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Sa vomis temomis
Tautos Diena

Rugsėjo 8-ją švenčiama Lietuvių Tautos 
Diena. Šventė duoda progos, atitrūkus nuo 
kasdieninių rūpesčių, darbų bei užmiršus 
asmeniškus sunkumus ar nepriteklius su
simąstyti apie lietuvių tautos praeitį, žvilg
terti į jos nueitą kelią amžių bėgy ir pagal
voti apie dabartinį metą, Lietuvai esant pa
vergtai svetimos jėgos. Ir praeity, kaip ir 
dabarty, lietuvių tauta išgyveno daug sun
kių laikotarpių. Jau žiloje senovėje lietu
viai gyveno Baltijos pajūry, ir garsėjo pa
sauly gintaru. Rami ir sėsli tauta tuo metu 
nebuvo įsijungusi į valstybinį gyvenimą. 
Gyveno gentimis. Tik vėlesniais amžiais, 
nuolat vis gausėjant kaimynų užpuldinėji
mams, lietuvių kunigaikštijos Mindaugo 
vadovybėje buvo apjungtos ir Lietuva pra
dėjo gyventi valstybiniu gyvenimu, kuris 
Vytauto Didžiojo laikais pasiekė didžiausio 
suklestėjimo. Tačiau po Vytauto mirties 
(Lietuvos bajorijai nusigręžus nuo lietuviš
kųjų reikalų ir susibičiuliavus su Lenkijos 
bajorija) Lietuva pradėjo silpnėti. Tasai 
silpnėjimas baigėsi Lietuvos padalinimu ir 
caristine okupacija. Po ilgų caristinės prie
spaudos metų pavergtoje lietuvių tautoje 
brendo išsilaisvinimo mintis, kurią kėlė 
tuo metu buvusios negausios šviesuomenės 
pajėgos. Nors lietuviškoji spauda ir buvo 
uždrausta, pasiryžėlių ji buvo spausdinama 
svetur, ir iš ten gabenama pavergton Lietu
von, kur ji žiebė laisvės- mintį. Kova dėl 
laisvės pareikalavo daug aukų. Nemaža 
lietuvių knygnešių ir kovotojų dėl tautos 
laisvės buvo ištremti Sibiran, kur mirė kan
kinių mirtimi. Tačiau tos aukos nebuvo vel
tui. Pirmojo Pasaulinio karo išvakarėse lie
tuvių tautoje jau tiek buvo pribrendusi 
laisvės mintis, radosi savanorių, kurie 
ėmėsi ginklo, kad Lietuva būtų laisva.

Negausiomis jėgomis buvo nugalėti visi 
sunkumai, kuriuos sutiko ant karo griuvė
sių valstybiniam gyvenimui besikelianti 
lietuvių tauta. Metai po metų Nepriklauso
moje Lietuvoje gyvenimas gerėjo, o pasku
tiniais nepriklauso gyvenimo metais jis 
daugelyje sričių jau buvo pasiekęs gana 
aukšto lygio. Visa tai buvo pasiekta savo
mis jėgomis, sutelktu darbu. Kaip kuni
gaikščių laikais Lietuva galybės pasiekė 
tik visas tautos jėgas sutelkus valstybinio 
gyvenimo formon, lygiai taip pat tik su
telktinėmis jėgomis buvo įmanu, po ilgos 
caristinės priespaudos, atstatyti Lietuvos 
nepriklausomą gyvenimą.

Lietuvos nepriklausomas gyvenimas buvo 
nutrauktas svetimos jėgos, kuri šiandien 
grasina viso pasaulio laisvei. Lietuva buvo 
per silpna tai jėgai pasipriešinti ginklu. Ta
čiau jai paliko kitas ginklas — dvasinis pa
sipriešinimas. Tasai pasipriešinimas ir 
šiandien vyksta Lietuvoje. Palikusieji sau
goti gimtųjų sodybų dažnas, kuris tik 
nepakluso okupantui, susilaukė lietu
vių knygnešių ir kitų kovojusių dėl Lietu
vos laisvės likimo — ištremties Sibiran. 
Pasitraukusieji iš tėvynės ir pasirinku
sieji benamiškumą aštuonerių metų būvyje 
išsklaidyti įvairiose šalyse. Šiandien dar 
sunku būtų nusakyti laiką, kada kaip nie
kada pasauly išsklaidyti lietuviai galės 
grįžti į gimtuosius namus. Tačiau šiandien 
laisvasis pasaulis intensyviai ruošiasi'pasi
priešinti tai jėgai, kuri pavergė Lietuvą ir 
kuri tapo visos žmonijos grėsme. Tatai kaip 
tik teikia vilčių artėjant galymybei ir Lie
tuvai išsilaisvinti ir tęsti jėgos nutrauktą 
valstybinį gyvenimą. Tam metui būtina 
kiekvienam lietuviui ruoštis, kur jis begy
ventų ir koki asmeniški sunkumai betektų 
jam išgyventi. Kiekvienam akivaizdžiai 
Lietuvos praeitis rodo, kad lietuvių tauta 
tik sujungtomis jėgomis galėjo pasiekti sa
vo valstybinio gyvenimo.

Bendruomenė
Rugsėjo 3 d. įvyko PLB Vokietijos Kraš

to Tarybos atstovų suvažiamas, kuris per
rinko valdybą. Šio suvažiavimo progra buv. 
ir dabartinis Vokietijos Krašto Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Pr. Zunde pa
darė pranešimą apie paskutinių metų bū
vyje atliktus bendruomenės darbus. Pirmon 
atliktų darbų vieton iškyla išlaikymas vie
nintelės visame pasaulyje lietuvių gimnazi
jos — Vasario 16-sios Gimnazijos Vokieti
joje. Čia nebus gilinamasi į tuos sunkumus, 
kuriuos teko ir toliau teks nugalėti šią gim
naziją išlaikant. Kaip kas bevertintų PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos darbus, visada 
turės pripažinti, kad vien gimnazijos esa
momis sąlygomis išlaikymu atliktas didelis 
darbas.

Toliau savo pranešime pirmininkas kiek 
plačiau apibudino mokyklų padėtį Vokieti
joje. Šiuo metu Vokietijoje teveikia trys 
pradinės lietuvių mokyklos ir trys vargo 
mokyklos. Atsižvelgiant į mokyklinio jau
nimo skaičių, siekiantį 2500, palikusios mo
kyklos jokiu atveju negali apimti visų lie-

Pokalbiai karo galimumo ir negalimumo temomis
Šio meto spaudoje gana daug rašoma ka

ro temomis. Kada karas turėtų prasidėti, 
kokia būsianti jo eiga, kas karą pradės 
ir pn. spėliojimų ir svarstymų dažna už
tikti įvairių šalių spaudoje. Šitomis temo
mis mirgėjimas spaudos, atsižvelgiant į vis 
didėjantį ginklavimąsi tiek Rytuose, tiek 
Vakaruose, yra suprantamas. Jeigu jau 
ginklai kalami, tai nebe reikalo. Jie anks
čiau ar vėliau turės būti ir panaudoti.

Keli būdingesni spėliojimai apie karo 
galimybes:

1. Karas kilsiąs 1960 metais.
Šitą datą trečiajam pasauliniam karui 

kilti nustatė prancūzų leikraštis „Le Mon
de", esą vadovaudamasis Jungtinių Ameri
kos Valstybių karo laivyno operacijų ad
mirolo Fechtelerio Amerikos Tautinio Sau
gumo Tarybai rašytu laišku. Tame laiške 
admirolas teigiąs, jog 1960 metais Sovie
tai tiek jau bus kariniai pasiruošę, kad ka
ras bus neišvengiamas. Europos armijos 
tegalėsiančios tik tris dienas laikytis prieš 
puolamąją 115 divizijų sovietų jėgą. Brita
nija atominiais puolimais būsianti atskirta 
nuo Škotijos, o Amerika atkirsta nuo Ang
lijos, kuri bus nugalėta sovietų parašiuti
ninkų ir pasidarys bevertė Amerikos są
jungininkė ...

Nors spaudoje buvo neigiamas tokio laiško 
buvimas, tačiau minėtas prancūzų laikraš
tis pakartotinai pareiškė, jog jis to doku
mento visai nebūtų skelbęs, jei jo nebūtų 
buvę.
2. Trečiasis Pasaulinis Karas kilsiąs 1954 

metais.
Didysis Prancūzijos generolas De Gaulle 

esąs įsitikinimo, jog Trečiasis Pasaulinis 
Karas turėsiąs kilti 1954 metais, nes tada 
Jungtinės Amerikos Valstybės jau būsian
čios tiek kariniai pasiruošusios, kad padik
tuos Sovietų Sąjungai sąlygas, kurių priė
mimas reikštų komunistinės diktatūros ga
lą. Dėl to sovietams nieko kito nebeliks, 
kaip, nepriimant amerikiečių statomų są
lygų, leistis į karo avantiūrą. Gen. De 
Gaulle įsitikinęs, kad Amerika beprasmin
gai nemėtytą ginklavimuisi milžiniškų sumų, 
jei nesiruoštų tų ginklų panaudoti taikos 
įgyvendinimui.

3. Sovietą! sukurstys Ameriką kariauti 
su Kinija, tada jie puls Europą

Pagaliau trečia teorija, kad Sovietų Są
junga pirmiausia bandysianti įstumti Jung
tines Amerikos Valstybes karan su Kinija.

tuviukų. Gera, kad bendruomenės vadovy
bė? dedama pastangų sudaryti knygynėlius, 
kurie bent dalimi galės prisidėti prie lietu
vybės palaikymo čia augančiame lietuviš
kame jaunime. Žinoma, tuo atveju, jei ra
sis, kas to jaunimo dėmesį atkreips į tas 
bibliotekas ir sudomins lietuviška knyga.

