunige, — \ 

moteriškę, visai miestietiškai vilkinčią, net įeinančią su jos pirmykštis miesto mandagumas atgimė: — Vardu aš 
tam tikra pretenzijų doza, kunigas, įsibėgėjęs savo dar- irgi Anelė.
be, norėjo ją, švelniai tariant — „išprašyti“. Jis buvo — Tamsta turbūt kalbi apie Anelę Tvirbutaitę... 
pačiame įkarštyje su parapijiečiais besitardamas svar- Šią valandą kaip ir nereikalinga būtų priminti Šį vardą 
biais reikalais. Būtent, aptverti kapines nauju mūru. man.
Senasis buvo paslinkėjęs ir nugriuvęs į krantų bedug- — Aš visai nekalbu apie Anelę Tvirbutaitę ir ne jos 
nę. Negalima buvo palikti palaidotus parapijiečius, taip vardu atvykau, — dabar Anelė brendo ir darėsi dideli 
sakant, nuogus. dama. — Aš buvau tamstą sutikusi Tvirbutų sode, išsi-

Ją išprašyti ir išbarti kunigas Amžius buvo pririnkęs bėgėjusį ir neramų. Buvo mestas žodis: „vesk ją!“

mi, negu beraščiu...
Tiek buvo paguodos kunigui, nuolat darbu apkrau

tam. Nes klebonas, didžiai pasitikėdamas savo kolega, 
pats administratyvinio darbo bažnyčioje nelietė. Visi 
bėgamieji reikalai buvo pavesti kunigui Amžiui. Nely
gu kaip ūkio priežiūrą jis yra pavedęs ūkvedžiui, nuo
lat savo stambiais batais betripsnojančiam. Pats gi varė 
parapijoje tik stambesnę vagą: mišias, išpažintį ir lai
dojimus, jei laidojamas gyvenime buvo padorus žmogus 
(jo parapijoje visi buvo padorūs). Bet iš to viso per 
daug sau galvosūkio nedarė. Žmonės vis vien jautė, kad

tinkamų žodžių daugybę, bet tuoj susivaldė, sučiaupda- — Aš čia! Ir dabar laisva.
mas savo kunigiškas lūpas. Ji buvo čia visa, Anelė iš Užgirių ar Paęglių. Imk tik

Moteriška figūra duryse, vaizduojanti miestietę, at- ją ir vesk.
sargumo dėliai, kaip matai pradingo. Ir viskas. Žodis buvo tartas. Kartais žodis juokais

Bet tuojau išsikišusi pro duris Anelės apskritainė išleidžiamas pridaro daug bėdos. Dabar buvo rimtas da-
galvelė pratarė: lykas. Anelė visai nesinervimo. Per kelis tuos bertainius

— Bet kunigas ar nebūsi gavęs mano laiško... Juk ji buvo kaip ir paūgėjusi. Anksčiau savo išvaizda pri-
šiandien? pūstas balionas, dabar buvo kažkas panašu į moteriškę.

— Jokių laiškų aš iš parapijiečių negaunu. Nei — Net gana patrauklią. Tiek jinai buvo išvarginta savo 
Tamstos! — jis pakartojamai nurodė jai duris. Susėdę minčių anksčiau. Bet jinai dabar nesinervino. Tiek pri- 
kambaryje parapijiečiai, sakytieji jau scenos statistai, sinervinusi pirmiau dėl kiekvieno sakinio, kiekvienai

Jis lengvai galėtų užimti miestelyje buhalterio vietą tas darbas atliktas rimtai. Žmonės buvo patenkinti ku- 
Kooperatyve, juk ieško ten žmogaus. Ir vesti. Dėl tos nigu, o kunigas — parapija.

bus padarę dideles akis ir visi pritarė belinguodami gal
vomis. Opera, vadinas, galėjo toliau tęstis.

— Bet šiandien, Tamsta, Kunige, man parašei...
Galva pralindo pro laukiamojo duris, o taip pat gera 

dalis kūno.
— Taip, prisimenu, viena ponia buvo prašiusi ren

dez-vous.
— Rendez-vous — tai aš!
Dekoratyviai susodinti ūkininkai tokios žodinės no

menklatūros kaip ir nesuprato. Jiems pasirodė net 
baisu.

galimai situacijai taikintino ir — kiekvieno sakinio pas
kiro žodžio. Tiek ir tiek kartų pakartodama tuos žodžius, 
kaip kokia trečios eilės iš vaidmens iškrypstanti artistė. 
Dabar ji pinojo visą savo vaidmenį atmintinai. Dabar ji 
pavaldė save ir galėjo pa valdyti kitus. Ji laukė, kokio 
efekto Amžiuje bus padariusi ta josios drąsa. Ar jis 
pagirs ją ir imsis su ja kalbėtis atvirai?

Pirmas impulsas pas kunigą Amžių buvo toks. Jis 
norėjo pakelti nuo stalo sunkų, raštams nusausinti,mar
muro presą — toks pagarbos vertas klebonijoje buvo 
daiktmuo — ir visą jį paleisti į jos galvą. Paskui tesi-

— „Ponia“ — tai tamsta? Apsirikęs gal būsiu... — vozoja policija ir žmonės tekalba. Ji buvo verta to! 
kunigas Amžius iš karto suprato su kuo jis turįs reikalą- Tačiau antrosios laidos Amžius — jau kunigas —

„primicijos“ ji dar nėra visai tikra, Taip jis prielankiau apie žmones pagalvodavo, turė- Jo pirmykštis budrumas atgimė jame, jis, kaip ir atsi- nęsiėmė boksuotis su šita, kad ir sunkaus svorio, mota-
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Besislapstantieji lietuviai ir kitos negerovės
vo pavardes. Kito jau nė uoslingiausias 
skalikas iš pavardės nebeįveiktų atuostyti, 
kad tai kadaise būta didvyrių žemės sū
naus nuo Nemuno ir Neries.

Anuomet, pirmosiomis emigracinio gy
venimo dienomis, kai susitikdavau tokių 
perkrikštų pavardes, man vis rūpėdavo su
žinoti, koks galas vertė juos šitaip pasielgti. 
Kitokio motyvo negirdėjau nei iš darbinin
ko, nei iš amatininko, nei iš biznieriaus — 
visi jie vienodai aiškino: Šitaip patogiau ir 
dėl darbo ir dėl biznio.

Šituo keliu dabar jau suka vis daugiau 
naujųjų. Šitie irgi įsigeidė prasiveržti iki 
Rokfelerio ar Fordo aukštybių, tad ir pra
deda nuo pavardės, kad juose kas nors ne- 
beužuostų lietuvio.

Neturiu jokių duomenų tikėti, kad pa
keitęs pavardę Gražutis geriau gyveno. Ne
turiu taip pat jokių įrodymų, kad suangli- 
nusiam ar suamerikoninusiam savo pavar
dę lietuviui darbininkui būtų kas pridėjęs 
atlyginimo priedą. Man rodos, kad šitoks 
tikėjimas paremtas nesąmone (jei kas turi 
kitokių įrodymų, būtų malonu išgirsti). 
Darbas išgano žmogų, ne pavardės kaitalio
jimas. Štai tūlas žydas kadaise iš Italijos 
atsikraustė į Didž. Britaniją. Atrodo, turėjo 
suitalintą pavardę, bet čia pasivadino D‘ 
Izraeli (iš Izraelio!), o jo sūnus buvo britų 
parlamentaras, buvo iždo kancleris, buvo 
britų ministeris pirmininkas! Tai bent vy
ras!

O mano gyvenamajame mieste britų sa
loje virš vieno prekybininko parduotuvės 
durų ir languose štai kokia įrašyta pavar
dė: Margolis. Ne Margo! ar kaip nors ki
taip. bet tiesiog Margolis. Jeigu lietuviškie
ji Smith'ai pamatytų, ypač naujieji, kažin, 
kaip jie svarstytų prisitaikymo problemą? 
O gal jie net neparaustų?

Asmenybių klausimu
Didžiosios tautos karališkai pagerbia di

džiuosius savo kultūros ir visuomenės žmo
nes. Mažų mažiausia žmogui ir jo darbams 
apibūdinti paskiria tomą, jei ne kelis to
mus. Ir tie tomai, mano galva, reiškia ne 
tiek pagarbą toms didžiosioms asmenybėms, 
kiek pastangas asmenybėmis parodyti be
sireiškiantį tautos ar žmonijos genijų.

Gal pagarba tiems didiesiems pareiškia
ma marmuriniais paminklais miestų aikš
tėse. Tik sakytume, kad tie marmuriniai — 
Šalti ir nebylūs. Pažiūri į juos praeivis, pa
skaito užrašą ir nueina, beveik tiek pat te
žinodamas apie marmuriniu paminklu pa
gerbiamąją asmenybę, kiek žinojo prieš 
skaitydamas užrašą. O žmonės atgyja tik iš 
darbų, aprašytų jiems skirtuose tomuose.

O mūsuose, nedidelėje tautoje, dideli 
žmonės visą gyvenimą triūsia, dirba, o kai 
reikia prisiminti juos ir jų darbus, taip ir 
pasitenkiname pusantro sprindžio apžval
gėlėmis laikraščiuose. Keletas plikų ir sau
sų datų, keletas faktų, ir viskas. Nėra nei 
monografijų, nei biografijų, o čia, tremtyje, 
net ir Šiaip palaidos medžiagos, nebent tik 
tiek, kiek yra prof. Vacį. Biržiškos „Rašy
tojų kalendoriuje" (gerai, kad nors tas ka
lendorius yra, ir gerai, jei kas užsikabino už 
rašto ir tuo būdu pateko į tą mažytę enci- 
klopedijėlę!).

Lietuvoje bent periodikoje būdavo įvai
riomis progomis pabarstoma apie rašto, 
darbo ir veiklos žmones net ir naujos 
medžiagos. Vytautas Didysis ir Vaižgantas 
buvo net susilaukę puikių monografijų. O

Perkrikštai
Laisvės metais Kaune gyveno žydų tau

tybės prekybininkas, pavarde Gražutis. 
Nuošalioje gatvėje smulki krautuvėlė, o 
joje pavardę persikrikštijęs pilietis, taip 
jau perdėm susilietuvinęs. Kas tą viešą 
paslaptį, kad krautuvėlės savininkas ne
lietuvis, žinojo, dažnai tarp savęs paspėlio
davo: koks gi galas šitą žmogų bus priver
tęs šitaip susilaužyti? Daug buvo mieste žy
diškų parduotuvių, ties visomis švietė žy
diškos pavardės, o tik tas vienas toks gra
žutis!

Kai pasisklaidėme anglosaksų kraštuose, 
susidūrėme su liūdesniu reiškiniu- radome 
nemaža mūsų pačių tautiečių ano kauniš
kio Gražučio pavyzdžiu perkrikštijusių sa-

TREMTIES 
pastogėje

TREMTIES tolimesnio leidimo klausimu

Kadangi šių metų pradžioje, pradėjus 
TREMTĮ leisti kartą į mėnesį, tebuvo nu
rodytos sąlygos prenumeratai pirmajam 
šių metų pusmečiui, tai dabar randasi ne
maža TREMTIES Bičiulių, klausiančių, ar 
TREMTIS ir toliau bus leidžiama. Šiuo 
pranešama, kad TREMTIS ir toliau bus 
leidžiama. Tačiau jai prenumerata tebus 
priimama tik antrajam šių metų pusmečiai 
Metams einant prie galo vėl Bičiuliai bus 
painformuoti. Gyvenant tokiame netikru
me, nenorima plačiau iš anksto angažuotis, 
kad paskiau skaitytojai nebūtų apvilti.

Dėl TREMTIES prenumeratos

Kitose šalyse gyveną TREMTIES Bičiu
liai ir tiesiogiai perlaidomis siunčią už 

TREMTĮ prenumeratą (ypač iš JAV ir Ka
nados), patogumo dėliai prašomi perlaidas 
adresuosti šiuo adresu:

Simas Miglinas,
(13b) Memmingen, 
Post f ach 2, Germany

Šia proga visi Bičiuliai prašomi ilgesniam 
neatidėlioti prenumeratos pratęsimo. Skai
tytojų nuoširdi talka yra vienintelė sąlyga 
laikraščio leidimui.

TREMTIES leidiniai besigydantiems 
lietuviams

Nežiūrint gana kuklių sąlygų knygoms 
leisti, TREMTIES leidykla, pagal galimu
mą stengsis viena kita proga savo leidinių 
pasiųsti Vokietijoje besigydantiems mūsų 
tautiečiams bei negalėjusiems išemigruoti 
lietuviams seneliams. Gegužės mėnesio pir
moje pusėje visų savo leidinių komplektą 
TREMTIES leidykla pasiuntė Vorelyje 
esantiems lietuviams seneliams. Pasiustos 
šios knygos: „Altorių Šešėly“, Šeiniaus 
„Kuprelis", Alanto „Pragaro Pošvaistės". 
R. Spalio „Didžiosios Atgailos". Knygos pa
siųstos St. Motūzo vardu.

