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Savomis temomis

Netiesus pageidavimas
Savu laiku Vlikas buvo pavedęs teisinei 

komisijai pasisakyti dėl buv. užsienio rei
kalų ministerio Urbšio įgaliojimų min. St. 
Lozoraičiui vertingumo teisiniu požiūriu. 
Užsienio reikalų min. Urbšys, kaip žinoma, 
sovietams užimant Lietuvą, min. Lozorai
čiui suteikė Lietuvos Diplomatijos Užsie
nyje šefo titulą. Tada Vliko teisinė komi-
sija pasisakė, jog tie įgaliojimai neturį tei
sinio pagrindo...

Dabar Vliko įgaliotinis Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, V. Sidzikauskas, pavedė 
valstybinės teisės žinovui prof. Krivickui 
formuluoti amerikiečių pažiūrą į Lietuvos 
Diplomatijos Šefo instituciją. Prof. Kri
vickas ėmėsi ne tik pastudijuoti amerikie
čių pažiūras, bet ir panašius precedentus 
Jungtinių Amerikos Valstybių praktikoje. 
Profesorius manęs, kad galįs susidurti su 
neigiamais aiškinimais, tačiau buvęs nu
stebintas savo studijų rezultatu. JAV J už
sienio reikalų ministerio padarytus aktus 
žiūrima kaip į kariuomenės vado įsaky
mus karo metu. Išvadoje, ne tik neginčija
mas Lietuvos užsienio reikalų ministerio 
Urbšio telegramos teisėtumas, bet ta tele
grama suteiktais įgaliojimais įsteigtoji Lie
tuvos Diplomatijos Šefo institucija supran
tama daugiau, negu, sakysim, diplomatų 
vyresniojo sąvoka. Amerikiečių įstaigos 
pabrėžia, kad ta instititucija (Lietuvos 
Diplomatijos Šefo) yra ne koleginio pobū
džio, o visuomeninio, nes Diplomatijos Še
fui paskirti buvo tik pavaduotojai, bet ne 
kolegijos nariai. Toliau šefas reiškia ne ką 
kitą, kaip viršininką visoms savo krašto 
diplomatinėms misijoms jų reguliarios 
kompetencijos srityje. Be reguliarių užda
vinių — atstovauti valstybei ir ginti pilie
čių reikalus, šiose aplinkybėse diplomati
nės misijos turi pagrindinį uždavinį — da
ryti viską, kas reikalinga atgauti valstybės 
nepriklausomybei. •

Ir štai, tik prof. Krivickui pranešus 
VLIKo Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
įgaliotiniui V. Sidzikauskui amerikiečių 
pažiūras į Lietuvos Diplomatijos šefo insti
tuciją, tuojau pat New Yorke įvyko Vliką 
sudarančių partijų ir kovos organizacijų 
atstovų pasitarimas, kuris atitinkamame 
rašte Lietuvos įgaliotam Ministeriui Va
šingtone P. Žadeikių! išreiškia pageidavi
mą dėl Lietuvos diplomatų bendradarbia
vimo su Vliku. Kad ministeris Zadeikis, 
dalyvaudamas Lietuvos diplomatų konfe
rencijoje Londone, išreikštų šitą jų (Vliko 
grupių kaip ir centro atstovų) lūkestį.

Kiekvieną pastangą, kuria siekiama mū
sų negausių jėgų glaudinimo, kad darbas 
Lietuvos laisvinimo bare būtų sėkminges
nis, tegalima sveikinti. Tačiau tik tuo at
veju, jei ta pastanga nuoširdi, jei po ja 
neslypi kokie nors išrokavimai. To negali
ma būtų pasakyti apie minėtą grupių at
stovų raštą ministeriui Zadeikiui. Rašte 
slypi mintis nuvertinti Lietuvos Diploma
tijos Šefo instituciją, Vliką pastatant vy- 
riausibinių funkcijų aukštumoje.

Toliau sakytame rašte paminima, kuo 
būtent vadovaujasi Vlikas. Čia kaip tik 
stinga aiškumo. Tepaminėta, jog Vlikas 
vadovaujasi 1944 m. deklaracija ir kitais 
numatarimais ar sutarimais. Vienas tokių 
nutarimų yra padarytas 1945 metais Wiirz- 
burge. Pagal jį Vlikas vadovaujasi ne 1938, 
bet 1922 metų Lietuvos Konstitucija.

Nepripažįstant 1938 metų Lietuvos Kons
titucijos, tuo pačiu paneigiami ja vadovau
jantis padaryti aktai, kaip diplomatų sky
rimas, kurie tebepripažįstami visos eilės 
didžiųjų valstybių.

Sveikinant grupių pareiškimą susiprasti 
su diplomatais, tenka vis dėlto labai su
abejoti, ar tasai pareiškimas galėtų tapti į 
susipratimą vedančia gaire. Diplomatai, at
sisakę vadovautis 1938 metų konstitucija, 
tuo pačiu pakirstų paskutinį saitą, teikian
tį pagrindą užsienio valstybėms juos pri
pažinti suvereninės Lietuvos atstovais. Dėl 
to, sveikinant grupių atstovų pareikštą no
rą susiprasti su diplomatais, tenka suabe
joti jų misijos sėkmingumu. Pašalinus pa- 
reiškiman įsibrovusius vingius susiprati- 
man kelias pasidarytų daug tiesesnis.

Rengiamasi naujai repatrijacijai Lietuvoje?
Praėjusių metų pavasarį Lietuvoje buvo 

pradėti raginti registruotis vokiečiai, ten 
pokariniais metais atsiradę iš Rytprūsių 
atsiginti nuo bado. Tačiau tos registracijos 
pasėkoje ne visi vokiečiai iš Lietuvos bu
vo grąžinti Vokietijon. Tam tikrai jų da
liai pasisekė išvengti registracijos, nes vis 
dar bijojo grįžti Vokietijon, kur tikėjo te
besant badui. Kiti, ir užsiregistravę, nega
lėjo būti Vokietijon grąžinami dėl pasi
taikiusių susirgimų ar kurių kitų priežas
čių. Tokių, tiesa, atrodo nedaug bus palikę.

TREMTIS patiria, jog dabar vėl Lietu
voje vykdomas pasirengimas grąžinti nuo

Lietuvos skausmas pareigoja
Birželis kiekvienam lietuviui tremtiniui me savai tautai nudžiūvusia šaka. Lietu- mai didesniam efektui. Buvo vietų, kur

primena tragiškąjį Lietuvos likimą. Sovie
tų okupacija, ją lydėję masiniai suėmimai 
ir trėmimai į Sibiro taigas. Tie trėmimai 
nesibaigę ir šiandien. Gyvenimas svetimoje 
pastogėje vis stumia į didesnį beviltišku
mą. Aiškesnės vilties užuominų, kad mūsų 
padėtis pagerėjusi, sunku įžvelgti. Negali-
ma teigti, kad Lietuvos klausimas tarptau
tinės politikos aukštumose būtų susilau
kęs didesnio dėmesio. Ir toliau, atsitiktinė
mis progomis, teesame bandomi nuraminti 
užuojautą išreiškiančiais žodžiais. Ir šian
dien, pasauliui, rodos, jau turėjus pakan
kamai progų įsitikinti sovietų brutalumu, 
neretais atvejais Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių padėtis skirtingai vertinama, ne
gu, sakysim, vadinamųjų^satelitinlų kraštų. 
Dažnai prašosi išvados, kad Baltijos vals
tybės yra nurašytos sovietams. Žiūrėk, tai 
oficialių įstaigų atspausdintuose žemėla
piuose Lietuva ir kitų Baltijos valtybių te
ritorijos įjungtos sovietų teritorijon, tai 
kurio politiko kalboje nuskamba mintis 
apie pasaulio pasidalinimą karo išvengimo 
sąskaitom

Visa tai benamyje kelia bugščias mintis: 
— ar neteks šitaip beviltiškai lūkuriuoti, 
kaip Pirmojo Pasaulinio Karo pabėgėliams.

Iš kitos pusės, gyvenant tremtyje, vis 
aiškiau įsitikinama, kad ir čia gyvenant 
susiduriame su dideliais pavojais. Pasi
traukimu iš krašto fizinė gyvybė išgelbėta, 
bet čia, laisvėje, susidurta su kitais pavo
jais: — žūti savai tautai. Dėl to, minint 
tragiškąsias birželio dienas, kartu tenka 
pažiūrėti į visus tuos pavojus, su kuriais 
tenka susidurti tremties pastogėje. Taip 
pat tenka pasižvalgyti, kas, būtent svar
biausia, kad tremty begyvendami netaptu-

Mažosios Lietuvos Tarybos
suvažiavimas

Po ilgesnės pertraukos Mažosios Lietu
vos Tarybos Prezidiumas gegužės 22 d. LU- 
becke buvo sušaukęs ML Tarybos atstovų 
suvažiavimą. Suvažiavimas buvo pradėtas 
malda. Atidarydamas suvažiavimą MLT 
pirmininkas E. Simonaitis pažymėjo, jog 
buvo gyvas reikalas susirinkti tarybos na
riams ir aptart! svarbiuosius klausimus. 
Suvažiavimo dalyviai tylos minute pager- 
bėmirusius ir nukankintus Mažosios Lietu
vos veikėjus.

Be Tarybos narių, suvažlaviman apsi
lankė VLIKo pirmininkas M. Krupavičius 
ir dar keletas svečių. VLIKo pirmininkas, 
sveikindamas Mažosios Lietuvos Tarybos 
suvažiavimą, priminė • tuos saitus, kurie 
jungia tiek Didžiosios, tiek Mažosios Lietu
vos gyventojus. Gauti raštu bei telegramo
mis sveikinimai iš Lietuvos Diplomatijos 
šefo min. St. Lozoraičio, Dr. Vydūno, Lie
tuvos Generalinio Konsulo New Yorke 
Budrio, Latvių-Lietuvių Vienybės Centro 
Valdybos, buv. Tarybos nario Puskepalai- 
čio, Bostono Evangelikų Draugijos ir kt.

Tarybos pirmininkas padarė pranešimą 
apie atliktus darbus, ML Bičiulių Draugi
jos veiklą užjūriuose ir šalpos darbą. Šal
pos srityje susilaukta daug paramos iš 
BALFo ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus. 
Aptarti spaudos reikalai. KELEIVĮ norima 
ir toliau išlaikyti Ieškoma pigesnio išlei
dimo būdo. Tarybos narys teis. Brakas 
kalbėjo apie vykdomus darbus laisvinimo 
srityje, paliesdamas atskirų institucijų 
veiklą laisvinimo baruose (Vliko, Diploma
tijos, ALT, Europos Laisvinimo Komiteto, 
Europos sąjūdžio ir kt.). Mažosios Lietu
vos klausimas esąs visur išryškintas. Ta
čiau veikimo sąlygos nėra lengvos. Nežiū
rint sunkumų reikia tinkamai pasiruošti.

Suvažiavimas naujais Tarybos nariais, 

praeitais metais vykdytos repatriacijos pa
silikusių vokiečių. Metų eigoje vienas ki
tas, kuriam pavyko save nuslėpti nuo pir
mos repatriacijos, išryškėjo esąs vokietis. 
Jie šių metų pavasariop buvo surašomi. 
Taip pat registracija palietė ir tuos, kurie 
dėl kurių kitų priežasčių praėjusiais me
tais atsiliko nuo grąžinimo. Vakarų Vokie- 
tiją pasiekęs vienas laiškas duoda supras
ti, jog suregistruotiems Lietuvoje vokie
čiams buvę pareikšta, jog gegužės mėnesį 
Jie turi būti pasiruošę repatriacijai į Vo
kietiją. 

vybės išlaikymas turėtų būti pačiu svar
biausiu klausimu.

Šiais metais minint sovietų įvykdytus 
trėmimus pabaltiečiai, kur tik jų didesnės 
kolonijos susitelkę, minėjimus buvo suruo
šę kartu. Šitokiu būdu ruošti minėjimus 
tenka teigiamai vertinti. Tuo būdu pasi
reiškia vieno likimo tautų bendradarbia
vimas, o kartu ir įspūdis didesnis. Tačiau 
ne visur išnaudotos progos sudaryti gali- 

SOVIET AI KIEKVIENĄ TAUTĄ PAVERGĘ NAIKINA BRUTALIAUSIOMIS PRIE
MONĖMIS. PATEIKIAMOJI NUOTRAUKO VAIZDUOJĄ PIRMOSIOS OKUPACI

JOS METAIS SOVIETŲ IS ŽUDYTUS LIETUVIUS

vieton išemigravusių, patvirtino: M. Bra- 
ką, V. Endrikaitį ir W. Banaitį. Išrinkta 
revizijos komisija.

Rezoliucijos:
1. M.L.T. plenumas, išklausęs prezidiumo 

pranešimą apie savo veiklą ir darbus — 
ypač kiek tai liečia bendradarbiavimą su 
Lietuvos laisvės labui dirbančiais veiks
niais — išreiškia prezidiumui pilną pasiti
kėjimą ir įgaliojimą toliau žengti einamuo
ju keliu. 1VLL.T. suvažiavimas pageidauja 
ir ragina prie glaudesnio bendradarbiavi
mo su visais Lietuvos laisvei dirbančiais 
veiksniais.

2. M.L.T. suvažiavimas kviečia ir įgalioja 
prezidiumą visomis įmanomomis priemo
nėmis tęsti sustiprintą kovą už Mažosios 
Lietuvos krašto išlaisvinimą nuo bolševiki
nio jungo, tuo sudarant galimybę visiems 
Mažosios Lietuvos gyventojams, nežiūrint 
Jų kilmės skirtumų, gr|žti į savo tėvynę.

3. Tūkstančiai Mažosios Lietuvos gyven
tojų po karo pabaigos 1945 m. liko bolše
vikinio teroro ir žiaurumo aukomis. Badas, 
epidemijos ir mirtis siautė vadinamoje Ka
liningrado srityje, iš kurios žmonės tebe
rado tik vieną išeitį — kelią Lietuvon. Jie 
ten rado išsigelbėjimą nuo nelaimių pas 
okupuotos Lietuvos gyventojus. Šimtai iš 
Lietuvos grįžusių, lietuvių ir nelietuvių kil
mės Mažosios Lietuvos gyventojų, Vakarų 
Vokietijoje, laiškais, pareiškimais peer ra
dio ir per spaudą yra skelbę savo padėką 
lietuvių tautai už jų išsigelbėjimą nuo 
mirties.

Mažosios Lietuvos Tarybos suvažiavimas 
iš savo pusės, dėkoja Didžiosios Lietuvos 
broliams ir sesėms, kurie, patys teroro ir 
smurto akivaizdoje stovėdami, priglaudė 
šitas raudonojo teroro aukas. Mažosios Lie
tuvos Tarybos suvažiavimas ypač sveikina 
tuos brolius bei seses okupuotoje Lietu
voje, kurie ištiesė pagalbos ranką ir dar 
šiandien padeda savo kraujo broliams ir 
kaimynams, Mažosios Lietuvos gyvento
jams, krikščioniškosios meilės ir visų prie
spaudoje esančių europiečių vienybės Jaus
mo vedini.

Suvažiavimo dalyviams atlaikė pamaldas 
buvęs Rusnės parapijos klebonas kunigas 
M. Klumbys.

Svarbesnės suvažiavimo ir pamaldų da
lys užrašytos į magnetofono juostas ir pa
naudotos Amerikos Balso lietuviškosioms 
trasliadjoms. T. P. 

i
parengimus nebuvo gausiai atsilankyta. 
Antai New Yorke pabaltiečiams suruošus 
bendrą minėjimą jin teatsilankė apie 900 
asmenų, kai tuo tarpu vien lietuvių New 
Yorke ir jo artimose apylinkėse gyvena 
per 2000.

Reikia teigiamai vertinti, kad birželio 
trėmimų minėjimų proga vis daugiau išei
nama į svetimą spaudą, daugiau pasigirsta 
pranešimų per įvairių šalių radiofonus.

TAMSTA ESI LAUKIAMAS
Lietuviškosios spaudos tremtyje rėmėjų 

čtuojama, kad iš Lietuvos ir normaliais jos 
los išleidžiamą jaunimui R. Spalio apy
saką „Gatvės Berniuko Nuotykiai“ Tamsta 
tapsi spaudos talkinlnku-rėmėju. Sąlygos 
šiai nepaprastai įdomiai knygai užsisakyti
5 TREMTIES puslapyje.

šiame numeryje prademi spausdinti ci
klinio pobūdžio rašytojo Vytauto Alanto 
straipsniai „Lietuvis amerikonizmo katile“, 
šiuose straipsniuose bus žvelgiama į tas 
priežastis, kurios priveda prie lietuvybės 
sutirpo amerikoninio gyvenimo aplinkoje. 
Autorius abejoja, ar būtų galima surasti 
priemones lietuvybės nykimui sulaikyti. 
Amcrikoninis katilas suvirina kiekvieną 
tautybę. Apie nutautėjimo proceso su
laikymą negalį būti ir kalbų. Tegali
ma kalbėti apie pratęsimą laiko, kad 
nutaujėjimo procesas būtų kiek sulėtintas. 
Su nutautimo pavojais susiduria kiekvie
nas lietuvis, kurioje svečioje šalyje jis be
gyventų. Vienur tie pavojai didesni, kitur 
jie gal kiek mažesni, bet su Jais svetur 
gyvenant visur susiduriama. TREMTIS ma
no, kad šis klausimas mums yra gyvybi
nės reikšmės. Dėl to eilėje straipsnių bus 

- kiek giliau pažvelgiama į amerikinį kati
lą, kur už patogų gyvenimą sumokama la
bai didele kaina — tautybe.

Daugiau kalbama karo temomis
Rytų Vokietijos sustiprinimas sienų, iš 

pasienio iškėlimas gyventojų daugelio ver
tinamas sovietų pasiruošimu kariniam mo
mentui. Baltijos jūroje pašovimas švedų 
lėktuvų vėl davė progos kalbėti apie so
vietų paaštrėjusį agresingumą. Gi Vakarų 
Vokietijoje, ir visoje Vakarų- Europoje pa
siruošimai vykdyti bunkerių statybą (Vo
kietijoje priimtas įstatymo projektas) gy
ventojui tampa įspėjančiu ženklų. Ameri
koje taip pat įvesta pramonės sričių susti
printa apsauga. Taip pat pakrančių. Tai 
vis progos išvadoms, kad kariniai pasiruo
šimai stiprėja. Tačiau amerikiečių politikų 
tarpe nestinga aiškinančių, jog Stalinas 
daug atsargesnis už Hitlerį ir jis vengs 
leistis karinėn avantiūron, gerai žinodamas, 
jog vakariečiuose daugeliu atvejų esama 
karinio pranašumo. Gi karo neišvengiamu
mo šalininkai teigia, jog sovietams atėjęs 
paskutinis momentas, kol dar Vakarai pa
kankamai nepasiruošė, šią galimybę išnau
doti, bandant amerikiečius išmesti iš Eu
ropos.

Sovietų strategijos žinovai vis dėlto lin
kę daryti išvadų, jog sovietai, kol nebaig
tas Korėjos konfliktas, vengs leistis į ka
rinę avantiūrą, nes jie niekada nebuvo 
linkę kariauti dviem frontais.

Vakarų Vokietijai gegužės pabaigoje pa
sirašius generalinę sutartį, dėl kurios rati
fikavimo opozicijoje vyksta aštri kova, 
sekančią dieną Paryžiuje buvo pasirašyti 
kariniai įsipareigojimai. Ratifikavus (kai 
parlamentas priims) generalinę sutartį, an
truoju vakarų Vokietijos įsipareigojimu 
eitų Vakarų Europos armijon įjungimas 
12 vokiečių divizijų. Vokietijos apginklavi
mas didžiausia rakštis Maskvos akyje. So
vietai deda ir dės pastangų sutrukdyti Vo
kietijos apginklavimą. Yra net darančių 
daug tolimesnes išvadas. Esą, jei sovie
tams nepavyks sutrukdyti Vakarų Vokieti
jos apginklavimo, tuo atveju gali sekti pri
artėjimas prie karinio konflikto.

Vokietijos viduje ir jos kaimynystėje, 
Prancūzijoje, tebevykstant kovai sutruk
dyti vokiečių apginklavimų, Rytų Vokieti
jos apginklavimas, kaip reakcija prieš pas
tangas apginkluoti Vakarų Vokietiją, jau 
pradėtas vykdyti. Rytų Vokietija daugiau 
uždaroma, tarsi užleidžiant sunkesnę gele
žinę uždangą. Daug pasienio gyventojų iš 
pasienio iškelti. Pradėjus vykdyti gyvento
jų iškėlimą, jų tūkstančiai pasirinko pabė
gėlio likimą ir, visa palikę, pasitraukė Va
karų Vokietijon.

VEIKLA
* Lietuvos Diplomatijos Šefas min. St. 

Lozoraitis gegužės mėnesį tarnybiniais rei
kalais lankėsi Londone. Čia min. Lozorai
tis, lydimas Lietuvos Įgalioto Ministerio 
B. K. Balučio, buvo priimtas Foreign Offi
ce. Be to min. Lozoraitis Londone susitiko 
su eile lietuvių veikėjų ir padarė praneši
mą Londono Lietuvių Namuose.

♦ Europos bendruomenių atstovų konfe
rencija. Londone lankėsi PLB Vokietijos
Krašto Valdybos pirmininkas Pr. Zunde, 
kur turėjo organizeinių pasitarimų su Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos va
dovybe. Pasikalbėjimuose prieita sutarimo 
dėl reikalo sušaukti visų Europoje veikian
čių (Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, švei- 
dijos, Anglijos, Prancūzijos, Danijos ir kt. 
šalių) lietuvių bendruomenių atstovų kon
ferenciją aptarti bandriesiems veiklos 
klausimams. Tokia konferencija numatoma 
sušaukti Hannoveryje arba Londone. Kon
ferencijos sušaukimo reikalu išsiuntinėtas 
atsiklausimas Europoje veikiančių lietuvių 
bendruomenių centrinėms vadovybėms. 
Gavus didžiumos teigiamą atsakymą, tokia 
konferencija būtų šaukiama dar šią va
sarą.

♦ Naujas Vliko VT pirmininkas. Sun
kiai susirgus prof. J. Kaminskui, Vliko 
Vykdomoji Taryba didžiumos Vliko narių 
pritarimu pavesta sudaryti Zaikauskui, 
naująjį VT pirmininką sugestijonuojant 
susirišti su Vliką sudarančių politinių 
partijų ir kovos organizacijų centrais 
Amerikoje ir su Lietuvos Įgaliotu ministe- 
riu Vašingtone Žadeikių, su juo išsiaiški
nant aktualiuosius klausimus, turinčius 
ryšio siekiant susipratimo su Lietuvos dip
lomatais. Tuo tarpu apie Zaikausko pas
tangas susitikti su min. P. Žadeikių netu
rima jokių žinių. Gi Čikagoje kai kurių 
Vliką sudarančių partijų ir kovos organi
zacijų centro atstovams pareiškus noro su
sitikti su Zaikausku, šis „neturėjęs“ lai
ko, nes ruošęsis išvykti į New Yorką...