Iš pranešimo aiškėja, kad bendruomenės 
vadovybė metų būvyje įvairius bendruome
nės vienetus belankydama padarė per 
100 kelionių. Tų išvykimų proga stiprin
ti ryšiai su stovyklose bei didesnėse ar ma
žesnėse kolonijose susitelkusiais bei sutelk
tais lietuviais. Ryšio palaikymą su ben
druomenės padaliniais tektų teigiamai ver
tinti. Ypač turint prieš akis faktą, kad sto
vykliniam gyvenime iškyla negerovių, 
kurių laiku pašalinimas būtinas, kad 
bendruomenėn neįsimestų nieko bendra 
su organizuotumu neturį elementai. 
Tokių centro apsilankymų bendruomenės 
padaliniuose metu ne tik kad gali tamprėti 
saitai su centru, bet, reikia manyti, suran
damos progos apskritai įžvelgti žmonių 
nuotaikas, jų tarpusavio santykius ir, rei
kalui esant, tie santykiai švelninami. Ar ta
tai visoje pilnumoje atliko buvusioji val
dyba — sunku būtų tiksliai nusakyti. Ta
čiau atrodo, kad vis dėlto ne visur jos at
stovai atsirado, kur ir buvo reikalo at
sirasti. Gal tatai įvyko dėl laiko neištekimo, 
ar lėšų stokos, čia nebus imamasi spręsti. 
Tačiau turima pavyzdžių, kur reikėjo cen
tro žmonėms pasirodyti ir ištiesinti kai kur 
kilusius stovyklose neaiškumus, tačiau tas 
dėl kažkurių priežasčių nebuvo padaryta. 
Ypač atsižvelgiant į pirmuosius organizaci
nius bendruomenės žingsnius, lauktinas 
tampresnis centro ryšys su bendruomenės 
padaliniais, kad tokio ryšio nuolatinumu 
būtų bendruomeninis gyvenimas stiprina
mas ir tuo pačiu šalinami pasitaiką negeis- 
tinumai, kartais iššaukiami asmeniškumų 
ar kurių kitų aplinkybių. Nuo bendruome
nės organizuotumo priklausys jos stipru
mas
Be savos mokyklos
Rugsėjo pirmomis dienomis įvairiose mo

kyklose prasidėjo mokslo metai. Šiais me
tais Vokietijoje palikusių lietuvių vaikų jau 
didesnis skaičius turėjo eiti į vokiečių mo
kyklas, negu kad praėjusiais metais moks
lui prasidedant. Dėl stokos lėšų, vis daugiau 

Prasidėjus Amerikos-Kinijos karui, kai 
JAV ten mes visas žymiausias savo pajė
gas, tuo atveju, esant karinei tuštumai 
Europos Vakaruose, Sovietų Sąjunga puls 
amerikiečius (ir apskritai vakariečius) Va
karų Europoje. Tačiau visai nesimaišys į 
amerikiečių — kiniečių vykstantį karą, tik 
teiks kiniečiams ginklais paramą, kaip kad 
dabar daro Korėjoj.

4. Sovietai bus priversti pasitraukti savo 
teritorijon

Pagaliau yra aiškinančių ir manančių, 
jog Trečiojo Pasaulinio Karo visai nebus. 
Jei jis būtų įvykęs, tai turėjo anksčiau 
prasidėti, kai Amerika dar buvo kariniai 
silpna. Šiandien Sovietams jau per vėlu 
bandyti pradėti karą, nežiūrint jų tam 
tikro pranašumo vienoje kitoje srityje. 
Šiandien Jungtinės Amerikos Valstybės 
jau turinčios pakankamą smogiamąją jė
gą, su kuria per trumpą laiką galėtų sunai
kinti pačius svarbiausius sovietų centrus. 
JAV stiprios modernių lėktuvų naikina
mosios pajėgos įvairiose bazėse apsupusios 
kuone visą pasaulį. Iš įvairių atramos taš
kų joms nėra sunku pasiekti bet kurią So
vietų Sąjungos teritorijos vietovę ir ją vi
siškai sunaikinti.

Šitą amerikiečių pasiruošimą gerai žiną 
sovietai ir dėl to privengią leistis į karo 
avantiūrą. Jie vis su didesne įtampa gin
kluojasi, manydami, kad jiems pasiseks 
laimėti ginklavimosi varžybas.

Šiandien amerikiečiai, turėdami paruošty 
pakankamas naikinamąsias pajėgas pirmo
mis karo dienomis pakirsti Kremliaus ka
rinius nervus, vis dėlĮo neturi pakankamų 
pajėgų Sovietų Sąjungai užimti. Tačiau 
manoma, kad Amerikos tikslas tiek kariniu 
požiūriu pasiruošti, kad vieną dieną galė
tų sovietams padiktuoti sąlygas. Šitokias 
mintis įvairiomis progomis iškėlė eilė tiek 
amerikiečių politikų, tiek karo žinovų: — 
pasiruošti tiek, kad sovietai sutiktų kal
bėtis.

Sovietai, esą, numanydami šitas ameri
kiečių užmačias, taip pat ruošiasi. Nesenai 
spaudoje sumirgėjo gausybė straipsnių 
apie Stalino pylimo įrengimą Baltijos pajū
riu nuo Liibecko iki Piluvos. Tačiau kari
niai žinovai linkę manyti, jog šis „Stalino 
pylimas“ tėra sovietų priemonė dėmesį 
nukreipti nuo pagrindinių jų gynybinių pa
sirengimų. Iš kitos pusės Baltijos pajūriu 
įrengiamas „Stalino pylimas“ tegali turėti 

stingant mokytojų, metai po metų užsidaro 
savu laiku veikusios lietuviškos mokyklos 
stovyklose bei didesniuose lietuvių telki
niuose. Šiandien lietuviškų mokyklų skai
čius Vokietijoje visiškai sumažėjo. Didžiu
ma lietuviukų privalo eiti mokytis į sveti
mas mokyklas. Panaši padėtis yra ir kitose 
šalyse išsklidusių lietuvių tarpe.

Lietuviukas, lankydamas svetimą mo
kyklą, susiduria nutautimo pavojų. Tiesa, 
jis turės progos gerai išmokti sve
timų kalbų, tačiau pagrečiui jis bus tolina
mas nuo visa to, kas lietuviška.

Laisvės metais, gyvenant savame laisva
me krašte, auklėjimas apskritai ir tautinis 
auklėjimas vyko savose mokyklose. Šian
dien, tremties pastogėje veik neturint savų 
mokyklų, jų uždavinių bent dalį turi pasi
imti tėvai. Tik tėvai esamomis sąlygomis 
gali nors dalį atlikti tų uždavinių, kuriuos 
Lietuvoje atliko sava mokykla Šiandien

Kauno vaizdas Lietuvos laisvės metais.

prilaikomąjį tikslą. Pagrindinė sovietų gy
nybos linija įrengiama Dniepro srity. Ten 
vykdomi didžiuliai sutvirtintinimai, kokių 
pasauly iki šiol nebuvę, kad bet kokiam 
įsiveržimui Sovietų teritorijon būtų užkirs
tas kelias. Sutvirtinimų įrengimas Sovietų 
teritorijos slenksty kaip leidžia daryti iš
vadą apie Kremliaus nepasitikėjimą vyk
dyti puolamąjį karą.

5. Abi šalys pasidalins pasaulį ir karo 
niekuomet nebus

Pagaliau gana populiari teorija apie ka
ro nebuvimą tarp Amerikos ir Sovietų Są
jungos. Tai pasauliu pasidalinimo šalinin
kų mintis, kuri nėra svetima ir Churchil- 
liui. Yra manančių, jog belenktyniaudami 
apsiginklavimo srity tiek sovietai, tiek 
amerikiečiai vieną dieną turės prieiti įsi
tikinimo, kada baisių ginklų bus didžiuliai 
rezervai, kad nė vienai pusei — be savęs 
susinaikinimo — nėra vilties karą laimė
ti. Tada, esą, galimas pasidalinimas pasau
liu tarp Maskvos ir Amerikos.

Si teorija, iš pirmo požiūrio galinti įti
kinti, ypač turint galvoje pastarųjų laikų 
politikos adogmatiškumą, bet giliau jon pa
žvelgus ji taip pat turi silpnumų, nelei
džiančių tikėti jos galimu įgyvendini
mu. Net į šalį atidėjus romantinį bei tau
tų laisvės šūkiais pridangstomą visuotinos 
pasaulyje taikos įgyvendinimo reikalą, at
rodo, kad riedėjimo linkui karinio susi
kirtimo vienu iš svarbiųjų variklių yra 
ūkinio gyvenimo paralyžius, kurį tenka 
laikyti sovietų kūdikiu. Taip pat ir nepa
sitikėjimas sovietų pasižadėjimais dėl jų 
visuotino laužymo praeity gali būti vienu 
iš įspėjančių ženklų „broliškais“ saitais 
nesirišti su šiuo partneriu ir susirišus ne
naikinti karui paruoštų pabūklų, kad juos 
sunaikinus rytoj netektų iš naujo ruoštis 
karui arba rizikuoti būti užpultam, kai 
tik, įtikėjęs partnerio sužmoniškėjimu, 
spėsi nusiginkluoti. Dėl šitų motyvų net ir 
pasidalinus pasaulį bu sovietais jų partne
riui tektų visą laiką būti karo paruošty. 
o tuo pačiu save ūkiškai varginti.

Nestinga ir daugiau svarstymų karo te
momis. Atidėjus į šalį karinio konflikto 
datinius (kada jis gali kilti) spėliojimus, 
bene daugiausia įtikinąs gali būti teigi
mas, jog ginklai neveltui kalami ir jie vė
liau ar anksčiau turės prabilti, ypač kai 
turimas reikalas su tokiu partneriu, ku
ris jokių pasižadėjimų nevykdo.

tampresnis tėvų bendravimas su savo vai
kais, besimokančiais svetimose mokyklose, 
yra būtinesnis negu laisvės metais. Tremty
je augančios lietuvių kartos išlikimas Lie
tuvai žymia dalimi priklausys nuo lietuvių 
tėvų.

Čia tėvams talkon gali ateiti ir lietuviš
ka knyga. Tačiau tėvų pareiga svetimas 
mokyklas belankantį jaunimą sudominti ta 
knyga, kad jis ją pamėgtų ir beskaityda
mas persiimtų lietuviška dvasia.

Kiekviena lietuvių šeinis, išleisdama į 
svetimą mokyklą savo vaiką turėtų giliai 
įsidėmėti, kad tasai vaikas išleidžiamas 
kelin, kuriuo beeidamas tegali tolti nuo lie
tuviškų reikalų, o ne prie jų artėti ar jais 
persiimti. Jei tėvai neateis talkon, jei jie 
neras laiko padėti vaikui, svetimu keliu 
beeidamas jis gali pasiekti kryžkelę, iš ku
rios grįžimas į Lietuvą gali pasidaryti neį
manomas.

VEIKLA
* VLIKo Vykdomosios Tarybos pirmi

ninkas K. Zaikauskas rugpiūčio 21 d. iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių atvyko 
VLIKo būstinėn Vokietijon ir perėmė VT 
pirmininkavimą. Vykdomoji Taryba šiaip 
pasiskyrstė pareigomis: pirmininkas ir Lie
tuvybės išlaikymo Tarnybos Valdytojas 
Karolis Zaikauskas, Užsienio Reikalų Tar
nybos Valdytojas Dr. P. Karvelis, Informa
cijos ir Revendikuojtynų Sričių Valdytojas 
doc. M. Brakas, Finansų Tarnybos Valdy
tojas T. Šidiškis.