Gautingo sanatorijoj besigydantiems tau
tiečiams, A. Jasaičio vardu, pasiųsta: Šei
niaus „Kuprelis", Alanto „Pragaro Pošvais
tės", R. Spalvio „Didžiosios Atgailos" (Al
torių Šešėly buvo pasiųsta kita proga).

Savickio romanas knygrišykloje

TREMTIES leidyklos išleidžiamas mūsų 
žymiojo rašytojo Jurgio Savickio roma
nas ŠVENTOJI LIETUVA jau atspausdin
tas ir persiųstas knygrišyklai įrišti. Gavus 
romaną iš knygrišyklos jis tuojau pat bus 
Išsiuntinėjamas platintojams ir atskirai už
sisakiusiems.

Mūsų žymusis rašytojas Ignas Šei
nius, susipažinęs su TREMTIES leidyklos 
išleistomis R. S p a I i o novelėmis DIDŽIO
SIOS ATGAILOS, apie jauną rašytoją 
TREMTIES redaktoriui rašytame laiške ši
taip atsiliepia:

„R. Spalis gražiai rašo! Jo Ežeras, 
Stirnių Sukilėlis, Audra, Li- 
klminė Naktis ir Motina mane 
stačiai sužavėjo. Inteligentiškas, spalvingas

nuo laiko, kai atsidūrėme šiapus Kybartų, 
mirusius pradedame vis labiau užmiršti, o 
gyvieji nebe kartą vertinami taip, kaip ir 
mes, visi eiliniai, ir nebėr į ką žiūrėti, kuo 
didžiuotis, iš ko mokytis, kam net pagarbą 
reikšti. Visi pasidarėme lyg lūšnų kaminai, 
tarytum neturėjome ir neturime didelių 
bokštų, kurie puošia mūsiškę tautinę kate
drą ir panteoną!

Vienodu mastu viską matuojant, pa
gal savo kasdienybės akiračius rikiuo
jant, vis labiau apsnūstančiam pilkam 
tautiečiui pradeda vis giliau įsigraužti min
tis, kad daugiau nieko didesnio nebėra, kad 
mes neturime katedros bokštų, kad visa, ką 
turime, tik paprasti lūšnų kaminai, tokie, 
kaip ir jis pats.

Susimildami, o kokių didelių žmonių tu
rėjome ir turime, tik reikia rasti būdų, kad 
visuomenė būtų su jais supažindinta.

Patys mažieji judintojai
Tokioje Didž. Britanijoje niekas nenu

stemba, jei angliakasys išeina į ministerius 
(darbiečių vyriausybė vienu metu turėjo 
7 ministerius, kurie kadaise kasė anglis). 
Partijos, o ypač profesinės sąjungos dalį 
savo gabesniųjų žmonių išmoko tiek poli
tiškai ir demokratiškai galvoti, tiek organi-

Lietuvė ir egles motyvas Lietuvos tautodailėje
(Atkelta iš 3 pusi.)

Kodėl lietuvaitės įaudžia eglelę į juostą, 
o ne į kurį kitą rūbą. į marškinius ar sijo
ną? Juk kitos moters išsiuvinėja marški
nius įvairiomis figūromis. Kodėl lietuvė 

eglės motyvui pirmumą teikia juostoje? 
Kodėl ji juostos nepakeičia kuria nors kita 
puošmena? Kodėl ji neįaudžia eglaitės į 
staldengtę ar rankšluostį? Juosta yra ryšio 
simbolis. Juosta riša. Lietuvė tik ten varto
ja eglės motyvą, kas jai primena susirišimą, 
jos susijungimą: kas ją ir kitą riša. Ji nori 
ne tik save rišti, bet ji nori ir surišti. Ji 
neįaudžia rūtos motyvo į juostą, nes rūta 
nėra ryšio simbolis. Rūta yra laisvės sim
bolis. Ji buvo laisva, kol nešiojo rūtos vai
nikėlį. Kai ji jo nustojo, ji nebe laisva, bet 
ji ir kitą prie savęs riša. Dėl to rūtos my- 
tyvas juosoje netinka. Kaip ji gali įausti 
juoston rūtos motyvą, jei juosta yra ryšio 
simbolis? Ji rūtos vainiką nešioja tik iki 
susirišimo. Kai jį nuima (kartais ir arklys 
suėda), rūtos įaudimas juoston būtų švent
vagystė. Rūta yra simbolis to laukiamo, ne
žinomo pergyvenimo. Tam lūkesčiui virtus 
realybe, mergina negali nešioti rūtos vaini
ko. Tiesa, nusiėmusi rūtų vainiką ji jo ne
pamina po kojomis. Rūta tenešiojama prie 
širdies, nes vainiką pakeičia nuometas.

Savo dramoje „Žvejė“ (Die Fischerin) 
Goethe pateikia iš Herderio dainų rinkinio 
dainą ištekančios žvejo dukters, kuri tarp 
kita ko dainuoja:

O tu mano vainikėli žalių rūtų, 
Neilgai žaliuosi ant mano galvosi 
Nelankysiu mielą motinėlę 
Su vainiku, bet su nuometėliu ...

Ir žvejo duktė sako, kad ji laukia ir bai- 

Ignas Šeinius apie R. Spalio noveles
rašytojas. Geras psikologaa, puikus vyksmo 
kompozitorius. Jo rašto kalba skambi, ryš
ki, vaizdinga. Nedirbtina, natūrali. Persona
žai meniškai gerai atlikti, patrauklūs. Vienu 
žodžiu: nauja žvaigždė mūsų grožinėje pa
dangėje. Tikra žvaigždė, sava šviesa spin
duliuojanti. R. Spalio kaikurie netobulumai 
savaime nudils ir nubyrės. Jei jis turės ga
limybių daugiau rašyti; jei pajus gerą kon
taktą su skaitytojais". Ignas J. Šeinius. 

zuoti ir administruoti. Todėl jiems visuo
menės gyvenime netrūksta vadovų.

Mums savo tremties bendruomenėje nė
ra, žinoma, ko nė pasilyginti su laisvu kraš
tu. Dalis mūsų visuomenininkų ir organi
zatorių paliko namuose, dalis tebėra užėmę 
pozicijas čia, bet tikras dalykas ir dar labai 
tikras, kad kai kur tiesiog nėra kas vado
vauja. Vieni nenori, kiti negali, o treti ir 
nori ir veržiasi, bet jų rankose visuomenės 
ar bendruomenės reikalai dažniau grau
džiom ašarėlėm rauda ir organizacija pra
deda išvirsti į dezorganizaciją.

Namie turėjome organizacijų, ir jose 
žmonės išeidavo stažą. Namie turėjome ir 
valstybę su dideliais pareigūnais ir su ma
žais, ir man rodos, kad aukštajai politikai 
mes čia žmonių turime net gerai per viršų. 
Maža teapsiriktume, jei pasakytume, kad 
mes aukštojo pilotažo žmonėmis tiek tur
tingi. jog tur būt ne tik vien Lietuvą, bet ir 
dar penkias valstybes drąsiai galėtume 
aprūpinti ministeriais, tik, va, trūksta tų 
pačių mažųjų, • tų lietuviškųjų žiburėlių, 
kurie paslinktų dorai vadovauti smulkesnių 
vietovių lietuviams, atsižadėdami truputį 
savęs ir pasiaukodami bendriesiems reika
lams. Sitų, va, tikrai trūkstame.

K. BARENAS.

minasi savo naujo gyvenimo.
Rūta nesimbolizuoja amžinos ištikimy

bės, kaip eglė. Rūtos vainiką pakeičia nuo
metas ir juosta su eglės raštu. Tiesa, ir 
mergelė nešioja juostą. Tatai simbolizuoja 
jos lūkestį būsimojo gyvenimo. Juostą ji 
nešioja visą savo gyvenimą, gi rūtų vaini
ką — kol laisva. Dėl to ji įaudžia juoston 
kurios kitos gėlės motyvą, tik ne rūtos. Ir 
tulpės motyvas įaudžiamas juoston. Bet jis 
nepakeičia eglės. •

Dailės žinovų buvo manoma, kad eglės 
motyvas vyraująs ankstyvesnioje tautodai
lėje. Tačiau vėlesni laikai parodė, kad eg
lės motyvo lietuvė neatsisako ir toliau.

Ir lietuviui tautodailininkui eglės moty
vas yra mielas. Jis vartojamas raižiniuose, 
skaptyboje, drožiniuose. Jis įrėžia eglės mo
tyvą kultuvėse, namo papuošimuose. Retai 
pasitaiko medis. Juk ir medis turi savai
mingą taisyklingą formą. Tačiau retas to
kią, kaip eglės šakelė. Ji domina lietuvį, o 
ne medis. Taip pat ne pušis, bet eglės si- 
metriškumas pagauna. Išrikiuoti tiesūs, 
lygūs spygleliai yra taip pat pastovumo 
simbolis. Su pastovumu siejasi tvarkos pa
jautimas. Juk ir pušis žiemą ir vasarą ža
liuoja, tačiau tautodailininko pasirenka
mas ne jos, bet eglės motyvas. Jos, eglės, 
spygliuose yra simetrija. Pušyje spyglių pa
sikeitimas ryškesnis. Čia pasigendama nuo
latinumo. Eglėje pasikeitimas nepastebi
mas, čia vyrauja pastovumas. O juk meilė 
savo šeimai taip pat yra nuolatinė, pastovi. 
Ji nesikeičia, kaip nesikeičia eglės žaliavi
mas.

Senovės lietuvio tikyba buvo gamtos gar
binimas ir gamtos reiškiniuose jis raiškiau, 
negu kuri kita tauta, matė Dievo galybę. 
Jis su ja buvo suaugęs. Lietuvio tikyba bu
vo perimta kilnumo. Algirdas, vedęs krikš
čiones kunigaikštytes ir toleruodamas 
krikščionybę, vis dėlto ir toliau liko ištiki
mas savo protėvių tikybai. Ji jį daugiau 
veikė ir miręs jis buvo palaidotas prabočių 
tikybos apeigomis. Tatai reikšminga tokiam 
valdovui, kaip Algirdas, kurį rusų istorikai 
laiko vienu didžiųjų lietuvių vyrų. Tuo pat 
galima išaiškinti ir didelis lietuvių nenoras 
krikštytis. Jie gamtos įstatymingumą gerbė 
ir su juo buvo suaugę. Tik dėl lietuvio su
augimo su gamta ir joje įžvelgimo dievybės

Pastabos
„Kie' kviena tauta gali savaip 

kompromituotis...“
Kaip kiekvienais metais, šį pavasarį Vidur- 

žiamo pajūry, Cannes, vyko tarptautinė 
filmų šventė, vadinamoji binalė, kurios metu 
premijuojamos pačios geriausios praėjusių 
metų gamybos filmos. Vokiečių filmų pro- 
ducentai kaip pernai, taip ir šiemet, nuvy
kę binalėje Vokietiją atstovauti su geriau
siomis fllmomis, pirmiausia tarp savęs su
sipešė. Bet ne tai svarbu. Svarbiausia, kad 
vokiečių sugebėta tarptautinin konkursan 
parinkti veik prasčiausias savo filmas, kaip 
vieno kritiko išsireikšta, kurių dalis tetiktų 
popiečiais rodyti nežymaus miesto primiea- 
tyje... Apie šiais metais vokiečių tarptau
tiniame filmos konkurse rodomas filmas iŠ 
viso mažai arba visai nekalbama. Gi kriti
kai sako, jog kiekvienai tautai leistina kom
promituotis, kaip ji Išmano ...

Filmų festivalis akivaizdžiai parodo, jog 
norint plaukti į tarptautinius vandenis, pir
miausia tenka rodytis su pačiu geriausiu. 
Arba visai nesirodyti. Nevykęs pasirodymaa 
jokiu atveju neduos tų rezultatų, kurių ti
kėtasi.

Tą patį galima pasakyti ir apie knygas, 
ypač verčiamas į svetimas kalbas. Knygos 
parinkimas kitataučiui skaitytojui turėtų 
būti atliktas dar su didesniu atsidėjimu, 
negu kad filmą. Ir tai dėl to, kad juo toliau, 
tuo daugiau knyga, ypač mažesnės vertės 
knyga, mažėja domėjimasis.