* Laisvosios Europos Sąjūdžio veiklon 
aktyviai lietuviai įsijungė praėjusiais me
tais, birželio 1 dieną pradėjus prie LES 
veikti Patariamajai Lietuvių Grupei, kuri 
sutrumpintai vadinama Panel. PLG būsti
nė yra New Yorke. Grupei pirmininkauja 
V. Sidzikauskas. Pirmaisiais veiklos metais 
daugiausia dėmesio kreipta organizaciniam 
darbui, siekiant jį įstatyti į deramas vėžes. 
Dėta buvo pastangų išgauti lietuviškas 
transliacijas per Laisvosios Europos Siųs
tuvą, kuris turi kiek daugiau savaranku
mo, negu Amerikos Balso transliacijos. Ta
čiau metų eigoje paaiškėjo, jog tuo tarpu 
nei lietuviams, nei kitoms pabalticčių gru
pėms nebus duodama naudotis Laisvosios 
Europos siųstuvo transliacijoms savomis 
kalbomis. Tatai kaip tik parodo, jog pa- 
baltiečių požiūriu dar vis daroma skirtumo 
ir jie nėra lygiomis traktuojami, kaip kiti, 
vadinamieji sovietų satelitiniai kraštai. 
Negavus lietuviškųjų transliacijų per Lais
vosios Europos siųtuvą, Patariamoji Lietu
vių Grupė Laisvosios Europos sąjūdyje 
kreipė daug dėmesio informacijos tarnybai. 
Šių metų gegužės mėnesį jau pradėtas leis
ti biuletenis lietuvių kalba, teikiąs infor
macijas apie sovietizacijos procesą Lietu
voje. Numatomas kas trys mėnesiai leisti 
politikos žurnalas lietuvių kalba „LIETU
VA“. Sutarta su latvių ir estų grupėmis 
prie LES dėl atgaivinimo anglų kalba Bal
tijos problemas gvildenančio žurnalo „The 
Baltic Review“. Lietuviškajai informacijai 
derinti nutarta įsteigti koordinacinį infor
macijos centrą, kurio organizacinis darbas 
eina prie galo.
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Savosios spaudos 
skiltyse

LIETUVOS LEGIONO TEMOMIS

SANDARA pateikia JAV karo laivyno 
vienetui Korėjoje vadovaujančio Amerikos 
lietuvio karininko Antano Danls laišką, 
kurio autorius rašo:

„Kalbomis ir savo pageidavimų išreiški
mais mes nepasuksime likimo naudingon 
pusėn. Mano supratimu, lietuviai privalė
tą suorganizuoti mažiausiai 5000 vyrų, kad 
ir darbiniuose drabužiuose, ir paprašyti Pre- 
ridento leisti sudaryti iš jų Lietuvos Le
gioną su nuosava vėliava gen. Eisenhoverio 
karo pajėgose".

TREMTIS mano, jog dar prieš kalbant 
apie Lietuvos Legiono sudarymą, pirmiau- 
šia tektų atitinkamose įstaigose išsiaiškin
ti, ar 5000 vyrų legiono sudarymu „mes 
pasuktume likimą naudingon pusėn".

AUSTRALAI APIE ATEIVIUS IR ATEI
VIAI APIE SAVE

AUSTRALUOS LIETUVIS Nr. 9 patel
kia ištraukų iš australų spaudos, kurios 
pavaizduoja australų pažiūrą Į naujuosius 
ateivius. Paskutinio meto australų spaudo
je pasirodė eilė straipsnių ryšium su Ade- 
laMėje įvykusia pramonės paroda, kurio
je dalyvavo eilė naujųjįi ateivių. Jie, anot 
australų spaudos, atlikę darbo prievolę, dar 
pakankamai nemokėdami kalbos ir netu
rėdami kapitalo savo judrumu ir pranašes
ne ui vietinius Iniciatyva palyginti per 
trumpą laiką jau spėjo prasiskinti kelią f 
pramonės sritis. Atvykusieji europiečiai 
aavo skoniu, pasiruošimu ir iniciatyva il
gainiui gali pradėti pirmauti prieš senuo
sius australus. Australų spauda daranti iš
vadą, jog pats metas pasimokyti iš naujų
jų ateivių australų jaunimui, kad jis, vie
toje betiksliai leidęs laiką, pasiruoštų gy
venimui, nes, priešingu atveju, naujieji 
ateiviai vietinius australus ilgainiui pasi
vys ir pralenks.

Pagrečiui šių Ištraukų iš australų spau
do*, tas pats AUSTRALIJOS LIETUVIS 
patelkia straipsni „žvelkime | gyvenimą 
realiau**, kuriame keliama susirūpinimo 
naujųjų ateivių, Šiuo atveju lietuvių, Aus
tralijoje augančiu jaunimu. Jau esą Aus
tralijoje lietuvių, kurie didelių pastangų 
padėkoje savarankiškai pradėję verstis. 
Vieni verčiasi daržininkyste, kiti metasi 
prekybom Tačiau nemaža ir toliau savo 
užnugaryje pasilieka bosą. Straipsnio au
torius mano, jog itin tektų susirūpinti 
Australijos lietuvių Jaunimu, ypač tuo jau
nimu, kuris, neatimdamas pramokti kokios 
nors specialybės, nuobodžiaudamas gatvėse 
vakarais stoviniuoja, vietoje ruošęsis gy
venimui. NepasiruoŠusieji negalės susidaryti 
palankesnių pragyvenimo sąlygų svečiose 
šalyse, ne ką jie galės prisidėti ir prie Lie
tuvos atstatymo, atėjus valandai jon grįžti. 
Lietuvai bus reikalingi žmonės ne tuščio
mis rankomis.

Pirmasis Šių metų pusmetis 
Jm baigtai, o visa eilė TREMTIES Bičiulių 
dar nėra atsiskaitę už pirmojo pusmečio 
prenumeratą. Pats laikas pratęsti prenu
meratą antrąjam pusmečiui. Prenumerata, 
siunčiant paštu, galima įmokėti tiesiog 
leidyklai (TREMTIS, (13b) Memmingen, 
Forifach 2, Germany), arba įvairiose šalyse 
esamiems TREMTIES atstovams.

Seimą ir jos vaidmuo tautos išsilaikymo 
požiūriu. Arti dešimtmečio tremty gyveni
mas nedviprasmiškai davė suprasti, jog 
sunkiai sprendžiasi jaunimo auklėjimai 
lietuviškoje dvasioje. Svetima aplinka, sve
tima mokykla, svetima spauda lietuviška
jame jaunime daro nepaprastai žymios įta
kos, kuri juo toliau, tuo daugiau pasireiš
kia, lietuvių tėvų vaikus tolindama nuo 
visa to, kas lietuviška.

Kai gyvenome savame krašte, laisvėje, 
tada šis klausimas neatrodė opus. Pati ap
linka jau teigiamai veikė augantį jaunimą. 
Gi lemiančiu veiksniu buvo sava mokykla.

Tremtyje, ypač po mūsų didžioje išsi
sklaidymo įvairiose šalyse, lietuviškos mo
kyklos išlaikymas daugeliu atveju darosi 
neįmanomas. Yra šalių, kur tik tam tikra 
dalis lietuvių susitelkę didesnėse ar mažes
nėse kolonijose, kur dar yra įmanu išlai
kyti bent pagalbinę, vadinamą šeštadienio 
bei sekmadienio mokyklą. Tačiau taip pat 
nemaža lietuvių emigracijoje atsidūrė nuo
šalesnėse užukertėse, kur ir kalbų negali 
būti apie savos pagalbinės mokyklos iš
laikymą, kur pasigendama ne tik tokiai 
mokyklai mokytojų, bet ir mokinių. Kele
tas lietuviukų noromis nenoromis skendi 
svetimoje aplinkoje. Jie lanko svetimą mo
kyklą, bendrauja su to paties amžiaus sve
tima kalba kalbančiais bendrais. Tėvams 
esant nuolat užimtiems darbe, vaikai reta 
turi progų su savo tėvais pakalbėti gimt^ 
kalba. Periodinės spaudos jaunimui turi
me labai mažai. Ir ta, kiek matyti iš nu
siskundimų, neturi lauktino pasisekimo. 
Atrodo, kad didžiuma tėvų dar vis neįver
tina tos Žalos, kurios pasėkoje jų vaikai 
nejučiomis tolinami nuo savo tautos ka
mieno.

Šitokiose sąlygose gyvenančių lietuvių 
vaikai tegali būti lietuviškoje dvasioje au
klėjami tik pačių tėvų. Čia jiems sava 
mokykla negali ateiti talkon, kad ir pa
galbinė. Dėl to šiandien reikia sutikti su 
teigimu, jog tik laisvės metais, gyvenant 
savame krašte, mokykla galėjo būti le
miančiu lietuviškos jaunuomonės auklėji
mo veiksniu. Tremtyje viena mokykla šio 
vaidmens jau negali atlikti dėl per didelio 
lietuvių išsisklaidymo. Turi vaikų auklė
jimo lietuviškoje dvasioje būtinumu per
siimti pati šeima. Jei tėvai, ir neturį pa
siruošimo mokymo darbui, suras laiko savo 
vaikuose palaikyti gimtąją kalbą, jei gy
vais žodžiais bus kalbama valkams apie 
savąjį kraštą, Jau bus daug padaryta. Svar
biausia, kad augantis jaunimas būtų išmo
kytas lietuviškai kalbėti ir galvoti, kad Jis 
nesigėdytų save lietuviu laikyti. Čia tė
vams talkon gali ateiti lietuviška knyga. 
Svarbu, kad tremtyje augąs jaunimas 
mėgtų paskaityti lietuvišką spausdintą.^ 
dį. Gi skaityti, kur nėra mokyklinių sąly
gų, gali pramokyti patys tėvai. Tiesa, po 
sunkaus fizinio*darbo imtis mokytojo už
davinių. nėra lengva, tačiau turėtų būti 
įgalėti visi sunkumai. Jei caristinės oku
pacijos metais lietuvė sodietė, brutaliomis 
priemonėmis okupantui persekiojant gim
tąją kalbą, prie varpstės pasisodinusi savo 
vaikus pramokė skaityti, tai Šiandien pa
dėtis, palyginus su praeitimi, yra lengves
nė. Bent niekas nedraudžia savo vaikų 
mokyti gimtąją kalba.

Mišrios šeimos. Kur abu tėvai yra kilę 
iš lietuviško kamieno, ten, parodžius gerų 
norų, ir neesant savos lietuviškos moky
klos, vaikuose, kad ir lankančiuose sveti-

Likiminiai lietuvybės klausimai
mas mokyklas, gali būti palaikoma lietu
vybė. Kita padėtis yra mišriose šeimose, 
ypač tose mišriose šeimose, kur motina 
nėra lietuvė. Čia, Žymia ir labai žymia 
dalimi vaikai auga svetimoje dvasioje. O 
tokių mišrių šeimų esama jau nemaža.

Tegu kalba vienas iš gyvenimo tikrovės 
paimtas pavyzdys. Štai viena lietuviška, 
kadai garsėjusi kultūrinio gyvenimo pasi
reiškimais vietovė, Hanau apylinkė. Ir 
šiandien čia dar yra susibūrę lietuvių, dėl 
vienų ar dėl kitų priežasčių negalėjusių 
Išemigruoti. Šiuo metu Hanau ir apylinkė
je gyvenančių lietuvių yra 18 mokyklinio 
amžiaus vaikų. Iš šio skaičiaus, iš 18, vie
nuolika (H) visai nekalba lietuviškai. Tai 
mišrių šeimų vaikai. Tų Šeimų tėvai daž
niausiai dirba vokiečių darbovietėse. Mo
tinos visą dieną praleidžia su vaikais, su 
jais kalbėdamos savąja gimtąja kalba. Pa
gal dokumentus tie vaikiukai užrašyti lie
tuviais, tačiau jie lietuviškai nekalba. Ir 
vargu, jei nepasikeis sąlygos, ar iš viso 
kalbės. Tad mišrių Šeimų vaikų auklėjimo 
klausimas lietuviškoje dvasioje darosi la
bai sudėtingas, Kai vaikas namuose kalbai 
neturi pagrindo, ir dar nėra savosios mo
kyklos — sunku butų surasti būdų tokių 
vaikų pramokymui lietuvių kalbos. Latviai 
savo spaudoje didžiuojasi, kad nemaža yra 
ir pas juos mišrių šeimų, kur ,J marčias 
atėjusios vokietės", tačiau jos rodančios 
noro pramokti vyro gimtosios kalbos. Kai 
kur rengiami atitinkami kursai. Kitur vy

Daugiau tautinio solidarumo
Kas yra solidarumas — mes visi gerai ži

nome, bet dažnai taip elgiamės, lyg netu
rėtumėm supratimo apie tautinį solidaru
mą ir Jo sąvoka mums būtų neaiški. Plačia 
prasme solidarumas turėtų pasireikšti šiais 
požvilgiais: artimui, šeimai, savai bendruo
menei, savo tautai ir net svetimųjų atžvil
giu. Yra aišku, kad solidarumas siejasi su 
kai kuriais suvaržymais, pasiaukojimu ir 
įsipareigojimu. Tačiau be solidarumo įsi
pareigojimų gyvenimas pasidarytų daug 
sunkesnis. Paimkim pavyzdžiu kad ir šei
mą. Ir čia būtinas solidarumas, susiklausy
mas, reikalas vienas kitą suprasti, užjausti, 
padėti. Jau liaudies yra sakoma, jog šei
moje, kurioje nėra susiklausymo, taip nėra 
ir Dievo palaimos.

Tautinėje savo bendruomenėje mes var
gu kada buvome per daug solidarūs vieni 
antriems. Pakanka prisiminti gyvenimą 
Vokietijos stovyklose. Nebūtų galima di
džiuotis, kad savo tarpe visą laiką būta 
pavyzdinio sugyvenimo. Tą pat būtų gali
ma pasakyti ir santykiuose su svetimai
siais. Kai tautoje nėra solidarumo jausmo, 
tokia tauta negali tokia sparta eiti pažan
gos linkme, negu kad esant solidarumui. 
Kai valstybiniame gyvenime išnyksta soli
darumas, jį pakeičia kitos piktybės, vedan
čios prie nerimų, įvairių sukrėtimų, bai
giant karais. Žmonių žudynės, priverčia
mųjų darbų stovyklos, deportacijos yra ne 
kas kita, kaip visiškai žmonijos tam tikroje 
dalyje išnykusio solidarumo paraiškos. Ir 
mes esame tarptautinio nesolidarumo au
kos. Jei tautose bei valstybėse nebūtų iš
nykęs viena kitos supratimas, jei egoistinės 
užmačios nebūtų pakeitusios solidarumo — 

ro padedamos vokietės pramokstančios 
latvių kalbos. Pas mus, deja, toki atsitiki
mai, atrodo, tegali būti nepapraata reteny
be. Gi motinai nemokant vyro gimtosios 
kalbos, iš jos ir negalima reikalauti, kad 
ji vaikus mokytų kalbėti ta kalba, kurios 
ji nemoka. Tokiu atveju darosi būsena, 
kuri leidžia samprotauti, kad tie mūsų 
vyrai, kurie vedė svetimas Žmonas ir jų 
kalba tapo vaikų gimtąja kalba, faktiškai 
kitatautęs, žmonas pasiėmė ne 4 marčias", 
bet patys Išėjo „į žentus"...

Pagalbinė mokykla. Tėvų mokyklą, t.y. 
tėvų pastangą savo vaikus auklėti lietuviš
koje dvasioje, tegalima būtų laikyti pa
kankama vietoje nesant galima (dėl stokos 
lietuviukų, nesant lietuvio mokytojo, ga
linčio imtis darbo) į steigti kad ir pagal
binė lietuvišką mokyklą.

Pagalbinių bei šeštadienio mokyklų lie
tuviai tremtiniai visą eilę yra įsteigę Ame
rikoje, Anglijoje, Kanadoje, Australijoje ir 
kitose šalyse. Kiek šiandien tokių pagal
binių mokyklų esama, niekas neturi tikslių 
duomenų. Taip pat neturima žinių, klek 
lietuviukų tokias mokyklas lanko ir kiek 
iš viso yra lietuviukų. DRAUGE dėl tokių 
žinių reikalingumo pateikia samprotavimų 
Pr. Pauliukams, buvęs Vokietijoje kurį lai
ką švietimo reikalų tvarkytoju. Toliau jis 
nusiskundžia pagalbinėms mokykloms sto
ka programos. Jos paruošimas būtinas. Taip 
pat reikią paruošti ir išleisti sąlygoms pri
taikytų skaitymo knygų. Būtinas lituanis

tuo pačiu pasaulis nebūtų susilaukęs tokio 
sukrėtimo, kokį išgyveno ir kokį dar gali 
išgyventi.

Tektų kiek daugiau susimąstyti apie soli
darumą savo tarpe. Jo, kaip minėjau, daž
nais atvejais buvo ir yra pasigendama, toli 
neieškant, jau pačiame stovykliniame gy
venime. Lietuvos garbingoji praeitis daug 
byloja apie Lietuvos didybės laikus, kada 
Lietuvos valstybė nuo Baltijos siekė Juo
dųjų jūrų. Vėliau sekė tautą ištikusios ne
sėkmės. Carinės priespaudos pasėkoje lie
tuvių tauta nebuvo sunaikinta tik dėka 
buvusio solidarumo, vienas antro užjautimo 
ir vienas antram pagalbos, kuri lengvino 
išgyventi sunkiuosius laikus. Tik tautinis 
solidarumas laidavo Lietuvos knygnešiams 
sąlygas gabenti knygas ir laikraščius iš 
Prūsų ir ta spauda palaikyti tautinę dva
sią, ją skatinti ir stiprinti, kad nepalūžtų 
svetimos priespaudos slegiama ir naikina
ma. Jei tuometinės Lietuvos gyventojai 
nebūtų -talkinę'knygnešiams atlikti * sunkius 
ir pavojingus spaudos gabenimo ir jos 
platinimo uždavinius, gal šiandien iš viso 
jau nebūtų lietuvių tautos. Gi aukojimosi 
savo tautai pačiais gražiausiais pavyzdžiais 
sušvito Lietuvos kariai-savanoriai, išėję į 
kovų laukus Lietuvai iškovoti laisvę.

Tremtyje bei po įvairias šalis išsi
blaškiusių mūsų tautiečių dalis atsidėję 
dirba lietuviškam reikalui. Jie nesigaili nei 
jėgų, nei lėšų. Bet, sutikim, kad labai ne
didelė dalis, užmiršdami poilsį, nesiskaity
dami su savo jėgomis, atsideda lietuviš
kam reikalui.

Stovyklinis gyvenimas, nuolatiniai įvai
rūs skryningai, visą laiką kybąs netikru
mas savotiškai atbukino žmones. Įsigalėjo 

tikos populiarus veikalas, tinką* tek tė
vams, tiek pagalbinių mokyklų mokyto
jams.

Mūsų manymu Pr. Pauliukonio oampao- 
tavimai svarstytini ir imtini dėmesin. Ta
čiau pirmoje vietoje tektų susirūpinti lie
tuviškos mokyklos organizaciniai* kleori- 
mais. Iki šiol, ypač emigracijoje užjūriuo
se, pagalbinių mokyklų organizavimo ėmė
si vietinio pobūdžio organizacijos, tam rei
kalui susidarę komitetai, ar net atskiri ak
menys. Tačiau reikėtų lietuviškųjų mo
kyklų (pagalbinių ir nepagaibinių) klausi
mą spręsti platesniu mastu. O tai bene ge
riausiai galėtų atlikti Lietuvių Bendruo
menė, kuri faktiškai ir yra pašaukta Betu- 
vybės tarnybai. Gaila, kad iš kai kurių ša
lių pasigirsta atgarsių, jog jau ir bendnso- 
menėn, dar nespėjusion įgauti organiza
cinių formų, pradeda įsimesti negeistinas 
ir šalintfnas grupinis bei partinis moty
vas. Pradedama varžytis dėl vadovybės, gi 
patys būtiniausleji darbai nustumiami | 
Šalį. Šitą negerovę reikėtų šalint pačioje 
jos pasireiškimo pradžioje, Jėgas telkiant 
lietuvybės išlaikymo tarnybai.

Lėšos. Jokia mokykla negali laikytis 
be lėšų. Užjūriuose, esant didesniems už
darbiams, kai kuriose vietose patys tėvai 
tam tikrais piniginiais įsipareigojimais iš
laiko pagalbines mokyklas. Tokių moky
klų likimas susijęs su mokinių skaičių. 
Nebus pakankamo mokinių skaičiaus —

(Nukelta į B.)

apatiškumas, tam tikras sustingimas. Jau 
būtų galima surinkti nemaža pavyzdžių, 
kad tremtyje išblaškytus tautiečius sunka 
surinkti susitelkti lietuviškam reikalui ap
tarti. Vis daugiau pasigirsta pasiaiškinimų, 
kad ir „be manęs apsieis. Ką aš galiu pa
daryti". Jei šitaip būtų galvoję ptlksermė- 
giai Lietuvos savanoris mums nebūtų tekę 
gyventi savo nepriklausomą valstybini gy
venimą.

Šiandien Lietuva išgyvena sunkmetį, 
viršijantį carinę priespaudą. Dėl to dabar 
ir jėgų telkimas lietuviškam reikalui ati
tinkame! didesnis. Kas lieka abejingas he- 
tuviškam reikalui, užmiršta tėvynėje išgy
venančius okupanto persekiojimą ir vargs
tančius Rusijos taigose, tas jau tuo pačiu 
šalinasi nuo savo krašto tautinių reikalų. 
Kas mano, kad už jį kiti padarys, kad jo 
įnašas gali būti bereikšmis, tas labai klys- 
ta. Kiekvienas, kuo kas gali, turėtų jungtie 
lietuviškų darbų bara n. Kas laikosi pa

syviai, -tea Jau silpnina mūsų ir taip ne
gausias jėgas.

Minint siaubingųjų trėmimų 11-tarias, 
tektų kiekvienam susimąstyti, kokiu įnašu 
jis gali prisidėt! prie lietuviško reikalo. 
O galimybių čia yra begalės. Kas darbu, 
kas auka, kas lietuviško reikalo kėlimu 
svetimųjų tarpe, kas pastangomis auklėti 
jaunimą lietuviškoje dvasioje. Net ir di
džiausias neturtėlis lietuvis, kurioje nors 
Vokietijos užkertėję mintąs iš bedarbio 
pašalpos, ir tas gali prisidėti prie lietuviš
ko reikalo. Jei ne darbu, tai bent pavyz
dinga savo laikysena, tuo būdu svetimųjų 
tarpe keldamas lietuvio vardą.