Prieš išvykdamas Europon VLIKo Vyk
domosios Tarybos pirmininkas K. Zaikaus
kas aplankė Lietuvos Įgaliotą ministerį Va
šingtone P. Zadeikį ir su juo kalbėjosi pa
grindiniais Lietuvos laisvinimo klausimais. 
Be to, išvykdamas iš JAV Zaikauskas kal
bėjo per Amerikos Balso siųstuvą, pažy
mėdamas, jog šiuo metu kiekvieno lietuvio 
pagrindinis ir svarbiausias tikslas turi būt! 
prisidėjimas prie Lietuvos laisvinimo. Lie
tuvos laisvinimo veiksniai, buvo pareikšta 
radio kalboje, atsidėję seka gyvenimą pa
vergtoje tėvynėje ir dirba, kad greičiau 
ateitų išlaisvinimo diena. Toliau VT pir
mininkas pareiškė, jog tremtyje bus deda
ma pastangų rasti kalbą su kaimyniniais 
politikais ir rūpintis, kad Laisva Lietuva 
būsimoje laisvoje Rytų Europoje užimtų 
deramą vietą.

* Susitiks su Diplomatijos Še
fu. Patiriama, kad Lietuvos Diplomatijos 
Šefas min. St. Lozoraitis sutarė su VLIKo 
pirmininku artimiausiu metu susitikti ir 
aptarti su Lietuvos Diplomatais bendradar
biavimo klausimus.

* Min. Lozoraičio paskaita Tarptauti
niame Institute Italijoje. Merane, Šiauri
nėje Italijoje, įvyko Tarptautinio Instituto 
tyrinėti tautybių ir mažumų problemoms 
organizacinio komiteto sesija, kurios metu 
min. St. Lozoraitis skaitė paskaitą apie In
stituto uždavinius, plačiai paliesdamas be- 
namiškumo problemą, kaipo pasėką sovietų 
vykdomo genocido. Šio Instituto organizaci
niam komitetui vadovauja min. St. Lozo
raitis.

* Jau praėjusiame TREMTIES nume
ryje buvo paminėtas VLIKo Vykdomosios 
Tarybos sudarymo faktas, pažymint, kad 
kai kurios grupės, jų siūlytam kandidatui 
negavus reikiamo balsų skaičiaus, pareiš- 
kusios nepasitenkinimo. Toliau buvo iš
reikšta viltis, kad tikėtina, jog laisvinimo 
darbas, bet ne. asmeniškos ambicijos, turėtų 
būti vyraujančiu veiksnių. Tačiau šitie lū
kesčiai nepasitvirtino. Iš VLIKo pasitraukė 
Liet. Vienybės Sąjūdžio ir Lietuvių Fronto 
atstovai (Prapuolenis ir Ivinskis), pareikš- 
dami, jog dėl Brazaičio neišrinkimo VT 
(neišrinkime įžiūri diskriminaciją, — mo
tyvuojama pareiškimuose), iš VLIKo pasi
traukiančios abi minėtos grupės. Tačiau ne
trukus dėl Liet. Vienybės Sąjūdžio buv. at
stovo Prapuolenio pasisakė kalbamo są
jūdžio centro atstovai, VLIKo pirmininkui 
įteiktame rašte pažymėdami, jog Prapuo
lenio pasielgimui nepritaria ir jis toliau ne
laikomas Liet. Vienybės Sąjūdžio VLIKe 
atstovu. Einąs VLIKo pirmininko pareigas 
Dr. P. Karvelis, atsakydamas į Lietuvių 
Fronto ir Vienybės Sąjūdžio atstovų raštus 
pareiškė, jog Z. Ivinskio ir Prapuolenio pa
reiškimų motyvacija dėl pasitraukimo iš 
VLIKo prasilenkia su tikrove, nes pasitrau
kimo motyvas tėra tik vienas — dėl Bra
zaičio neišrinkimo Vykdomojon Tarybon.

Ryšium su įvykiais VLIKe Lietuvių Fron
tas JAV turėjo konferenciją, kurioą metu 
pasisakyta, jog LF tik tuo atveju grįžtų 
VLIKan, jei bus pripažinta teisė Lietuvių 
Frontui duoti Vykdomon Tarybon tokį at
stovą, koks bus centro pristatytas (kadangi 
VLIKo Vykdomoji Taryba sudaroma ne 
skyrimo, bet rinkimo principu, tad, tenki
nant LF pageidavimą, tektų pakeisti Vyk
domosios Tarybos statutą, tuo pačiu iš jo 
pašalinant rinkimo principą. Red.).

Lietuviškoje spaudoje ryšium su VLIKo 
Vykdomosios Tarybos sudarymu dėl dviejų 
grupių pasitraukimo pateikiama įvairių ko
mentarų. Dalis spaudos mano, kad pasi
traukimas tegali įnešti pragiedrėjimo, nes 
pasitraukusios grupės buvusios priešin
gos susipratimui su diplomatais. Ta
čiau taip pat keliamas klausimas, 
ar iš viso įmanomas darbas, jei pir
mumas teikiamas ne laisvinimo reika
lui, bet siejamas su vieno ar kito asmens 
kuriame nors poste buvimu. Ir katalikiš
kieji laikraščiai, išskyrus DARBININKĄ, 
pažymi (DRAUGAS, TĖVIŠKES ŽIBURIAI), 
kad laisvinimo darbe neturėtų vyrauti as
meniški ar grupiniai išrokavimai. Yra net 
keliančių klausimą dėl atgaivinimo Laiki
nosios Vyriausybės.

* Prašo atpalaiduojamas nuo pareigų 
Vlike. Lietuvos laisvės Kovotojų atstovas 
Vlike, Simas Miglinas, centrui padavė pa
reiškimą dėl atpalaidavimo iš einamųjų pa
reigų Vlike.

* Bendru o m e n ė j e. Rugpiūčio mė
nesį Vokietijoje įvyko PLB Vokietijos 
Krašto Tarybos atstovų rinkimai. Išrinkti: 
Pr. Zundė, E. Simonaitis, A. Venslauskas, 
Keleris, t. A. Bernatonis, J. Gkmža, E. Ži
lius, A. Rukša, Dr. Grinius, J. Jurkaitis, J. 
Lukošius ir A. Survila. Rugsėjo 3. Hano
veryje įvyko Tarybos posėdis, kurio metu 
PLB Vokietijos Krašto Valdybon išrinkti: 
Pr. Zundė. E. Simonaitis, A. Venslauskas, 
E. Žilius ir J. Lukošius. Pirm, perrinktas 
Zundė.

* Rugsėjo 13—14 d. Londone įvyko pir
masis PLB Europos pirmininkų suvažiavi
mas, kuriame aptarti glaudesnio bendradar
biavimo klausimai.
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Savosios spaudos
skiltyse

Vienybė ir ambicijos
Lietuviškoje spaudoje įvairiomis progomis, 

teigiamai pasisakyta dėl būtinumo išlaikyti 
VLIKą, kaip pagrindinę jėgų jungtį Lietu
vos laisvinimo darbams. Tik paskutiniu 
metu, iš VLIKo pasitraukus dviejų grupių 
atstovams (dėl vieno neišrinkimo VT), dalis 
spaudos keičia toną. Pateikiami ankstesni 
jos pasisakymai:

♦
„VIENYBES reikalingumas šiandien yra 

aksiominis. Keno asmeniškos ambicijos ar 
interesai atsistoja vienybei ant kelio, tokį 
ar tokius reikia smerkti kaip vienybės ken
kėjos.**

DRAUGAS, 1952 liepos 31 d.

♦

„VEIKAS buvo, yra ir bus lietuvių 
tautos politinės valios reiškėju ir vykdyto
ju. Jis yra ir bus Lietuvos laisvinimo ko
vai vadovaujantis veiksnys.

Savo darbais Vlikas yra laimėjęs pagar
bą, pasitikėjimą ir bent dalini pripažinimą 
ir Vakarų demokratijų sostinėse.

Vlikas yra laimėjęs tautoje pasitikėjimą, 
nes jis yra sudarytas demokratiškais pa
grindais. Jis yra apjungęs septynias parti
jas, turėjusias savo atstovus demokratiškai 
visų žmonių išrinktuose nepriklausomos 
Lietuvos seimuose ir tris rezistencijos par
tijas (sąjūdžius. Red.), išaugusias okupaci
jos metu.**

DRAUGAS, 1952 sausio24.

♦
VLIKAS Ir DIPLOMATAI. „Abu 

pagrindiniai veiksniai — tautos valios reiš
kėjas VLIKas ir valstybinio aparato liku
čiai — turi būti branginami, nes laisvės 
kovoje jie vienas antrą papildo.**

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, 33 Nr., 
rugpjūčio 21 d.

♦
„Žinom, su kokiais nuomonių skirtumais 

Lietuvoje Taryba priėjo prie nepriklauso
mybės akto. Ir vokiečių okupacijoje dvejus 
metus sutruko, iki grupės susikonsolidavo 
Vilke. Bet skirtumas tarp mūsų ir kai kurių 
kitų nelaimingųjų tas, kad mūsų vis dėlto 
susipHMitama. Susipratimas laimimas dide
lėmis pastangomis. Dėl to nevalia jo laidoti 
pigiais šūkiais ir sabotažu.“

DARBININKAS, 1952 kovo 25 d.

♦
„TENKA apgailestauti, kad jums nepa

rodyta ta kaip tik kita medalio pusė — klek 
VLIKas yra padaręs, *kad šauksmas dėl pa
vergtos tėvynės kančios Ir naikinimo pa
siektų pasaulio ausis ir Širdis; kad surastų 
žmones ir organizacijas, kurios tą šaukšmą 
toliau leistų ir aidais kartotų..,

žinau daug VLIKo darbo ir asmeninių 
trūkumų. Bet moku juos suprasti, nes jie 
yra rezultatas arba pertemptų žmogaus 
nervų bei sulaužytos sveikatos...“

J. Brazaitis,
DRAUGAS, 1951, Nr. 288.

Vyt. Alantas Lietuvis amerikonlzmo katile

Ar gali būti geras lietuvis, nebekalbąs lietuviškai?
Viėnas amęrikietis lietuvis man pareiš

kė: „Tai kas, kad lietuvis nebekalba lietu
viškai, bet vis tiek jis gali būti geras lie
tuvis.“

Tada aš paklausiau tą amerikietį: „Ar 
lakštingala paliks lakštingala, jei ji pra
dės varniškai kvarksėti?"