Lietuviškoje visuomenėje įvairiomis pro
gomis pasigirsta balsų, kad mums tektų su 
lietuviška knyga bandyti pralaužti ledus, 
bandant ją pateikti svetimomis kalbomis. 
Mintis sveika ir remtina. Tačiau su sąlyga, 
kad svetimomis kalbomis leistini mūsų li
teratūros veikalai būtų rūpestingai žinovų 
parenkami, kad mažesnės vertės veikalu 
nebūtų padarytas atbulinis savai rašti
jai pas! tarnavimas.

Savu laiku daug ginčų spaudoje kilo pa
sirodžius V. Ra m o n o „KRYŽIAMS". Vie- 
ni šį romaniuką bandė kelti į nepasiekiamas 
aukštumas, kiti gi Jame {Žvelgė nemaža pa
grįstu trūkumų. Ir vis dėlto buvo pasiryžta 
šį romaną pateikti literatūrinį skonį turin
čiam skaitytojui. Jis buvo pradėtas versti 
vokiečių kalbon. Tarpininko vaidmens ne
žinomais įgaliojimais ėmėsi VENTA, ku
riai iš Tautos Fondo Iždo už „Kryžių" ver
timo parūpinimą iš anksto išmokėjo 
1500 DM.

Knyga, kaip buvo teigiama, turėjo vokie
čių kalboje pasirodyti šių metų kovo pra
džioje. Tačiau ji iki šiol dar nepasirodžius!. 
Galiausiai tesusilaukta vertimo. Tačiau, tu
rima duomenų, kad su tuo vertimu susipa
žinę net ir didžiausieji „Kryžių" vertimo į 
svetimas kalbas Šalininkai nustebę ir yra 
nuomonės, jog geriau naujas geras ver
timas, negu užsiėmimas gautąjį taisyti...

Sis atsitikimas su „Kryžių“ vertimu rei
kalingas dar vieno moralo. Ne tik būtina 
atsidėjus parinkti verstiną veikalą, bet taip 
pat būtina jam parinkti gebantį vertimą 
atlikti vertėją, kad nebūtų betiksliai švais
tomasi su pinigais, ir dargi visuomenės su
aukotais, kaip kad Šiuo atveju pasielgė pa
garbus Vliko primininkas M. Krupavičius, 
nežinia kurių patarėjų patarimais vado
vaudamasis. Stebėtojas.
krikščionybė ilgai negalėjo rasti atgarsio 
Lietuvoje ir jos valdovuose. Milda tai ne
buvo Romos Venera, bet taurios vyrui išti
kimos moters globėja. Ar Marijos kultas 
senovės lietuvio dvasiai atrodė svetimas, o 
Mildos kultas suprantamesnis, tr ar jis tu
rėjo ryšio su juostų, papuoštų eglės moty
vais, nešiojimu, žiūrint iš dabarties būtų 
sunku pasakyti.

riške. Jis ramiai pastatė, kaip rykščių gavęs vaikas, į 
savo seną vietą presą, patogutėliai pristūmė savo kėdę 
prie stalo (viskas krikščioniško susiklausymo vardan). 
Jis visu staigumu sumojo — viskas pas jį buvo staigu — 
kaip jis turi reaguoti į šį žmogų.

Jis buvo kunigas. Jis vis prisimindavo dėsnį, kai ru
sų šventikas yra įšventinamas cerkvėje, vyresnieji, senu 
rusų įpročiu, ima ir numeta ant cerkvės aslos žirkles. 
Įšventinamas turi nusilenkti ir kas kartą pakelti širkles. 
žirklės numetamos pačiu nemotyvuotu būdu ir laiku. 
Kunigui — kelti. Žirklės paklusnumo simbolis.

Amžius pakėlė jam metamas žirkles.
Dabar jis matė, kad jo vaikas serga.
— Mano vaike, aš esu kunigas. Tokios kalbos, kaip 

tamstos — jei tamstos nepažinčiau — labai užgautų 
kunigą. Kas „buvo" — tas jau išbraukta visiškai iš 
gyvenimo knygos ir mano atminties.

— Be to, reikia atsiminti, kad esu dar jaunas kuni
gas, kurio pareigos turi būti vykdomos ypatingu 
budrumu, net susikaupimu. Aš nemamau, kad tamsta 
norėtum išprovokuoti manyje kuriuos negeistinus pri- 

! slminimus, kunigui neleistinus. Ar ne? Juk ne to tamsta 
Čia atėjai? Tai ko? Apie kokį čia „myliu“ gali būti 
kalba?

— Bet tamsta . ..
Jokių „tamsta" ir jokių „bet“.
— Kas buvo su T virbu tų Anele — tą irgi reikia 

užmiršti. Pagaliau jei tamsta buvai liudininkė mūsų 
sprendžiamojo pasikalbėjime — klieriko Amžiaus ir 
Anelės, — tai aš galiu tamstai pasakyti, kad tarp mud
viejų nieko nebuvo. Ką vėliau kunigas Amžius galėtų 
sau prikaišioti ir kas nesuderinama su jo mintimis. Tai 
buvo jaunatvė, Tvirbutų namų draugystė, kurią visaip 
buvo tuomet galima pakreipti. Temeta supranti? — 
Viskas praeityje ir užmiršta.

— Aš tikiu, kad panelei Tvirbutattei sekasi gerai? — 
oficialiai paklausė kunigas apie Tvirbutaitę, savo para
pijietę. kaip klausdavo jis ir apie visus kitus.

* — Šiaip taip . ..
Kunigas Amžius išplėtė akie*
— Tikriau nevisai.
— Bet tamsta?

>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■!
Dar nesenai taip jaunutei Anelei dabar užėjo noras 

atsikeršyti. Kaip sakyta, ji kiekvieną minutę ir kiek
vienos minutės kas sekundę brendo.

— Kas buvo, tamsta sakai, reikia užmiršti?
— Aišku.
— Žinoma, tai aišku. Bet, matyti, tamsta norėtum 

dar daugiau sužinoti . . .
— Būtent?
— Apie Tvirbutaitę? — ji ko tik nebuvo pasakiusi:

— „Tamstos simpatiją".
— Dabar ne laikas.
— Jos gyvenimas susikomplikavo.
— Tamsta kalbi kaip iš knygų.
— Įkliuvo mergina . . .
Kerštas pasisekė. Ji buvo jau moteris.
— Dabar nedera nukrypti nuo mūsų minčių ir nuo 

mūsų pokalbio.
— Gerai menu, tamsta pataikei kaip tik į mūsų pasi

kalbėjimo su Anele patį įkarštį. Desperacijos suimta ji 
sušuko: „Tamsta vesk ją!“ Tai buvo jos pasiūlymas. 
Bet argi, klebonijoje, vieta tokiems pokalbiams?

— Desperacijoje ar nedesperacijoje? Bet argi aš tai
kinys, kad į mane buvo galima svaidytis tokiais tuščiais 
pasiūlymais. Dabar aš esu sunerimusi. Matai, ką tamsia 
būsi su manim padaręs.

— Aš kunigas.
— O aš jautri moteris ... — jai pagalbon atėjo iš 

romanų, iš knygų tirščio išgriebtas sakinys.
Kunigo Amžiaus veidas pasikeitė. Jis pradėjo antrą 

kartą graibstytis apie save kokio svaresnio daikto.
Tačiau „žirklės“ jį bus išgelbėjusios antrą kartą. 

Nors jis vis dar jautė, kad tik kraštutinai griežtomis 
priemonėmis galima būtų atstatyti į vietą šią isterikę. 
Gydytojas tikriausiai būtų pavartojęs kurias fizines 
priemones, stuktelėjęs į veidą, jai atgaivinti. Bet jis ne 
gydytojas.

— Mielas mano vaike, čia esama tikriausia kurio ne
susipratimo. Tamsta nuolat kartoji. Bet tamsta tą pati 
gerai supranti. Čia negali būti nė kalbos apie kokius 
pasiūlymus tamstai. Ar tamstos sielos (jis nepasakė: 
širdies) drumstimą. Tamsta daug ką būsi sukūrusi pati, 
ton M tiesų nebuvo ir negalėjo būti. Juk aš tamstos veik 

nepažįstu, ar ne?
— Gal tai buvo staigi įtaiga!
— Tamsta, čia joks modernus teatras ar vodevilis. 

O aš kunigas. Tamsta atvykai čia pareikšti man keistus 
žodžius, kurie mane tikrai gali įžeisti. Čia ne vieta.

Kunigas Amžius matė, kad jis užkliuvo už keisto 
egzemplioriaus. Ir, kad laikas bėga labai skubiai. O tiek 
daug darbo! Reikia ją vėl atvesti į tikrąjį kelią. Jam 
atrodė, ji kaip kokia lipni masė, kuri veliasi tarp pirštų. 
Reikia visam tam padaryti galą, ir — šiandien, kad kitą 
dieną vėl nepasikartotų.

Kunigas, pusiau iškišęs galvą pro duris, pasakė savo 
parapijiečiams:

— Gerieji mano prieteliai (jis jau ėmė sakyti epite
tus: „vaikai" ir „prieteliai", nes jis ne juokais slinko į 
liaudį ir buvo beapsiprantąs su ja) — juk jūs visi iš 
miestelio? Nepykite ant jūsų netvarkingo kunigo. Bet — 
ateikite rytoj, tą pačią valandą. „Rytoj!“ kaip rusų įstai
gose sakoma. Turiu vieną, tikrai svarbų reikalą dabar.

Likęs vienas, posmas po posmo, išsikalbėjo su ja.
— Ar jis ją pažįstąs? — Ne! Ar ji jį pažįsta? — Ne! 

Ar ji daug knygų skaitanti? — Taip! — Na, matai tams
ta .. . Kuo verčiasi? — Atostogauju pas mamą. — Jis 
net sučiaupė lūpas.

Ji irgi kramtė lūpas, bet kaip nelaiminga. Ar kaip 
nekantrus vaikas, kuriam nepasisekė kas.

Tačiau vienas mirksnys ir jos akyse pasidarė Šviesiau. 
Ji atgijo. Ji pradėjo galvoti.

Jis išgydė ją iš ligos. Ji paraudo. .
Ilgainiui, abu susivaidydami, jie išsiaiškino, kad jis 

negalėjęs jai kada prisipažinti meilėje:
— Nesąmonė! Atsiprašau, to niekuomet negalėjo 

būti.
Ji tik bus pataikiusi į karštą pasikalbėjimą sa kita 

Anele. Jis norėjo pasakyti: su tikrąja Anele, bet su
silaikė. Žodis būtų ne vietoje. Žodžiais nesišvaistoma.

Atsidėjęs kunigas pasiteiravo, kas ji ir kuo ji dabar 
verčiasi. Anelei nieko neliko daugiau, kaip prisipažinti 
mokslus einanti. Jis vis kamantinėjo ją daugiau. Kokius 
mokslus, kodėl? Ir kur. Ir vėl — kodėl?

Jau buvo vakarienės laikas. Dabar į kunigo kambarį 
įėjo pats klebonas Borisevičius, savo darbų dienos nu

kamuotas.
— Dar dirbi, kunige? Dar klijentė. Malk, malk!
Visi klijentai kunigui Borisevtčiui atrodė malimo ir 

išmalimo verti daiktai.
— Tuo būdu aš vienas eisiu wkarieniawti1!
— Mielas kunige klebone, — gražiai kreipėsi kuni

gas Amžius į kleboną, — gal palieptumėte, mudviem su 
klijente, atnešti maisto, — numojo į šį kart išraudosią 
Anelę. — Gal arbatos ir užkandžių.

— Man atrodo, kad mano lankytoja labai bus rei
kalinga ko pasistiprinti.

Anelė tylėjo kaip pasmerktas žvėriokštis.
— Bus! — jovališkai atsakė klebonas, be jokių ten 

žvilgsnių, žvalgymo ar įtarimų. Jis griežtai pasitikėjo 
savo Amžium.

— Prie arbatos lengviau sekam visi apaštatevfrnai. 
Tai likite sveiki.

Kunigas Amžius, atsidėjęs, dar gerą valandą kalbėjo 
su savo „pacijente“.

Vėliau paprašė užkinkyti vežimaitį. Jis nuvežė ją 
pats į jos namus. Negi naktį galima leisti tokį vaiką 
eiti namo.

Kai atvyko apynakčiu į jų sodybą, kunigas gana 
prietelingai šnektelėjo su močia (sūnūs jau miegojo):

— Pakeliui suradau jums viešnią!
— Kunigas pavėžino...
Buvo vėl užkaista arbatos. Beveik kaip pas Tvirbu- 

tus. Tik be to iškilmingumo. Iš pacijentės buvo varomas 
kaip ir velnias. Anelė, iš tiesų, geros rankos paliesta.