8T. MOTUZAS.

JURGIS SAVICKIS

Šventoji Lietuva
Romanas

— Laikyk arklį!
Tų „laikyk arklį“ buvo be galo daug kieme.
Tik Jeronimas nepabūgo. Jis vienas gaudė arklį už 

pavadžio. Arklys galėjo žmonėms velniavų pridaryti.
Jeronimui pagaliau pavyko, kai jis buvo arti arklio, 

nusitverti pavadžio. Visi sulaikė kvapą. Bet tame pa- 
žiame pavadyje arklys buvo įsivėlęs, įkėlęs koją į patį 
pavadį ir nesidavė sugaunamas. Atsistojo piestu, pa
telė Jeronimą nuo žemės ir apsuko jį kelis kartus apie 
save. Jeronimas gulėjo ant Žemės, pavadžio visvien 
neišleisdamas iŠ rankų. Antrą kartą arklys, bestodamas 
piestu ir puldamas, pasaga perskėlė Jeronimui galvą.

Leonardo nebuvo. Nebuvo nė žmonių aplinkui. Pa- 
seuvo kraujas. Žmonės suščiuvo. Jeronimas negyvas.

Arklys, matyti, išeikvojęs savo arkliškos energijos 
vtaus rezervus, dar pasispardęs paskutinėmis kojomis 
Mime, pasidarė naminiu gyvuliu. Surimtėjo. Arklys 
•■•tojo patvoryje ir gnaibė žolę.

Jeronimas užmigo, neatgaudamas žado. Pavakarop 
pradėjo kvailioti.

Smjungtomis seklyčios ir trobos jėgomis (pavojaus 
atveju, kai laivas skęsta, tai visi jungiasi krūvon) nutarė 
lanktis kunigo. Bet per apsirikimą, vietoje kunigo, nety- 
te buvo atvežtas, dvi parapiji aptarnaująs, gydytojas. 
Jta visai atsitiktinai buvo pastebėtas miestelyje. Dar 

ką tik universitetą baigęs. Nors, žmonių nuo
mone, tikrieji gydytojai miestelio du felčeriai. Šiandien 
mtastclyje nesu gaudomi, žmonių išgraibyti. Be reikalo 
Sugaištas laikas. Užtai paėmė tikrą gydytoją. Kuriam, 
teip žmogui, stovinčiam labai toli nuo liaudies, žmonės 
tarėjo labai mažai pasitikėjimo. Veikiau — pasigailė- 
Jkno jo nerimta profesija.

Stoję žmogaus gelbėjimo akcijoje apie kunigą šmo
te* ir visai užmiršo. Na, pagaliau, tiek to! Žmogų taip 
pat tebuvo galima pradėti gelbėti nuo jo kevalo. Apie 
telą parirūpinsią vėliau.
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nurimo. Atrodė buvo visai nustojęs alsuoti. Buvo be 
jokios gyvybės.

Visai primityviais ir pagreitintais būdais (kieme jau 
laukė du kiti vežimai vežtis daktarą toliau pas ligonis!) 
daktaras apskuto Jeronimo galvą, išplovė ją karboliu bei 
Jodu ir — apmėslnėjo. Jeronimas nieko nejautė, nė ne
sustenėjo. Kas blogiausia, pabarškinęs i makaulę aštrio
mis daktariškomis žirklėmis, daktaras nutarė:

— Kiaušo kaulas pažeistas.
Jaunas gydytojas, pakliuvęs į Padubysio trobą, daug 

matęs ir dar daugiau matysiąs, išskėtė rankas, kas tu
rėjo reikšti:

— Greičiau — neišlaikysi
Tvirbutas, pats aristokratas, iš karto suprato daktaro 

intuityvią mostų kalbą. Jis, didžiai gailėdamasis savo 
berno, atsakė daktarui:

— Jei nemirs, tai gyvens.
Pats šeimininkas buvo suplukęs ir persiėmęs viso

kiais jausmais, nes jam vienam teko numalšintą arklį 
nuvesti į gardą. Bet tai darė tokiu jausmu, tarytum 
būtų numalšinamas liūtas. Pagaliau, ar jis nejodinėjo 
žirgais, ir dar kokiais, jaunas būdamas, pas savo sužie- 
dotinę! Bet šeimininkas, dėl Jeronimo, pasakė tai, kuo 
daugiausia žmonės pasitikėjo: nesufalsiflkuota apveiz- 
da — be jokių miestietiškų priemaišų. Ir tik ji viena. 
O kas yra aukščiausio pasaulyje?

Kunigas taip pat atvyko. Bet kaip prieiti prie ligo
nio, kai jis nekalba ir akių neatveria? Jis nieko kito ne
galėjo padaryti, tik suteikti paskutinį patepimą. Buvo 
Borisevithw. Tepamasis nė nekrustelėjo. Jį palaimino į 
kelionę.

Jeronimas buvo vteai kaip negyvas. Bet vėlę reikia 
tinkamai atiduoti ponui Dievui. Darbas atliktas. Ligonis 
paruoštas paskutinėn kelionėn, kaip prideri visiems to
lygiems keleiviams.

Jeronimas, vėliau jau daktaro neprižiūrimas, tik mo
terėlių žolelėmis h* smilkalais geibstimae, į trečią dieną 

vis dėlto pravėrė akis. Savo valia. Atvykęs daktaras te
galėjo konstatuoti:

—' Stipraus tai egzemplioriaus būta. Tikrai arklio 
sveikatos. Kitas jo vietoje...

Jis parodė į žemę.
— Viskas priklauso nuo Aukščiausiojo, — atsiduso 

Tvirbutienė, atstovaujanti moteriškam bei pacifistiniam 
elementui.

— Ir ne nuo daktarų, — ėmė šnekėti Tvirbutas, dėl 
pagarbos daktarui ant stalo sudėjęs savo „Kurjer Po- 
ranny**.

Ligonis kaip ir sveiko.
Kai tik Jeronimas gerai pravėrė akis, kambaryje (šia 

iškilminga proga jam buvo suteiktas atskiras kambarys 
troboje, anksčiau — Anelės) šalia jo stovėjo Leonardas. 
Jeronimas net pažvelgė į jį. Leonardas protokoliniais 
sumetimais pasiteiravo savo kolegą*.

— Na, dabar mirsi ar gyvensi?
— Tu man geriau rublį atiduok! — Jeronimas buvo 

sveikas. Jis paprašė machorkos. Jam didžiai norėjosi 
rūkyti. t

Apie nuostabų Jeronimo pagijimą gandai pasklido 
plačioje apylinkėje. Net klebonas (kuris dabar gyveno 
nauja idėja — ėmėsi gaminti mechaniškus laiptus, kad 
ir ant aukščiausio stogo užlipti) į kurią dieną atvyko. 
Jau sąmoningą žmogų aplankyti. Be ko kito, sutvarkyti 
paskutinio patepimo efektingumą bei su juo susijusius 
kai kuriuos formalumus.

Veikiau dar kartą palaiminti jį, jau gyvą, ir jo inten
cija vėliau paatnašauti bažnyčioje.

— Juk tai stebuklas!
— Koks čia stebuklas, kai toks kietas pakaušis! — 

atsiliepė „Kurjer Poranny“ skaitytojas.
Vėl jis turėjo padėti laikraštį į šalį. Jis nusekė kuni

gą arbatos gerti. Su uogienėmis. Sį kartą vyšnių ir 
agrastų.

Leonardas, vis nuvogdamas valandą, o kai Jeroni
mas sirgo tų nuvagiamų valandų pasitaikydavo vis daž
niau, atnešdavo jam kurį alyvinį obuolį, sode nurauna
mą, kuriuos ypatingu atsidėjimu gynė pate šeimininkas. 
Tai, esą, obuoliai!

Be to, vieną kartą, išeidamas iš kambario, Leonardas 
įdėjo Jeronimui i delną rublį. Po to Leonardas stengėsi, 
kiek galima greičiau, išsprukti.

— Ką tu čia man dedi. Nešioki* pate! Nebūk Mocnac.

— Lažybų reikalais — aš rimtas.
Rublis buvo paimtas ir paskolintas ne nuo ko kito, 

tik nuo Anelės. Kur jis pats galėtų gauti tokį turtą.
Išgulėjęs kelis mėnesius, Jeronimas ėmėsi darbo. Bet 

labai maža iš pradžios galėjo padėti.
Kol jis dar vienatviškai gulėjo savo lovoje, į Jį lan

kėsi svečiai.
Dažniausiai du. Kunigo Borisevičiaus brolvaikis,

pradėjęs eiti veterinarijos mokslus Kijeve. Stebėtinu 
būdu susipažinęs su sodžium ir gyvendamas pas kunigą, 
vietoje katalikėjęs, jis palaipsniui darėsi dideliu laisva
maniu.

Ir kitas — dar didesnis wž pirmąjį laisvamanis — 
Paegliškių vargonininko sūnus Aperavičius. Km galėjo 
manyti.

Tiek veterinorius, tiek vargonininko sūnus norėjo iš
gelbėti Jeronimo sielą.

— Kam dirbti, akėti ir arti? Suprask, juk tai darai ne 
sau. Bet kitiems...

— Kam dirbti? — visuomet prasidėdavo pasikalbė
jimai. Tiek prisistatant, tiek atsisveikinant, — žemė juk 
tamstos. — Jiedu į Jeronimą žiūrėjo gan oficialiai ir už 
tai jį vadindavo: „Tamsta". Leonardui, kaipo sukalba- 
mesniam, taikindavo daugiau intimišką:

— Tu!
— Kaip galima be ponų? Be ponų negalima.
— Visuomet ta pati istorija su tamsta. Labai papras

tai. Visai be ponų, vieni ūkininkai. Ir — be valdžios. 
Kam kariuomenė, paštas, valdžia. Bažnyčios, išlakios, 
vargonininkai?

— Vargonininkai, kad bažnyčioje grotų. Paštas, kad 
ponaičiui pinigus galima būtų pasiųsti į miestą.

— Viskas tai tik prastiems žmonėms apgaudinėti. 
Viskas! Aš tuoj išaiškinsiu...

Tokie nuoširdūs pasikalbėjimai tęsėsi valandomis. 
Išeidamas kartais Aperavičius palikdavo jam „literatū
ros". Spenserio — „Spėka ir Medega" ir aktualiais ro
mėnų brolių Grakchų klausimais, kai buvo ten respu
blika. Be to, kaip valdos! švedai. Taboka — nuodai.

Ir, iš kitos pusės, kaip ir kokiu nelogiškumu, duo
davo brošiūrų pasiskaityti. „Kaip auginti apynius, ta
boką ir kitokius naudingus augalus**.

Jeronimas tegalėjo tik pasirašyti, skaitė tik iš mal
daknygių.

Bet dabar, marių ir vienumos apeėrias, stebėtinu bū-
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Vyt. Alantas Lietuvis amerikonizmo katile

Amerikoninis katilas ir lietuvybė
Tegu TREMTIES skaitytojas nenusigąs

ta: aš neketinu čia tuojau pradėti šaukti 
apie mūsų tautiečių suamerikonėjimą, nu
tautėjimą. nenorą grįžti į Lietuvą ir t.t. 
Galimas dalykas, kad ir tomis temomis 
teks pakalbėti vėliau, tik paliečiant jas 
kiek kitokiu požiūriu, kaip kad lig šiol 
mūsų laikraštininkų ir nelaikraštininkų 
yra daroma. Man rodos, kad tas klausimas 
jau tiek nualintas, kad skaitytojas, paste
bėjęs antraštę apie lietuvių nulietuvėjimą, 
skuba versti kitą laikraščio puslapį. Nu- 
lietuvėjimo problema yra daug gilesnė, 
kaip kad galvoja eiliniai ir neeiliniai ame- 
rikoninio lietuvių visuomeninio gyvenimo 
fiksuotojai; tik visa nelaimė ta, jog jie ne
nori ar tingi pajudinti savo smagesnis pa
žvelgti į ją giliau ir įvairesniais požiūriais. 
Tai yra milžiniška problema psichologinio 
perversmo, kuris šiandien vyksta tūkstan
čiuose Amerikoje gyvenančių lietuvių gal
vų. Amerikonizmo katilas neužgesta nei 
dieną, nei naktį. Jo garuose be atvangos 
smilksta mūsų smagenys ir širdys.

Apie tuos dalykus aš savo straipsniuose 
Ir noriu pasikalbėti su TREMTIES skaity
tojais. Kai TREMTIES redakcija mane 
pakvietė ką nors parašyti apie Amerikos 
lietuvių gyvenimą, tiesą sakant, aš nelabai 
norėjau sutikti, nes pagalvojau, kad ar tu 
vienaip ar kitaip rašysi ar, pagaliau, nie
ko nerašysi, padėties vistiek nepakeisi, 
nieko nepataisysi ir skęstančiųjų ameriko
nizmo katile nebeišgelbėsi. Tos nuomonės 
aš ir šiandien nepakeičiau, tik pagalvojau, 
kad pro tokį didelį ir mūsų tautai taip 
tragišką faktą gal ir nereikėtų praeiti pro 
šalį tylomis, gal ir reikėtų apie jį plačiau 
ir nuodugniau kalbėti, kad mes bent ge
riau pažintume patį nulietuvėjimo mecha
nizmą ir, kur dar galime, sulaikytume vie
ną kitą jo ratuką nuo per daug greito su
kimosi ... Bet aš labai abejoju, ar tai ga
lima ...

Nenorėčiau, kad skaitytojai galvotų ma
ne esant pesimistą. Čia nėra kalbos nei 
apie pesimizmą, nei optimizmą, čia eina 
kalba apie esamo fakto konstatavimą. 
Karščiausias ir akliausias Amerikos lietu
vis patriotas nedrįs tvirtinti (taip iš tikrų
jų ir yra), kad lietuviai nardosi ameriko
nizmo katile, kaip auksinės žuvytės basei
ne, * neužtrokšdami. Gal tas palyginimas 
nėra vykęs, bet jis duoda maždaug apy
tikrį vaizdą, ką aš noriu pasakyti. Lietu
vio stovis amerikonizmo katile visiškai 
nepriklauso nei nuo sočiai nusiteikusių 
kalbėtojų, kuriems šioje žemėje viskas 
tvarkoje, pei nuo liūdno veido riterių, ku
riems lietuvybė Amerikoje tik milžiniškas 
kapinynas, ant kurio jau skraido juodvar
niai. Gali į tą problemą žiūrėti iš visokių 
kampų ir kiekvienai tezei gali rasti tiek 
ir tiek argumentų, bet ar nuo to ameriko
nizmo katilas pasidarys nebe toks godus? 
Ar jis kiek atvės? Aišku, ne.

Kas yra amerikonizmas? Tam 
tikra pasaulėžvalga, tam tikras gyvenimo 
būdas, tam tikra galvosena. Kai užsienietis 
galvoja apie Ameriką, tai pirmiausia jis 
galvoja apie dolerį, aukštą gyvenimo lygį, 
ekonominę galybę, vadovaujamą, politinį 
vaidmenį, kurį ji šiandien vaidina pasau
lyje ir tt Tas vaizdas, be abejo, teisingas, 
tik ne kiekvienas užsienietis žino, pagaliau 
ir negali žinoti, kokiu būdu JAV tos eko
nominės bei politinės galybės yra pasieku
sios. Tik arčiau įsižiūrėjęs į amerikinį gy

venimą pastebi, jog „dolerio kalimo“ pa
saulėžiūra, didelis ir pastovus noras pra
turtėti, atkaklios pastangos pasigaminti ko 
daugiau medžiaginių gėrybių, yra tos mil
žiniškos ir galingos spyruoklės, kurios stu
mia tą visą didžiulį mechanizmą ir apibu
dina to mechanizmo kūrėjo ir įkvėpėjo, 
amerikiečio, psichologinį veidą. Amerika 
yra pinigo karalystė par excellence. Ka
pitalizmas čia yra įgijęs kraštutines formas 
ir labai giliai įleidęs šaknis. Save gerbiąs 
amerikietis lygiai nekenčia komunizmo ir 
socializmo. Darbiečių Anglijoje socialinės 
reformos daugeliui amerikiečių yra rakštis 
akyse. Churchillio grįžimas į valdžią Ame
rikoje buvo sutiktas su dideliu palengvė
jimu.

Darbininkų sąjungos kapitalizmą Ameri
koje šiek tiek pažabojo, bet vis dėlto, kaip 
socialinė bei ūkinė sistema, jis yra kietas, 
negailestingas ir kartais atšiaurus. Bet tik 
taip atrodo žiūrint į jį iš arti, taip sakant, 
iš vidaus, o iš tolo amerikinis aukso kati
las spinduliuoja labai patraukliai ir jo 
šviesa krenta ant viso pasaulio. Amerikie
čiai jį labai atsidėję kursto, ir jo galybė 
nuolat auga. Amerikos ūkinė galybė stebi
na visą pasaulį. Amerikos piliečiui, keliau
jančiam per pasaulį, reiškiama privilegi
juota atodaira, ir visur jis jaučiasi, tartum 
būtų namie, nes už jo stovi jo krašto ga
lybė. Abu pasauliniai karai iškėlė į vado
vaujančią pasaulio galybę. Istoriniai įvy
kiai klostėsi greičiau, kaip kad amerikiečio 
pasirengimas tam vaidmeniui, kurį jis 
šiandien noromis ar nenoromis turi vai
dinti. Bet tai yra kita tema, kuri lietu
vybės klausimo tiesiogiai neliečia.

Manau, kituose straipsniuose turėsiu 
progos tas savo mintis plačiau išryškinti. 
Dabar man rūpėjo duoti tik bendras fo
nas, kuriame vyksta lietuvybės tragedija. 
Skaitytojui, tikiuos, jau galėjo kristi į akis 
tas faktas, kad amerikoninis katilas yra

Sovietai rengiasi bakteriniam karui?
„New York Journal American“ skiltyse 

admirolas Ellis Mark Zacharias paskelbė 
eilę straipsnių, kuriuose įrodinėja, jog so
vietai intensyviai ruošiasi bakteriniam 
puolamajam karui, gamindami biologinius 
ginklus, vadinamą „Substanciją X“ ir 
„Substanciją Y“.

„Sovietų generalinis štabas yra vieninte
lė pasaulyje karinė organizacija, — rašo 
Zacharias, — turinti paruošusi tvirtą pla
ną puolamajame kare panaudoti ligų su
kėlėjus ir nuodus, kad priešo pusėje įvyk
dytų masių užnuodijimą, kurį sektų už
krečiamosios ligos“.

Jau Šiuo metu sovietai turi nemažas at
sargas pasigaminę bakteriniam karui vesti 
priemonių. Jos dideliu intensyvumu ir to
liau gaminamos. Bakterinės gamyklos 
esančios įrengtos lediniuotjūryje. Pačia pa
grindine bakterine gamykla laikomas vie
nas laivas „vaiduoklis“, esąs lediniuot
jūryje.

Pažymėtina, jog minėto straipsnio auto
rius admirolas Zacharias yra buvęs ameri
kiečių jūrų laivyno kontraž valgy bos virši
ninko pavaduotojas. Yra manančių, jog jis 
galįs turėti patikslintų žinių apie sovietų 
vykdomus pasiruošimus bakteriniam karui.

Savo teigimams paremti Zacharias mini 
buvusio Vengrijos karo ministerio pareiš

labai didelis dalykas, o lietuvybė, palygi
nus su tuo milžinu, yra labai maža ir la
bai silpna. Lietuvybė būtų daug galinges
nė, jei turėtų savo užnugarį, nepriklauso
mą Lietuvą, bet šiandien ji tos didžiosios 
paramos neturi. Todėl kova pasidaro be 
galo nelygi. Amerikonizmas į naujo ateivio 
gyvenimą įsibrauna su visa savo triuš
kinančia didybe ir galybe ir, jei tu neturi 
atsivežęs europietinio išsiauklėjimo ir tvir
tai nusistovėjusių tautinių principų, tas 
milžinas gali tave lengvai ir galutinai par
blokšti. Nė kiek neperdėsiu pasakęs, kad 
Amerikoje ne tik lietuvybės, bet ir bet 
kurios tautybės kova su amerikonizmu yra 
panaši į kovą dramblio su pele Nors tai 
ir labai liūdna tiesa, bet reikia pasakyti, 
jog mes negalime ir kalbėti apie tos kovos 
laimėjimą: — didžiausias uždavinys yra 
kaip tos kovos pabaigą nutęsti galimai to
liau.

Amerikonizmo katilo paslaptis
Andai nuvažiavau prie 24 gatvės. Čia 

yra lietuvių šv. Antano bažnyčia ir mo
kykla, čia neseniai įsikūrė „Neringos“ 
knygynas, čia, apskritai, nemažai gyvena 
Detroito lietuvių. Buvo šeštadienis ir lie
tuvių vaikų būreliai ėjo į šeštadieninę lie
tuvišką mokyklą. Šaligatviu prieš mane 
ėjo dvi, gal kokių 6—7 metų amžiaus, mer
gytės. Jos po pažastimis nešėsi lietuviškus 
elementorius ir kalbėjosi tarpusavy... 
angliškai.

Amerikoje gyvenu jau greit bus trys 
metai, ir tie dalykai man vis dar tebėra 
paslaptis. Nesuprantu, kodėl vaikas, ku
riam juk tautybės problemos, galima saky
ti, dar nėra, noriau griebiasi svetimos kal
bos, negu gimtosios? Atrodytų, lyg svetima 
kalba jam būtų artimesnė ir mielesnė už 
savąją. Kodėl? Į tą klausimą kaip reikiant 
atsakyti nemokėčiau. Aš dažnai pagalvoju 
apie anas „kūmutes“ su Aušrelėmis ir ne
galiu tos mįslės atspėti. Tiesą sakant, ta 

kimą. Šiuo metu buv. Vengrijos karo mi- 
nisteris gyvena Amerikoje, tačiau jo adre
sas laikomas paslaptyje. Jau 1946 metais, 
generolui de Bartha dar einant Vengri
jos karo ministerio pareigas, Vorošilovas 
pareiškęs, jog „Sovietai būtų kvaili, jei 
nevestų biologinio karo. Rusijoje mes skai
čiuojame šautuvus ir tankus, bet žmonių 
neskaičiuojame. Kodėl skaičiuoti žmones? 
Jų ir šiaip tiek daug yra!“ Toliau Voroši- 
lovąs pąreiškęs, jog rusai nevengtų prieš 
Ameriką bakterinio karo.