Lietuvio, nebekalbančio lietuviškai, klau
simas retkarčiais iškyla ir viešumon. IŠ 
pirmo požiūrio tai atrodo lyg ir būtų pa
rankiausias be galo painios problemos 
sprendimas. Jei nebegalime išgelbėti kal
bos, tai gelbėkime bent dvasią! Tegul žmo
gus kalba kaip nori ir kaip moka, bet te
gul galvoja ir jaučia lietuviškai! Kitaip sa
kant padarykime kompromisą liežuviui, 
kad išgelbėtume sielą!

Vis dėlto tai yra desperating šauksmas 
tų, kurio pasiliko ant amcrikoninio. katilo 
krašto, tiems, kurie pasinėrė į to katilo 
padugnes. Lietuvis nebekalbąs lietuviškai 
yra nesąmonė. Tai nėra joks didžiosios 
nutautėjimo problemos, sprendimas, o tik 
savęs apgaudinėjimas, o kartais,. gal būt, 
ir savo sąžinės raminimas.

Pasakyti, kad tik per kalbą reiškiasi tau
tybė, būtų tik kasdieninių bendrybių kar
tojimas. Nėra kalbos — nėra tautos. Mūsų 
aušrininkai tai labai gerai suprato. Jie ne
pasakė: mes kalbėkime lenkiškai ir atgai
vinsime savo tautą, bet jie šaukė: brangin
kime savo tėvų kalbą, nes tik tuo būdu 
mes prikelsime lietuvių tautą! Tiesa, ame-
rikonizmo apaštalai sako: jūs galite kalbė
ti kokiomis tik norite kalbomis, tik būkite 
geri Amerikos piliečiai. Tai yra amžinas 
daugumos kuždėjimas mažumai. Bet ame
rikinė dauguma gali ramiausiai kartoti, 
nes gerai žino, jog amerikonlzmo katilas 
amžinai kūrenasi ir jog jame mažumos 
tirpte tirpsta. Ji darytų didelę klaidą, jei 
draustų mažumoms kalbėti kaip jos nori. 
Uždraustas vaisius visada saldesnis. Be to, 
amerikiečiai yra daugiau kaip 150 milijonų 
tauta. Ji Žino, kad jos milžiniškuose įsČiuo- 
se visos tautybės taip gražiai apsivalo" 
nuo atsineštinių „dulkių“ ir taįp pagrindi
nai persidirba į gerus amerikiečius, kad jai 
nėra ko vargintis kažin kokiomis priversti
nėmis priemonėmis vaikyti žmones. į savo 
gardą...

Bet mes esame skaičiumi maža tauta ir 
ta pati šiandien išblaškyta po* visą pasaulį. 
Jei sutiktume su šūkiu — nebekalbėkime 
lietuviškai, bet būkime geri lietuviai, — 
tai baigtume galutine katastrofa. Siaurės 
Amerikoje mes pradėtume kalbėti angliškai. 
Vokietijoje — vokiškai, Pietų Amerikoje — 
ispaniškai ir portugališkai ir t.t. Kas tada 
mus bejungtų? Kuo mes besiskirtume nuo 
tų tautybių; kurtų tarpe mes gyvename? 
Gal tai yra bėdos šūkis, bei už tai-jis nėra 
mažiau pavojingas. Jei mes tą dėsnį pri
pažintume, tai tik sustiprintume kelią į.nu- 
tautėjimą. -

Lietuvis, kalbąs kitokia kalba ir.nebemo
kąs lietuviškai, gali būti palankus Lietu
vai, gali ją užtarti, gali eventualiai jos rei
kalams paaukoti vieną kitą centą, bet jis 
nebesirgs ir nebcsijaudjn$ dėl lietuvių tau
tos likimo, jis nebesijaus lietuvių bendruo
menės narys, jis nebemokės grožėtis lietu
vių menu, jis nebepasiges savo prosenolių 
tėvynės. Lietuva jam bus tik geografinė sa-

voka. daugiau nieko.
Svetima kalba į žmogaus dvasią įneša 

svetimą kultūrą ir dvasią. Lietuvybė tuo
met nustumiama į šalį, o jos vietoje ima 
tarpti kita tautybė. Per kalbą ateina do
mėjimasis reikalais bei kultūra tos šalies, 
kur gyvenama. Jei nebemokėsi lietuviškai, 
nebesuprasi nei Maironio, nei Vaižganto, 
nei Daukanto. Jie bus mirę vardai. Jei ne
bemokėsi lietuviškai, nebegalėsi skaityti 
lietuviškos spaudos, nebegalėsi sekti ir do
mėtis ne tik lietuvių tautos degančiomis 
problemomis, bet ir jos kasdieniais reika
lais. Nebemokėdamas lietuviškai, pasiliksi 
kurčias ir aklas lietuvybei. Tarp tavęs ir 
lietuvių tautos atsistos svetima tauta, kuri 
tau darysis vis artimesnė ir brangesnė.

Žinau vieną kitą atsitikimą iš tremtinių 
bendravimo su jaunais, Amerikoje gimu
siais lietuviais, kurie nekalba lietuviškai. 
Daugiausia, kas per tokį bendravimą pa
siekiama, tai sužadinama vietinio simpati
ja Lietuvai. Neteko girdėti, kad lietuviškai 
nebekalbąs jaunimas užsidegtų noru mo
kytis lietuviškai. Galimas dalykas, kad iš 
tūkstančių atsiras vienas kitas, kuris, at- 
sistačius Lietuvai, panorės parvažiuoti į 
savo tėvų kraštą. Šiaip čia gimęs jaunimas 
daugiausia nebekalba lietuviškai ir nesido
mi Lietuva. Negali būti lietuvio,, nekal
bančio lietuviškai: jei lietuvis nekalba lie
tuviškai, jis pasidaro amerikietis, austra-

lietis, brazilas ar uragvajietis. Iš nekalban
čio lietuviškai lietuvio nepadarysi lietuvio 
nei kalbiškai, nei dvasiškai, nes jis nenori 
būti lietuvis. Lietuvis, nekalbąs lietuviš
kai, yra naivi svajonė arba, sakau, despe
racijos šauksmas.

Ką bekalbėti apie tuos, kurie nekalba 
lietuviškai, jei čia ir tie, kurie dar gan ge
rai kalba savo tėvų kalba, pasidarė kar
tais aršesni amerikonai už pačius gryna- 
kraujus amerikonius. Tūlas čia gimęs lie
tuvis (antrosios kartos) kalba lietuviškai 
kaip aš ir jūs, bet visa jo lietuvybė apsiri
boja tik technika: jis liežuvį judina lietu
viškai, bet visas jo galvojimas Ir jautimas 
perdėm amerikoninis. Jis yra aršesnis 
amerikonas už tą, kuris jau lietuviškai vi
sai nebekalba. Amerika jam yra pasidariu
si viskas, o Lietuva — niekas. Jis klausosi, 
ką tu jam kalbi apie Lietuvą, bet jauti, 
kad jo širdies jau nebepasieki: — ji plaka 
tik Amerikai.

Kas iš to, jei višta, pasilikusi ant kranto, 
galvos: tegul mano vaikai, kurie nardo 
kūdros viduryje, kvarksi antiškai ir tegul 
turškiasi dumble, bet kad tik savo širdyje 
pasiliktų geros vištos! Tiesą sakant, ką 
daugiau višta begali daryti? Ta savo logi
ka ji ančiukų į krantą tačiau nebeprivilios. 
Lygiai toks pat likimas ir tų teorijų, kurios 
norėtų iš nebekalbančio lietuviškai lietuvio 
padaryti gerą lietuvį...

Gintaru Lietuva
RAŠO ALG

Kas Lietuvoje nežino gintaro vertės? 
Gintaras Lietuvoje yra auksas. Dar fini
kiečių ir graikų pirkliai pirko pas lietu
vius gintarą. Tik gintaro pramonė išvystyta 
vėliau Rytprūsiuose prie Samlandkiiste. Ji 
tiesiasi nuo Piluvos iki Kranco. Naujoji 
pramonė davė nemažų pajamų, nes užsa
kymai ateidavo iš Afrikos ir Azijos kraštų. 
Pas mahometonus ir negrus gintaras lai
komas Šventu papuošalu. Negrams tai amu
letas. Mahometonų Korane sakoma, kad 
maldinė grandis, panaši katalikų rožančiui, 
turi 33 arba 99 segmentus. Šie rėžančiai ne 
tik nešiojami, bet žinoma prasme ir auko
jami. Tatai „taip pat grynai mahometonių 
paprotys, ne visiems žinomas. Kiekvienas 
mahometonis laiko ne tik pareiga, bet Die
vo palaima,, aplankyti pranašo Mohameto 
gimtąjį miestą Mekką, kur yrą Kaaba, ar
ba Mediną, kur .yra pranašo grabas. Mekką 
kas metai aplanko iki 170 000 maldininkų. 
Maždaug tiek pat ir Mediną. Kiekvienas 
tokių maldininkų turi ne tik rožančių mal
dai, bet laikoma Dievo palaima, jei kas 
savtr rožančių? aplankęs- kurj-minėtų-mies- 
tų, įmeta j jūrą. Tad turint'šią .aplinkybę 
galvoje, galimą susidaryti vaizdą, kiek šie 
kraštai pareikalauja rožančių. Bus visai 
neperdėta, jei pareikalavimas tokių gran
džių padvigubėtų ar patrigubėtų. Atsižvel
giant į tai, kad tos rožančinio pobūdžio 
grandys gaminamos mašinomis, galima su
prasti, klek pinigo kraštui įėjo ir kaip 
stambi buvo ši pramonės šaka.

Šiandien gintaro pramonė Rytprūsiuose 
buvo visai nuslopinta. Tik pastaruoju me
tu, girdėti, ji bandoma atgaivinti.

garsėjo senovėje
.SUOMIS,

Vėriniai bei grandys mohametonių 
kraštams sudarė gintaro pramonės pagrin
dą. Tačiau taip pat buvo didelis pareikala
vimas įvairių gintarinių retenybių. Tokio
mis retenybėmis yra gintare pasitaiką su
akmenėję gyvūnėliai, kuriems gintaras ta
pęs savotišku grabu. Kaip žinoma, gintaras 
yra medžių sakai, suakmenėję dar rudo
sios anglies laikais. Medžio sakai, tekėda
mi medžio kamienu, patekdavo ir ant va
baliukų ir virsdavo pastarųjų grabu. Pasi
taikydavo, kad jie ir kokį žibutį apkloda
vo. Tokie vabaliukų grabai mėgėjų ir pi
nigingų žmonių labai aukštai vertinami. 
Mokamos pasakiškos sumos. Viename to
kiame gintaro gabaliuky, kuriame buvo 
palaidota prieš 20 000 000 metų blusa, kai
nuoja 2,5 tūkstančio dolerių. Žinoma, tai 
yra didelė retenybė. Bet ir kitų vabaliukų 
grabai kainuoja pasakiškus pinigus. Pvz. 
vienas papuošalas su voru gintare, įstaty
tas į sidarbinius įtaisus, kaip kaklo gran
dis (gintaras 6X4 cm) kainuoja 400 dolerių.