Jau visai naktį kunigas, eidamas prie arklio, ir vis 
ištikimai vienos Anelės, Nr. 2, lydimas, tarp kita ko pa
klausė. Dabar jie galėjo kalbėtis visomis temomis, kaip 
lygus su lygiu:

— Kas gi tąją Tvirbutaitę paganau ištiko?
— Susidėjo su vyre. Žinai, pasekmes.
— Labanaktis!
— Labanaktis, kunige. Jr... aėrfit
Anelė liko namie.
Apie miestus ji daugiau nekalbėjo. Visai jų neprisi

minė. Klausiama atvirai-pasisakė, kad daugiau J moks
lus neisianti. Jai, esą, ir čia labai gerai; kur geriau gaH 
būti, kaip namie.
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BALFo vardu atsakoma Gautinge besigydantiems lietuviams
TREMTIES Nr. 11 buvo atspausdintas 
Gautingo sanatorijoje besigydančių lie
tuvių laiškas, kuriame nusiskųsta ku
klia iš BALFo gaunama parama. Šiuo 
kart pateikiamas gautingiškiams at- 
skymas, paremtas skaičiais, ko ir kiek 
besigydantiems BALFas yra davęs. 
TREMTIS, pateikdama šį gautingiš- 
klams atsakymą, kiek svyruoja dėl 
gautų gėrybių vertinimo markėmis, lai
kantis oficialių kainų. Maisto produk
tus gaunant sveikiems, jie gali būti jų 
sunaudoti ir tuo atveju apskaičiavimas 
būtų teisingas. Besigy dantie ji nevisuo- 
met gali gautu maistu pasinaudoti. 
Jiems itin stinga šviežio maisto, ypač 
vaisių. Ieškant būdų tatai iškeisti, kad 
būtų galima kokį vaisių įsigyti, niekas 
neskaito oficialia kaina. Ypač, kai ta 
apykaita daroma su ligoniais.

Iš kitos pusės reikia sutikti su faktu, 
jog Vokietijoje esama ir daugiau ligo
nių, ir net sunkesnėje padėtyje. TREM
TIS, pateikdama šį atsakymą į gautin- 
giškių laišką, mano, jog kilęs ginčas 
bus baigtas, pasisakius abiem pusėm.

Red.

Gautingo Apylinkės Valdybos pareiški
me, tilpusiame ši m. balandžio mėn. Trem
tyje, buvo visa eilė netikslumų, kurių 
bent dali norėčiau čia atitaisyti.

Pagal mūsų knygas per 1951 m. Gautingo

21. 8. 1951 CARE Institutional

sanatorijai yra išduota per Valdybą ir be
tarpiai pašalpų:

a) Maisto
1. 2. 1951 sviestas Ibs. 730 730
1. 2. 1951 sūris Ibs. 150 150

17. 4. 1951 Kiauš. milt. Ibs. 165
28. 4. 1951 Kiauš. milt. Ibs. 33
10. 5. 1951 Kiauš. milt. Ibs. 330 528
12. 2. 1951 Pieno milt. Ibs. 225
17. 4. 1951 Pieno milt. Ibs. 225
10. 5. 1951 Pieno milt. Ibs. 675
1. 6. 1951 Pieno milt. lbs.1350
2. 6. 1951 Pieno milt. Ibs. 675

20. 8. 1951 Pieno milt. Ibs. 450
19. 9. 1951 Pieno milt. Ibs. 225
29. 9. 1951 Pieno milt. Ibs. 900
29. 11. 1951 Pieno milt. Ibs. 225 4950
11. 7. 1951 Cukrus Ibs. 248
16. 8. 1951 Cukrus Ibs. 200
2. 11. 1951 Cukrus Ibs. 200

20. 12. 1951 Cukrus Ibs. 200 848
1L 7. 1951 CARE pkt. 62 št.

po 24 lbs.1488
2. 10. 1951 CARE pkt. 53 št.

po 24 Ibs. 1272-2760

pkt. 1 št. 954 954

Viso maisto Ibs. 10.920

b) Cigaretėm
9. 3. 1951

13. 6. 1951
16.400 št.

800 št.
17.200 št

c) Rūbais: 
Iki 17. 5. 1951 

2. 11. 1951 
20. 12. 1951 
19. 12. 1951 
31. 3. 1952

3 maišai (orig. įpak.)
2 maišai (orig. įpak.)
1 maišas (orig. įpak.)

20 porų moteriškų batų
14 Ibs. rūbų

d) Grynaispinigais:
Nuominuotų pašalpų 1951 m.
Nuominuotų pašalpų 1952 m.

DM 844,79

iki dabar DM 693,95
Iš bendrų sumų 1951 m. DM 180,80
Iš bendrų sumų 1951 m. DM 477,60

Viso DM 1897,14

2. (vertinant išduotą maistą oficialiomis 
rinkos kainomis, gaunama

Maisto rūšis
Laisvai 

produkt 
Ibs

CARE 
pak 
Ibs

Viso 
Ibs.

Verta 
DM

Sviestas 730 775 1505 4785,90
Sūris 150 670 820 2132,—
Kiauš. milt. 528 445 973 4378,50
Pieno milt. 4950 1350 6300 6930,—
Mėsos konserv. — 374 374 1159,40
Cukrus 848 —— 848 576,64
Pupelės — 100 100 72,—

Viso: 7206 3714 10.920 20.034,44

Taigi vien maistu vienam Gauting sana
torijos lietuviui ligoniui vidutiniai per me
tus buvo išduota už 267,12 DM (20.034,44 : 
75 - 267,12) arba už DM 22,36 į mėnesi.

3. Gautingas, deja, nėra vienintelė sana
torija Vokietijoje, kur guli lietuviai džio
vininkai. Be Gautingo, 43 kitose sanatori
jose guli 160 lietuvių džiovininkų. Be to, 
stovyklose ir privačiai gyvenančių yra 
1444 pas mus užsiregistravę iš sanatorijų 
atleisti džiovininkai, sunkūs chroniški ligo- 
nys, paliegėliai ir invalidai, kurių padėtis 
yra, bendrai paėmus, blogesnė, kaip ligoni
nėse gulinčių, nes iš savo bedarbio pašalpos 
jie aprūpinimo, tolygaus ligoninėse, negali 
susidaryti.

4. Kaip sanatorija, Gautingas buvo ir yra 
žymiai geresnėj padėtyj, net palyginus su 
kitomis ligoninėmis. Pirmiausia, ji iki 1951 
m. galo buvo IRO žinioje, tuo tarpu kai ki
tos ligoninės, pav. visos Britų zonos, buvo 
pervestos vokiečių žinion 1950 m. vasarą. 
Antra, kaip pavyzdinė DP sanatorija Gau
tingas buvo kitų didesniųjų šalpos organi
zacijų — NCWC, LWF, WCC ir kit. — ma
terialinėje globoje. Dar būtų galina pateik
ti duomenis, ką Gautinge beslgydą lietuviai 
gavo iš tų organizacijų. Trečia, Gautingo

Nu omon f s

Yra ir daugiau, kurie reikalingi 
pagalbos

Radęs TREMTIES 77 Nr. tokį skaudų 
musiskundimą Gautingo sanatorijos lietu
vių ligonių, nesusilaikau ir aš jiems nepa
reiškęs užuojautos...

Atrodytų, kad minėti ligoniai yra 
patys „nelaimingiausi“ iš visų lietuvių 
tremtnių, gyvenančių Vokietijoje, įskaitant 
kitur besigydančius ligonius ir senelius, nes 
jie jau ne šiandien skundžiasi, kad tik jie 
yra visų užmiršti, nors tame pat straipsnyje 
dėkoja Amerikos lietuviams už stambias 
aukas.

Prisipažinsiu, kad ir aš esu džiovininkas 
ir noriu paklausti savo likimo draugų, 
Gautingo sanatorijos ligonių, ar ne blogiau 
už juos jaučiasi tie ligoniai, kurie yra išmė
tyti po vieną ar po du po įvairias Vokietijos 
sanatorijas, daugumoje pačias blogiausias 
ir neturi nė kam padėkoti už stambias au
kas?

Manau, kad tokių ligonių BALFas turi 
kur kas daugiau, negu kad gydosi Gautinge. 
Tikiu, kad jis (BALFas), skirstydamas tas 
kuklias aukas, kurias jis gauna, jas skirsto 
atsižvelgdamas ir į tai, kad jūs gaunate pa
šalpas tiesioginai iš Amerikos lietuvių. Jei 
jis į tai neatsižvelgtų, elgtųsi tikrai netei
singai.

Aukų sunaudojimo teisingumo čia nelie- 
čiu. Ir man atrodo, kad jų tik menka dalelė 
pasiekia Vokietiją, neskaitant rūbų ir mais
to, kuris daugumoje susideda iš nugriebto 
pieno miltelių. Tačiau tikiu, kad kas gauta, 
tas čia paskirstoma teisingai.

Kai dėl minėtų anketų, esu jomis pil
nai patenkintas. Noriu dar pažymėti, kad 

valdyba pati pažymi, kad buvo visa eilė ge
raširdžių tautiečių, kurie betarpiai rėmė. 
Apie kitas ligonines to negalima pasakyti.

5. Nežiūrint viso to, jei mes būtumėm ga
lėję sušelpti kitose sanatorijose ir stovyklo
se esančius ligonis — viso 160 + 1444 « 
1604 — taip, kaip buvo sušelptas Gautingas, 
o jie to yra nemažiau reikalingi, mes vien 
maisto jiems per 1951 metus būtumėm turė
ję išduoti už 428.628 DM, arti pusės mili
jono. Gaila, tokių išteklių BALFas toli gra
žu neturėjo. Taigi Gautingas iš BALFo gė
rybių gavo proporcingai daugiau kaip kiti 
ligonys.

6. Savo apskaičiavimui Jūs paėmėte lai
kotarpi nuo 1951 m. liepos iki 1951 m. gruo
džio 31 d., o ne už visus metus, manau, ge 
rai žinodami, kad tai buvo kaip tik laiko
tarpis, kuomet ankstyvesnės siuntos buvo 
jau kuo ne išbaigtos skirstyti, o naujų dar 
negauta. Tokiu demagogišku metodu va
duodamasis aš pav. galėčiau išskaičiuoti, 
kad nuo 1951 m. sausio 1 d. iki liepos mėn. 
buvo išduota Gautingui vien maisto už 
18.464,04 DM arba už 41 DM ligoniui, ne
skaitant 17.200 cigarečių, rūbų ir kit. Iš to 
aukotojai galėtų padaryti visai priešingos 
išvados, nekaip Jūs siekiate.

7. Jūs labai pasipiktinę, kad pareiškime 
šalpai gauti vietos seniūnas tur|s pridėti 
savo rekomendaciją nurodydamas, ar as
muo nekenkia lietuvių tautai ar vietos lie
tuvių bendruomenei, nepriešingas Lietuvos 
Neproklausomybės ir t. t. Man nėra aišku, 
kodėl. BALFas šelpia lietuvius. Lietuvių 
bendruomenės statute pažymėta, kas negali 
būti bendruomenės nariu. Tie postulatai 
anketoje yra žodis žodin paimti iš statuto. 
Didžiulė dauguma tremtinių, kurių atsto
vai tą statutą sudarė ir priėmė, rado, kad 
tos sąlygos yra būtinos bendruomenės na
riams. Tamsta iki šiol pirmas tai neigi. Ti
kiu, kad Gautingo apylinkėje nėra tokių, 
kuriems tie klausimai būtų keblūs, bet tos 

prieš atsiguldamas sanatorijon esu buvęs 
vienos nemažos apylinkės valdybos pirmi
ninku. Tų anketų teko užpildyti nemaža ir 
nesutikau nė vieno lietuvio, kuris būtų 
reiškęs jomis nepasitenkinimą. Nors reikia 
pripažinti, kad tai didelis popierizmas, bet 
negalima nuneigti jo reikalingumo. Anketose 
esą klausimai yra labai rimti ir skirstant 
aukas reikia būtinai į juos atsižvelgti. Ma
terialinė padėtis ne visų vienoda. Tiek sto
vyklose, tiek ligoninėse. Pavyzdžiui ligo
ninėse gulį vadinamieji karo invalidai per 
mėnesį gauna po 105 DM, kai tuo tarpu pa
prasti DP tegauna 15 DM.

Paminėtini konkretūs pavyzdžiai, turį 
ryšio su anketoje keliamais klausimais, štai 
lietuvis, baigęs Lietuvoje gimnaziją ir ne 
Vokietijos pilietis, sutiktas viešoje vietoje 
į lietuvišką pasveikinimą nieko neatsako, 
nuduodamas nesuprantąs. Praėjusių metų 
rugsėjo 8 dieną vokietis, pamatęs iškeltą 
lietuvišką vėliavą, klausia jo, kodėl ji iš
kelta. Atsako, jog nieko nežinąs. O tuo tar
pu Mažosios Lietuvos lietuvis, labai silp
nai mokąs lietuviškai, būdamas Vokietijos 
piliečiu, niekuomet nevengia lietuviškai 
kalbėti. Tokių pavyzdžių galima ir daugiau 
rasti. Ar Gautingo lietuviai ligoniai, skir
stydami gautas aukas, skirtų ir tiems sa
viškiams, kurie jau dabar dėl kažkurių mo
tyvų nori nutylėti esą lietuviai. Manau, kad 
BALF, pateikdamas minėtus klausimus, 
pasielgė teisingai. Tikiu, kad ir Amerikos 
lietuviai teaukoja tik lietuviams, bet ne 
tiems, kurie nenori lietuviais prisipažinti.