Pasaulinė Sveikatos Organizacija, —Za
charias pareiškimu, — esanti pažiūros, jog 
sovietų gaminamos priemonės bakteriniam 
karui vesti esančios daug baisesnės už ato
minius ginklus. Esą „Substancija Y“ ir 
“Substancija X“ žmonijai gali tapti dides
ne grėsme negu atominė bomba, kuri toly
gi vaikų žaislui prieš tuos baisiuosius 
ginklus. Panaudojus „Substanciją Y“ šešių 
valandų būvyje esą galima sunaikinti vi
sus didžiulio miesto gyventojus. Gi „Subs
tancija X“ esanti dar baisesnė. Jos pakak
tų 3200 gramų visai žmonijai sunaikinti.

Toliau Zacharias teigia, Jog sovietai Jau 
dabar deda pastangų savo baisiuosius bak
terinius ginklus išbandyti ant Vakarų Eu
ropos gyventojų kailio. Taip manyti duo
dą pagrindo prieš kurį laiką Vakarų Vo

mįslė gal ir lengvai išsispręstų, jei iš to 
viso reikalo išjungtum tėvų įtaką. Mergy
tės, be abejo, kalba angliškai žaizdamos su 
savo, to paties amžiaus, kaimynėmis; jos, 
tur būt, lanko anglišką mokyklą, jos, be 
abejo, žiūrinėja „kamikus“ (paveiksluotas 
jaunimui skiriamas knygeles, kurios Čia 
labai madoje). Tas viskds gali būti, bet 
gi tėvai? Jei tėvai nemato reikalo kreipti 
savo vaikų auklėjimo į lietuvišką tėkmę, 
vadinasi, juos jau bus užbūręs spindėjimas 
amerikonizmo daugiaspalvio katilo, ku
riame jie visai nesijaučia trūkstą oro? Jei 
taip, tai tada mįslė vis tiek pasilieka neiš
spręsta, tik tos mįslės dalyviai jau pasi
daro tėvai, o nebe vaikai. O kodėl tėvai 
taip lengvai pasiduoda amerikonizmo įta
kai, gali būti daug atsakymų: gal jie buvo 
per silpnai susipratę tautiniai, gal jie ne
turėjo tautinio išsiauklėjimo, gal jiems 
Amerika taip patiko, kad jie, net neatsi- 
gręždami į praeitį, numojo ranka į savo 
tautybę ir be atodairos puolė į naujojo gy
venimo glėbį, o gal viskas kartu? Į tuos 
klausimus mes niekados negalėsime kaip 
reikiant atsakyti, nes kiekvienos šeimos 
nutautėjimo kelias yra be galo individua
lus ir savotiškai įvairus.

Kodėl tas amerikoninis katilas taip trau
kia? Kodėl taip dažnais atvejais ir taip 
lengvai išduodama tėvynė, tautos praeitis, 
nusigręžiama nuo savo šimtus ir tūkstan
čius metų puoselėtų tradicijų? Tūlas, žiū
rėk, ir savo kalbos nepamiršta ir lietuvy
bės jausmo nepraranda, o amerikonizmui 
vis tiek himnus gieda. Juo labiau, kad 
amerikonėti čia niekas neverčia. Gali čia 
turėti savo spaudą, organizacijas, bažny
čias, mokyklas; gali spausdinti savo kny
gas, žodžiu, daryk, ką nori, o ameriko
ninis katilas vis tiek traukia. Kitaip sa
kant, į tą užburtą katilą čia tūkstančiai ki
tataučių savanoriškai kiša galvas ir jame 
su pasitenkinimu nuskęsta. Tai yra masinė 
tautinė savižudybė, kuriai pasidavė mili

kietijoje suimtas sovietų agentas Neuman- 
no vardu, kuris bandė Vokietijon įnešti 
Anthrax ir kitų mirties ligų sukėlėjų.

Korėjoje taip pat esąs galimas iš sovie
tų pusės bandymas vykdyti bakterinius 
puolimus. Nebe tikslo iš sovietų pusės bu
vo bandomi apkaltinti amerikiečiai vykdą 
bakterinį karą.

Red. pastaba: Ir nesant žinovui su
sidaro įspūdis, jog minėtame New Yorko 
žurnale pasirodę buv. admirolo Zacharias 
samprotavimai yra padaryti žiūrint prt> 
smarkiai „padidintą“ stiklą. Kokios veik
los bebūtų vadinamosios „substancijos“, ne 
taip jau lengva būtų jomis sunaikinti žmo
niją. Pirmiausia Jau gamtinės sąlygos truk
dančiai veikia paskleisti vienos ar kitos 
ligos sukėlėjus. Gi taip pat tenka skaitytis 
su faktu, Jog lėktuvais irgi neįmanu kur 
nori pasiekti. Raketomis permesti užkre
čiamųjų ligų sukėlėjus, mokslininkų ma
nymu, nesą įmanoma, nes sprogimo atve
ju jau žūstančios paruoštos bakterijos. Ta
čiau patikėtinas teigimas apie sovietų pa
siruošimus bakteriniam karui. Taip pat ga
lima, kad sovietai galį turėti pasigaminę 
baisių bakteriniam karui vesti priemonių. 
Kitas klausimas, ar galės, o jei galės, tai 
kokiu mastu, Jas panaudoti galimo karo 
atveju. Red. 

jonai ir, be abejo, dar milijonai pasiduos. 
Iš europinio pasaulio čia suplaukusios tau
tybės miršta, kad išbujotų naujas ameri
kinis medis.

Šiurkščiai kalbant, amerikonėjimas dau
giausia vyksta per pilvą. Kitaip tas daly
kas čia vadinasi: — aukštuoju gyvenimo 
lygiu bei standartu. Gal ir nebe pagrindo 
amerikiečiai didžiuojasi turį aukščiausią 
pragyvenimo lygį pasaulyje. Yra gerai gy
venančių žmonių ir kitose tautose, bet 
vargu ar rasime kitą tokią tautą, kaip Ame
rika, kur medžiagioė gerovė būtų taip pa
plitusi masėse. Paprasčiausias amerikietis 
darbininkas, jei tik jis turi darbo, gali 
leisti sau valgyti ką tik jis nori pilniausia 
to žodžio prasme. Ant savo stalo jis gali 
turėti kokių tik nori vaisių, įvairiausių 
daržovių, įvairiausios mėsos, žuvies, įvai
riausių konservuotų valgių, visokiausių 
saldumynų, visokių gazuotų ir negazuotų 
gėralų, kokių tik nori riebalų ir tt. ir'tt. 
Visokį maistą jis gali valgyti beveik švie
žią, nes kiekviena šeimininkė, kaip tai
syklė, savo virtuvėje turi šaldytuvą. Kiek
vienoje amerikinėje virtuvėje taip pat sto
vi dujinė arba elektrinė krosnelė. Milijo
nai amerikiečių darbininkų turi savo nuo
savus namus ir... automobilius. Jo narnąs 
įrengtas gal ir ne labai skoningai, bet pa
togiau. Apsirengti jis taip pat gali gerai. 
Kinai ir barai ant kiekvieno žingsnio. 
Šiandien milijonai amerikiečių darbininkų 
turi televizijos aparatus. Daug kas jau ir 
iŠ lietuvių turi tuos visus patogumus bei 
malonumus: automobilius, televizijas, šal
dytuvus.

Dabar įsivaizduokite ateivį, kuris pateko 
į JAV iš krašto, kur pragyvenimo lygis 
daug žemesnis arba primityvus. Kokį įs
pūdį jam padaro visi tie amerikoninio gy
venimo patogumai? Aišku, pritrenkiantį. 
Savo krašte, gal būt, jis apie tai nė sva
joti nesvajojo, o čia staiga visa tai gali 
turėti: užtenka tik nueiti į krautuvę, įmo
kėti keletą dolerių ir visi tie gėrį dalykai 
atsiranda tavo bute. Paskum moki po ke
liolika dolerių per mėnesį ir, žinoma, išsi
moki. Žodžiu, naujojo ateivio medžiagi
niame gyvenime įvyksta didžiausias per
versmas, o jo smagenyse kartu vyksta ir 
didysis psichologinis persiorientavimas. 
Aukštasis pragyvenimo lygis jį traukia į 
savo sūkurį, ir naujasis ateivis, gal ir 
pats nepasijunta, kaip patenka į ameriko
ninio katilo patį dugną. Žinoma, iš pra
džios jis dar atsimena savo seną tėvynę, 
savo gimines ir praeitį, bet, medžiaginės 
gerovės, liepsnelėms maloniai šildant, 
tėvynės ilgesys pradeda aprimti, o ilgai* 
niui ir visai užsnūsta. Jis pagalvoja, kad, 
be abejo, senosios tėvynės gaila, bet, žiū
rėk, ką jam davė „antroji“ tėvynė! Ar 
„antrosios“ tėvynės dovanos neišperka 
senosios tėvynės ilgesio, o gal ir sąžinės 
priekaišto, kam ją apleidai?

Tokia yra maždaug amerikoninio katilo 
paslaptis. Jis galėjo taip sėkmingai virinti 
visokias tautybes daugiausia dėl to, kad 
emigrantai buvo paprasti darbininkai, že
mos kultūros žmonės, neišsivežę iš savo 
tėvynės nei Jokių ypatingų idealų, nei 
tautinių šarvų. Jų vienintelis tikslas, at
važiavus į naują pasaulį, buvo praturtėti. 
Tuos jų norus Amerika galėjo patenkinti. 
Iš dėkingumo ir iš nesupratimo jie atidavė 
Dėdei Šamui savo senųjų tėvynių sielą, ki
taip sakant, už dolerį jie užmokėjo gana 
aukštą kainą ...

du, jis visas knygas rimtai perskaitydavo. Nuo pradžios
šūkis buvo pritaikytas tiek dangui, tiek žemėje.

Nors buvo jau prabėgę gerokai metų po karo ir nuo 
įvykių įkarščio, bet paskutinieji mohikanai dar bastėsi 
šalyje, įsitikinę savo darbo naudingumu. Šitokio ato
slūgio bangos pasiekė ir Lietuvą. Susidarė situacijos, 
kartais komiškos, dažniausiai vis dėlto tragiškos. Su 
klasiškaisiais trėmimais į imperijos nežinomas šalis. Ar 
dar blogiau.

Tos naujos religijos atstovai nieko nepripažino, nei 
pačios religijos. Tik tokio kieto pakaušio žmogus, kaip 
Jeronimas, nieko negalėjo suprasti.

Besitardamas su dviem naujais kalbinamaisiais, 
Aperavičius net įširdo ir įkaito. Šiaip visuomet ramus. 
Net įtartinai ramus. Šiuo momentu tiek įsiuto, kad net 
pakeltu balsu riktelėjo žmonėms. Ir atsisveikino.

Jis galėtų prispiauti į šventinamą vandenį ir jam 
nieko neatsitiktų.

— Atsilanką bažnyčion žmonės, besižegnodami, tik 
išnešiotų tokį vandenį!

Tai buvo paskutinis tokios rūšies pasikalbėjimas.
Jeronimas išvarė jį iš kambario, sušukęs, kad jam 

duotų ramybę. Jis aiškiai stojo į priešo eiles.
— Toks atžagareivis buvo ir liks!
Ateityje jis pasisaugodavo Jeronimo kambario, kad 

„nekukštelėtų kurpe, išprašydamas svečius“.
Kad pokalbiai būtų visai ir griežtai slapti, ateityje jie 

vyko ir be kunigo giminaičio, Borisevičiaus. Jis ėjo vie
nas. Tai buvo atsargiau.

Jo draugas perdaug įnešdavo tautinio prado žmonės- 
na. Lietuva — Mindaugas ir vėl — Mindaugas, karalius, 
ir Lietuva. Kam tas visas balastas! Tai buvo nereika
linga. Be to, gyvendamas pas savo kunigą dėdę, studen
tas Borisevičius, kad ir būdamas tvirtai antireliginių 
nusistatymų, dažnai nusprukdavo nuo savo tiesioginio 
takelio ir imdavo žavėtis ir ginti savo kunigą dėdę. 
„Kaip žmogų!“ — sakydavo. Nes prie dėdės, matyt, buvo 
stipriai prisirišęs.

Šiandien — kunigas Borisevičius, rytoj — Barsuke- 
vičius, o poryt — visi kunigai ir religija.

Aperavičius dažnai įsikarščiuodavo, vis atsiminda
mas tą Jeronimo atžagariškumą. Užtai dabar jame vy
ko toks nepasitenkinimas „veterinoriaus“ veikla. Čia 
reikia plieno! Bet ne apipelėjusių kokių sentimentų. Ko
kie gali būti „pilėnai“, kai gyvenama pas kunigą. „Kaip

iki galo. Visa savo rimtimi. Be jokio nusistatymo į ke
liamus ten klausimus.

Dažnai ateidavo į tą šalutinį trobos kambarį — tuo 
būdu niekas neišgirsdavo — ponaičių šnektos pasiklau
syti ir Leonardas. Dabar mažai kieno suvaldomas. Nes 
jo geroji sąžinė, Jeronimas, sirgo.

Jis irgi pavartaliodavo ant Jeronimo stalo gulinčius: 
— Spenser  į, Brolius Grakchus, laisvę mylinčius romė
nus. Ir — kaip kūrėsi savivaldybė Kanadoje. Bet skai
tyti tingėjo.

— O be ponų vis dėlto negalima! — sakydavo Jero
nimas.

— Galima ... — įsikibę, ir vienas antram padėdami, 
rovė šį neišraunamą kelmą abu bičiuliai. Veterinorius 
ir Aperavičius.

— Kieta tavo draugo galva, — suplukę abu draugai 
atšokdavo nuo Jeronimo.

— Zinai, arklio spiriama, — jaukiai nusijuokė Je
ronimas svečių atsikratymui.

— Kitas arklys lengviau suprastų, kas yra Marksas 
ir Engelsas. Juk taip lengva! O jis ne. Ir — ko siekia
ma pasaulyje. O jis vis su savo „ponai“ ir „ponas“. Šiuo 
atveju — Tvirbutas!

Bet užtai Leonardas suprato, kad nėra ponų. Tikriau 
pasakius, negali būti ponų. Žemė ne ponų ir kaip tai 
lengva buvo suprasti. Visi turtai žmonių. Žmonių, kru
vinu prakaitu sukrauti. Tai ne ponų, tai žmonių. Kiek
vienas darbininkas galįs imti, kas tik jam patinka.

— Ar ii- aš galėčiau imtis, ką noriu.
— Ir tu!
— Tai kaip Čia? — nebuvo tikras Leonardas.
Jeronimas visai suabejojo. Tą jo suabejojimą visi 

pastebėjo.
— Ir tu, ko nori!
Tai buvo 1904 metų pasekmės. Kai rusai prakišo,ka

rą japonams ir nuo ko sudrebėjo visa imperija. Prasi
dėjo suirutės šalyje. Valstybinių kasų ėmimas, negei
stinų valdininkų atstatymas. Buvo daroma viskas, kuo

• galima išsivaduoti iš po rusų letenos. Ir paskui pats 
biauriausias momentas — siuntimas „baudos ekspedici
jų“ žmonėms numalšinti.

Bet dabar viskas buvo kaip ir praeityje.
Tuo pavėju iš Rusijos buvo atnešta nauja religija. 

jAperayĮčius ir veterinorius buvo tosios naujos religijos

apaštalai. Nieko nėsą! Be vieno tik žodžio: „nieko“! Tas »žmogumi“ — štai tau ir pasėkos.
— Nėra žmonių, yra tik socializmas. Viskas kitas tai 

niekis. Užtai Borisevičiaus nervai nėra tinkami „akci
jai“. Kartais jo, Borisevičiaus, nervai persilpnl. Ir visas 
jo nusistatymas daugiau kabinetinis. Nors Darvinas ir 
busimoji darbininkų sutvarkymo struktūra jo buvo su
prasta teisingai.

Aperavičius, Varšuvos universiteto literatūros stu
dentas, buvo nesugriaunamų ir nesikeičiančių įsitikini
mų žmogus. Kaip plienas. Iš paviršiaus pažiūrėti toks 
gyslius, atrodytų — liguistas ir gana apysmulkus. Savo 
vidujine ugnimi gyvenąs. Kad ir nedegąs ja. Pavyzdžiui 
per šventorių pamaldų metu jis negalėtų pereiti su ke
pu r e ant galvos.

— Taktika! — sakydavo. Bet jei ir ne toji „taktika“, 
jei šios taktikos elementas neegzistuotų ir būtų visai 
išjungtas, jis nedrįstų žengti per šventorių su kepure. 
Tą, tarp ko kito, galėtų padaryti kartais studentas Bori
sevičius. Tikriausiai užsimiršęs ir mažiau iš esmės veid- 
mainus, nė Aperavičius, kuris negali dienos praleisti be 
veidmainiavimo.

Dėl to turbūt ir kunigas Borisevičius tiek mylėjo tą 
savo brolvaikį. Jo atvirumą, net jo klaidas ir jo papras
tumą. Šiaip apie politiką ir įsitikinimus jie nekalbė
davo. Kiekvienas turėjo gana savo darbo.

— Bet juk jis, Aperavičius, tai ne Jegorka. Jegorka 
— neurastenikas ir išlepėlis. Kartais smulkiais bruože
liais ir jam paminėdavo busimąją santvarka. Bet Jegor
ka visuomet pasilikdavo abejingas. Būtų juokų! Guber
natoriaus sūnus ir anarchistas!

Jeigu Aperavičius elgtųsi visur be atodairos, jis 
sugriautų savo doktriną. Ne! Reikalinga taktika ir gu
drumas. Kur reikia, jis pakštelėdavo net pačiam kuni
gui į ranką. Ypač kuriame susirinkime, kur Žmonių dau
giau. Kad visi matytų. Jei reikėdavo, jis pataisydavo ir 
kunigui sutaną. Pastarajam į vežimą belipant ar einant 
prie altoriaus atnašauti.

Čia jau nereikia ir kalbėti, kad eidamas per bažny
čią, visuomet dievobaimingai priklaupdavo prie Šven
čiausiojo ir tokiu pat dievobaimingumu pakštelėdavo 
savo tėvui, į jo senstelėjusią ir gyslotą ranką, ypač kai 
žmonės matydavo. Aperavičiaus tėvas irgi buvo kaulius 
ir didelio temperamento Žmogus. Ir tokiu pat balsu, ku
riuo žavėdavosi žmonės. Tėvas vengė kalbėtis visais 
privačiais ar pašaliniais dalykais. Net su sūnum. Tik 
vargonų daina (solo). Ir — sodas! Tai buvo dvi jo pasi-

Ne! Aperavičius jaunasis buvo įdomus žmonėms, už
tai taip rimtai jie patikėdavo jam ir jo naująja religija. 
Kai jis sugebėdavo prie jų prieiti. Jis visuomet pradė
davo politine struktūra. Religiją palikdavo paskutiniam 
etapui.

Čia reikia padaryti mažą papildymą. Aperavičius 
grojo ir vargonais! Visai nebūdamas iš mažens muzika
lus, jis kaip ir paveldėjo amatą iš savo gana tempera
mentingo tėvo, jo iš mažens kaip tik pamokinamas. Ne, 
jis nebuvo muzikalus! Tik dėl susiklausymo su tėvu jis 
davėsi mokomas. Atsargumas visur buvo reikalingas, ir 
santykiuose su tėvu. Kitaip žmonės jį įtartų ir jo ne
klausytų. Tai kur tuomet būtų veikla? Ne! Jis buvo 
atsargus. Iš mažens. T ,

Aperavičius buvo gana iškalbus. Bet jei kurioje me
no srityje jis buvo gabus, tai rašyti.

Aperavičius rašė romaną! Bet apie tai vėliau.
Žodžiu, ir Aperevičius sūnus buvo vargonininkas.
Kai kuriems būdavo tikra sensacija, tas jo apaštala

vimas. Jis turėjo nugalėti Žmonių prietarus.
— Ateitis mūsų! — dideliu įsitikinimu pragriežė pro 

dantis Aperavičius.
— Tegu pastangos Rusijoje, bei jos pakraščiuose, 

pasibaigė niekais. Be dar kai kur pasitaikančių kurių 
ekscenų: bankelio išplėšimo ar kurio mokytojo ant tač- 
kos išvežimo... Šiai „akcijai“ (žodis šventas!) jis liekasi 
ištikimas ir šiuo reikalu jis turi kai kurių savo idėjų.

— Taip, mūsų! Tegu ponai padirbėja kartais samdi
niais. Dabar tie ponai nė iš vietos nepajuda!

Bet jei Leonardas manė, kad visas paruošiamas dar
bas taip lengvai Ir be skausmo pasibaigs, bernas bus 
didžiai apsirikęs. Tai tik buvo pirmi žingsniai, vaikiški. 
Dar tik žodinės priemonės. Katechizacijos darbas buvo 
Aperavičiaus nuolat tęsiamas. Bet tas darbas atrodė 
Leonardui sunkesnis už žagrę. Toks jis buvo sunkus ir 
išspaudęs ne vieną prakaito lašą mokiniui. Ir kaip 
daug reikalinga buvo galvoti. O tas buvo dar sunkiau.

— Kas yra komunija?
— Dievas!
— Tu pats „dievas“!
— Komunija — tai blogai sulipdytos tešlos gabeliu- 

kas.
— Ne taip, ponaiti! — iš to vargo jis net pavadino 

savo mokytoją „ponaičiu“.
— Joje yra Kristus.
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TREMTIES Leidykla penktuoju leidi
niu išleido žinomojo mūsų rašytojo 
Jurgio Savickio romaną „ŠVEN
TOJI LIETUVA“, su kuriuo šiek galėjo 
susipažinti TREMTIES skaitytojai iŠ at
karpoje pateiktų ištraukųRomanas at 
spausdintas ir guli knygrišykloje. Pra
sidėjus darbininkų vasaros atostogoms 
romano įrišimas kiek užsivilkino. Šia 
pačia proga atsiprašomi veikalo užsaky
tojai lietuviškosios skaudos Bičiuliai, 
kad, kaip buvo manyta, nebuvo galima 
jiems romaną laiku pasiųsti. Tačiau at
rodo, kol laikraštis pasieks skaitytoją, 
jau romanas galės jo linkme pradėti 
keliauti. O dabar leiskim kalbėti pa
čiam rašytojui Jurgiui Savickiui, per
siritusiam per 62 metų slenksti ir ne- 
atidedančiam plunksnos i šalį. Daug 
ką mėgstančiam ir daug ko nemėgstan
čiam, ypač visa to, kas turi pasikarto
jimo vardą. Red.

Aš, žemiau pasirašęs Jurgis Savickis, 
nuo šios dienos esu atsižadėjęs dalyvauti 
arklių lenktynėse, visokios rūšies azarti
niuose lošimuose, kortų ypatingai vengiant 
Ir taip pat dalyvauti novelių ir romanų 
konkursuose, kur niekuomet nieko neišlo
šiau, kaip ir loterijose nesu dar išlošęs.