Taip pat mėgstami įvairūs gintaro, pa
puošalai, kaip apyrankės, auskarai, kandik
liai, laiškams dėžutės. Bet tatai yra ma
dos dalykai. Jų pareikalavimas nesustoja, 
nes juos daugiausia perkasi keliauninkai 
iš svetimų šalių kaip atminus. .

Dabar didžiausi gintaro pirkėjai yra 
amerikiečiai.

Visai nestebėtina, kad vokiečiai su pasi
didžiavimu kalba apie gintarą, kaip vokiš
ką auksą (nors Lietuva jau senais laikais 
garsėjo gintaro prekyba. Red.).

Lietuvoje, Palangoje, taip pat buvo įtai
syta keletas mažų gintaro dirbtuvių. Tik

Suomija baigia mokėti 
reparacijas

Spalio mėnesį Suomija baigia mokėti So
vietų Sąjungai reparacijas. Apie spalio vi
dur! bus sovietams reparacijų sąskaifon 
perduota 10 naujų Suomijoje pagamintų 
laivų ir tuo būdu Suomija bus baigusi nešti 
jai uždėtą didžiulę reparacijų naštą. 1944 
metais Suomija buvo priversta sudaryti su 
Sovietų Sąjunga taikos sutartį. Šitos pri
verstinės taikos sutarties pasirašymą ly
dėjo Suomijai primesta didžiulė reparacijų 
našta, kuri oficialiais duomenimis siekė 
300 milijonų dolerių. Tačiau kadangi buvo 
vadovaujamasi 1938 metų dolerio kursu, 
tad, po valiutinių pakitimų, tikrumoje Suo
mijai teko reparacijų sumokėti ne mažiau 
kaip už 2,4 milijardo dolerių vertės. Repa
racijos buvo mokamos įvairių gaminių pa
vidale. Suomijai teko įrengti visą eilę įmo
nių, ypatingai laivų gamybos, kad spėtų 
nustatytu laiku atlikti sovietams priversti
nius įsipareigojimus. Atsižvelgiant j nedi
delį ir neturtingą kraštą, kokiu yra Suomi
ja, paskutiniais metais suomių tauta turė
jo pakelti didžiulius ūkinius sunkumus. 
Suomija teturi 4,5 milijono gyventojų. Žy
mesnių žemės turtų kraštas neturi; Didžiau
si Suomijos turtai — miškai ir vandens gy
vūnija. Si maža tauta, buvusio karo nualin
ta, netekusi Karelijos, kurią pagrobė Sovie
tų Sąjunga, tik didelių pastangų pasėkoje 
galėjo pakelti jai primestą reparacijų naš
tą. Netekusi Karelijos, Suomija turėjo iš
spręsti sunkią pabėgėlių problemą. Kareli
joje gyveno dešimtadalis suomių tautos. 
Kareliją atplėšus sovietams, iš užimtų plo
tų suomimai pasitraukė į neužimtas Suomi
jos sritis, slegiamas sunkios reparacijų nai- 
tos. Pokariniais metais Suomijai teko įkur
dinti 480 000 suomių pabėgėlių iš užimtosios 
Karelijos.

Atsimintinas suomių-suovietų karas 1939 
metais. Tada tauri suomių tauta buvo už
pulta sovietų ir ištisi Suomijos plotai buvo 
vykusio karo nualinti. Už įvykdytą užpuo
lamąjį karą Sovietų Sąjunga Suomijai ne 
tik kad nemokėjo jokių reparacijų, bet, 
priešingai, priversdama Suomiją pasirašyti 
sunkias priverstinos taikos sąlygas, nepa
prastai laisvę mylinčią suomių tautą .pri
vertė 1944 metais. sutikti atlikti Maskvai 
sunkiai bepakeliamųs ūkinius bei gamybi
nius įsipareigojimus.

Džiugu, kad suomių tautą pajėgė pakelti 
jai primestus įpareigojimus ir tuo apsisau
gojo nuo visiškos sovietų įtakos. Savo dide
liu susiklausymu, darbštumu ir laisvės pa
mėgimu Suomija gali būti gražiausių pa
vyzdžiu kiekvienai tautai. Mums, lietu
viams, Suomija taip pat gali būti akivaiz
džiausiu pavyzdžiu: — ir nedidelė tauta, 
būdama vieninga ir nesusiskaldžiųsi, gali 
savo laisvės labui atlikti nuostabius" darbus, 

gintaras Iš. ..jūros buvo, žvėjdjąmas papras
tomis pfTėtnonj&rnlg. ~ t I

Red. pastaba. Gintaro žinovai ' teigia/ jog 
artėjąs metas, kada gmtaroTczervšt žymiai 
sumažės ir jo vertė atitinkamai turės kilti. 
Yra net manančių, kad gali ateiti toks roe- 
tas, kada gintaras, dėl savo retumo, gali 
tapti brangesnis už daugelį brangiųjų ak
menų.

Gintaro pramonė Lietuvoj buvo aplefšta, 
Žiūrint su viltimi į ateitf, tektų turėti' gal
voje ir ši sritis. Gintaru Lietuva garsėjo 
senovės laikais, jis-ir ateity neturėtų būti 
išleistas iš dėmesio. Red.

R. Spalis

Gatvės berniuko nuotykiai
IŠTRAUKOS IS TREMTIES LEIDYKLOS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS 

IŠLEIDŽIAMOS TO PATIES VARDO KNYGOS.

— Norėtum taip miške pastovyklauti?
— Palaipinėje?
— Žinoma.
— Gera būtų!
— Tai važiuojam. Lygiai po savaitės mano vie

netas iškeliauja. '
Berniukas papurtė galvą.
— Ne.
— Kodėl?
Senis neteis.
— Koks senis?
— Senis, — savo ruožtu nustebęs patvirtino 

Jonas.
— Gal tėvefisJ — susiprato jaunuolis.
— Tas pats.
— Kodėl neteis?

žvilgsniu nusekė sodą, kur stovėjo palapinė.
»»»

Skardinis palėpės stogas, įkaitintas saulės, nebe
leido berniukui išsimiegoti. Išprakaitavęs, žiovau
damas iki skausmo, iškišo galvą kieman. Saulė jau 
beveik siekė pačios viršūnės. Tuščias, gurgiąs pil
vas vertė lipti žemyn, bet pirma atidžiai apžiūrėjo 
savo laidyklę, apvyniojo ją skuduru ir, įsikišęs ki
šenėn, patapnojo iš šono, kad neatkreiptų į save 
dėmesio. Po paskutinio įvykio, kai tėvai turėjo 
įstiklinti jo laidyklės išmuštą langą, pasidarė di
džiausi jos priešai, ir jau dvi dingo krosnyje, tad 
dabar ta trečiąja, geriausia, nenorėjo rizikuoti.

Belipdamas žemyn, išgirdo besibarančios motinos 
balsą, bet visai nepaveiktas, koja stumtelėjo duris, ir 
įslinko į apytamsų, žemą, drėgnom sienom kam
barį. Tėvas, kaip dažnai po linksmos nakties su bu
teliu, tartum nusikaltėlis, pasilenkęs sėdėjo prie bat
siuvio įrankiais apkrauto stalo ir, neturėdamas dar
bo, tyčiom krapštėsi tarp vinių, lyg kažko ieškoda
mas. Kitame kampe, tarp pajuodusių puodų ir krep
šių, sukinėjosi dar nesena moteris, laužydama sau
sas šakeles kurui. Pamačiusi įslinkusį vaiką, nauja 
energija puolė vyrą:

— Ką gi, girtuokli, duosi šitam? Gal irgi deg
tine pavaišinsi? Žiūrėk, vaikas vien oda ir kaulai. 
Grabui taupyk, girtuokli. Nesuspėsi, kaid džiova 
nusineš, vaiką.

— Pieno nori, kiaušinių, o gal sviesto? Te visko, 
matai, tėvas gerai uždirba ir degtinės nelaka. Še, —

... • >r, ne
beištverusi apmaudu, susmuko kampe pravirkdama.

Tėvas dar žemiau palinko prie savo įrankių, 
nedrįsdamas net dirstelėti j šoną. Berniukas perdaug 
buvo įpratęs prie tokių scenų, kad ypač paveiktų Jį, 
tad, kritiškai dirstelėjęs į vandens puoduką, priėjo < 
prie spintelės, kurią atidaręs pradėjo ieškoti duonos

'— Nežino?
— Vasarą aš ant aukšto miegu.
— Šitaip? Tai labąnakt, iki rytojaus, — užra

kinęs vartus, studentas, lyg skubėdamas, tuojau iš
tirpo medžių tamsumoje.

Jonas kurį laiką stovėjo nejudėdamas. Taip vis
kas netikėtai ir savotiškai nutiko, kad išsiblaškęs jis 
negalėjo susikaupti ir sugauti įvykio prasmės. Lig 
šiol buvo pratęs tik prie dviejų’dalykų: pasisekimo 
arba lazdų. Pasisekimo atveju jis, susikišęs rankas, 
mėgdavo valandėlę švilpauti; lazdų gavęs, jis keik
davosi, minėdamas velnius ir kasydamas skaudamą 
vietą, šį kartą gyvenimas parodė trečią išeitį, ir ber
niukas — tylėjo.

Nebegalėdamas susigaudyti susidarkiusioje gy
venimo būsenoje, jis pradžioje pasikasė vieną, pas
kui kitą koją, nors jos šį kartą visai neniežėjo. Jau 
azartiškiau ir su reikalu patrynė marškinius prie 
pilvo ir, tartum išjudintas, lėtai nužingsniavo ne
grįsta gatve savo palėpės link.

Aštrus šuns lojimas pažadino iš slegiančių minčių.
— Velnias, dar senį pažadins. Tylėk, gyvate, — berniukui stumtelėjo puoduką vandens — 

sušnabždėjo iškėlęs kumštį.
Šuo, pažinęs sargo vaiką, perėjo į tykų inkštimą.
Berniukas iš šono prislinko prie pat žemės esan

čio praverto lango. Iš ten girdėti knarkimas.
— Miega seniai.
Rytuose jau ėmė švisti dangus, ir tamsumos vis

vedu moteris vėl šoko prie vyro, griebdama už 
peties.