Bartininkietis. 

anketos taikomos ne vien Gautingui, o tūk
stančiams, kurie nori būti lietuvių auko
mis šelpiami. Tat kam tas gautinginiškių 
susirūpinimas.

8. Visa tai yra geriausias pavyzdys, kaip 
yra reikalinga centralizuoti šalpą, nes šiaip 
aukotojai, kartais ir be blogos valios, leng
vai gali būti suklaidinti, ir paramos gautų 
tik tie, kurie sugebėtų savo vargus kuo pla
čiau apskelbti, gi šimtai kitų mažiau gabių 
liktų be nieko. Gi kas dėl anketų spausdini
mo ir tarnautojams išlaidų, palikime spręs
ti tai tiems, kurie vieni turi teisę, būtent 
patiems aukotojams. Jie taip pat nemažiau 
suinteresuoti, kad tos išlaidos būtų gali
mai mažesnės.

9. Rašote, kad didžiausias Jūsų prašymas 
į rėmėjus yra būti šelpiamiems atskirai ir 
specialiai Jums skirtomis aukomis. Nema
nau, kad kas tam norėtų prieštarauti ar 
drausti. Bet tikriausiai sutiksite, kad tokiu 
atveju iš BALF paramos Jums nepriklau

Po kelionės Amerikoje galimas
kelias

Trys lietuviai, praėjusią vasarą iš Lietu
vos Baltijos jūra pasiekusieji laisvąjį Vaka
rų pasaulį, šiais metais Vasario 16-sios išva
karėse pasiekė Ameriką. Tačiau jie tebuvo 
gavę laikinas vizas, galiojančias iki šių me
tų birželio 5 dienos. Vienas JAV kongreso 
narys įnešė bilių, kad trims lietuviams bū
tų leista Amerikoje apsigyventi. Po to tasai 
senatorius buvo įjungtas į komisiją Katyno 
žudynėms tirti. Pastaruoju metu ši komisija 
lankėsi Vokietijoje. Iki šiol JAV kongrese 
pateiktasis bilius nesvarstytas. Ir neatrodo, 
kad prieš vasaros atstostogas jis galėtų būti 
svarstomas. Trys lietuviai, šiuo metu lanką 
Amerikos lietuvių kolonijas, susirūpinę, ar 
neteks jiems grįžti Europon. TREMTIES re
daktoriui rašytame laiške vienas iš trijų, 
kpt. Lionginas Kublickas, sako:

„Ir toliau važinėjame po Ameriką. Ap
lankėme šiuos didesniuosius miestus, ne
skaitant eilės mažų: New Yorką, Vašingto
ną, Baltimore, Čikagą, Omahą, Rockfordą, 
Detroitą, Cleveiandą, Springfield, Daytoną, 
Pitsburgą. Iki birželio 29 dienos dar tikrai 
lankysimės po Amerikos lietuvių kolonijas. 
Vėliau nežinia kur teks pasukti“.

Tikėtina, kad vis dėlto šiems trims lietu
viams bus sudarytos sąlygos įsikurti Ame
rikoje. Negi jiems, po kelionės po Ameriką, 
reikėtų daryti kelią atgal?

♦
„TREMTIES“ LEIDIMAS YRA JOS SKAI
TYTOJŲ RANKOSE. LAIKU NEATSI- 
SKAITYMAS YRA SUDARYMAS SUN
KINANČIŲ SĄLYGŲ LAIKRAŠČIUI 
LEISTI.

*

Patikslinama informacija
TREMTIES 77 Nr. buvo pateikta su
glausta informacija apie Wehnen sto
vyklai suteikimą lietuvių stovyklos tei
sių. Wehnen Lietuvių Kolinljos pirmi
ninkas V. Narbutas minėtą informaciją 
prašo šiaip patiklinti:

„S. m. kovo 28d. Wehnen liet, stovykloje 
buvo suruoštas vokiečių-lietuvių pobūvis. Į 
šį pobūvį apsilankė Oldenburgo Apygardos 
aukšti vokiečių pareigūnai su poniomis ir 
Olandijos, Danijos, Šveicarijos, Prancūzi
jos, Amerikos ir Brazilijos tuo metu Olden- 
burge buvę Valstybių pareigūnai.

Kuklios kavutės metu, Ministerio Patarė
jas p. R o s s paskelbė Wehnen stovyklai 
Ammerlando Lietuvių Kolonijos pripažini
mą su jos centru Wehnen ir oficialiai 

sytų, nes jei dar ir į BALF paramą būtų 
pretenduojama, tat būtų pernelyg didelė 
skriauda ir neteisybė atžvilgiu kitų ligonių 
ir paramos reikalingųjų, kurie tiesioginių 
globėjų neturi Ir tik iš BALFo gali paramos 
tikėtis. Nors ir rašote, kad Gauting Apy
linkės Valdyba turi didesni pasitikėjimą 
kaip BALFas, bet aš turiu pagrindo abe
joti, ar tikrai jau Valdyba buvo visų apy
linkės narių įgaliota tokius pareiškimus 
spaudoje padaryti ir tokius pageidavimus 
pareikšti. Todėl, išvengti galimiems nesusi
pratimams, prašau supažindinti visus apy
linkės narius su Šio mano laiško turiniu, ir 
pranešti BALF Centro žiniai:

a) Ar Gautingo apylinkės nariai buvo 
Valdybos painformuoti, kiek jie tikrenybė
je per BALFą yra paramos gavę,

b) Ar Apylinkės nariai pilnai pritaria mi
nėtam Valdybos pareiškimui spaudoje, ir 
jei ne visi, tai kiek.

Pr. ZUNDE, BALFo įgaliotinis.

atgal?
įteikė tos kolonijos Valdybos Pirmininkui 
Narbutui antspaudą su Liet. Valstyb. Vy
čiu ir vokiečių-lietuvių tekstu:„Ammerlan
do Lietuvių Kolonijos Valdyba“.

Šia proga buvo suruošta parodėlė, ku
rioje išstatyta virš 150 eksponatų. Gerbia
mieji svečiai su ypatingu atydumu išstaty
tus eksponatus apžiūrėjo ir su mūsų tauti
niais išdirbiniais susipažino.

Dėl šio pobūvio ir parodėlės vietos vo
kiečių laikraščiuose buvo patalpinti labai 
palankūs lietuviams atsiliepimai ir įdėtos 
pobūvio ir parodėlės fotografijos.

Tai iki šiol vienintelė oficialiai pripažinta 
lietuvių kolonija Vokietijoje su šios koloni
jos Valdybos reprezentacija." 

„TREMTIS“ aukų nerenka. Ji tenori, kad 
kiekvienas skaitytojas laiku atsiskaitytų. 
Tuo pačiu jau bus talka vienintelio Vokie
tijoje laikraščio leidimui patikrinti.

& Skeveldros 0
♦

„Vyriausieji sukilimo (1926) organizato
riai ir vadai buvo. M. Krupavičius ir A. Sme
tona, visi kiti buvo tik vykdytojai. Sveikin
dami vienas kitą dėl pasisekusio perversmo, 
M. Krupavičius ir A. Smetona nuoširdžiai 
pasibučiavo“.

Gen. St. Grigaliūnas-Glovackis, 
LAIKAS, Nr. 57.

♦
„... mane nustebino: ten sėdėjo buvu

sieji Lietuvos prezidentai su svarbiausiais 
patarėjais, krikščionių demokratų ir tauti
ninkų vadais".

įgaliotas Min. B. K. Balutis.
♦

„M. Krupavičiui sveikiant naujai išrink
tąjį prezidentą ir linkėjant jam Dievo pa
galbos, stiprybės ir ištvermės ir ištiesus jam 
ranką, Ministeris Pirmininkas prof. A. Vol
demaras jų dviejų draugiškai suglaus
tas rankas suspaudė savąja, lyg simboliš
kai jungdamas didžiam Tėvynės darbui jų 
asmenyse tautininkų ir krikščionių jėgas.“

RYTAS, 1926 gruodžio 26 d.
*

„Nei šito nei kito sukilimo nesu organi
zavęs, su Smetona nesu bučiavęsis“

M. Krupavičius, DRAUGAS, 1952, Nr. 93.

Viskas kaip pamokančioje ir utilitarinėmis temomis 
ataustoje knygoje. Esą — jaunam žmogui ūkis užvis 
sveikas. Ir jaunuomenė nesigaudo didmiesčių.

Bet šį kart viskas įvyko savaip. Be kurių ten knygų.
Anelė liko pakenčiama ūkininkė. Ko gi daugiau ga

lima reikalauti iš žmogaus, pradėjusio eiti mokslus ir 
šio mokslo apnešto?

Kartais miestelyje dalyvavo vietos vaidintojų būre- 
H4e. Kaip inteligentė.

•

Ūkyje, ar, kaip žmonės kartais pavadindavo, „dva
re“ būta dviejų bernų. Jeronimo — rimtojo, ir Leonardo 
— kiek smarkesnio. Iš tiesų jie buvo du draugai. Ta 
prasme draugai, kad dirbo ilgus metus išvien ir ilgus me
tas gyveno toje pačioje vietoje. Nors charakteriai jų bu
vo skirtingi. Kas kartais kaip tik suartina žmones.

Abu tarnavo rusų kariuomenėje. Kad ir nevienu 
laiku.

Leonardas, kaip augalotesnis vyras, ir labai status, 
buvo nuskirtas į patį leibgvardijos pulką Petrapilyje. 
Tai būta šaunaus kareivio. Visi apie tai žinojo ir didžia
vos. Tiek Leonardu, tiek pačia leibgvardija.

Tik tepradėdamas tarnybą ir vos gavęs įsivilkti į ka
reiviškas kelnes, iš pagarbos namui, kur tarnavo, at
siuntė tuojau Tvirbutienei į namus savo oficialią foto
grafiją. Visos anksčiau atsiųstos iš Amerikos fotografi
jos galėjo nuvysti ir po stalgdente palįsti iš gėdos. Tai 
buvo kareivis, tai buvo fotografija!

— Neatsižiūrėsi!
Taip pasakė Tviebutienė, vieną kartą garsiai, o kiek 

kartų tik sau vienai, patylomis.
Tai buvo kareivis aukštais lakuotais batais, su šal

mu, nuo vario žibančia krūtine ir apsiuvais. Ir ant juo
do arklio! Tokio nesuvaldomo, juodo ir baisaus arklio.

Iš to išsibėgimo arklys įjojo į Tvirbutienės puošnią 
seklyčią, tiesutėliai ant komodos. Toje vietoje, kur pa
prastai buvo laikomos žmonėms parodyti visos dvaro 
brangenybės. Kas galėjo atpažinti dabar šitame šau
niame ir tiek smarkiame kareivyje andai pilką, niekuo 
nepasižymintį pusbernį. Tvirbutienė dabar jį p a m a t ė.

— Kaip kartais galima apsirikti žmonėmis! Ir — sa
vimi! — prisipažino moteris.

Bet čia įvyko vienas dalykas Po to jojimo jis įjojo 
stačiai į ponios Tviebutienės širdį Nepastebimas.

Tuo pat kartu jis bus užvaldęs ir Anelės — dar vai
ko — širdį. Anelė buvo tik pražydęs žiedas. Anelė ir 
pirma juo pasidomėdavo. Per gegužines ir įvairius dar
bo pokylius, ir šiaip. Dabar ji turėjo progos paklausti: 
„Kada gi jis pagaliau grįš?“ Tas jos riteris.

Abi moterys (jos visuomet sutardavo) zirzė, sukinė
josi ir pilies valdovui rodė naują fotografiją. Pilies val
dovui, nuolat užsiėmusiam su tuo savo amžinu „Kurjer 
Poranny“ ir, kaip tokiam, visuomet susikaupusiam.

— Eikit su tuo savo kareiviu. Toks čia man kareivis, 
popierinis!

Iš tiesų, tiek Jam vienam tetruktų išaiškinti, savo, 
šeimininko budria akim, kad kareivis visai nejojo ant 
tikro arklio. Bet „jojo“ ant — popierinio. Ir dar tokioj 
nesuvaldomoj pozoj.