Kaip tik šiuo4 romanu — ŠVENTOJI 
LIETUVA — (Miglino išleistu), aš ir bu
vau susigundęs stoti į romanų konkursą, 
„Draugo“ suorganizuotą. Romanų niekuo
met anksčiau nebuvau rašęs. „Draugo“ 
žmonės visaip mane drąsino, baudė ir lepi
no nepavargti ir pasiekti tikslo. Nebūtų 
„Draugo“, nebūtų ir mano romano. Man 
gerai. Romanas parašytas. Skaitančiai pub
likai gal blogiau.

Dirbau labai daug. Bet Čia jau gal dau
giau vieta studijoms nusimanančių žmo
nių apie pairusią sielą... Per dvejetą mė
nesių tegyvenau tik savo kūriniu, drau
gaudamas su besiblaškančiais jame tipais. 
Pasiriedamas dažnai su jais ir pašūkauda
mas ant jų.

Darbą kitą užmiršęs ir būtinai stengiau
si nenusileisti paskelbtajam terminui. Bet 
kas atsitiko? Žmonės mane apšaukė — šni
pu. Patylomis kuždėjo: — sovieto šnipas, 
žinias besiunčiąs j Lietuvą... — Juk žmo
nės pietų Prancūzijoje tokie temperamen
tingi. Buvo žmonių, kurie po priesaika ga
lėjo pasakyti — yra matę savo akimis 
mano siųstuvą. Tik aš jį slepiąs. Koks dar 
kitas įrodymas dabar dar galėjo egzis- 
taoti?

Mano lempa K tikrųjų per visą naktį 
degė mano pašiūrėje ir žėrėjo įstabiomis 
ugnimis per visus pašiūrės plyšius. Žmonės 
matė., j

Lempą dažniausiai aš užmiršdavau užge
sinti, įmigdamas paaušriu. Išjungimas taip 
toli buvo lovos... Kas čia dabar kelsis 
dėl jo?

Žmonės viską matė.
Kartą burmistras primygtinai jau siūlė 

— tai buvo dar seniau — pasidaryti Pran
cūzijos piliečiu. Būdamas maniaku ir nai
via žmogumi, Lietuvos prisikėlimu tikė
damas, atsisakiau. Dabar ir galėjo už
tai taip įvykti. Aš galėčiau iš čia būti iš
mestas kaip labai nereikalingas daiktas. 
Svetimšalis esąs taip arti Italijos ir Pran
cūzijos sienų... Tinkama vieta šnipinėti, 
ir vėliau iš čia pabėgti Kai šalis turėjo 
būti visa išvalyta ir jau buvo valoma...

Jurgis Savickis kalba romano temomis
Pareidamas dieną mačiau niurnančių ir 

nepasitikinčių žmonių veidus. Tegu juos! 
Žinojau iš anksčiau, ką reiškia būti įtaria
mu. Ypač artimų ir pačių ištikimų kaimy
nų įtariamu. Aš šnipas! Aš jų pasisaugo
davau. žmonės matė siųstuvą. Aš vis dėlto 
nenorėjau nusileisti, ir dirbau visiems pa
vojams esant čia pat ir visuomet kliudo
mas.

Pagaliau atėjo į mane, manęs gelbėti, 
mano kaimynas. Mano artimas kaimynas, 
toks puikus, apyjaunis ir gražus italas 
(o jo žmona dar gražesnė, tikra provinci
jos madona, kad ir nešventa). įėjo žmogus 
į mano darbo kambarį savo purvinais ba
tais. Lijo labai, buvo nuotaika dirbti.

— Tamsta turi paslėptą siųstuvą? žmo
nės jį matė.

— Neturiu!
— Tamsta gali pasakyti man atvirai. 

Esava draugai. Tamsta siunti žinias Rusi
jon, Lietuvon? Man gali tamsta pasakyti. 
Man!

— Nesiunčiau.
— Tamsta jį būsi nudėjęs dabar? —- jau

kiai nusišypso.
— Niekuomet neturėjau.
— Manim tamsta gali pasitikėti, sakau. 

Jį matė žmonės ...
Prieš tai nieko nepasakysi.
Bet žmogus mano draugės. Jis žino, kas

matė. Jis mane gelbsti. Jis prašė parody
ti, kad ir nežymiai, visus stalčius, ir visus 
kambarius. Nors nudavė „nesidomįs“'jais. 
Po to jis net giliai atsiduso. Gal jis manė 
sau: — gerai paslėptas daiktas, tas slap
tas priimtuvas ir tas slaptas siųstuvus 
mano.

Mano kaimynas, ištikimas savo tautai ir 
savo profesijai žmogus, gėlių augintojas. 
Pamatęs šimtą mano prirašytų puslapių 
ant stalo, jis man broliškai sako:

— Tamsta geriau slėpk šiuos raštus.
— Bet tai romanas!
— Kas tai „romanas“? Žmonės vis lygu 

gali jį pamatyti.
— Kam aš turėčiau jį slėpti? Aš kaip tik 

nogėčiau, kad jis daugiau paplistų žmonė
se ir draugiausia jų būtų skaitomas.

— Tai — knyga? Ar knyga galima už
dirbti?

Aš varžausi iš karto jam atsakyti, ar ši
ta knyga galima uždirbti.

— O aš? O aš galėčiau uždirbti knyga?
— Jei gerai parašytum.
— Ką reiškia: „parašytum"? Aš turiu 

pilną gyvenimą ir turtingą. Buvau Itali
joje kareiviu, paskui paėmė į nelaisvę Al
banijoje. Aš kalbu albaniškai, rusiškai, 
vokiškai, verstehen Šie deutsch? Kad 
tamsta žinotum, koks mano gyvenimas pil
nas ir kad aš gyvas — tai stebuklas. Kiek

tikrovės vaizdas
kelti pakalnėn.

— Tai kur mano dešinė ranka! Mes jau 
greit žuvies su juo plauksim? A?, — džiau
giasi jis, mažąjį dažnai glėbin paim
damas.

Visi jų berniukai buvo stamboko sudė
jimo, kaip ir dėdė. Tik jų dukterys į dė
dienę nusidavė. Dažnai jos, kaip vištelės, 
kvaksėdavo, tai jom tas, tai tas. Ypač jau
niausioji, bėgdama parvirs kur, tai ir ver
kia, kol ją ant rankų paimsi ir raminti 
pradėsi — jai tik to ir reikia.

O ežeras gero šūvio nuotolyje plakdavosi 
prieš audrą ir mėlynavo giedroje. Mėgau 
aš jį. Gi vos metais už mane jaunesnis 
pusbrolis, dreba iš džiaugsmo, kai pamato 
vandenį.

— Tas tai jau prigers kada, — įspėjan
čiai sakydavo kaimynai. Bet, dėkui Die
vui, neprigėrėme nė vienas, o tik akėjome 
ežerą su savo tinklu skersai ir išilgai. Ir iš 
žuvies valgėme duoną.

Maniau, patapsiu žveju, ir su dėde ga
lėsime gerus pinigus imti, kad būpiu par 
baigęs pradžios 'mokyklą ir, kad* Visą lai
ką tik ežerui ir teskirsiu.

Karas sutrukdė visa. Iš žuvies nebepa
vyko pragyventi: bolševikams atėjus, eže
ras perėjo žuvies Tresto žinion, ir žvejoti 
tegalima buvo su jų leidimu, pristatant 
jiems nustatytą žuvies normą. Pradžioje 
dar bandėme, bet vėliau pamatėm, kad 
nieko neišeis. Plakies, plakies po ežerą, o 
išlipęs net pavalgyti užtenkamai neturi.

Vokiečiams atėjus, irgi tas pats. Taip ir 
išnešiojo mūsų gražius planus visi sveti
mi vėjai.

— Matai, kaip tie vėjai ištaršė mūsų 
tinklus, — liūdnai pasako dėdė, kai tik 
pažvelgiame į ežero pusę.

Ir vis buvo susirūpinęs, iš kur užsidirb
sime duonos, ką darysime, kaip išsiversime 
su tokia didele šeima. Visiems juk reikėjo 

Sovietinės
Praėjusiais metais iš Lietuvos pabė

gusieji trys lietuviai žvejai Šiuo metu 
lankosi Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir savo pranešimais supažindina 
lietuvius su gyvenimu sovietų okupuo
toje Lietuvoje. Vienas jų, Juozas Griš- 
manauskas, parašė knygą TOLIMIEJI 
KVADRATAI, kuri nesenai Amerikoje 
išleista, žemiau pateikiama ištrauka iŠ 
minėtosios knygos. Red.

DEDE GINA ŽVYRIŲ
Dėdės žemė buvo ant kalno. Gėriau pa

sakius, tarp dviejų žvyriaus kalnų, ir ma
žai nuo tų kalnų tesiskyrė. Kai vasaros 
užgiedrėdavo, tai visokia sėkla 'išdžiūdavo. 
Liūtims užėjus, visas vanduo latakais nu
varvėdavo pakalnėn, vėl viršuje nieko ne
palikdamas.

Grikis ir bulvė buvo mūsų šeimos pa
grindinis maistas, nes tik juos tegalėjome 
auginti. Bet ir grikiai kartais tokie smul
kučiai išauga, kad vos vos juos sugraibai 
dalgio ašmenim, ne į juos, bet dažniau į 
žyi rgž^us ^Įsimindamas.

Pievos geros nebuvo. Ten, kur kalnas, 
lopelis, sakytum, geram šuniui peršokti. 
Todėl šieno savo niekad neturėjome. Ben
drai mums su pašaru sunkumų bUvo, turė
jome pirktis jo, kaip ir maisto.

Juokaudamas dėdė, žiūrėdamas kartais į 
mus visus, kai prie stalo susėdavome val
gyti, ir sako:

— Aštuonios burnos. Kaip vanagiukai. 
O žemės visiems vos į panagius teužtektų. 
Ką aš su jumis darysiu, kai jūs užaugsite?

— Kam žemė, o kam vanduo, — atsako 
dėdienė ir, ranka meiliai per plaukus 
braukdama, rodo ežero link, — va, kur 
mūsų duona.

Ir dėdė sako: — Teisybė, motin!
Augo visi žvalūs vaikai. Dėdė juoku ne

tverdavo, kai ir pats mažiausias jo kulvirs- 
čiuodamas pasileisdavo kalnu karvės per-

kartų grėsė pavojus, besislapstant kukurū
zo* laukuose. Tik pavakariui žmogus išei
davai paviršiun pasižmonėti ir maisto sau 
kur rasti. Sutikę šiaip kareiviai užmuštų. 
Bet aš visuomet turėjau laimę. Paskui, jau 
visai nubadėjęs, vieni kaulai, atsiradau 
Berlyne. Ligoninėse išgelbėjo mane. Iš
gelbėjo nuo bado ir pergyvenimų.

— Na, tai aprašyk tamsta savo gyvenimą, 
jei jis toks įdomus.

— Įdomus! Labai įdomus. Ak, žmonės, 
perskaitę, susijaudintų ir susikauptų!

— Tai rašyk, jei nauja ką turi pasakyti.
— Kaip reikia daryti knygą? Tokią, kaip 

tamstos? Tokią didelę, tiek lapų prirašy
tą... Ir vėliau, kaip ją parduoti. Nešioti. 
Ar kaip ją kam parduoti?

Mudu nuodugniai aptariame visus tech
niškus knygos rašymo, spausdinimo ir pla
tinimo būdus. Tai, žinoma, dažnai vieni 
fokusai ir dūmų į akis pūtimas. Kartais 
knygai pasitaiko į viršų išplaukti ir auto
riui pasiseka, žmonės įkimba ją skaityti. 
Radinys! Išvariau mano prieteliui Remar
ko — Im Westen nichts neues, ir — Der 
Weg zurūck ...

Mano bičiulis dabar įtiki knygos galia 
ir pats sunerimsta.

Jis dega. Jis italas.
— Juk ir aš moku albaniškai, jugosloviš- 

kai, belgiškai ir šveicariškai... Kiek aš 

Lietuvoje
ir pavalgyti ir apsirengti, jaunieji visi ėjo 
mokyklon, tai vėl vienam sąsiuvinio, kitam 
pieštuko, trečiam knygos. — Mamyte, tė
veli, duok! — O čia nėr iŠ ko.

Aš su pusbroliu pradėjau pas dėdę prie 
Sedos talkininkauti. Jis turėjo neblogą 
ūkį, o pats jau ne kažin kaip žvaliai 
strimpdavo paskui plūgą ar akėčias.

Net rūksta laukas, kai su spyruoklinėm, 
arklį pasikinkęs, aplekiu. Rudenį apariu 
jam rugienas, pavasariais bulves vagoju. 
Dėdė neblogai mokėjo, vienąsyk miltų, ki
tąsyk mėsgalį kokį, tai vėl šio to. Taip ir 
vertėmės.

Aš ilgesnį laiką ten buvau ir pasilikęs, 
padėjau derlių nuimti ir sutvarkyti. Tik 
jau vėliau, kai frontas pradėjo artėti, su
sirinkome visi į namus.

— Dievegink, bijojo dėdienė, atsitiktų 
kokia nelaimė. Ar žūtumei kur. Geriau jau, 
kai visi kartu, — vis sakė ji, ligi parva
žiavau galutinai nuo Sedos.

VISIEMS TAS PATS
Taigi, buvome iš dviejų hektarų ūkio, 

šeima gausi ir varginga, naujoji valdžia iš 
mūsų jau tikrai neturėjo ko paimti. Jei 
būtų lyginusi visus, tai mums tik tebūtų 
turėjusi pridėti, atseit, tik laimėti tegalė
jome. Apie tokius kalbėdami, komunisti
niai agitatoriai jiems rojų čia žadėjo. Ir 
visas mūsų kaimas — beveik visi bied- 
niokai. Turtingiausi, ir tie, iki 15 ha tik 
teturėjo.

Ir vis taip, kaip pupom, bėrė:
— Jūs nieko neturėjote, jūs vargote, jūs 

šviesios dienos per rūpesčius nematėte, jūs 
ir-šiaip ir taip. Dabar, tai atėjo jums die
nos, dabar jūsų valdžia, dabar jūsų viskas.

Tuo tarpu, kai degė frontas ir vėliau, kai 
viskas praėjo, visi vienodai buvome var
gę. Ir mus, mažažemius, ir „buožes“ vie
nodai varė kelių taisyti ar kitokiems dar-

(Nu k ei ta į 6 pusi.)

faktų žinau, tik surašyti juos. Ak, kokia 
tai būtų knyga! Kiek išgyventa ir vis dėl
to gyvas likau iki šiai dienai. Kai poryčiu 
šukuoja kukurūzų laukus kareiviai ir ne
žinai, ar gyvas liksi, ar čia tave nušaus.

— Rašyk, rašyk! Taip, kaip tamsta da
bar sakai ir pasakoji man. Nagi mūsų Že
maitė ... — pasakoju jam smulkiai, kaip ji 
surašė įdomias istorijėles, rašto faktinai 
nemokėdama. Gal ir mano italą žmomės 
skaitys, kaip kokį Remarką!

— Bet jei neskaitytų... Kas bus iš to
kios knygos? Ir kuria kalba „surašyti", — 
iš jo sakomų daug kalbų jis geriausia vis 
dėlto moka — italų. Jis ja ir rašysiąs. Ir 
duosiąs ją paskaityti kam ...

Jis kalba kaip vaikas. Visu vaiko naivu
mu ir tokiu pat nuoširdumu. Užtat taip 
lengvai žmogų jis ir įtikina.

— Bet jei aš surašyčiau, kas ją peržiū
rėtų vėliau. Tamsta galėtum?

— Aš itališkai negaliu. Tikrai atsirastų 
kuris gudresnis už mane žmogus ir kalbą 
pataisytų.

— Tai sunkus darbas. Rašyti?
— Rašyti knygas — sunkus darbas. Ir 

blogas įprotis.
Paskutiniojo sakinio jis nesupranta.
Mes atsisveikiname kaip du artimi ir iš

tikimi bičiuliai. Vis dėlto jis nueina gulti. 
Savo itin gilių minčių vedinas. Nes jau ryt 
(po kelių valandų) vėl žmogus kibsiąs į 
savo gvazdikus. Gvazdikų laistyti ir visu 
mokslišku atsidėjimu ir įsipareigojimu 
juos prižiūrėti, švirkšti mėlynais milteliais. 
Žodžiu, daryti gėles. Gėlė dygsta ir atneša 
ūkininkui pinigą. Jis mano ištikimas drau
gas. Nelaimėje jis mane užstotų, man pa
dėtų, net pats nukentėtų, jei aš būčiau 
skriaudžiamas ir jei jo parama būtų reika
linga.

Jo mintys nuolat veikia. Kol laukų vėjas 
jų neišblaško. Vėjas, persunktas nikotinais 
ir kitokiais nuodais, taip reikalingais ūki
ninkui. Nes gėlės pinigą ūkininkui daro.

Baigdamas laišką, aš dar žinau, kad lai
kraščio redaktorius norės kitų klausimų. 
Kaip aš žiūriu į literatūrą apskritai, ir į 
lietuviškąją taip pat. Kokiu būdu aš da
riau knygą ir nuveikiu savo stilių. Kas yra 
stilius? Pagaliau, ką nauja aš turiu parašęs 
ir ką naujo rašau. Tuos klausimus mes visi 
žinome ir jų labai pasisaugome iš anksto. 
— Parašęs gi turiu daug! Rašau dar dau
giau ir dabar. Gal dvejetą romanų nau
jų...

Iš viso mano metus „62“ reikia atbūtai 
sukeisti, į „26“, tuomet būsiąs tikras Sa
vickis! Aš žurnalistiškai redaktoriui nieko 
neatsakau apie stilių ir knygos ruošimą. 
Bet sakau, kad daug žmonių beldžiasi, kad 
išleisčiau savo senus raštus, „Sonetus“ ir 
„Sostą“, nes jie, esą, reikalingi žmonėms 
ir žmonės jų pasigenda ir dabar jų niekur 
neaptinka.

Ir jos, esą, — žmonės sako, — esančio* 
labai geros knygos. Nejaugi man tektų vėl 
vozotis su senomis knygomis ir jas skai
tyti. Tas senienas!

Nėra blogesnės nelaimės patekti į chres
tomatijas ir tuo būdu kankyti niekuo ne
dėtus vaikus. Mažamečius.

Tokiu būdu buvo parašytas mano roma- 
niokštis, vardu: ŠVENTOJI LIETUVA.

Ir, berašant, elektros srovė (nesumokė
jus Elektros Kompanijai) nebuvo išjungta. 
Nes kas gali būti svarbesnio gyvenime už 
neapmokėtą elektros sąskaitą. Jei ji didelė.

JURGIS SAVICKIS.

— Kristus buvo paprastas žmogus. Vienos žydų pa
dermės pranašas. Jojo mintys buvo neblogos. Priimti
nos. Bet jis buvo tik žmogus. Ir nieko daugiau.

— Negali būt??
— O jei aš tau įrodyčiau, ką sakau, ar tuomet įtikė

tum?
— Na, kaip ponaitis gali tai padaryti?—visai naiviai 

teiravosi Leonardas.
— Prisimerk žr įsivaizduok. Štai kaip! Štai aš esu 

bažnyčioje. Štai šiomis rankomis — jis rodė savo ran
kas, kaip fokusnkrkas, norėdamas ištraukti iš tuščios 
stiklinės — „visi mato, tuščios?* — pinigą. Štai Šitomis 
rankomis, brolau! — silpnu būdamas jis kartais tuo 
būdu vartojo giminiavimosi išsireiškimus — aš išimu 
iš taurės komuniją ir, nemirktelėjęs, praryju ją ...

Leonardas net pritūpė iŠ didelės baimės. Tarytum 
kas Šlėga jį būtų per strėnas stuktelėjęs.

— Arba, dar geriau, šią nepasūdytą duoną pasūdau 
keliais žiupsniais druskos, supiaustau Šituo savo peiliu
ku į keturias lygias dalis ir praryju!

Peiliukas buvo atlenktas.
— Žūsi! J
Daugiau Leonardas negalėjo ištarti.
Toji, tiek natūralistinė, AperaviČiaus vaidyba užgu

lė Leonardą visu savo sunkumu, kaip per rugiapiūtę.
Jis atsibloškė nuo jo. Jis gynė Kristų.
— Eik po velnių!
Aperavičius aiškiai jį kankino. Aperavičius tačiau 

tęsė didele panieka.
— Arba dar geriau. Štai Šitomis rankomis paimsiu 

tą jūsų komuniją, tos blogos tešlos skuduriuką, ant jo 
padėsiu lašinių riekelę ir valgysiu. Tai juk kraujas ir 
„atpirkimas“?

— Mirsi, — tyliai išstenėjo Leonardas. — O iš ko
munijos kraujas tekės.

— Prietarai!
— Kai kada paūgėsi savyje, aš tau duosiu Renaną 

paskaityti ir viską paaiškinsiu. Ne! Pats nesuprasi. Sun
ki knyga. Skaitysime dviese, o aš tau išversiu ir aiškin
siu...

Nesuprantamas žodis „Renanas“ kiek nuramino Leo
nardą. Ramus AperaviČiaus tonas ramino taip pat.

Daugiau studentas šia tema nekalbėjo. Pirmai pamo
kai pakako. Leonardas paskubo išsinešdinti ūkio darbų 
dirbti. Darbininką irgi perdaug ilgai užlaikyti negalima, 
toad neįtartu ir nepasigestų. Visos pamokos vyko Tvir-

Be to, jis turi padaryti išamų pranešimą, su premiso
mis ir išvadomis, apie „masių nuotaiką“ ir perspekty
vas. Tam turi prisiruoš!. Darbas skubus.

Kai Aperavičius atvykdavo atostogoms į Lietuvą, jis 
vartodavo žmonių vietos „žargoną“ — su žmonėmis 
kalbėjosi lietuviškai. Nors susižinoti su aukštuomene jis 
pasinaudodavo lenkų kalba. Nes jam kartais pritrūkda
vo kalbinių niuansų. Pagaliau, koks skirtumas. Kalba 
juk jokios reikšmės neturi. Jis ir čia mielai kalbėtų 
lenkiškai.

— Socializme nėra tėvynės. Man tiek pat lygu ar 
rytoj visi žmonės čia kalbės lietuviškai, lenkiškai, ja
poniškai, ar rusiškai.

Tik praktiniais sumetimais tuo tarpu jis pasinaudo
davo lenkų kalba. Lengviau. Be to, kalba kultūringesnė.

— Negalima žmonių ištautinti, drauge! Bežadant ge
resnį rytojų, juos tuo pat rusinti ar lenkinti. Jie turi 
kalbėti savu kalba.Žmones reik žadinti,lietuvių kalbą,— 
užsistodavo už vietos masę veterinarijos studentas, Bo- 
risevičius. Rudokais plaukais, kiek šlakuotu veidu. Toks 
perdėm lietuviškas, kaip iš kelmo išspirtas, šis žemės 
žmogus.