— Žiūrėk, žiūrėk, pyragą tavo vaikas valgo!
, Žiūrėk... ‘ .'v j

Tuo tarpu atsivėrė durys, ir įėjo moteriškė, 
susuktu ryšuliu nešina. . . . . .-J ■

— Ko gi nuo pat ryto triukšmauji, Vaitiene?
— Et, koks ten triukšmas, — paklaustoji tik 

numojo ranka, nusisukdama, kad viešnia nepaste
bėtų ašarų, ir, priėjusi prie puodų, pradėjo. kažką 
valyti. ...

— Ar užsiūsi čia tokį tarpelį? — kišdama batus 
klausė atėjusioji. — Tik man reikia greit. Už va
landos žentas turi į darbą eiti.

Batsiuvys apžiūrėjo batus,- prakišo pirštą į ‘tar
pą, pamėgino net kumštį praspaūsti, bet kai tas ne- i 
pasidavė, sunkiai pakraipė galvą ir pačepsėjo lūpo- į 
mis, tartum spręsdamas sunkiausią uždavinį.

—> Tu čia nečepsėk — skylė vienas juokas..Ga- : 
lėčiau ir pati užsiūti. Geriau sakyk, kiek nori.: ■

— Ncužsiūsi, ponia, nes čia reikalingas visas lo
pas dėti. Kaip jums, tai dykai. Litas, ponia..

— Litas?! Nuo kurio laiko toks brangininkas 
pasidarei? Argi namą nori statyti? 50 centų nori, 
— taisyk, ne, — tai kitam nunešiu, — ir moteris 
vėl pradėjo sukti batus į laikraštį.

—> Čia, ponia, lopą reikia dėti ir tai minkštos 
geros odos. Be to, padą reikia prikalti, — mat, kaip 
žiojasi. Darbo begalės. Bet kaip jums — 80 centų.

— 65 centai, ir tai per brangu. Nori — imk, 
neturiu laiko, ir greit sakyk.

— Ką su jumis darysi, duokite.
— Klausyk, meistreli, atsiųsk, kai tik pataisysi, 

per vaiką. Labai užimta, baltinius džiovinu. Gerai?
— Atsiųsiu, ponia.
Moterėlė išskubėjo. Batsiuvys, patenkintas gavęs 

darbo, pradėjo taukšėti plaktuku. Žmona prie puo
do mintyse jau skaičiavo, ką galėsianti už tuos cen
tus nupirkti, tik berniukas raukėsi, žinodamas, kad

— Hm. Pažiūrėsim. Nieko dar šiąnakt negaliu 
pasakyti, bet ryt tarime skautų vadų - skiltininkų 
pasitarimą. Jei mums kiek atliktų pinigų, galėsim 
taw, Jonai, paimti ir be tų 1$ litų.

— Jei tik nereikia Htų, tai nors į pragarą.
— Gerai. Tai iki rytojaus. Vakare apie devintą 

valandą ateik. į šią palapinę, tik, žinoma, ne per 
tvorą, bet pro vartus ir palauk manęs čia. O dabar 
anam.

Jonas nenoromis išlindo iš palapinės ir, sekda
mas studentą, priėjo gatvę, kur, atsisveikindamas 
savo netikėtą nakties svečią, jaunuolis paklausė:

— Tau tėveliai nieko nesako, kad taip ilgai labiau dažėsi, kai Jonas, pasiekęs palėpę, ištraukė ar bulvių. Deja, šį kartą apsiriko. Tuščia, tik trupi-
nuktimis užtrunki? papirosą ir, iš po čiužinio sumedžiojęs degtukų, už- niai ant laikraštinio popieriaus, kuriuos tingiai mė- jam teks gabenti batus, bet, prisiminęs ridikų daržą,

— Jie nežino. traukė dūmą. Vėliau, priėjęs prie stogo skylės, gino rankioti, kišdamas į burną. Drėgnu nuo ašarų kiek aprimo.
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Dvejopi pabėgėliai ir dvejopos teisės
Fordo Fondas Europos pabėgėlių reika

lams paskyrė 2,9 milijonų dolerių ir peve- 
dė šių lėšų tvarkymą Augštajam Jungtinių 
Tautų Komisarui pabėgėlių reikalams, Dr. 
G. J. van Heuven-Goedhart.

Šia proga Fondo Vaidytojas, Paul G. 
Hoffmann, pranešė Augštajam Komisarui, 
kad šios lėšos turi būti sunaudotos Euro
pos pabėgėliams, be religijos ir tautybės 
skirtumo, suteikiant jiems galimybę įsi
kurti ir padedant papildomos emigracijos 
galimybių atveju. Jaunesnieji turi būti re
miami pirmoje eilėje.

Štai vėl naujas pavyzdys Amerikos dos
numo bei noro padėti žmonėms, nustoju
siems tėvynės. Tokių pavyzdžių praeities 
istorijoje nežinoma ir neabejotina, kad 
kiekvienas pabėgėlis, nepamiršdamas UN- 
RA ir IRO organizacijų suteiktos paramos 
bei globos, šią žinią priims su dideliu 
džiaugsmu ir dėkingumu.

Kartu, vienok, kyla ir visa ei'ė susimąs
tymų-

Spauda ypatingai pabrėžia, kad šios lė
šos, aukotojo norą vykdant, priešingai 
Jungtinių Tautų konvencijos apie pabėgė
lius nuostatams, bus skiriamos ir vokie
čių pabėgėliams. Visi Vokietijoje gyvenan
tieji pabėgėliai svetimšaliai žino, kad vo
kiečių pabėgėlių skurdas yra nemažas ir 
kad naujų pabėgėlių masės kasdien plau
kia iš rusų zonos | Vakarų Vokietiją.

Todėl tenka tik pasidžiaugti, kad ir ši
tie pabėgėliai pasinaudos Fordo Fondo lė
šomis. Tačiau nenoromis kyla mūsų bendro 
pabėgėliško skurdo palyginimai.

Mus, svetimšalius, pabėgimas nubloškė | 
visai svetimą kraštą, kurio kalbos, įstaty
mų, santvarkos, visuomeninio gyvenimo 
papročių mes anksčiau nepažinojome. Pa
bėgėliai vokiečiai, nenorint mažinti jų ne
laimingo likimo, pabėgdami iš rytų zonos, 
tik pakeičia savo šalyje gyvenamąją vietą. 
Visi lygiai esame nustoję turto ir bėgome 
dėl tų pačių priežasčių, nuo to paties vi
sam pasauliui gresinčio priešo, negalėda
mi pavieniai savo silpnomis jėgomis tam 
priešui realiai pasipriešinti.

Daugelis mūsų išvyko užjūrin; vokiečių 
irgi išvyko ir vyksta tenai. Visi šie žmo
nės patenka užjūryje juos priėmusios ša
lies globon. Emigracijos atžvilgiu esame, 
tur būt, maždaug lygioje padėtyje. Reika
las liečia tuos, kurie dėl ligos, sveikatos, 
emigracijos sunkumų ar kitų priežasčių 
Ūko Vokietijoje. Mėginkime palyginti jų 
likimą su vokiečių pabėgėlių likimu, lies
dami vien materialinę gyvenimo pusę. 
Kiekvienam aišku, kad kultūriniu atžvil
giu pabėgėlis vokietis nejaučia jokių nuos
tolių: ir naujoje gyvenamoje vietoje jis 
randa tą pačią savo gimtąją kalbą, kny
gas, spaudą, tas pačias mokyklas ir tas 
pačias programas jose. Ir pilietybės bei la
bai plačių, su ja surištų teisių, pabėgėlis 
vokietis irgi nenustoja. Visi keliai, visos 
galimybės jam atviros, visos lengvatos jam 
teikiamos.

Svetimšalių padėtis kitokia
Apie vietos gyventojų nusiteikimą ne tik 

prieš svetimšalius, bet ir aplamai prieš 
pabėgėlius, nekalbėsime, nes tokie reiški
niai sutinkami ir kitose šalyse. Panagrinė
kime vien elementarines įsikūrimo sąlygas.

IRO veiklai pasibaigus, užsieniečiams 

patarta įsijungti | vokiečių ūk|. Kitos išei
ties neliko. Tačiau kokie sunkumai, paly
ginus su vokiečiais, stojasi įsikūrimo ke
lyje. Pastogė ir darbas — kiekvieno įsikū
rimo pradžia. Kokia praraja skiria čia mus 
nuo bapėgėlių vokiečių.

Vakarų Vokietijos vyriausybė, visų 
konfesijų bažnyčios, labdaros organizaci
jos, vokiečių Raudonasis Kryžius ir pla
tieji Vakarų Vokietijos visuomenės sluogs- 
niai rūpinasi savais ir pirmoje eilėje sa
vais pabėgėliais. Jiems įkurta atskira mi
nisterija, jiems padėti leidžiami specialūs 
įstatymai, jiems teikiamos įvairios lengva
tos, jų padėčiai palengvinti sėkmingai šau
kiamasi svetimų kraštų pagalbos. Tik 
Šveicarijos Caritas, pav., išleido Vokieti
jas šalpai 12,3 mil. šveicarų frankų.