Fotografijos fone buvo matyti Petrapilio admiraliteto 
bokštų smaigaliai. Iš bronzos lietas Petras Didysis — 
irgi ant arklio — bedovijąs po kojomis pasipainiojusias 
gyvates (tur būt jos taip pat turėjo reikšti ir Lietuvą). 
Visi tie elementai, kurie sudaro tikrąjį klasiškąjį Petra
pilį.

Tik priešakiniame plane kareivis-raitelis.
Kokia fotografija! Koks formatas, kokia jojiko po

vyza, koks patrauklumas!
Debesys tik ūžia virš galvos, ore, dangumi, o karei

vio arklys piestu šoka. Kas ten įžiūrės, kad kareivis 
(pilna ir išeigine uniforma) buvo pro iškirptą skylę pra
kištas paveiksle ir užsodintas ant butaforinio arklio. 
Iliuzija pilna. Bet koks įspūdis! Menas, bet ne realybė 
turi veikti žmones.

Seimininko akis daug ką pamato, kartais ir be rei
kalo. Tam ji ir šeimininko. O kartais kurių stambesnių 
dalykų visai nepamato.

Žodis tartas yra žodis. Jį atgal neatsiimsi. Kareivis 
popierinis.

Jeronimas iš kariuomenės grįžo kiek ankstėliau. Jis 
jokios fotografijos namiškiams nesiuntė. Be vieno kito 
laiško: „labai pasiilgau namų ir dienas skaičiuoju“.

Kaip daugiau statmeniškas ir bukas, rusų karinės 
administracijos Jeronimas buvo pristatytas į tvirtovės

pats šeimininkas ir visas namas. Leonardas jos arklį. 
Ką mokslas daro! Moterys irgi susigrupavo.

— Tik nepaleiskite mąn arklio į laukus, — jau ne 
vieną kartą šeimininkas buvo įspėtas dėl tų „laukų“. Iš
leistas arklys lekia visur kaip vėjas.

Visų nusistebėjimui arklys, matyt nusigandęs žmo
nių — kiek akių dabar buvo atremta į jį—išvestas oran, 
stovėjo visai ramutėliai. Kaip prideri gerai išauklėtam 
arkliui.

— Tai tau ir arklys nenuorama...
Leonardas buvo gerai nusiteikęs. Be to, dar pinigas!
Jeronimas, lyg pats dabar sumišęs, kas čia atsitiko, 

ar iš tikrųjų šio vyro galia būtų tokia didelė. Dėl atsar
gumo, be tikrųjų brizgilų, Jeronimas jojikui dar laikė 
atsarginį pavadį — virvę. Kai nereikės, kareivis' galės 
jį atsegti.

Leibgvardijos kareivis visu pilvu užšoko ant arklio.
— Ne tokiais arkliais man teko jodinėti pas carą.
Jis tvirtai laikė pavadžius. Atsegė pasaitą ir takšte

lėjo jį žemėn.
— Turėkis savo virvę!
Kai tik buvo tariamas žodis „carą“, arklys sukarpė 

ausimis. Kai kareivis, mesdamas virvinį pavadį, turėjo 
pasigraibyti apie arklio ausis, arklys apstulbo. Arklys 
nė iš vietos. *

— Tai tau jojikas... — plonai suklydo moterėlė 
gonkose.

Aišku, Jis negalėjo liktis sėdėti taip visą dieną ant 
arklio. Tai tau ne fotografijos!

— Dabar trumpai laikyk pavadžius ir užkirsk, — 
iš visos širdies patarė Jeronimas.

Leonardas trumpai laikė pavadžius. Surėžė vytele. 
Čia ir prasidėjo. Arklys kiek pačiužėjo atpakalias ir 
piestu. Lyg norėdamas atsikratyti raitelio. Leonardas 
dar smagiau sušėrė arkliui. Nė neįspėjęs, arklys visa 
jėga truktelėjo pirmyn, iškart peršokęs, vieną po kitos, 
dvi tvoras. Leonardas laikėsi. Ir tokiu pat netikslumu ir 
staigumu arklys pasuko atgal nuo kluono į... žmones. 
Padaręs kelis piruetus prie malkų rietuvės, sudėtos 
žiemai, visu svoriu numetė raitelį pamalkėje. Bet ne
užmušė. Rėpliodamas ant keturių, nuolat arklio kojų 
pasisaugodamas, Leonardas prislinko prie sodo ir ap- 
glušo. Glėbyje laikė pliauską.

artileriją. Per tas artilerijas jis tiek Gardine ir apy
linkėse buvo pritrankytas, tarytum dar daugiau sudribo 
į strėnas. Atrodė vis lyg palaidais trinyčiais vilkįs. Ko
kias čia fotografijas siųsi. Darbininku buvęs, darbininku 
būsi.

Sugrįžęs į „namus“, Jeronimas tuojau stojo į darbą, 
tarytum tų trijų metų tarpo ir nebuvo. Vieno tik darbo 
jis negalėjo įveikti. Jis turėjo vozotis su bajoro Tvir- 
buto užsistovėjusiu žirgu. O šiam lyg kas padus bus 
padegęs. Ar per daug prišertas buvo. Iš arklidės nė iš 
vietos, o išėjęs — kaip viesulas. Nesugaudomas po* lau
kus. Tai tarp ko kito. Visi kiti reikalai sekėsi gerai

Žymiai vėliau iš didelio miesto ir Leonardas grįžo. 
Visų susidomėjimo centras. Jis dabar kalbėjo rusiškai, 
vartodamas kelis rusų kalbos skiemenis ir visokiausiai 
juos laužydamas. Jeronimas, kad ir tvirčiau buvo pri
sirinkęs rusiškų balsų, grįžęs jau iš pirmos dienos kal
bėjo, kaip buvęs, kaimiškai.

Per miestelį Leonardas visa išeigine uniforma žengė. 
Miestelio žydai apstulpo.

Nemie pasitikti Leonardo išėjo visi, su šeimininku 
priešakyje. Tai buvo laimė ir garbė tiems namams.

Susitikę, Jeronimas ir Leonardas, miestelyje drau
giškai išgėrė po alų. Kitą, atmieštą limonadu ir susti
printą druska, kad alus virtų. Tokia kompozicija drau
gystei atgaivinti tinka.

Kai gėrė alų, Jeronimas juokėsi ir sakė Leonardui:
— Aš tau duosiu pusę rublio, jei tu užlipsi ant pono 

arklio ir pajodinėsi juo.
— O aš tau duosiu visą rublį (šiuo tarpu jis jo ne

turėjo, jis grįžo visai be lėšų) — jeigu aš nepajodinėsiu. 
Arklys mane permato.

— Bet neklauso.
Į kurią dieną, jau būdamas namie ir imąs ūkyje ap

siprasti, Leonardas išsiplovė smagesnę vytelę.
— Tokio čia ir arklio.
— O aš tau sakau, pasisaugok to bestijos... Didžiai 

pasileidęs, bet mėsai gi arklio neparduos!. Dar į ratus, 
su kitu nuolaidesnių, dar dar... Tik vadžias laikyk! Bet 
joti — ne! Tarytum jam parako po uodega būtų kas 
padegęs.

— Man sakai...
Arklys paruoštas ceremonijai. Scenos išėjo žiūrėti

5



Nf . ?8 1952. V. 16

Tremties prenumeravimo si sąlygos:
TREMTIS išeina kartą | mėnesi. * Prenumerata Vokietijoje pusei metų 
4 DM. 3 mėn. 2,2 DM. ♦ Atskiro numerio kaina 85 Pf. * Pre n u m era t a 
kitur: Anglijoje pusei metų 16 tarptautinių kuponų, 3 mėn. 9 tarp, kuponai (už
sisakoma tiesioginiai per leidyklą). ♦ Australijoje pusei metų 12sil., 3 mėn. 
7 šii. ♦ Amerikoje ir kitose šalyse Pusei metų 1 dol. ♦ Užsisakoma 
TREMTIES atstovybėse arba tiesiog per leidyklą šiuo adresu: TREMTIS, (18b) 
Memmingen, Postfach 2, Germany. ★ Skelbimai: iki 15 žodžių 2,5 DM. Svei
kinimai ir užuojautos 5 DM. Neapmokėti skelbiami nespausdinami. ♦ Rankraš
čiai taisomi redakcijos nuožiūra, nesunaudoti negrąžinami. ♦ Honoraras 
nemokamas. * Už atspausdintus straipsnius atsakomybės imasi TREMTIES 

redaktorius.

Galės mokytis ir gimtosios kalbos, bet jeigu.
Vakarų Vokietijos vyriausybė išaiškino, 

kad steigtinos užsieniečių tremtinių, pali
kusių Vokietijoje, vaikams mokyklos su dė
stomąją vokiečių kalba ten, kur susidaro 
pakankamas mokinių skaičius. Tokiose 
mokyklose visi dalykai būtų dėstomi vokie
čių kalba. Tik tikyba, esant mokytojui, ga
lėtų būti dėstoma gimtąja kalba. Taip pat 
galimos gimtosios kalbos pamokos, esant 
mokytojui. Jau dabar kai kuriose stovyklos 
tokios mokyklos veikia. Eilėje stovyklų už
sieniečių vaikams mokyklos numatytos ati
daryti.

šitoks nutarimas sveikintinas, ypač tuo 
atveju, jei iš tiesų kitataučių užsieniečių 
vaikams, imant didžiumos mastu, susidary
tų sąlygos lankyti mokyklas vokiečių dė
stomąją kalba, kuriose tačiau būtų gimto
sios kalbos pamokos.

žiūrint i esamą realybę nedaug kas lietu
vių vaikų, atrodo, galės pasinaudoti tokių 
mokyklų lankymu. Lietuviai Vakarų Vo
kietijoje tiek yra išsklaidyti, kad fnaža te

TREMTIES INFORMACIJA
Rusijos taigose mirė Mažosios Lietuvos 

kultūrininkas.
Iš patikimų šaltinių patirtomis žiniomis 

šių metų kovo 3 dieną Altajuje mirė žino
mas Mažosios Lietuvos kultūrininkas dai
lininkas Adomas Brakas. Velionis, Klaipė
dą užėmus vokiečiams, persikėlė gyventi į 
Kauną. Pirmosios sovietų okupacijos įvyk
dytų trėmimų metu buvo suimtas ir, kaip 
vėliau buvo patirta, ištremtas Altajaus sri
tim. Šiais metais balandžio mėnesį Adomui 
Brokui suėjo 66 metai amžiaus.

Ir Rytų Vokietijoje persekiojami laiškų 
gavėjai

Vokiečių spauda pateikia informacijų 
apie Rytų Vokietijoje sovietų patvarkymais 
įrengimą korespondenciją sekančių ištaigų. 
Ypač tikrinama korespondencija, gaunama 
iš Vakarų Vokietijos. Jei Rytų Vokietijos 
„valdovams“ pasirodo laiškuose kas nepri
imtino, tokie laiškai fotografuojami. Taip 
pat tikrinamos ir iškarpos iš Vakarų Vo
kietijoje išeinančios spaudos, siunčiamos 
pažįstamiems, gyvenantiems Rytų Vokieti
joje. Yra jau atsitikimų, kad koresponden
cijos gavėjai buvo nubausti po dvejus mė
tos kalėjimo.

Užsieniečiams pasų reikalą. Praėjusį ru
denį buvo informuoti TREMTIES skaityto
jai apie vokiečių {staigų nuosprendį Vokie
tijoje gyvenantiems užsieniečiams tremti
niams, vietoje lig šiol turėtų kennkarčių, iš
duoti vadinamuosius kelionių pasus (Reise- 
pass). Dabar vokiečių įstaigos pakartotinai 
informuoja, kad paskutinis terminas nau
jiems asmens dokumentams išsiimti yra šių 
metų birželio 1 diena. Taip pat pažymima, 
jog pagaliau apsispręsta išduodant naujuo
sius asmens dokumentus tiems užsienie
čiams įrašyti jų kraštų pilietybę, kurių lig 
šiol turėtuose asmens dokumentuose buvo 
nustatyta tautybė arba jai jrodyti turi ku
riuos kitus dokumentus. Gi tie užsieniečiai, 
kurių tautybė nenustatyta, naujuose doku
mentuose bus atžymimi kaip „bevalsty- 
biai“. x

Pažymėtina, kad išsiimant naujuosius as
mens dokumentus reikalingas sumokėti 
atitinkamas mokestis. Tačiau gauną bedar
bio pašalpą, padavę atitinkamus pareiški
mus, gali būti nuo tokio mokesčio atleidžia
mi. Kur reikalinga paduoti pareiškimus, in
formacijų suteikia asmens dokumentus iš
duodančios įstaigos.

Daugiau stojančių į darbo kuopas. Pasku-. 
tiniu metu žymiai sumažėjus galimybėms 
emigruoti, ypač į Ameriką, pasitaiko dau
giau pareiškiančių noro stoti į darbo bei 
sargybų kuopas, ypač iš stovyklose gyve
nančių tarpo.