Užtai pats Aperavičius turėjo daug darbo ir dirbo. 
Daug vaikščioti ir vaikščiojo. Ypač — vaikščioti.

— „Turi?“ Užvis svarbiausia tai socializmas. Visa 
kita — niekai! Kas čia do „turi"?

Tokios AperaviČiaus buvo pažiūros ir darbai. Jo 
pažiūros ir į meilę buvo irgi savotiškos. Žinoma, jos 
buvo peremtos visišku liberališkumu. Visi varžtai Šioje 
srityje turėjo būti nuimti. Moteris tai moteris. Kas pa
galiau toji „moteris"?

— Juk tai fiziologinis procesas!
Nuo to „fiziologinio proceso" sveikas ir poetingas Bo- 

risevičius imdavo ir susiraukdavo.
• — Taip imsi ir būsi „laisvas“. Kartais meilė aukštes

nė už žmogų ir nesiduoda kontroliuojama. Jokiu būdu. 
Meilė tai meilė. Dalykas neišaiškinamas! Jis kaip tik 
buvo aptikęs to „neišaiškinamo dalyko" savo artimoje 
kaimynystėje objektą, kuriam pavartojo ypatingai daug 
laiko ir švelnumą Dalykas geras, mėnesiena buvo tokia 
skaisti!

— Tik laisvas* Su kuo nori, be jokių prietarų ir be 
jokių ten „poezijų".

Savyje jis nenorėjo prisipažinti, kad jis faktinai dar 
moteriškės nepažino. Be kurių ten menkaverčių nuo
trupų.

buto ūkyje, kur saugesnė vieta susirasdavo. Vis pasi-, 
saugodavo svetimų ir ypač — Jeronimo.

Iš pajėgingesnių ūkyje darbininkų yra telikęs vienas 
Leonardas. Jeronimas vis dar prisilaikydavo kambario, 
nors ir pakreveizuodavo apie kambario kampus. Į gaivų 
orą vis dar neišeidavo; gaivus oras dar jį pritrenktų.

Kaip arti kunigų stovįs žmogus, Aperavičius į Tvir- 
butų namą buvo įleidžiamas be jokio ten specialaus lei
dimo. Ir tokiu pat būdu išleidžiamas. Kur Šiaip pažįs
tamų ir įleistinų žmonių buvo didelė atranka.

Ir jam kartais buvo duodama arbatos. Bet paprastos, 
be ceremonijų. Anelė, pateikdama jam arbatos, tik tru
putį jam nusišypsodavo. Gal per pusę ar trečdalį šypse
nos. Ji pasisaugodavo šio žmogaus. Kaip ir jis jos.

Tvirbutas tačiau turėjo progos pakalbėti su studentu 
gana aukštomis temomis. Kur gi kitur Čia surasi moky
tų žmonių, su kuriais būtų galima pasikalbėti. Tvirbu
tas be galo mėgo jaunimą.

Tokių žmonių, kaip Aperavičius, tai paieškok. Žmo
gus nuolat su knygomis.

Jo tėvas (senstelėjęs jau) mėgdavo šaukti savo ka- 
karinišku balsu ir siųsti pačias aukščiausias gaidas į 
barokinius dangaus skliautus. Ten, kur angelai. Už 
giesmę žmonių, ypač dvarininkų, likdavo padrąsinamas. 
Tai bent vargonininkas. Tokių dabar nėra. Tik vargonų 
kunkulai, griežto balso paįvairinami, veržėsi į dangų.

Vargonininko žmona buvo siuvėja. Turėjo be galo 
didelį skonį ir buvo išauklėta. Vis daugiausia pas ponus. 
Bet kokios manieros ir koks akcentas! Ji nevengdavo ir 
žmonių ir mokėdavo su jais susikalbėti paprasta kalba.

Mokėdavo apsiūdinti visus žmones pačiais moder
niausiais rūbais.

AperaviČiaus šeima buvo viena iš pirmųjų miestely
je ir — patraukli.

Bet iš jų visų be abejo daugiausia buvo žinomas stu
dentas Aperavičius. Pamaldus ir toks atsargus ir malo
nus. Tas mažas Tartiufas.

Jau netrukus ir jo atostogos turėjo baigtis. Juo la
biau jis turėjo suintensyvinti savo veiklą žmonėse.

Ypač, kad kai kurie jo drausmei ir mokslui nepasi
duoda Ir atpuola. Kad ir tas arklio sutrenkta galva. Kiti 
gi reikalingi didelio atsargumo.

Aperavičius turėjo grįžti pas savo draugus lenkų 
sostinėje. Ir jiems pranešti, kad bus įkūręs ir tvirtai 
suorganizavęs „parapiją“. Kad visi žmonės ten žinotų, 
ką ji* bus nuveikęs, kaip jis jiems buvo žadėjęs.

O iš kitos pusės jis niekam, net sau, neišdrįsdavo pri
sipažinti, kad ir jis jau senokai bus užmetęs akį į Tvir- 
butaitę. Ir net dūsavo.

Jos buvo paliestas po pirmo vizito. Kur jis buvo kašp 
ir toleruojamas ten, Tvirbutuose.

Jis ten irgi bandė pasidaryti savo žmogum. Greta 
veterinoriaus ir, anksčiau, greta klieriko. Visi trys kar
tais sode sudainuodavo. Tas ypač patikdavo šeiminin
kui. Ypač, kad lietuviškai. Tvirbutui net atrodė, kad 
lenkai turbūt ir dainuoti nemoka. Laikraščius tai gerai 
prirašo. Čia jau nieko nepasakysi. Bet iš tikrųjų jie tar- 
būt nemoka mūsiškai pasilinksminti ir gaidą užtraukti.

— Dabar j madą įėjo lietuviškai. Ir — jaunimas!
Jis pirmą kart leido sau be jokios pagarbos nusvies

ti savo laikraštį pakampėm Kaip ir užmiršo viską per 
tas dainas.

Aperavičius, ten besilankydamas, kaip ir norėjo ta
šus nustebinti savo sąmojum.

Bet toksai akies užmetimas į Anelę buvo’visai kos 
kita Aperavičiui, ne „fiziologija". Gyvenimas visai kas 
kita. Jo skelbiamos tiesos iš knygų — vėl kas kita.

Jis Anelę pradėjo sekti. Bet visur. Pėda į pėdą. Pri
eidavo prie to, kad jis pasekdavo ją pakrūmiais ar vi
sur, kur ji eidavo. Kaipo įgimtas seklys. Žinoma, nieke- 
no nematomas ir besislapstąs. Krūmų tiek daug Lietuvoj.

Jis taip ir neturėjo progos pritaikinti savo šūkį: — 
meilė be jokių skrupulų.

Tylumoje jis tuo savo neveiklumu net galėjo pasi
džiaugti. Nes kaip konspiratorius, einąs prie savo tikslo 
sistemingai, jis bus net užšokęs ant tos drastiškos sce
nos tarp Anelės ir Jegorkos. Kad ir pastebėjęs ją iš tolo.

Jis tik dabar galėjo suprasti ir įsitikinti, kad tos tem
peramentingos Anelės būtų visai sumaltas, kaip koks 
pipiras kartusis. Ir nė skuduro jo neliktų. Jo, Apera
viČiaus.

O kai vėliau susitikdavo vienas kur su viena Anele, 
jaunasis Aperavičius neatgaudavo žado ir nesurasdavo 
tinkamo žodžio jai. Jis kažkaip pradėdavo švepluoti. 
Liežuvis jį apleisdavo ir buvo jam neištikimas.

— Bam — bum, bam, bam, — kažką sumaldavo ne
aiškaus. Tai jo visas iškalbingumas.

Anelė, tas gamtos vaikas, sukrykštaudavo skaidriu 
juoku. Iš tų žmonių, atvykusių iš miesto! Nors pasta
ruoju metu ji buvo nustojusi iš viso juokauti.

Psichologiniai, žinoma, tai buvo jo, AperaviČiaus, 
stiprybė. Jis žinojo viską. Jis žinojo paslaptį. Ir kokią
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Sukaktuvininkai

Vtena dkfitųjų mūsų mokslo k politikos 
bei visuomenės gyvenimo asmenybių yra 
prof. Mykolas Biržiška. Kai apie tokius 
žmones reikia rašyti, viena ar kita proga 
minėti juos, taip ir pasiilgsti bent vieno 
kito tomo, kuriuose būtų apžvelgti jų di
deli, šakoti darbai, jų nuopelnai tautai 
įvairiose srityse. Ką Čia reiškia straipsne
lis M. Biržiškai paminėti!

M. Biržiška (gimęs 1882 m. rugpiūčio 
M d. Viekšniuose, taigi jam sukanka 70 
metų) yra kilęs iš inteligentiškos šeimos: 
tėvas buvo šviesus gydytojas. Ir visi trys 
sūnūs — profesoriai Mykolas, Vaclovas ir 
Viktoras — užaugo tokie pat šviesūs, be 
gulo darbštūs šr mūsų kultūros ir visuo
menės gyvenime pirmaujantieji žmanės, 
net unikumai savo srityse.

Baigęs aukštuosius mokslus, Myk. Biržiš
ka apsigyvena Vilniuje, lietuviškosios kul
tūros židinyje, ir čia pradeda dirbti peda
goginį, darbą. Busimasis mūsų universi
tetų profesorius jau tuomet nesitenkino 
tuo, ko reikalaujama iš eilinio pedagogo. 
Pedagogu, puikiu ir daug nusipelniusiu, jis 
išbuvo visą tolimesnį savo gyvenimą, ku
kančiuoju pedagogu, kuris ir dėstė, ir ad
ministravo (gimnazijos direktorius), ir pa
ruošė pirmuosius mūsų liaudies dainų ir 
senosios lietuvių literatūros vadovėlius ir 
mokykloms puikias monografijas apie Do- 
netaitį, Baranauską, Adomą Mickevičių ir 
senuosius mūsų raštus.

Bet tai ne vieninteliai darbai, kuriais 
reiškėsi busimasis profesorius ir literatūros 
ir kultūros istorikas. Savo rašytuosius ti- 
temtūros istorijos tyrinėjimo darbus Bir
žiška pradėjo skelbti jau prieš pirmąjį pa- 
Mulinį karą. Pirmasis toks didesnis moks
linis darbas buvo apie lietuvių literatūrą 
senojo Vilniaus universiteto (1803—1831) 
veikimo meta.

VHnius anuomet, tari ten įsikūrė Biržiš- 
ta, vėl buvo vis labiau gyvėjąs Metuvii- 
loojo gyvenimo centras. Pradedant Didžiuo
ju 1050 m. Seimu ir toliau visomis lietu
vių tautai lemtingomis konferencijomis ir 
baigiant laikraščiais, žurnalais, meno pa
rodomis — visa grupavosi Vilniuje. Tad ir 
M. Biržiška, dirbdamas pedagoginį ir 
mokslinį darbą, pats taip pat redaguoja 
žurnalus ir laikraščius, rašo ir bendradar
biauta kitų leidžtamnoee, tuo pačiu gyvai 
pate dalyvaudamas visuomenės gyvenime 
(pate redagavo „Žvilgsnį“, „Visuomenę**, 
„Echo", „Gk>s Litwy** ir daugelį kitų, ben
dradarbiavo „Vilniaus Žiniose“, vėliau 
„Lietuvos Žtanoee**, „Kovoj", „Lietuvoj“ 
ir kt). Laikraštinio ir publicistinio darbo 
M. Biržiška nepameta nei Vilniuje būda
mas, nei iš jo ištremtas vėtian Kaune, kad 
ir ridamas tetariąs kitokias pareigas: 
gimnazijos mokytojas, direktorius, univer
siteto profesorius, rektorius.

Jei pirmieji jo visuomenės ir publicisti
nės veiklos metei Vilniuje buvo gal kiek 
ramesni, tai tolimesnieji vis giliau įtraukia 
M. Biržišką į lietuviškųjų reikalų sūkurį, 
o ypač lenkų okupacijos metai ir į įtemptą 
kovą už Vilniaus lietuviškumą, to krašto 
beturiu teises. Tuomet Biržiška rašo, re
daguoja. kovoja su cenzūra, kol lenkai jį 
M Utah betariate veikėjais ištremia į 
nepriklausomąją Lietuvą.

Jau pirmojo pasaulinio katro meta jte 
įeina į Vilniaus betariu komitetą. 1917 m. 
rugpjūčio mėn. jte pakviečiamas į Lietuvių

Prof. Mykolas Biržiška
Vykdomąjį Komitetą. Vilniuje, kuris tų pat 
1917 m. rugsėjo mėn. sušaukė lietuvių konfe
renciją, pareiškusią lietuvių tautos pasiry
žimą atgaivinti savarankišką nepriklauso
mą Lietuvos valstybę. Šito pasiryžimo vi
sais galimais būdais konkrečiai siekti bu
vo pavesta Lietuvos Tarybai, kurią ii 30 
asmenų išrinko pati konferencija. M. Bir
žiška yra ir aktyvus tos Tarybos nary* ir 
Nepriklausomybės akto signataras.

Kai Lietuva pradeda nepriklausomą gy
venimą, ginklu nuo gausių priešų gindama 
savo teises, M. Biržiškai tenka dar viena 
istorinė misija: jis lietuvių vardu pasirašo 
su lenkais taikos sutartį, kurią netrukus 
sulaužo lenkų pasiųstas gen. Želigovskis, 
užimdamas Vilnių.

Po vadinamojo Želigovski nao sukilimo li
kęs Vilniuje, M. Biržiška įsitraukia į aš
trią kovą prieš lenkiškąją administraciją.

Ištremtas ir atvažiavęs gyventi į Kauną, 
M. Biržiška ne tik nemeta rūpesčių dėl 
Vilniaus, bet vis stiprina kovą už šio lie
tuvių Amžinojo Miesto grąžinimą ir už lie
tuvybės išlaikymą lenkų okupuotoje Lietu
vos dalyje. Cto jis steigia Vilniui Vaduoti 
Sąjungą, pirmininkauja jai ir *. redaguoja 
„Mūsų Vilnių**. Be to, pats Vilniaus klau
simais daug rašo, h* iš po jo plunksnos Ši
tomis temomis buvo pasirodžiusios tokios 
knygos, kaip „Vilniaus Golgota“, „Vilniaus 
raikahi Amerikos Lietuvoje" (bolševikų 
konfiskuota ir sudeginta), „Na posterunku 
Wilenskim** (šios 6 tomai). Vilniaus vada
vimo reikalais yra važinėjęs po Ameriką 
ir ten skaitą šimtus paskaitų.

Kaune jw, kaip patyręs administratorius, 
direktoriauja „Aušros" berniukų gimnazi
joje. Paskiriamas taip pat Vyt Dkiž. Uni
versiteto Humanitarinių Mokslų Fak. pro
fesorium ir dėsto lietuvių senosios litera
tūros ir dmnotogijos dalykus. Čia, Uni
versitete, jam taip pat tenka ir adminis
tracinių pareigų: kurį taiką jis yra savo 
fakulteto dekanas, o kurį laiką Universi
teto rektorius.

Kai 1939 m. gale Ketuvtai perima Vikrių 
ir vilniškis Stepono Batoro universitetas 
išvirsta į lietuvišką Vilniaus Universitetą, 
sunkioji tos lietuviškai atgijusios ir didelės 
mokslo įstaigos rūpesčių našta atitenka 
prof. Mykolui Biržiškai, kaip to antrojo 
lietuviško universiteto rektoriui, turėju
siam perimti iš lenkų administracijos, su
komplektuoti ir nedelsiant pradėti darbą, 
o vėliau ginti jo trises net dviejų okupaci
ją metais. Nelengvas tai buvo darbas, bet 
ji« atiteko prof. M. Biržiškai, rašiusiam 
apie senąjį Vilniaus universitetą ir jo lai
kotarpio literatūrą dar tuomet, kai nebuvo 
laisvos Lietuvos, ir karščiausiam kovotojui 
už Vilnių.

Tarp kitų darbų gausybės prof. M. Bir
žiška vis dėlto surado laiko ir mokslo dar
bams rašyti. IŠ ankstyvesniųjų studijų ir 
vėliau parašytųjų jis sudarė tris stambius 
tomus rinkinio, pavadinto „Iš mūsų kultū
ros ir literatūros istorijos", kurio suspėta 
išspausdinti pirmieji du tomai. Net oku
pacijų metais, užverstas darbais, Biržiška 
surado laiko parašyti naujai studijai apie 
Vilniaus Universitetą!

Sunku straipsnelyje išvardinti visus 
darbus, bet nuodėmė būtų nepaminėti 
prof. M. Biržiškos didžiojo vaidmens „Lie-

tuvttkostoa Enciklopedijos" redakcijoje- Jte 
buvo „Liet. Encikl.“ viceredaktorium ir 
beredaguodamas ten yra prirašęs daugybę 
lituanistinių originalinių studijų.

Jei didžiulės vertės turi prof. M. Biržiš
kos moksliniai darbai, tai gražus indėlis į 
memuarinę MteratŪrą yra tomas jo atsi
minimų „Anuo metu Viekšniuose ir Siau
buose".

Naujos okupacijos akivaizdoje pasitrau
kęs iš Lietuvos ir pratraukęs karo gaisrų 
metą, prof. M. Biržiška dėsto Hamburge, o 
vėliau Pinneberge buvusiame Pabaltijo 
Universitete, kol tas dėl emigracijos už
daromas. Išemigravęs į J. A. V., apsigy
veno Kalifornijoje, bet ir šiuo metu dar 
gyvai tebedalyvauja lietuviškajame gyve
nime, vis teberašydamas, Šen tenpaskaity- 
damas paskaitą ar kaip kitaip įsijungda
mas į lietuviškus reikalus. Jis yra Litua
nistikos Instituto narys

B. Kazimieraitis.

Tremties pastogėje

Knyga jaunimui
TREMTIES Leidykla sekančiuoju leidi

niu išleidžia R. Spalio didelės apimties ir 
nepaprastos intrigos apysaką jaunimui.

Knygos apimtis, per 500 pusi. Veiksmas 
vyksta Lietuvoje, Kaune. Knyga bus mie
lai skaitoma ne tik jaunimo, bet Ir suau
gusiųjų. Pradėjęs skaityti jos jau nenorės 
atidėti j šalį, kol visa apysaka nebus per
skaityta.

„Gatvės Berniuko Nuotykiai" bos išleisti 
apie rugsėjo pabaigą, vėliausiai spalio 
pradžią.

Apytikriam knygos tiražui nustatyti 
TREMTIES Leidykla skelbia šios knygos 
garbės prenumeratą, kaip kad buvo daro
ma išleidžiant „Altorių Šešėly". » anksto 
užsisakiusieji R. Spalio apysaką „Gatvės 
Berniuko Nuotykiai** ir įmokėję nustatytą 
knygos kainą bus laikomi garbės prenu- 
meratori ai-lietu  vilkos los spaudos tremtyje 
talkininkai. Knygos kaina, ją H anksto 
užsakant: D Vokietijoje: šešiolika markių, 

Amerikoje Ir Kanadoje penki doleriai, 
^Anglijoje ir Australijoje — du sterlingų 
svarai (britų).

Iki šių metų rugplfičio pabaigos įmokė
jusieji knygos kalną bus skelbiami TREM
TYJE (įmokos pakvitavimui) h* įleidžia
moje knygoje, pagal užsisakymo eilę.

Užsisakyti galima tiesiogiai per leidyklą 
Šiuo adresu:

Simas MigHnas, e/o TREMTIS
(13b) Memmingen, Postfachž, Germany, 

arba per TREMTIES atstovus.
Britanijoje užsakymai m jmokėN- 

mu siunčiami
Mr. K. Barauskas

12, Mayfield Rd-,
E c e 1 e s, Manchester, 

Kanadoje užsakymai siunčiami Šiuo 
adresu:

Mr. Aug. Kuolas,
143 Claremont St 
Toronto, Ont.

Likiminiai lietuvybės klausimai 
(Atkelta H 1 puti.) ’

mokyklos reikalai šils. Bus vietovių, kur ir 
esant mokinių, kurie galėtų lankyti pagal
binę mokyklą, bet jos palaikymui stigs lė
šų. Čia pavyzdžiu gali būti Vokietija. Iš 
kuklios bedarbio pašalpos mintą lietuviai 
tremtiniai (o tokių yra didžiame) ir gerus 
norus turėdami negalėtų išlaikyti pagalbi
nę mokyklą. Dėl to svarstytinas pagalbi
nėms ir nepagalbinėme lietuvių mokykloms 
išlaikyti lėšų suradimo klausimas. Parapi
niu būdu, kaip iki šiol, lėšas telkti ne visur 
bus įmanoma, gi aukomis verčiantis lėšų 
klausimas taip pat sunkiai sprendžiasi, 
kaip rodo akivaizdi praktika aukas betel
kiant Vasario 16-sios Gimnazijai. Manding 
tektų ne tik lietuviškų mokyklų organiza
ciją, bet ir joms išlaikyti lėšų telkimo 
klausimą spręsti bendruomeniniu mastu. 
Čia būtų galima paieškoti įvairių kelių. 
Galima būtų svarstyti klausimą visiems 
lietuviams įsipareigoti tam tikru įnašu (tu
ri ar neturi jie vaikų) palaikyti lietuviškas 
mokyklas. Galima būtų (ir tai, mūsų ma
nymu, bene būtų tikslingiausia) visiems

Amerikoje atsakymus snrinknsieji 
ar paskiri užsakytoja! siunčia šiuo adresu: 

Mr. B. Jacikevičius 
e/o „Paivatatė**

560 Grant Ave.,
Brooklyn 8, N.Y., USA.

Pažymima, jog ir kiti Amerikoje esą 
TREMTIES Leidyklos atstovai bei talki
ninkai gantus užsakymus gali priimti, ta
čiau, patogumo dėlial, Juos zu sąrašais Ir 
įmokėjimals nukreipia nurodytu adresu 
(Mr. Jadkevičiaus).

Australijoje „Galvės Berniuko 
Nuotykiai** užsakomi:

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

Kitose šalyse gyveną tautiečiai, no
rį užsisakyti šį nepaprastai patrauklų lei
dinį, kreipiasi kur patogiau: į leidyklą 
tiesiogiai arba į vieną iš nurodytų atstovų.

Visi užsisaką knygą, siųsdami užsaky
mą pažymi: „Už TREMTIES Leidyklos iš
leidžiamą knygą „Gatvės Berniuko nuo
tykiai".

R. Spalio „Gatvės Berniuko Nuoty
kiai** bos geriausia dovana jaunimui.

Laukiamas Tamstos pasirodymas lietviš- 
koefos spaudos talkininkų rėmėjų eilėse.