Tuo tarpu svetimšalius pasaulis lyg ir 
linkęs pamiršti, nes kas gi rūpinasi ir pa
deda mums? Pirmoje eilėje mes patys pa
gal savo išgales ir sugebėjimus, mūsų už
jūrio labdaros organizacijos ir Augštasis 
Jungtinių Tautų Komisaras pabėgėlių rei
kalams. Su dideliu propagandos triukšmu 
paskelbtas įstatymas dėl išvietintųjų sve
timšalių teisinės padėties (Gesętz iiber die 
Rechtsstellung heimatloser Auslander im 
Bundesgebiet — Bundesgesetzblatt, Teil 1, 
N. 19—1951), neva sulyginąs užsieniečius 
su vokiečiais, praktiškų rezultatų nedavė

Teigiamos šio įstatymo pusės — Vakarų 
Vokietijos pasižadėjimas neišduoti mūsų 
prieš norą mūsų gimtiesiems — dabar ko
munistiniams — kraštams, bet su išimtimi, 
jog šis įsipareigojimas nebus taikomas as
menims, gresiantiems Vakarų Vokietijos 
saugumui; suteikimas mums socialinės 
globos bedarbių ir beturčių pašalpos pavi

Rūpinsis imigracinėmis galimybėmis 
Amerikon

Rugsėjo 1 d. DP Komisija, kuri rūpinosi 
užsieniečių tremtinių įvažiavimu Amerikon, 
uždarė Vašingtone veikusias savo įstaigas, 
kadangi laiko atlikusi savo uždavinius pa
gal veikusius įstatymus numatytam skai
čiui užsieniečių imigruoti į JAV. Keturių 
paskutinių metų būvyje į Jungtines Ame
rikos Valstybes imigravo 339 494 tremtiniai 
užsieniečiai ir 54 744 vokiečių kilmės as
mens iš Rytų Europos kraštų. Įstatymas, 
suteikęs galimybę Amerikon imigruoti 
tremtiniams, nustojo galios šių metų rug- 
piūčio 31 dieną. JAV prezidentas Trumanas 
buvo kongresui pasiūlęs veikusį įstatymą 
pratęsti, kad tuo būdu sekančių trejų me
tu būvyje būtų sudarytos sąlygos JAV imi
gruoti 300 000 užsieniečių, tačiau kongresas 
prezidento siūlymui nepritarė ir jį atmetė. 
Susirinkus naujam kongrėSui, kuris bus su
darytas lapkričio 4 d., numatoma iš naujo 
pateikti svarstyti Trumano planą dėl imi
gracijoj galimybių į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

DP Komisijos patariamoji taryba, kuri 
buvo sudaryta iš krikščionių ir žydų orga
nizacijų atstovų, rugsėjo pradžioj atskiru 
raštu kreipėsi į prezidentą Trumaną, iš
reikšdama apgailestavimą dėl DP Komisi
jos veiklos baigimo tokiu metu, kada Euro
poje, neturį savo pastogės ir netekę tėvy

dale bei įsipareigojimas taikyti mums tas 
lengvatas, kurios ir šiaip, be šito specia
laus įstatymo, buvo taikomos svetimša
liams.

Visais kitais atvejais propagandinė ly
gybė liko popieriuje: pav., teisė laisvai 
verstis savo amatu ar profesija tiek ap
sunkinta diplomų pripažinimo ir atitinka
mų profesinių korporacijų sutikimo proce
dūra, kad, tur būt, tik labai mažam skai
čiui pabėgėlių svetimšalių pavyko pralauž
ti tas biurokratines užtvaras.

Šitokia aplinkybė dar nebūtų lemiama, jei 
Vakarų Vokietijos Darbo Įstaigos iš tikro 
realiai traktuotų mus taip, kaip savuosius, 
t. y. leistų mums įsijungti į jų ūkį. Prak
tikoje, deją, tai nepasiekiama svajonė. 
Nors ir neturima konkrečių platesnių duo
menų, galima neklystant tvirtinti, kad vos 
vienas kitas pabėgėlis svetimšalis, dažniau
siai sudaręs mišrią šeimą, yra gavęs pas
tovų darbą (pagal savo specialybę), vokie
čių įmonėje ar įstaigoje.

Dažniausiai po beviltiško stumdymosi 
Darbo Įstaigos koridoriuose, ieškoma ir 
surandama darbo kurioje nors alijantų 
įmonėje ar įstaigoje, kur skirtumo nedaro
ma. Tačiau ar tai galima pavadinti įsijun
gimu | vokiečių ūk|? Anaiptol.

Pasitaiko atsitikimų, kad vienas kitas 
Darbo Įstaigos valdininkas pareiškia sve
timšaliui, esą, jis negalįs tikėtis gauti dar
bo pagal savo specialybę ir tuo deklasuo- 
ja j| į padienio darbininko padėtį.

Štai kur glūdi, tur būt, svarbiausioji ne
lygybė tarp pabėgėlių svetimšalių ir vo
kiečių.

Darbo ieškojimas yra surištas su mažes
nėmis ar didesnėmis kelionėmis, tad ir čia 
traktavimas nėra lygus, nes vokiečiai pa-

nių, milijonai žmonių laukia užjūriuose įsi- 
kurymo galimybių. Patariamosios tarybos 
atstovai spaudai pateiktose informacijose 
pareiškė, jog dės visas gėlimas pastangas, 
kad būtų priimtas naujas įstatymas, suda
rąs galimybes tremtiniams imigruoti į JAV.

Peržiūrės imigracijos politiką į USA 
Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas 
Trumanas sudarė 7 asmenų komisiją, kuri 
turės uždadavinį peržiūrėti imigracinę po
litiką. Ta proga Trumanas aštriai pasisakė 
prieš kongreso priimtą McCarran imigraci
jos įstatymą, kurį prezidentas buvo veta
vęs. Naujoji komisija, vadovaujama Philip 
Perlman, Trumano pavedimu turi iki 1953 
metų sausio 1 d. paruoš siūlymus, kurie 
būtų pagrindu naujam imigracijos į JAV 
įstatymui.

TOLIMESNIS TREMTIES 
LIKIMAS

priklauso ne vien nuo laikraščio redakci
jos, bet ir nuo skaitytojų laiku atsiskaity
mo už gaunamą laikraštį. Metai jau eina 
prie pabaigos, beliko tik trys mėnesiai, o 
dar žymi TREMTIES prenumeratorių dalis 
nėra atsiskaitę. Atsiskaitymas už šiuos me
tus parodys, ar toliau įmanu TREMTĮ leis
ti. Laukiamas Tamstos prenumeratos pa
dengimas, jei tatai iki šiol nėra padaryta. 

bėgėliai gauna 50% nuolaidos nuo gele
žinkelio bilieto kainos, kai svetimšaliai to
kių lengvatų neturi. Ir butų klausimas ne 
kitaip sprendžiamas: vokiečių pabėgėliams 
patalpinti išleidžiami milijonai, kai tuo 
tarpu kur nors užmiestyje pelkyne pasta
tyti barakai ilgam dar liks svetimšalių 
pastogė.

Iš neseniai paskelbtos išvietintųjų banko 
(Bank fiir Vertriebene und Geschšdigte — 
Lastenausgleichsbank A.G.) apyskaitos ma
tosi, vokiečių pabėgėlių įkurdinimui iš
leista virš vieno miliardo markių ir jau 
įkurdinta 120.000 šeimų: 35.000 ūkininkų, 
30.000 amatinikų, 5000 pramonininkų, 
37.000 pirklių ir 13.000 laisvųjų profesijų 
asmenų.

Mūsų įkurdinimui Vokietijoje paremti 
IRO paskyrė Išvietintųjų Bankui 1,5 mi- 
lionų DM. Jei laikysime, kad vokiečių pa
bėgėlių skaičius Vakarų Vokietijoje siekia 
10 mllionų, o čia likusių svetimšalių 
150.000 asmenų, tai pasirodys, kad vieno 
vokiečio pabėgėlio įkurdinimui iki šiol iš
leista 100 DM, gi svetimšalio įkurdinimui 
— vos 10 DM, taigi, proporcija — 10:100. 
Jei vokiečių pabėgėlių jau įkurdinta 120.000 
šeimų, tai pagal mums skirtas lėšas (1,5 
miliono markių, skiriant kreditus iki 5000 
DM vienai šeimai) galima buvo įkurdinti 
vos 300 šeimų.

Nereikia, be to, pamiršti, kad vokiečių 
pabėgėlių skaičiuje yra daug valstybės 
pensininkų, kurie be kliūčių gauna savo 
pensijas ir Vakarų Vokietijoje. Taip pat 
tame skaičiuje yra asmenų, kurie gauna 
senatvės draudimo arba invalidų pensijas 
ir pagaliau asmenų, gaunančių pensijas ar 
draudimo premijas pagal jų prieš karą su
darytąsias sutartis su privačiomis draudi
mo draugijomis, tuo tarpu kai mes, sve
timšaliai, visų šių alimentacijos šaltinių 
esame galutinai nustoję.

Vokiečių pabėgėliai gauna atlyginimą už 
prarastų butų įrengimą, dalinai atlygina
mos piniginės sutaupos bankuose ir jų tu
rėtasis ir nustotas nekilnojamasis turtas. O 
kur gi, palyginus su jais, mūsų sutaupos 
ir turtai? Kas moka mums repąracljas? 
Mūsų padėties nepakeičia ir naujai išleis
tasis neatidėliotinos pagelbos (Soforthilfe- 
gesetz) įstatymas ir dar nepaskelbtasis 
prievolių išlyginimo įstatymas (Lastenaus- 
gleichgesetz).

Į kurią tik sritį nepažvelgsi, visur toli 
gražu nesame lygiai traktuojami.

Daug kam iš mūsų gręsia nedarbinga se
natvė ir štai IRO ir Pasaulinės Bažnyčių 
Tarybos lėšomis Dornstadt'e, prie Ulmo 
tapo įsteigta senelių prieglauda. Jos įren
gimui išleista net du milionai markių, ta
čiau ir ten vos 250 lovų, t. y., pusė vietų 
rezervuota svetimšaliams. Priėmimo am
žius: moterims nuo 60 ir vyrams nuo 65 
metų.

Štai kodėl, perskaičius žinutę apie For
do Fondo auką, ne vienam svetimšaliui 
pabėgėliui kyla susimąstymai.

Tačiau netenka abejoti, kad mums va
dovaujančios organizacijos, be aukštosios 
politikos, rūpinasi ir mūsų kasdieniniu li
kimu ir yra jau padariusios žygių, kad, 
dalinant šias skirtas Amerikos gėrybes, ir 
mes svetimšaliai - pabėgėliai nebūtume 
pamiršti. J. B.

Tremties leidykos 
sukaktis spaudoje

TREMTIES Leidyklos vienerių metų 
sukaktį plačiai paminėjo išsamiu Vytauto 
Alanto straipsniu Clevclandc (USA) išei
nanti DIRVA. Taip pat BRITANIJOS 
LIETUVIS atskiru B. Kazimieraičio straips
niu paminėjo TREMTIES Leidyklos sukak
tį. Straipsnyje peržvelgiamos visos TREM-! 
TIES Leidyklos vienierių metų būvyje iš
leistos knygos. ELTA TREMTIES Leidy
klos metų barą paminėjo kronikine infor
macija.

SAVICKIO ROMANO 
IŠTRAUKOS

TREMTIES Leidyklos išleisto Jurgio Sa-| 
vickio romano „ŠVENTOJI LIETUVA“ iš
trauką (Jeronimo kelmynas) atspausdino 
BRITANIJOS LIETUVIS. Clevclandiškė 
DIRVA savo skaitytojams per du numeriu 
pateikė Savickio romano pradžią.