Tiria sąlygas valkų poilsiui Lietuvių Sie
lovados Tvarkytojas Vokietijoje, Tėvas

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai,
Paketsikeilė adresas.

TREMTIES atstovybės Detroite, USA, 
adresas pasikeitė ir nuo šiol kreipiantis at- 
stovybėn rašyti:
Wr. VI. Pauža,

1906—25th Str.
Detroit 16, Mich., USA.

Vokietijos lietuvių bendruomenės vado
vybės adresas.

Pranešama, kad naujas PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos adresas (angliškai rašyti: 
iHhuanian National Committee, vokiškai; 

galima turėti vilčių apie jų vaikams moky
klų atidarymo galimybę vokiečių dėstomą
ją kalba, kur būtų galimos ir lietuvių kal
bos pamokos.

Norint pasinaudoti šia galimybe, prieš tai 
tektų dėti pastangų lietuvius suburti di
desnėmis kolonijomis. Tačiau šia linkme 
pastangų PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
dėjo ir tebededa, tik vis be pasėkų.

Tad atsiduriama padėtyje, jog pagal vo
kiečių vyriausybės išaiškinimus būtų gali
ma turėti kiek lengvinančias sąlygas vaikų 
mokymo atžvilgiu (kad ir vokiečių kalba 
mokykla, tačiau kurioje būtų galima turėti 
pastovias gimtosios kalbos ir tikybos gim
tąja kalba pamokas, turėtų daug pirmeny
bių, palyginus grynai svetima mokykla), 
tačiau susiduriama su sunkiai įgalimu kliu
viniu susitelkti | didesnes kolonijas, kad, 
esant mokinių pakankamam skaičiui, būtų 
galima pasinaudoti vargu bau pasiekiama 
galimybe. O jei ir pasiekiama, tai jau tik 
išimtinais atvejais.

Bermatonis, deda pastangų vasaros metu 
sudaryti sąlygas lietuvių tremtinių vaikams 
suruošti stovyklą, kur jie galėtų pailsėti ir 
tarpusavyje pabendrauti. Ankstesniais me
tais Tėvo Bernatonio pastangomis tokiam 
stovyklavimui sąlygos buvo sudarytos.

Paskutinieji lietuviai imigrantai Ameriko
je. Balandžio 12 d. New Yorko uostą pasie
kė paskutinis transportas tremtinių, nuvy
kusių pagal DP bilių. Iš viso nuo 1948 metų 
spalio 30 d. iki DP biliaus galijimui pasi
baigiant Ameriką pasiekė 339 000 tremtinių, 
jų tarpe 27 114 lietuvių. Kiekvieno tremti
nio įkurdinimas Amerikai atsiėjo 300 dol., 
arba kiekvienas amerikietis šiam reikalui 
turėjo sumokėti po 1,93 dolerio.

♦ Balandžio 4 d. Liibecke, Siaurės Vo
kietijoje, įsteigta Mažlietuvių Tėviškės 
Mylėtojų Draugija, vokiškai vadinama 
Kleinlitauischer Heimatverein, nepolitinio 
pobūdžio organizacija tautinei sąmonei ir 
prisirišimui prie savojo krašto ugdyti. Ji 
registruojama vokiečių įstaigose ir apims 
tiek jaunimą, tiek ir suaugusius.

„TREMTIES" bičiuliai, iki šiol neatsiskai- 
čiusieji už laikraštį, maloniai prašomi tatai 
padaryti, nes kiekvienas laiku atliktas atsi
skaitymas yra kartu lengvinimas gana sun
kių leidimo sąlygų.

Pa tikslinimas
TREMTIES 77 Nr. atspausdintame 

straipsnyje „Lietuvos atstatymo keliai ir 
koncepcijos", jį perrašant mašinėle, Iškritus 
vienam sakiniui, buvo klek nutolta nuo pa
teiktos citatos minties (žiūr. TREMTIES 77 
Nr. 2 pusi, minėto straipsnio 1 skilties 4-tą 
pastraipą).

Tatai patikslinama pažodžiui, patelkiant 
citatą iš JAV užsienio reikalų tarnybos lei
dinio taip, kaip ji pateikta str. autoriaus:

,J. A. Valstybės ir Britanija pažadėjo 
remti Sovietų reikalavimą (Karaliaučius ir 
sritis) priskirti S. Rusijai taikos konferenci
joje. Šitoks pažadas pastatė J. A. Valstybes 
į pusėtinai kebllą-nejaukią (queer) padėtį, 
jeigu nepasiryžti pripažinti Baltijos valsty
bes Sovietų respublikai (šis sakinys per ap- 
sižiūrėjimą perrašant nebuvo įrašytas. 
Red.). Rytų Prūsija prisiglaudžia Sovietų 
Unijai tiktai, jeigu Lietuva, kurią JA Val
stybės dar pripažįsta kaipo nepriklausomą 
valstybę, buvo laikoma dalimi Sovietų Są
jungos".

Tokiai situacijai (čia pateikiamas auto
riaus samprotavimas, kuriuo palydima tik 
pateiktoji citata. Red.) esant protestas mū
sų veiksnių būtų galėjęs turėti pasiseki
mų ..

Be to, surenkant enciklopedijos „La
rousse" pavadinimą buvo klaidingai su
rinkta (Laronsce).

Įsibrovusieji netikslumai įneštais papil
dymais atitaisomi. Red.

Litauisches Zentralkomitee) yra sekantis:
Hegelstr. 6
(20a) Hannover-Kleefeld,

Western Germany

PAIEŠKOMI GIMINĖS
Jurgis Rastenis, gyv. Čikagoje, ieško savo 

brolių Martyno ir Anupo Rastenių, arba jų 
vaikų. Ieškomieji arba žiną ieškomųjų 
adresus bei turį apie juos žinių prašomi 
pranešti:

Mr. Jurgis Rastenis,
4607 So Rockwell St.,
Chicago 32, UL, USA.

Lietuvos diplomatus reikia remti, 
o ne su jais tartis

(Brtasakymų tąsa iš 2 pusi.)
Rašo Lietuvoje buvęs teismo tarnauto
jas, gyvenąs Anglijoje:

Visuomenės pastangos nuteikti Vliką su
sitarti su Lietuvos Diplomatijos Šefu jau 
pradeda atsiduoti įgrisimu ir eilinį žmogų 
verčia kartais net kiek kiečiau išsitarti.

Tiesa, ne visas Vlikas šiame reikale kal
tas, bet tik krikščioniškos grupės, esančios 
neabejotinoj M. Krupavičiaus įtakoj. Vliką 
nebent tiek būtų galima pakaltinti, kad jis 
taip nevykusiai susiorganizavo ir, nesiim- 
damas energingų žygių persitvarkyti, nie
kais paverčia visas savo pastangas.

Dėl paties susitarimo tiek tebūtų galima 
pasakyti. Krikščionių grupes sudaro ne ko
kie nors naujokai politikoje, bet dažniau
siai žilagalviai politikai. Jeigu po tiek pa
stangų rasti kalbą su L. D. šie joms (pastan
goms) nepritaria, tai jeigu kartą, visuome
nės spaudžiamas, Vlikas pagaliau vėl su
tiktų tartis ir susitartų dėl bendradarbia
vimo, tai ir tuo atveju nebūtų nuoširdaus 
sutarimo, o tuo pačiu ir realios naudos iŠ 
tokio sutarimo.

Pasvarstytina, ar toks sutarimas yra jau 
taip mirtinai mums reikalingas. Gerai ži
noma, kad fiziniame Lietuvos vadovavime 
Vlikas negali suvaidinti jokio vaidmens. Gi 
politinėje srityje, nebūdamas niekeno pri
pažintas, taip pat nieko konkretesnio nega
li padaryti. Belieka Vliko vaidmuo tiktai 
moraliu požiūriu. Sis vaidmuo galėtų būti 
labai žymus, jei vyrautų nuoširdus (ne pri
verstinis) bendradarbiavimas. Nesant susi
tarimo, Vliko vaidmuo, pagrečiui su Lietuv. 
Diplomat. Šefu varstant įvairių aukštų as
menų ar įstaigų duris, jokios garbės netei
kia. Be to, toji nesantarmė dar iššaukia la
bai nemalonią reakciją ir mūsų pačių tar
pe. Atstovauti Lietuvą politinėje srityje tu
rime visą eilę patyrusių ir patikimų diplo
matų, su Diplomatijos šefu, plataus mąsto 
diplomatu S. Lozoraičiu.

Dėl to kyla klausimas, kuriems galams 
mums eikvoti tiek brangios energijos, sie
kiant to susitarimo, kuris tėra formalaus 
pobūdžio. Ar ne tikslingiau mums butų 
mesti tų vėjų gaudymą, kuris tik kai kam

Nesiskaito su Lietuvos pasais
Šveicarijos vyriausybės nutarimu, kurio 

tekstas neskelbiamas, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos piliečiai laikomi be pilietybės ir ne
turį dokumentų (schriftenlos). Faktiškai šie 
dokumentai (pasai) yra toleruojami ir lai
komi policijos įstaigose. Jei kas pageidau
ja lietuvišku pasu iš Šveicarijos išvykta, 
šveicarų įstaigos vizuoja. Šveicarų įstaigos 
neįsako, bet pataria išsiimti Titre de 
Voyage. Su šveicarų Titre de Voyage gau
namos visų kraštų vizos greit ir lengvai. 
Turį šveicarų Titre de Voyage jo galiojimo 
ribose gali išvykti ir sugrįžti į Šveicariją 
be jokių vizų ir tuo pačiu yra sulygintas su 
Šveicarijos piliečiu. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pasų nevizuoja Prancūzija, Italija, 
Olandija, Belgija. Atskirais atvejais, po pa
darytų Romoj užs. reik, m-joje žygių, su 
specialiu leidimu buvo lietuviški pasai vi
zuoti. Prancūzų, olandų ir belgų konsula
tai, gavę iš savo ministerijų specialius lei
dimus, išrašė atskirus Laisser-passer, ku
riais galima buvo į tuos kraštus vykti arba 
tranzitu keliauti. JAV liet, pasus vizuoja, 
jei jie galioja bent vieneriems metams ir 
turi vizas sugrįžti į gyvenamą kraštą. Vo
kietijos konsulatas vizuoja Pabaltijo val
stybių pasus. Austrijos konsulatas nevi
zuoja ir neišrašo Laisser-passer. Ne Šveica
rijoj gyvenančių Lietuvos piliečių pasus 
šveicarų konsulatai vizuoja, bet kiekvienu 
atveju atsiklausia užs. reik, m-jos ir centr. 
policijos Bergyventi leidimą ir į tą kraštą

Anglijoje Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjunga, leidžianti savaitraštį Britanijos 
Lietuvis“, vykdo aukų telkimo vajų nuo
savai spaustuvei įsigyti, kad tuo būdu pa
lengvinus sąlygas savai spaudai išsilaikyti.

Kanadoje pagaliau, po per dvejis metus 
nutysusių diskusijų, prieita prie Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos atstovų 
rinkimų.

♦ Iki šiol Kanadoje išėjo trys laikraš
čiai (neskaitant komunistų leidžiamo): „Ne
priklausomoji Lietuva", „Tėviškės Žibu
riai" ir „Laisvoji Lietuva", kuriai pagre
čiui, organizacinio skilimo pasėkoje, išleista 
„Laisvosios Lietuvos Informacija“.

Amerikoje lietuvių kolonijas ir toliau 
lanko praėjusiais metais iš Lietuvos pabė
gusieji trjls žvejai. Jų vienas, Grišmanaus- 
kas, parašė knygą „Tolimieji Kvadaratai“.

♦ Balandžio 25 dieną sukako 40 metų 
nuo Amerikos lietuvių jaunimo organizaci
jos „Vyčiai“ įsikūrimo.

Belgijoje leidžiamas kas dvi svaiti rota
torinis laikraštis „Gimtoji Šalis“ buvo ma
nyta prijungti prie „Britanijos Lietuvio“, 
jin įvedant Belgijos lietuviams atskirą sky
rių. Tačiau didžiumai skaitytojų pasisakius 
už tolimesnį „Gimtosios Šalies“ leidimą, ap
sispręsta „Gimtąją Salį“ ir toliau leisti, ne 
atsižvelgiant į Belgijoje dėl emigracijos, 
ypač Kanadon, lietuvių sumažėjimą.

Australijoje įvesti nauji veržymai įvežti 
knygoms svetimomis kalbomis. Sis naujas 
patvarkymas apsunkins Australijon lietu
viškų knygų siuntimą. Didesniais kiekiais, 
paketais, kaip iki šiol, knygų siuntimas 
varžomas. Be trukdymų knygos tuo tarpu 
tegalima siųsti pavieniui atskiriems užsa
kytojams.