TREMTIES LEIDYKLA.

Pasikeitė adresas
TREMTIES leidyklos atstovybės Brook- 

lyne, USA, pasikeitė adresas. Nuo šiol 
TREMTIES leidyklos atstovybė Brooklyne 
pasiekiama šiuo adresu:

Mr. B. Jarikevičius 
560 Grant Ave.,

Per šią atstovybę gaunami risi iki šiol 
TREMTIES* leidyklos išleisti veikalai 
(Alanto „Pragaro Pošvaistės“, Šeiniaus 
„Kuprelis“, R. Spalio „Didžiosios Atgai
los**, netrukus pasieks Jurgio Savickio ro
manas „Šventoji Lietuva“. 

lietuviams, tarsi vienos organizacijos na
riams, apsidėti metiniais pastoviais mokes
čiais, kurių dalis būtų skiriama mokyklų 
išlaikymui, dabs politinei veiklai, dalis 
kultūros reikalams ir pn. Kaip jau keliais 
atvejais TREMTYJE buvo pareikšta, lig
šiolinė tvarka lėšas betelkiant (Tautos Fon
das, plius pagrečiui visa eilė fondų, ir dar 
atskiras partizaninis elgetavimas) nebuvo 
tiksli. Dėl to netikslingumo bereikalingai 
daug eikvota jėgų, laiko, gi tikslo niekur 
nepasiektą. Ir toliau iš įvairių pusių vis 
girdimi nusiskundimai stoka lėšų įvairiems 
reikalams, gi aukotojas žvalgosi ir stebisi; 
— kur tie pinigai nueina, juk durys nesu- 
siveria juos berenkant...

Taip pat tektų pačioms mūsų didžiosioms 
organizacijoms pasvarstyti, ar jos tikslin
gai sunaudoja iš visuomenės surinktus pi
nigus. Ar negalėtų, taupiau su visuomeni
niais pinigais elgdamosios, tam tikrą dalį 
pinigų skirti lietuviškai mokyklai palaiky
ti tremtyje, kuri yra ir bus svarbiausiu 
pagrindu lietuvybės išlaikymo tarnyboje. 
Čia prisimintina pora skaitlinių, nesenai 
minėtų amerikinėje lietuvių spaudoje. Jos 
vaizdžiai parodo, kaip nerūpestingai elgia
masi su visuomenės suaukotais pinigais. 
Antai buvo skelbta,' kad praėjusiais metate 
Amerikos Lietuvių Taryba 12 000 dolerių 
skyrusi Informacijos Centro, vadinamo- 
LAIC, išlaikymui. Tasai centras primityvia 
multiplikatorium lietuvių kalba kas mėnuo 
spausdino pasenusių žinių biuletenį. Dabar 
tasai biuletenis dar rečiau pasirodo. Šie
met jo pasirodė bene vienas numeris. Tai
gi tam centrui pernai buvo skirta 12 000 
dolerių. Tokio biuletenio leidimas, net ir 
skaičiuojant amerikiniu mastu, per metus 
negalėjo pareikalauti daugiau, kaip 500 do
lerių. Gi teksto parūpintojas taip pat ga
lėjo tenkintis kitu atlyginimu, koks mokė
tas. Darbas atliktas nežymus, o pinigų iš
leista daug. Jei tie pinigai būtų buvę su
naudoti kad ir pagalbinių mokyklų palai
kymui — mūsų manymu būtų buvęs lietu
viškam reikalui atliktas nepalyginamai di
desnis pasitarnavimas.

Reikia manyti, kad ir kiti centrai, gerai 
pasižvalgę į savo daromas išlaidas, rastų 
įneštinų pataisų lietuviškos mokyklos pa
laikymo labui.

Žodžiu, darbą atsidėjus vykdant, ir ne 
pakrikai, bet organizaciniu būdu, lietuviš
kų mokyklų reikalas atsistotų visai kitoje 
padėtyje. O tuo pačiu būtu daugiau pasi
tarnauta lietuviškam reikalui, negu kad 
dirbant nesuderintai.

Apie tai turėtų pagalvoti tiek Lietuvių 
Bendruomenės Vadovybės, tiek kitų orga
nizacijų centrai Nerandant kitos išeitties 
lėšų beieškant lietuviškų mokyklų palaiky
mui, gal net pasvarstytinas klausimas ma
žinti išlaidas politikavimams, ypač besi- 
rungtyniaujant grupėms. Nes tokiu politi
kavimu lietuviškam reikalui, mūsų many
mu, daug mažiau pasitarnaujama, negu 
kad vienos mokyklos išlaikymas.

Lietuvybės išlaikymas priaugančioje kar
toje lietuvių yra likiminis klausimas. Šio 
klausimo sprendimo atidėliojimas neša ne
paprastą žalą, kuri gali tekti apmokėti sa
vų žmonių nurašymu nuo lietuvių tautos 
kamieno. K. Arvydas.

TAMSTOS TEIGIAMAS ATSAKYMAS, 
KAD ESI UŽ „TREMTĮ“ ATSISKAIČIU
SIŲ TARPE, KARTU YRA NUOŠIRDŽIOS 
TALKOS ATESTATAS.

Kurių esmėje jis nepripažindavo, nes tobulai sutvarky- Berno žinios liko praplėstos. Ten, kur kunigas laikydavo aukštai iškėlęs Švenčiau-
toje visuomenėje jie nereikalingi. Iš kitos pusės jis matė, kad Anelė dabar, su juo, «iąjį i žmones. Taip arti tos vietos Leonardas dar nie-

— Tėvų institutas! — sarkastiškai nusijuokdavo Aperavičium, visai nesutinkanti žaisti ir jo vengia. Bet kuomet nebuvo stovėjęs savo gyvenime. Jis patryps- 
to, žinoma, dovanai jis jai nepraleis! no jo savo koja: ar jis dar gyvas? Kai pakylėjimo metu

Prie progos jis taip pat metė žodį klebonui apie klie- visi žmonės turėjo nurimti ir susikaupti. Dangiškai si- 
riką Amžių. Žinoma, tą žodį įvilkdamas į visai padorias dabro varpeliams bedzinguliuojant.
filosofines sentencijas. Jis dabar staigiai išgirdo dangiškų varpelių muziką.

Aperavičius nebuvo plepys. Bet jis žinojo, ko siekti Dar daugiau sunerimo.
gyvenime. Socialinių neteisybių struktūrą naikinti. Aperavičius, be jokių ceremonijų ir jokių apeigų, 

Psichologija tegu ją. Romanas romanu. Ir struktūta išėmė taurę savo visai nekunigiškate pirštais', pasirau- 
— tuo pačiu keliui Tik jis savo tiesioginio darbo neturi
užmiršti.

To darbo jis turėjo daug.
Į kurią dieną Aperavičius šokte užšoko Tvirbutinėje 

ant Leonardo, savo aukos. Jis norėjo paimti jį viesulu. 
Dabar klausimas buvo griežtai pastatytas, tarytum aš
triu peiliu į sveiką krūtinę įremta. Dabar, ar niekad. Tai 
paskutinis laikas. Ar jis nori tikrai įtikėti ir persiti
krinti?

— Suprask — nėra jokios sielos, yra tik medžiaga, tą „Dievo kūnu“ ir Kristum. Kaip gi Kristus gali įlįsti 
Nėra jokio „dievo“, yra tik prietarai.

— O jeigu tamsta parkrisi negyvas...
— Klausyk, dabar galutinis laikas. Ateik penktadie

nį prie bažnyčios. Galėsi? Gerai, kad gali. Pavakariu. 
Aš ir tu įsivogsime į bažnyčią. Tu manim paseksi. Nie
kas nė pastebės. Juk kada noriu, aš įeinu į bažnyčią...

— Tik be lašinių? — maldavo Leonardas, kad ir iš 
stipraus molio sukurtas.

— Galima ir taip, kaip nori. Bet peilis būtinai rei
kalingas.

Leonardui susopėjo širdis.
— Bet jeigu parkrisi negyvas? Ponuli?
— Nėra jokių „ponulių“! — šiandien buvo rimčiau.
— Jeigu parkrista negyvas, tai tu nueisi ramiai vie

nas sau namo, kaip nič nieko. Kas ten tave įtars, kad tu 
buvai bažnyčioje. Ir tuomet įtikėsi, netikėli?

— Kuo ...
— Kad nėra „dievo". Tik blogai pagaminta duona. 

Supranti, yra daug dar dalykų gyvenime, kur reikia 
išaiškinti. Aš tavim pasitikiu. Tu man greit būsi rei
kalingas. Ir ne vienam svarbesniam darbut

Leonardas pradėjo įtikėti
Penktadienį jie buvo vieni du bažnyčioje. Niekas jų 

nematė, nė žvirblis nesučiauškėjo.
Operacija buvo baisi.
Ateidarė aukso durys. Kaip į dangų vartai prasivėrė, naują religiją priimdamas.

Užtai jis buvo laisvas. Užtai, slapikaudamas ir be- 
sigrumdamas pats su savimi ir rašiniui medžiagos vis 
ieškodamas, jis užkliuvo vieną įsidėmėtiną sekmadienį 
tiesutėliai ant besimaudančios Anelės ir apstulbo. Argi 
jis galėtų manyti, kad kažkas panašaus būtų galėję 
įvykti. Ji buvo tokia graži. Ir viena. Tokia proga mote
ris gilesniems studijoms kaip tik tinkama. Matai, kaip 
H tikrųjų yra.

Dar daugiau rašytojas apstulbo, kai iš krūmų bus 
išlindęs neprašomas Jegorka ir ėjo tiesutėliai į moterį.

Pirmas jausmas buvo: „Kaip gerai,kad nesusidūrėmė 
drauge!**

Ir, pusiau apmiręs, girdėjo sakinį:
— Ar negalima drauge pasimaudyti, panele?
Iš pat jau ryto Aperavičius buvo nusekęs Anelę į 

bažnyčią (ji ėjo viena). Ir taip pat lydėjo ją slapčiomis 
atgal. Bet kas galėjo manyti, kad ji bus viena ir nuoga. 
Koks laimikis. Rašytojui ir žmogui.

Sekti merginą per pievų platumą buvo ne taip leng
va. Aperavičius — žmogus ne kokio drąsumo — paga-

sęs kiek joje, išėmė „duoną**...
— Ir nieko neatsitiko, — suspėjo pro plyšį laiko su

moti Leonardas.
Aperavičius, kaip tikras konspiratorrus, vėl sustatė 

viską toje pačioje vietoje, kaip buvo. Pagal visus cen
timetrus, kad niekas nepastebėtų.

Ir vėl mitriai nubėgo nuo altoriaus.
Žemyn. Bažnyčios glūdumon, kur vėsiau.
— Matai dabar, kad čia esama popierėlio. Tu vadini

dar. Kurią galima, jei ir netiesioginiai, panaudoti, tai 
bent lengviau susiorientuoti žmoguje* Jte buvo imperi
nių metodų šalininkas. Viską pažinti gyvenime.

Reikia neužmiršti, kad Aperavičius podraug buvo li
teratas.

Tai tiek ir buvo tų eksperimentų. Po kiekvieno tokio 
bergždžio ir nežodingo susitikimo su Anele sode, Apera
vičius jau eidamas vienas paniuręs ir didžiai įkaitęs, iš 
pagiežos sau ramindavo save:

— Tu stoikas. Tu neužmiršk, ko tu čia atvažiavai. 
Tavo darbas — idėja.

Kaip visi smulkučiai ir ypatingu gražumu nepasi
žymį žmonės, džiūsna ir savo įdubusia krūtine (džiova 
jis nesirgo), taip pat, kaip visi bailiai, jis nors tokiu bū
du suramindavo save.

Ir vis pakartojamai ėjo į žmones. Jte buvo gudresnis 
už žmones. Jis juos mokino.

Veterinorius, Borisevičtas, irgi buvo vis begrįžtąs 
prie to pat darbo: — šviesti žmones! Ir jis bendravo su 
žmonėmis. Tik, keistu supuolimu, jis pats kartais nenu
vokė, kad bemokydamas žmones, jis pats iš jų daugiau 
pramoksta. Jis buvo žmonių įtaigoje.

Aperavičius, priešingai. Jte buvo virš žmonių. Užtai 
taip gerai jis bus iškalęs Nitzsche!

Jis buvo kerštingas ir sukąsdavo sau lūpą, jei ku- litu šį faktą jau aiškiai prisipažino sau. Ypač, kai pa
ršam gyvenime sekdavos geriau už jį. Jis norėjo būti to- matė Jegorką iš Kaukazo (dar žodis: Kaukazas!) ir, įbai- 
buias. mintas, dar daugiau susigūžė krūmuose.

Taigi dėl to romano! Jte rašė romaną. Žinoma, tobu- Dabar jte žinojo, ką jis darysiąs! Dabar jis norėjo 
K Prikišamai žmonėms įrodyti dabartinės socialinės praturtinti savo romaną stipria tema. Jis rašysiąs apie 
santvarkos netobulumus. Taip pat, kokia santvarka turi 
būti ateityje. Žmonėms, perskaičius šį jo veikalą, iš 
karto akys turės atsiverti. Nuo vieno jo žodžio. Niekas 
Anksčiau negalėjo taip aiškiai ir suprantamai įrodyti. 
Siužetą Aperavičius sėmėsi iš miesto, kuris vis dėlto 
netarėte nustumti į šalį ir kaimo. Bet miestas svarbiau.

Vedamuoju siužetu Aperavičius ėmė nusidėjusią 
Moterį. Mioatieię. Tai, žinoma, buvo netobulo socialinio 
gyvenimo auka. Paskui moteris turėjo tobulėti ir žmo
nes tobulinti. Paskui pasidaryti idealas ir žmonių seki
mas jo. Jte žinojo pavyzdžius.

Ir Varšuvoje jte sekė nusidėjusių moterų gyvenimą, niau pasišneka bei pajuokauja su juo. Bet taip neoficia- 
Argi jis nemokėtų dirbti! liai. Paprastai. Čia kas nors yra... Apie įvykius jis nie-

Toks tarėjo būti socialinių neteisybių romanas. kam nesakė. Bet iš pareigos apie žmonių priešus jis 
Tik temos iki šiol dar buvo skystokos. Bet tai ne- pasakė. Ne kam kitam, bet Leonardui, norėdamas .pra- 

teurbu k a i |>, žvarbu žinoti ko siekiama. turtinti jo žinias ir praplėsti jo pasaulėžiūrą. Pasakė

„žmonių priešus“. Jegorkas.
Iš kitos pusės jo vidinis balsas bus įgnybęs jį skau

džiai:
— Kodėl ne tu? O kažkoks kaukazas...
Nors teisybė, tautybės jokios reikšmės neturi gyve

nime. Visi žmonės vienos tėvynės vaikai. Socializmo.
Paskui, sausgyslis ir išdžiūvėlis Aperavičius, kąsda

mas sau ranką, didžiai apsiverkė. Liaudies priešų visur 
esama!

Slinko dienos. Be to, Tvirbutų sode jis matė, kaip 
dažnai Anelė neprivengia berno Leonardo ir vis dai-

į tokį daiktą? Tu! Čia jokio Dievo kūno nėra. 
Aperavičius išsiėmė peilį Dievo kūno vivisekcijai, 
ūkininkas suklupo ant kelių ir verkė. Užsigeidęs to

kia kaina gero ir blogo paslaptį sužinoti, dabar jis neno
rėjo tų naujovių. Dar nevėlu, kad jis ir didelis nusidėjė
lis, kad ryžosi tokio darbo žiūrėti.

— Nedaryk to, ponaiti. Maldauju tave, — savo balso 
nuoširdumu jis galėjo paveikti akmenį, tik ne Aperavi- 
čių. Sukniubęs Leonardas, be bažnyčios aslos daugiau 
nieko nematė. Jis buvo didžiai nusigandęs. Drebėjo visu 
kūnu, kaip sušalęs.

Aperavičius paėmė jį stipriai už rankos savo kaulė
tais pirštais. Patempė jį. Toksai netikėlis! Nelygu kokia 
moterėlė po palago į bažnyčią įvedama.

Jis matė. Jis negalėjo nematyti. Aperavičius supjaustė 
Švenčiausiąjį. Prarijo ir tyčia maurojo, kad jokio pėd
sako neliktų. Leonardas stovėjo nustebęs: nieko nei 
jam, nei Aperavičiui neatsitiko.

— Bet...
— Bet rytoj gali ištikti didelė nelaimė. Rytoj gali 

nudžiūti jo dešinioji ranka... — iš padilbų jis pažiūrėjo 
į savo ranką ir net pirštais pamiklino. Veikia.

— Na, mano vyre, dabar turbūt įsitikinai?
Jis smarkiai sudavė Leonardui per petį, tuo pat at

gaivindamas žmogų. Nelygu štao kirčiu Leonardą į
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Rusifikacija
Sovietinėms kalboms pagilinti Institutas
Vilnius. Čia įsteigtas Institutas Sovieti

nėms Kalboms pagilinti. Tikrasis šio insti
tuto uždavinys - skatinti mokytis rusų kal
bos, kad ilgainiui būtų galima Lietuvoje 
įvesti rusų raidyną.
Kolchozuose steigiami rusų kalbos kursai

Vilkija. Norėdami arčiau susipažinti su 
rusų tautos kultūriniu lobynu, skaityti ori
ginale Lenino ir Stalino veikalus, rusų li
teratūros klasikų kūrinius, „Padauguvio" 
ir „Raubatonių“ žemės ūkių artelių kolū
kiečiai mokosi rusų kalbos. Suorganizuo
tuose šiuose kolūkiuose kursuose lan
kosi daugiau kaip 40 žmonių. Jiems vado
vauja mokytojai Zumaras ir Naujalis.

Tiesa, 1952 balandžio 12.
Nutarė į lietuvių ir kitas Baltijos kalbas 

įvesti „neišverčiamų" rusų žodžių
Ryga. Rygoje vyko Baltijos kalbininkų 

suvažiavimas, kurio metu „išaiškinta“, jog 
lietuvių kalbai apvalyti nuo buržuazinių 
liekanų jon, kaip ir į kitas Baltijos kalbas, 
bus įvesta per 15 000 „neišverčiamų rusų 
kalbos žodžių“.

Lietuvos rusinimui leidžiamas žurnalas
Vilnius. Okupantui siekiant Lietuvos ru

TREMTIES INFORMACIJA
Balfo anketa. BALFo atstovybė Europo

je atskira anketa kreipėsi į Vokietijos lie
tuvius, kiekvieną atsiklausdama emigraci
niais klausimais (kur kas nori emigruoti, 
ar turi pinigų kelionei apsimokėti, kokia 
reikalinga emigracinė parama). Iš gautų 
atsakymų susidarys aiškus vaizdas, kiek 
Vokietijoje gyvenančių lietuvių nori išemi
gruoti. Tokius duomenis turėdamas BAL- 
Fas juos, be kita ko, galės panaudoti 
emigraciniais reikalais darydamas žygių 
atitinkamose įstaigose.

200 sovietų agentų DP stovykloje? Vo
kiečių spaudoje pasirodė informacijų, jog 
prie Niimbergo esančioje užsieniečių trem
tinių stovykloje „Valka“ (jos gyventojų di
džiumą sudaro čekai, antroje vietoje stovi 
kitos slavų tautybės), kur gyvena 3500 
tremtinių, amerikiečių politinės policijos 
(CIC) vertinimu, esą 200 apmokamų sovie
tų agentų. Tie agentai gauną atlyginimo 
300 DM per mėnesį, gi už atskirus „pasi- 
tamavimus“ tie agentai gauną priedo iki 
20 DM į dieną.

Grįžo iš Australijos. Nesenai iš Australi
jos Vokietijon grįžo vienas lietuvis, kuris 
į „penktąjį žemyną" buvo emigravęs ar
ti prieš pora metų. Emigracinio gyvenimo 
Australijoje atsisakęs dėl sunkiai pakelia
mų klimatinių sąlygų.

Ūkinis dviejų leidyklų susijungimas. 
Praėjusiais metais Vokietijos Krašto Val
dyba įsteigė knygų leidyklą, kuri iki šiol 
išleido tris knygas. Palyginti trumpa lei
dyklos veikla išryškino tuos sunkumus, su 
kuriais tenka susidurti esamomis sąlygomis 
ryžtantis leisti knygas. Kadangi Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sųjunga, be „Britanijos 
Lietuvio“ leidimo, artimoj ateity numato 
pabandyti išleisti ir knygų, PLB Vokieti

sinimo, nuo šių metų pradžios pradėtas ru
sų kalba leisti žurnalas „Kalbos mokslo 
klausimai". Siame žurnale priversti ben
dradarbiauti ir lietuviai kalbininkai, kurie 
įrodinėja reikalą mokytis rusų kalbos ir 
aiškina rusų mokslininkų nuopelnus lietu
vių kalbos mokslui...

Akcija prieš Vatikaną
Paskutiniu metu Lietuvoje pradėta vyk

dyti akcija, nukreipta prieš Vatikaną, ku
ris tarnaująs kapitalistiniams imperialis
tams ... Tos akcijos tikslas — katalikų 
bažnyčią atskirti nuo Vatikano.

Gegužės pradžioje Maskvoje įvyko ko
munizmui simpatizuojančių kraštų atstovų 
konferencija, kurios metu priimtas at
sišaukimas į viso pasaulio* bažnyčias ir ti
kybas. Atsišaukime smerkiamas Vatikanas. 
Po atsišaukimu padėtas parašas ir vysk. 
Paltaroko, kuris buvo nuvežtas į Maskvą 
dalyvauti minėtoje konferencijoje.

Gegužės viduryje Lietuvoje dar veikian
čiose bažnyčiose buvo skaitytas Stalinui 
padėkos aktas, Atsišaukimas J Pasaulio 
Bažnyčias, Tikybas ir tikinčiuosius ir va
dinamojo Pasaulinės Taikos Komiteto de
klaracija.

Tuo būdu Lietuvoje bažnyčia jau taip 
pat įjungiama į agitacinį darbą.

jos Krašto Valdybos pirmininkas Zunde ir 
DBLS pirmininkas Bajorinas sutarė ūki
niai sujungti abi leidyklas ir spaudos dar
bus atlikti ten (Vokietijoje ar Anglijoje), 
kur jie bus galima pigiau atlikti. Šitaip 
leidyklų darbą tvarkant tikimasi lengviau 
įgalėti leidyklos darbe pasitaikančius sun
kumus.

Vokiečiai dėkoja lietuviams. Westerwal- 
do srity Miellen vokiečių bendruomenės 
gyventojai nutarė pastatyti koplyčią atžy
mėti buvusio karo metais įvairių tautų 
žuvusiems. Buvo sumanytojų pasiryžta 
koplyčią įšventinti per Sekminių šventes. 
Tačiau buvo susidurta su nenumatytais 
sunkumais: koplyčios statytojams uždraus
ta rinkti aukos. Koplyčia nebuvo nu
matytu laiku baigta statyti. Apie tai pa
tyrę lietuviai vyrai, esą Bad Kreuzenacho 
ir Kaiserslautemo kuopoje, sudėjo 137 DM 
ir pasiuntė koplytėlės statytojams. Po to 
vokiečių savaitraštis „Heim und Welt", pa
minėjęs lietuvių auką, juos nurodė sektinu 
pavyzdžiu.

Baigėsi emigracija pagal vokiečių kvotą. 
Emigracija į Jungtines Amerikos Valsty
bes pagal vokiečių kvotą (vokiečių kilmės 
asmenims) baigėsi. Visa eilė asmenų, išsi
baigus kvotai, negalėjo pasinaudoti ribo
tam skaičiui teiktomis emigracinėmis ga
limybėmis.

TAMSTA ESI LAUKIAMAS
Lietuviškosios spaudos tremtyje rėmėjų 

čiuojama, kad iš Lietuvos Ir normaliais jos 
los išleidžiamą jaunimui R. Spalio apy
saką „Gatvės Berniuko Nuotykiai“ Tamsta 
tapsi spaudos talklnlnku-rėmėju. Sąlygos 
šiai nepaprastai įdomiai knygai užsisakyti 
5 TREMTIES puslapyje.

Sovietinės tikrovės vaizdas Lietuvoje
(Atkelta iš 4 pusi.)

bams.
Vienodai kentėme su tais, kai „buožes" 

ėmė nubuožinėti, kai draskė jų sodybas ir 
šeimas. Ir paskui vienodai visus ragino 
dėtis į kolchozus.

Uždėjo prievoles. Kaip dviem hektarams, 
jos nebuvo didelės, tiktai didėjo pagal ha 
skaičių. Tuojau sumėtėme, aptarėme, jog 
pajėgsime išsimokėti, nors ir savo šieno 
neturime, nors ir avių nelaikome. Bet nu
pirksime iš kaimyno ir vilnų, o iš kito ir 
šieno vežimą, jei tik jis turės parduoti.

Dėdė, kuris anksčiau, rodos, nė kalno 
pusėn nesukdavo, dabar ypatingai pajuto 
žemės traukimą. Ir mums visiems tas žvy
nus šimteriopai pabrango.

Ir mane iŠ Kartenos į namus tas žvy
nus parverda. Rūpi, pakeliui ir galvoju, 
rodos, kad kokia nelaimė ten nebūtų iš
tikusi.

Ką vežė, išvežė iš kaimo. Bet ir dėdės 
namuose ašarų buvo.

Dėdienę su mano jaunesniąja pusseserim 
radau viduje, kai pradarau duris. Ji tuo
jau ir ašaromis apsipylė, pamačiusi mane 
taip netikėtai. Apkabinau ją ir raminu:

— Tai ko dabar Čia verki? — sakau, — 
atvykau, o ne išvykstu. —

Klausinėju, kur dėdė, kur kiti namiškiai. 
Pasirodo, pas kaimynus išėjęs.

— Dabar čia tų bėdų tiek, vienam sunku 
ištverti, su žmonėmis nepasikalbėjus, — 
lyg pasiteisina dėdienė.

Dar nespėjau nusirengti, kai ji jau pra
dėjo rokuotis. Iš kaimo išvežė Endrickus, 
Jurkus, Jakštienę, Palšius ir Mockus. Ir 
pavienių dar sugaudė.

— Ir su mumis negeriau, — sako ji.
Man net žadą užima.
— Nagi, dėdę net tris paras išlaikė su

ėmę. Valgyt nedavė. Mušė. Liepė į kolcho
zą rašytis. Girdi, tokie biedniokai, ko jūs 
bijote? Kur jūs su tais dviem hektarais 
pasidėsite, kai visi į kolchozus sueis? Ir 
taip be galo, be krašto, lojo ir lojo.

Mums taip bekalbant ir dėdė parėjo.
— Jeigu jie geruoju, tai gal ir būčiau su

tikęs. Bet tik ne su piktu, — sako jis, ran
ka vedžiodamas ore, lyg vis dar tebesigin
čydamas su agitatoriais.

— Palaikė daboklėje parą, atveda į sau
gumą ir klausia: „Rašaisi, ar ne?“ Aš sa
kau: „Ne!" Tik žybt žybt į veidą saugumo 
valdininkas. Aš nusišluostau nosį ir vėl 
laukiu. Ir taip vis nuveda ir atveda. Aiš
kino, kad kolchoze bus geriau, kad tokia 
dabar tvarka, kad vistiek visus suvarys į 
kolchozus. Ir vis liepia pasirašyti pareiški
mą. Man taip užkaito širdis. Ir sakau sau: 
pasiusk bekalbėdamas, vistiek savo ranka 
nesirašysiu.

— Rašaisi, ar ne? — šaukė tiesiai į ausį, 
o man jau kantrybė buvo išsekusi. Buvau 
pavargęs ir nusilpęs. Per paras nieko bur
noje neturėjau.

— Atimsit, tai žinosiu, kad atėmėt. Pats 
nesirašysiu, — buvo mano paskutinis žodis, 
— pasakoja dėdė. Su juo buvo ir daugiau 
kaimynų. Paskui paleido, bet pranešė, kiek 
reikės mokėti už ūkį.

Ir čia tuojau pat skaitau tų rublių ir 
daiktų sąrašą. Žemės mokestis 1,300 rub
lių, 120 rb. draudimo už trobas, 54 rb. — 
už karvę ir 24 rb. už kiaulę, 300 litrų pie
no nuo karvės, po 70 kiaušinių nuo vištos, 
5 centneriai grūdų (avižų ir rugių), 70 kg

Kanadoje gerėja darbui gauti sąlygos
Kanada. Žiemos mėnesiais Kanadoje bu

vo pasireiškęs nedarbas. Nemaža lietuvių 
naujųjų ateivių dėl nedarbo buvo patekę į 
sunkumus. Dabar, vasaros mėnesiais, dar
bui gauti galimybės Kanadoje vėl pagerė
jusios. Tačiau norintieji darbo gauti ne- 
visuomet jo gauna gyvenamoje vietoje. 
Kartais tenka keltis į tolimesnes vietoves, 
kur vykdomi didesni darbai. 

bulvių, 36 kg šieno ir 40 kg mėsos, iš ku
rios 18 kg karvienos, likusi, kiauliena, nuo 
avies po 1 kg vilnos, nuo ėriukų po 700 
gramų.

O viską reikėjo sumokėti iki rudens.

Emigracija pagal kvotas
Jungtinėse Amerikos Valstybėse pri

imtas įstatymas, eilei valstybių praplečiant 
kvotas, t.y. didesniam asmenų skaičiui su
teikiant galimybę imigruoti Amerikon. 
Kvotos daugiausia padidintos Tolimųjų 
Rytų kai kuriems kraštams, Baltijos vals
tybėms, jų tarpe Ir Lietuvai, kvota nepa
didinta.

Gegužės mėnesį JAV senatas priėmė se
natoriaus McCarran imigracijos įstatymą, 
pagal kurį į JAV per metus iš įvairių 
valstybių (vadovaujantis kvotomis) būtų 
įsileidžiama 154 657 imigrantai. Šiuo įstaty
mus ypač skriaudžiami lietuviai.

Šiuo, kaip ir senuoju imigracijos įstaty
mu, tik keli šimtai lietuvių tegalės įvažiuo
ti į JAV. Ir kadangi vadinamuoju tremti
nių įstatymu buvo daroma „paskola" Iš 
metinių kvotų ateities sąskaiton, apskai- 
čiujama, kad iš Lietuvos ir normaliais jos 
gyvenimo laikais, lietuviai pagal šią kvotą 
j Ameriką tegalės važiuoti tik po 2,000 ar 
daugiau metų, nes jos metinės kvotos yra 
išsemtos penkiasdešimčiai metų.

Senatui priėmus Carran įstatymą, Ame
rikos lietuviai pareiškė eilę protestų. Tą 
pat padarė eilė kitų tautybių Amerikos 
piliečių. Prezidentui pasirašius — įstaty
mas įsigalios. Yra manančių, jog Truma- 
nas gali įstatymą vetuoti.

TREMTIES ATSAKYMAI
Mr. V. Rutkauskui, USA: Tamstos pre

numerata TREMTIES II-jam pusmečiui 
gauta. Ačiū.

Mr. J. Jurašūnui, USA: Tamstos prenu
merata TREMČIAI yra gauta. Po 
paskutinio (mokėjimo, atskaičius prenume
ratą už visus 1952 metus, susidarė permo
ka 11,- DM sumoje. Permokos išlyginimui 
birželio 10 d. Tamstai išsiųstos R. Spalio 
novelės „Didžiosios Atgailos".

Mr. A. Liaukui, Kanadoje: šiuo numeriu 
pradedant TREMTIS Tamstai siunčiama 
naujai pateiktu adresu.

Mr. B. Navaslauskui, Anglijoje: Tamsta 
TREMTIES prenumeratą esi apmokėjęs už 
visus 1952 metus.

A. Wowesiui, Vokietijoje: „Britanijos 
Lietuvį" galima užsisakyti šiuo adresu: 

Lietuvių Centrinis Komitetas
(20a) Hannover-Kleefeld
Hegelstr. 6.

Ten pat galėsite patirti, kiek atsieina 
prenumerata.

Mr. V. Anužalčiui, Anglijoje: TREMČIAI 
Tamstos siųstoji prenumerata gauta. 
Tamsta esi atsiskaitęs už visus 1952 metus.

Mr. A. Kinduriui, USA: Tamstos prenu
merata TREMČIAI gauta, tačiau tai jau 
yra permoka. Tamstos prenumerata buvo 
padengta visiems 1952 metams. UŽ gautą 
{mokėjimą Tamstai pasiunčiamas TREM
TIES Leidyklos išleistas Jurgio Savickio 
romanas „Šventoji Lietuva".

Mr. L. Špokui: Tamstos prenumerata 
II-jam šių metų pusmečiui gauta. Ačiū. 
Adresas pakeistas.

Sr. L. Kančauskui, Argentinoje: užsaky
tojų Tamstos siųstoji prenumerata TREM
ČIAI gauta. Ačiū.

Mokslininkai, susipažinę su „Skraidančios 
lėkštės" nuotrauka, maną, kad ji esanti ne 
mūsų planetos tvarinys...

Europos, ir Lietuvos. „Tačiau jei pavyktų 
žemę pragręžti, — jis juokauja, — tuo 
atveju lengvai pasiektume Lietuvą, esan
čią kitoje žemės rutulio pusėje". Australi
joje daug yra keistumų. Daug kas skirtin
ga, negu Europoje. Tas pats su gamta. Kai 
europiečiai pradeda gėrėtis vasara, tada 
Australijoje prasideda žiema.

Keliais 
sakiniais

Kodėl šveicarės nebalsuoja? Pasaulyje ma
ža tėra valstybių, kuriuose moterys neturi 
teisės balsuoti. Tokių valstybių tarpe yra ir 
Šveicarija. Šveicarių moterų sąjunga jau 
ištisus dešimtmečius deda pastangų iško
voti moterims balsavimo teisę. Du trečda
liai taut, tarybos narių pasisako už moterų 
balsavimo teisę.Tačiau kadangi įstatyme ne
numatytos moterų balsavimo teisės, yra 
teigiančių, jog tik tuo atveju galima švei
carėms suteikti balsavimo teisę, kai ati
tinkamai bus pakeistas įstatymas. Gi no
rint pakeisti įstatymą, reikalinga atsiklaus
ti gyventojų. Taip ir sukasi tas pats ratasf 
nepajudėdamas iš vietos. Šveicarių pareiš
kimai dėl lygiateisiškumo perkeliauja vy
riausybės įstaigas ir su neigiamu atsaky
mu vėl grįžta atgal.

Pavojingiausia liga. Statistika rodo, kad 
paskutinio meto pavojingiausia liga yra 
vėžys. Vėžio liga sergančių mirimų skai
čius paskutiniais metais toli pralenkė mi
rimus džiovios pasėkoje. Mokslininkai at
sidėję ieško būdų užkirsti kelią vėžio li
gos plitimui, bet vis nesėkmingai. Pasku
tiniu metu radosi mokslininkų, kurie tei
gia, jog vėžio ligos svarbiausiu sukėlėju 
yra meksfaltuoti keliai... Šia linkme 
Amerikoje daromi tolimesni tyrimai. Jei 
iš tiesų paaiškėtų, kad svarbiausiu vėžio 
ligos sukėlėju yra meksfaltuoti keliai, tuo 
atveju tektų ieškoti naujų būdų keliams 
grįsti.

Pagrečiui vėžio ligos, šiuo metu stovi 
širdies ligos, kurių pasėkoje vis daugiau 
miršta žmonių. Pradedama skelbti apie 
naujus vaistus, pašalinančius širdies ligas. 
Tuo tarpu apie jų sėkmingumą gydytojų 
tarpe skirtingos nuomonės.

Girtų neklausys mašinos. Vokiečių spau
da skelbia, jog vienas Reino-srities vokie
tis išradęs įtaisą, vadinamą alkohometrų, 
kuris, prijungtas prie motoro, nustatys 
mašiną vairuojančio blaivumą. Jei vairuo
tojas bus įgėręs, tuo atveju aparatas, pa
liestas išgėrusio alsavimo, trukdys motoro 
įjungimą ir gazo padavimą. Tokiu būdu, 
esą, būsią išvengta daug susiekimo srityje 
nelaimių, kurių nemaža įvykdavo dėl to, 
jog mašinos vairuojamos neblaivių asme
nų. Išradimas jau esąs patento įstaigose 
užpatentuotas.

Daugiau Vokietijoje policijos, negu prieš
kariniais laikais. Kai kuri vokiečių spauda 
aiškina, jog šiuo metu Vakarų Vokietijoje 
daugiau policijos, negu vadinamaisiais na
cių laikais. Antai Bavarijoje buvusio karo 
metais buvę 12 000 vyrų policijoje (žandar
merijoje, slaptojoj policijoj ir valsčių po
licijoj), tuo tarpu šiuo metu toje pačioje 
Bavarijoje policijoje esą 23 300 vyrų.

Robotas, kalbąs 7 kalbomis. Du šveicarų 
inžinieriai pagamino didžiulį robotą, vai
ruojamą televizija. Robotas gali atlikti 24 
veiksmus ir kalba septyniomis kalbomis. 
Jo pagaminimui sunaudota 2500 kilometrų 
laidų. Robote įtaisytas radio siųstuvas ir 
priimtuvas. Šiuo metu robotas daro kelio
nę po Europą.

Vėl kalbama apie „skraidančias lėkštes“. 
Prieš pora metų ypač gyvai buvo kalbama 
apie pasirodančias „Skraidančias lėkštes". 
Vieni mokslininkai bandė teigti, kad tai 
esą įvairūs meteorai, kiti buvo linkę ma
nyti, jog tie skraiduoliai galį turėti ryšio 
su karinėmis paslaptimis. Buvo ir tokių, 
kurie teigė, kad tai esą pasiuntiniai iš ki
tų planetų. Kaip ten bebūtų, tos „Lėkštės", 
kai su jomis ore bent iš tolo susidūrė ame
rikiečių lakūnai, dariusios savotišką įspū
dį. Paskiau kalbos apie tuos keistus skrai
duolius kaip ir aprimo. Šiais metais vėl 
jos atgyja. Esą amerikiečiai lakūnai Ko
rėjoje jau keliais atvejais pastebėję pasi
rodymą paslaptingųjų „Lėkščių". Gi Brazi
lijoje, esą, vienam fotografui pavykę nu
fotografuoti praskrendančią „Lėkštę."

Iš amerikinių skelbimų:
„Taverna — Ir Pizzeria restoranas daro 

didelį kiekį biznio...“
„... Čia yra jūsų nuomininkai: 4 suau

gę, 3 dirba skubiai nori gauti butą..."
„Ši knyga (Namai ant Smėlio) neturi sau 

pavyzdžio visoje mūsų paskutinėje li
teratūroje ..

Iš „DRAUGO" 1952 m, Nr. 110.

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
PADĖKA

Visų Gautingo lietuvių vardu reiškiame 
nuoširdžią padėką TREMTIES redakcijai 
už padovanotus sekančius TREMTIES lei
dinius: V. Alanto „Pragaro Pošvaistės", 
Šeiniaus „Kuprelis“, R. Spalio „Didžiosios 
Atgailos“.

PLB .Grutingo Apylinkės Valdyba.

TREMTIES LEIDYKLAI
Vacelio prieglaudoje esantiems lietu

viams per St. Motūsą siųstas knygas („Al
torių Šešėly“, „Kuprelis", „Pragaro Poš
vaistės“ ir „Didžiosios Atgailos") gavome.

Šiomis taip įdomiomis ir puikiai išleis
tomis knygomis praturtinote mūsų men
kutę biblioteką, o skaitantiems sudarėte 
džiaugsmo.

Apylinkės Valdyba, Tamstai, Redakto
riau, už nepirmą senukų prisiminimą ir 
malonias jiems dovanas nuoširdžiai dė
koja.

Su geriausais linkėjimais sunkiame kul
tūros darbo bare.

PLB Varei Apylinkės Valdyba.

MOKSLO PAŽYMĖJIMU REIKALU
Pasaulio Lietuvių Archyvas informuoja: 
„Anksčiau kai kurie asmenys kreipėsi 

prašydami išduoti pamesto atestato dubli
kato nuorašą, patikrinti bylas, kodėl pažy

mėjimas neišduotas ir panašiais reikalais. 
Tiems asmenims, kiek tada sąlygos leido, 
buvo pagelbėta.

Dabar archyvo medžiga jau taip ap
tvarkyta,kad galima tuo reikalu kiekvienam 
padėti. Tad visi tie asmenys, kurie mokė
si Vokietijoje ir kuriuo nors būdu neteko 
išduoto pažymėjimo ar dėl emigracijos ne
suspėjo atsiimti jam priklausomo doku
mento (o tokių yra), gali kreiptis į Pasaulio 
Lietuvių Archyvą, 2601 W. Marquette 
Rodą, Chicago 29, Iii., USA.

Kad būtų galima greičiau ir lengviau pa
dėti, besikreipiantis turi nurodyti mokyk
los pavadinimą, savo vardą ir pavardę, gi
mimo datą ir vietą, kurios klasės pažymė
jimu suinteresuotas ir kuriais metais tą 
klasę baigė. PLA Vadovybė.

Lietuvių 8591 Darbo Tarnybos Kuopa 
reiškia š.m. biri. mėn. 17 d. tragiškai 
žuvusio Kuopos nario

A. A. JONO DULKĖS 
giminėms gilią užuojautą.
Tebūnie jam lengva svetima žemė!

LIŪDINTIEJI KUOPOS NARIAI.

Vieni grįžta iš Korėjos, kiti vyksta 
Vokietijon

Jungtinės Amerikos Valstybės. Prasidė
jus Korėjos konfliktui nemaža amerikie
čių buvo pašaukta prie grinklo. Pašauktų
jų tarpe radosi visa eilė lietuvių. Tačiau 
buvo lietuvių, kurie savanoriais stojo Ame
rikos kariuomenėn. Dalis pašauktųjų ir sa
vanoriais stojusių pateko Korėjom Kai lie
tuviai, Korėjos fronte išbuvę po metus ir 
daugiau laiko, paleisti iš kariuomenės, kaip 
atlikę karinę tarnybą. Yra dar lietuvių, 
kurie ir toliau kovoja Korėje.

Pagrečiui Korėjas, vis daugiau lietuvių 
su papildomais amerikiečių kariuomenės 
daliniais pasiekia Vakarų Vokietiją. Jų 
tarpe randasi nemaža lietuvių tremtinių, 
nesenai iš Vokietijos emigravusių Ameri
kon. Visa eilė tokių lietuvių praėjusį ru
denį pasiekė Vokietiją. Sį pavasarį taip 
pat lietuvių pasiekė Vokietiją su naujai
siais amerikiečių kariuomenės daliniais. 
Eilė lietuvių buv. tremtinių šiuo metu yra 
Vokietijoje amerikiečių karo aviacijos 
daliniuose. Neseniai su amerikiečių ka
riuomenės daliniais Vokietiją pasiekė vie
nas lietuvis tremtinys, buvęs Lietuvos* ka
ro aviacijoje. Šiuo metu jis yra amerikie
čių karinės aviacijos eilėse.

Australijoje žiema, kai Vokietijoje vasara
Adelaidė. Vienas TREMTIS Bičiulis iš 

Australijos, Adelaidės, rašo, jog, pirmu 
požiūriu, Australija atrodo labai toli nuo

Tremties atstovybes
JAV:

Mr. A. Siliūnas
5125 So La Crosse Ave, 

Chicago 38, HL

Mr. W. Stuogis
1037 Darrow Ave, 
Evanston, HL

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

Mr. B. JacikeviČius
c/o „Pašvaistė"

560 Grant Ave.,
Brooklyn 8, N.Y.,

Mr. Jonas C ė s n a
212 —E. Illinois Ave, 
St. Charles, Hl.

Argentinoje:
Sr. L. Kančauskas

Calle Paso de Burgos 1783, 
Avellaneda. Buenos Aires.

Belgijoje:
Mr. Br. PoškeviČius

87 Rue Vertbois Montegnee, 
Liez—Liege

Brazilijoje:
Sr. St. Jaseliunas,

Av. Churchill 94-11° S/1.110
Rio de Janeiro, Brasil. 

Kanadoje:
Mr. Aug. Kuolas.

143 Claremont St.
Toronto, Ont.

Per šiuos atstovus galima užsiprenume
ruoti TREMTĮ ir užsakyti kitus TREM- 

USA.TIES Leidyklos leidinius:
1) Putino Mykolaičio žymųjį romaną 

„Altorių šešėly",
2) Igno šeiniaus „Kuprelį“,
3) Vytauto Alanto romaną „Pragaro 

Pošvaistės".

Australijoje:
Mr. P. Lukošiūnas 

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

Mr. J. Glušauskas 
35 Cator Str., 
West Hindmarsh, 
Adelaide, SJL

4) R. Spalio „Didžiosios Atgai
los". Visos knygos yra įrištos drobėje.
Kiti talkininkai: TREMTIS tu

ri dar visą eilę malonių talkininkų JAV: 
Mr. J. JaŠlnskas So Bostone, Mr. J. Cicėnas 
Omaha, Mr. Pr. »Pravilionis Rockforde, 
Mr. VI. Petrauskas Wankegau, kurie tal
kina ypač knygų paskleidime. Per juos 
vietoje TREMTIES Bičiuliai gali įsigyti bei 
užsisakyti naujausius TREMTIES leidinius.
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