Brazilijoje kovo mėnesį buvo surengta 

augina ragus, ir telkti jėgas, moraliai pa
laikant ir remiant taip reikalingus mūsų 
diplomatus, kurie yra valstybės tęstinumo 
vienas iš pagrindų. Kokia nesąmone skam
ba kalbos apie susitarimus/bandymus di
plomatus velti į kažkokias painiavas, vieto
je rėmus jų darbą.

Dėl Vliko veiklos. Jei Vlikas tikisi ką ge
ro padaryti Lietuvos laisvinimo darbe — 
labai prašom. Už tai Lietuva jam bus dė
kinga. Bet ligšiolinė jo veikla yra žemiau 
kritikos. Vietoje savųjų tarpe ugdžius vie
nybė, pats Vlikas suskilo i dvi dalis. Pagre
čiui vyksta skilimas ir mūsų visuomenėje.

Vlike bandymas nepripažinti Lietuvos 
Diplomatijos Sėjo, o tik diplomatus, yra 
aiški pastanga skaldomąjį elementą įnešti 
ir lietuvių diplomatų tarpe.

Dabartinė Vliko veikla nedaro Lietuvos 
vadavimo įspūdžio, bet ji primena vaidybą 
buvusios Lietuvos politinės tragikomedijos 
prologo. Kadangi ta tragikomedija buvo 
negeistina, tad tą prologą dabar tektų pa
keisti epilogu ir ieškoti kelių naujai bū
simos Lietuvos valstybės santvarkai, ku
rioje politinės rietenos sumažėtų iki mini
mumo. Jeigu Vlikas arba, tikriau sakant, 
šių nesusipratimų autorius M. Krupavičius, 
— nepripažindamas Diplomatijos Šefo, su 
kuriuo kitų šalių institucijos daugiau skai
tosi, negu su pačiu Vliku, — nori vaidinti 
tą šaunų kareivėlį, kuris tik vienas ėjo į 
taktą, kada visa kuopa to takto nesilaikė, 
tai jam ir neturi būti trukdoma, nes iš sa
vęs pasijuokti niekam neturėtų būti drau
džiama. A. Garbauskas.

ELTOS KRONIKA
♦ Iš JAV pranešama, kad prof. J. Ka

minsko susirgimas pasirodė esąs rimtesnio 
pobūdžio, dėl to jo grįžimas į Europą už
sitęsia (IT).

♦ Birželio išvežimams iš Lietuvos pami
nėti VT yra nusistačiusi išleisti vokiečių 
kalba dienos liūdesiui pritaikytą atsišauki
mą apie genocidą ir jį^ paskleisti tarp vo
kiečių politikų, spaudos, radijų ir visuome
nės. Šiemet išvežimų sukaktį norima pla
čiau paminėti ypač tarp svetimųjų. Daug 
kur tie minėjimai rengiami visų pabaltic- 
Čių drauge (IT).

sugrįžti vizą. Diplomatinius pasus vizuoja, 
duodami diplomatines arba kurtuazijos vi
zas. VLIKas daro žygių pasų reikalui pa
gerinti. ELTA,
■■■■■■■■■■■a

TREMTIES ATSAKYMAI
Mr. P. Meilui Čikagoje: Tamstos siųstas 

skelbimas spausdinamas. Laiškas persiųs
tas PLB Vokietijos Valdybai.

Mr. V. Manomaičiui, Anglijoje: Tamstos 
siųstos prenumerata TREMČIAI yra guta. 
Ačiū.

Mr. Keršiui, Anglijoje: Tamstos per 
VENTĄ siųstas TREMTIES leidyklos išleis
toms R. Spalio novelėms „Didžiosios Atgai
los užsakymas gautas ir knyga Tamstos 
adresu išsiųsta.

Mr. K. Lisauskui Australijoje: Tamstos 
nurodymu adresu TREMTIS pradėta siun
tinėti pradedant 77 Nr. Sėkmės įsikuriant 
naujoje šalyje! Tamstos prenumerata 
TREMČIAI už šių metų pirmąjį pusmetį 
yra apmokėta.

Kodėl Kanadoje TREMTIES leidiniai 
brangesni, negu Amerikoje? Toks klausi
mas vieno TREMTIES Bičiulio pasiekė re
dakciją. Iš tiesų Kanadoje TREMTIES lei
diniai K) procentų pardavinėjami brangiau, 
negu Amerikoje. Pirma, dėl to, kad Kanadą 
pasiekusi kiekviena knyga apmuitiname ir 
už jos įvežimą reikalinga atstovui sumokėti 
muitą. Antra, tam tikro skirtumo susidaro 
pinigų (Amerikos ir Kanados) vertės santy
kyje. Tai ir yra priežastys, knygos kainą 
pakeliančios 10 procentų.

pirmoji Lietuvos tautodailės ir lietuvių dai
lininkų kūrinių paroda, sukėlusi ne tik Sao 
Paule gyvenančių lietuvių, bet ir brazilų 
gyvą susidomėjimą. Dail. Stančikaitė buvo 
išstačius! 170 paveikslų, dail. A. Kairys 57, 
M. Ivanauskas 20 ir Kasperavičius 3. Be to, 
buvo gausus lietuvių tautodailės skyrius.

T remties
JAV:

Mr. A. Biliūnas
5125 So La Crosse Ave, 

Chicago 38, 111.
Mr. W. Stuogis 

1037 Darrow Ave, 
Evanston, IU.

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

Mr. Jonas C ė s n a
212 — E. HMnois Ave, 
St. Charles, lit

Australijoje:
Mr. P. Lukošiūnas

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

Mr. J. Glusauskas 
35 Cator Str., 
West Hlndmarsh, 
Adelaide. S.A.

Argentinoje:
Sr. L. Kančauskas

ri dar visą eilę malonių talkininkų JAV: 
Mr. J. Jašinskas So Bostone, Mr. J. Cicėnas 
Omaha, Mr. Pr. ’ Pravilionis Rockforde, 
Mr. VI. Petrauskas Wankegau. kurie tal
kina ypač knygų paskleidime. Per juos

Calle Paso de Burgos 1783. vietoje TREMTIES Bičiuliai gali įsigyti bei 
Avellaneda, Buenos Aire s. užsisakyti naujausius TREMTIES leidinius.

Keliais 
sakiniais

Abipusė gynyba. Atlanto Pakto Taryba 
priėmė nutarimą, kuriame sakoma, jog At
lanto Pakto valstybės įsipareigoja užpuoli
mo atveju ginti Vakarų Vokietiją, jei V. 
Vokietija iš savo pusės įsipareigos užpuoli
mo atveju teikti karinę paramą kiekvienai 
užpultai Atlanto Pakto valstybei.

Mirė žymi pedagogė Montessori. Sulau
kusi 81 metus amžiaus Olandijoje gegužės 7 
d. mirė žymioji pedagogė Montessori. Ji 
buvo pirmoji moteris, Italijoje 1896 metais 
apygynusi medicinos daktarės laipsnį. Vė
liau visame pasaulyje išgarsėjo savo vardo 
(Montessori) vaikų namais, kuriuose buvo 
vadovaujamasi nauju auklėjimo metodu, 
vengiant vaikų auklėjime vartoti prievartą.

„Kaip jums ten einasi? ..." — Tam tikros 
įtampos tarp britų ir amerikiečių įnešė vie
no amerikiečių laivo lėktuvnešio, esančio 
Viduržemio jūroje, per radiją pateiktas 
klausimas britų seno tipo kreiserio įgulai. 
Amerikiečių laivas, įplaukdamas Maltos 
uos ta n, iš tolo pastebėjęs vienintelį britų 
kreiserį. Iš amerikiečių laivo buvę per ra
diją funkuota: „Alo, kaip ten einasi jums, 
pasaulyje antroje vietoje stovinčiai jūrų 
pajėgai?“. Iš britų laivo buvę atsakyta: 
„Ačiū, gerai. O kaip einasi antroje vietoje 
gerumu stovinčiai pajėgai?“

Iš Korėjos Europon. Gen. Eisenhoverim 
pasitraukus iš Atlanto Pakto karinių pajė
gų vado posto, jo vieton paskirtas gen. 
Ridgway, paskutiniu laiku Korėjo vadova
vęs Jungtinių Tautų karinėms pajėgoms. 
Gen. Rigdway paskyrus Siaurės Atlanto 
Pakto karinių pajėgų vadu, jo vieton, Ko
rėjoje vadovauti JT karinėms pajėgoms 
paskirtas gen. Clark, kuriam daroma 
priekaištų, jog dėl jo kaltės buvusio 
karo metais Italijoje buvo daug paaukota 
amerikiečių karių gyvybių.

Nori atsijauninti užperintais kiaušiniais. 
Paskutiniu metu Vakarų Vokietijoje mados 
šūkiu tapo „atsijauninimas užperintais 
kiaušiniais“. Esą reikalinga gerti 9 dienas 
perintus kiaušinius, juose užsimezgusiu viš
čiuko gemalu tepti veidus, ir žmonės ma
žiausiai 10 metų atjaunės ir pagražės. Gro
žio salonai pradėjo inkubatoriuose perinti 
kiaušinius ir juos pareikalautojams (di
džiausias susidomėjimas buvo parodytas 
moterų) pardavinėti nuo 1 markės iki 3 
markių. Didmiesčių kai kuriuose restora
nuose svačiams pradėta siūlyti „atsijaunin
ti“ išgeriant užperintą kiaušinį. Galiausiai 
gydytojai pareiškė, jog nėra duomenų, kad 
užperint! kiaušiniai „atjaunintų". Priešin
gai, daugiau yra pavojaus susirgti vėžio li
ga bei kitomis užkrečiamomis ligomis. Pa
žymėtina, jog Prancūzijoje jau prieš trejus 
metus buvo įėjusi mada „atsijauninti“ už
perintais kiaušiniais, tačiau iki šiol niekas 
neatsijaunino. Gi po I-jo Pasaulinio Karo 
buvo madinga „atsijauninti“ kiniečių arba
tos grybeliu, kuris masiškai buvo augina
mas bonkose ir vartojamas grožiui bei „at- 
sijauninimui“. Ir tada niekas neatsijaunino.

Atominės bombos sprogimą galėjo matyti 
Vokietijos gyventojai. Balandžio mėnesį 
Amerikoje įvykdytas atominės bombos 
sprogdinimas Amerikos gyventojams buvo 
rodomas per televizijos siųstuvus. Sį sprog
dinimą atominės bombos galėjo matyti ir 
Vokietijos gyventojai, nes buvo rodoma fil
mų apžvalgose.

Naujas ginklas Korėjoje. Korėjos fronte 
pradėtas naudoti naujo tipo amerikiečių 
pagamintas priešlėktuvinis pabūklas, savo 
taiklumu pranešąs visus iki šiol buvusius 
priešlėktuvinius ginklus.

Ne šiaurės Ašigalyje, bet Sibire šalčiau
sia. Daugelio yra manoma, kad šalčiausia 
pasaulyje vieta turėtų būti šiaurės ašiga
lyje. Tačiau nustatyta, jog šalčiausia žemės 
rutulio vieta yra ne šiaurės ašigalyje, bet į 
šiaurę nuo jo, būtent Sibiro vietovėje Yana. 
Čia tiek šalta, kad pienas pardavinėjamas 
sušalusiame pavidale — pieno ledo gaba
lais.

Vagys paskelbė mobilizaciją ... Prieš ku
rį laiką buvo nustebinta vieno Švedijos ka
riuomenės pulko vadovybė, kai staiga pra
dėjo prisistatyti rezervo kariai, nors jie ne
buvo pašaukti. Pasirodė, kad iš pulkę seifo 
vagys, vietoje pinigus, buvo išvogę rezer
vistų šaukimui paruoštus kvietimus. Paaiš
kėjus, kad ne pinigai, vagys matomai tuos 
kvietimus suvertė paštos dėžėn. Tokiu bū
du rezervistai staiga gavo kvietimus ir pri
sistatė į kareivines.

atstovybės
Belgijoje:

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

Brazilijoje:
Sr. St Jaseliūnas,

Av. Churchill 94-11° S/1.110
R i o d e Janeiro. Brasil. 

Kanadoje:
Mr. Aug. Kuolas.

143 Claremont St.
Toronto, Ont.

Per šiuos atstovus galima užsiprenume- 
moti TREMTĮ Ir užsakyti kitus TREM
TIES Leidyklos leidinius:

1) Putino Mykolaičio žymųjį romaną 
„Altorių Šešėly“,

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

Pošvaistės".
4) R. Spalio „Didžiosios Atgai

los“. Visos knygos yra {rištos drobėje.
Kiti talkininkai: TREMTIS tu
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