NUMATOMAS IŠLEISTI MUZI-; 
KOS KULTŪROS ŽURNALAS 
Leidykla PAŠVAISTE (560 Grant Ave., 

Brooklyn 8, N.Y., USA) daro pasiruošimus' 
išleisti muzikos kultūros žurnalui PAS-1 
VAISTE. Žurnalo bendradarbiais numato
mi žymiausieji tremtyje esą lietuviai kom-1 
pozitoriai ir muzikos kritikai. Žurnalą i 
PAŠVAISTĖ numatoma leisti kas trys mė
nesiai. Pirmąjį žurnalo numerį norima iš-į 
leisti dar šiais metais lapkričio pabaigoje.

„GATVES BERNIUKO NUOTY
KI A I“ J A U S P A U S D I N A M I

Rašytojo R. Spalio TREMTIES Leidyklos 
išleidžiama didžiulė apysaka „Gatvės Bcr-1 
niuko Nuotykiai“ jau pradėta spausdinti ir, 
tikimasi, apie spalio vidurį bus pradėta iš- | 
siuntinėti garbės prenumeratoriams ir 
TREMTIES atstovybėms.

Apie išleidžiamą knygą, kurios ištraukos j 
buvo spausdinamos skautiškoje spaudoje, i 
gražiai DIRVOJE ir kt. spaudoje atsiliepė j 
skautų bendradarbis, paakindamas įsigyti į 
TREMTIES leidyklos išleidžiamus R. Spalio 
„Gatvės Berniuko Nuotykius".

EILIUOTA PASAKA VAIKAMS
Poetas Petras Pilka vaikams parašė ei- I 

liuotą pasaką ŽVIRBLIAI INKILĖNUOS, 
kuri nedideliu tiražu išeis šių metų pabaigo- į 
je. Leidinio technikinė priežiūra atliekama | 
TREMTIES Leidyklos. Eiliuota pasaka vai
kams, kuri bus 104 pusi., Vokietijoje kai- į 
nuos 1,5 DM. kitur 1,5 dol. Leidinys knygų i 
rinkoje nebus platinamas. Norintieji šį lei- j 
dinį įsigyti, kreipiasi į TREMTIES leidyklą, 
arba tiesioginiai į autorių, kuris pasiekia-1 
mas šiuo adresu:

Mr. Petras Pilka,
426 E. 5th St.,
So. Boston 27, Mass., USA. į

„Lietuviu emigracija”
Tenka patirti, kad prie Gbttingeno uni-| 

versiteto veikiąs institutas ruošiasi išleisti! 
vokiečių kalba brošiūrinės apimties laidini I 
apie lietuvių veiklą emigracijoje. Leidinys] 
pavadintas „Litauische Emigration“. Jame į 
suglaustai žvilgterima į lietuvių politinį gy- I 
venimą Lietuvoje, kiek plačiau sustojant] 
ties politine veikla emigracijoj ir ją kritiš- ] 
kai vertinant. Spaudai paruoštame leidiny 
kalbama ir apie VLIKo veiklą ir jo sudėti, 1

..............................■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>
— Kelinta dabar valanda? — paklausė.
— Gal į smuklę rengiesi, murmtelėjo motina, 

iŠnešdama kieman kibirą, kur, susitikusi kaimynę, 
pradėjo dalytis dienos rūpesčiais.

Jonas, neturėdamas ką veikti, siurbtelėjo vieną 
kitą gurkšnį vandens, bet, dar labiau sužadinęs ape
titą, dirstelėjo, ar tėvas greit baigs darbą. Pastara
sis, tartum pajutęs sūnaus žvilgsnį, nukreipė j ji 
galvą. Žmonos priekaištas šį kartą netikėtai giliai 
sužeidė jo širdį. _

— Tu, Jonuk, taip smarkiai nelakstyk, matai, 
sublogęs.

Berniukas nieko neatsakė, tik, pastebėjęs prie 
durų kabantį tėvo švarką, atsargiai, kad tas nepa
stebėtų, apgraibė kišenes, ieškodamas tabako. Deja, 
kišenės buvo tuščios.

Kiek patylėjęs tėvas prašneko:
— Tu manai, aš pragėriau savo pinigus. Tikėk, 

tik du litu, o daugiau kiti statė, ypač tas naujasis. 
Akutis. Ne todėl neturim pinigų, kad aš geriu, mo
tina perdeda, bet todėl, kad darbo nėra. Vieta ne
tikusi. Neturtingi žmonės aplink, patys taisosi, č aš 
neturiu visų įrankių. Mat, kas.

— Kai neši batus, pasidairyk, gal kur rasi nuo
rūką. Velniškai rūkyti traukia, atnešk.

Prisiminė vaikas, kad dar turi kiek ant aukšto, 
bet nutarė nesakyti — prikibs paskui motina: iš 
kur, kaip, ką darai su tabaku; tai tik burbtelėjo:

— Paieškosiu.
— Paieškok, Jonuk, štai ir batai gatavi.
Įėjo motina.
— Jonuk, pirma tegu sumoka, kitaip neduok 

batų, tegu čia ateina akių svilinti. Žinau aš ją, tuoj 
užgiedos: kitą kartą, balandėli, smulkių neturiu. 
Bėgdamas pro krautuvę, paimk kilogramą duonos 
ir pinigų nepamesk. Geriau tada namie nesirodyk, 
pagrąsė motina.

— Palauk, — dar šūktelėjo, bet buvo per vėlu. 
Vaikas jau dūmė gatve, o ten, jei ir girdėjo, tai 
nebegrįžo.

Moteris tik subarė vyrą: 

— Vaikas juodas kaip velnias, tur būt, jau mė
nesį nesiprausęs. Bent diržu kartais nupraustum: 
žiūrėk, ropės ant kojų pradės dygti. Tėvas, vadi
nas. Dieve, Dieve!

Tuo tarpu berniukas, pilvo raginamas, bėgo ne
grįstomis gatvėmis, kur pagaliau, pasukęs į visai 
siaurutį užkampį, atsidūrė prieš tikslą, bet, pamatęs 
moterį, džiovinančią baltinius, prisiglaudė prie tvo
ros, kad ši jo nepastebėtų ir tik tada, kai ištuštinu
si baltinių krepšį, pasuko į namus, berniukas įslinko 
kieman. Striktelėjo į šoną daržų pusėn, kur žaliavo 
gražūs svogūnai, salotai, ridikai. Šį kartą nukentėjo 
ridikai, kurie vienas po kito pasislėpė didelėje Jono 
kišenėje. Buvo pavojus ir svogūnams, bet tartum 
kulka iš namų išnėrė nedidelis šuo, triukšmingai 
puldamas įsibrovėlį.

— Velnias, — kartojo besigindamas nuo puo
lančio šuns. — Kad kur užspringtum, gyvate!

Tuo tarpu atidūlino šeimininkė, nutvėrė šunį, 
įbruko atgal į namą, kur tas plėšydamasis lojo, ro
dydamas savo narsumą.

— Atnešei?
— Taigi.
— Duok.
— Pinigus klok, tetule.
Moterėlė užsigavo:
— Ne iš tavo giminės, snargly, duokš greičiau.
Berniukas atidavė ir paslinko žingsnį į žalių 

agrastų krūmą. Nuo akylios savininkės nedingo šis 
pavojingas žygis, ir Ji greit ištraukė piniginę.

— Te 50 centų — skaičiavo į ištiestą Jonuko 
delną. Pradėjo ieškoti dar 15, bet, deja, kaip tyčia, 
visi buvo po 20 centų. Nusiminusi patapnojo po 
vieną kišenę, po kitą, nors puikiai žinojo, kad ten 
pinigų nėra. Grįžtelėjo galva į namus, bet ar pa
liksi tokį galvažudį kieme, per minutę jis už litą 
išneš.

— Balandėli, gal po valandėlės užbėgsi, — mė
gino dar beviltiškai lygtis.

Balandėlis pasikasė pilvą, visą laiką stengdama
sis stovėti šonu, kad moterėlė nepastebėtų jo išsi

pūtusių kišenių, ir staiga atsisėdo prie agrastų 
krūmo.

— Aš palauksiu, teta, gali eiti pas kaimyną iš
mainyti.

Paskutinė viltis žlugo, piktai atkišo jam 20centų.
— Te, žiūrėk, kad man atneštum grąžos.
— Būtinai. Kaip Dievą myliu atnešiu. Tuo

jau, — kartojo visomis jėgomis slėpdamas pasiten
kinimą.

Moterėlė tik sunkiai atsiduso, nesijudindama 
akimis palydėjo išeinantį iki pat vartų ir tuoj iš
leido šunį, kuris kaukdamas nusivijo berniuką.

— Gera kartais ir šunį turėti, — pagalvojo grįž
dama į kambarį, kur po minutės cypdamas ir šoki
nėdamas jau tik ant trijų kojų atšlubavo ir šuva.

Tuo tarpu didvyris, slėpdamas pasitarnavusią 
laidyklę, skubėjo į krautuvę. Pakeliui pamatė prie
šais einantį su papirosu dantyse gražiai apsivilkusį 
vyrą.

— Ponas, kelinta valanda?
Paklaustasis nustebęs žvilgterėjo į berniuką, bet 

pakreipė savo kairę ranką:
— Be penkių minučių dvylika.
— Gal ponas papirosą paskolinsite?
— Lazdų, jei prašytum, mielai duočiau tokiam, 

— ir vyras nužingsniavo.
— Velnias! — Jonas iškišo liežuvį, pasidairė 

akmens, bet neradęs, vėl bėgo toliau.
Pagaliau krautuvė. Pro langą pažvelgė į vidų. 

Tuščia. Mėgino atsargiai verti, kad nesuskambėtų 
varpeliai, bet kur tau: tie sukėlė tokį triukšmą, kad 
krautuvininkė tuoj iškišo galvą, nesuspėjus Jonukui 
ir apsidairyti.

— Duonos kilogramą..
Kol pardavėja svėrė, berniukas akimis apmetė 

visą krautuvės turtą ir sustojo prie lango, kur gu
lėjo kiaušiniai. Proga buvo gera. Gavęs duonos, pa
prašė:

— Už 5 centus irisų*) .

*) Irisas — tam tikra rūšis saldainių.

Kai tik pardavėja nusisuko, žaibo greitumu iš
tiesė ranką ir kiaušinis, vikriai vieno piršto stum
telėtas, atsidūrė rankovėje, bet rankos jau nespėjo 
atitraukti, nes moteris dirstelėjo, tačiau berniukas 
nevirptelėjęs jau rodė pirštu į saldainius:

— Kiek šitas vienas?
— 10 centų.
— Velnias, brangu, nereikia.
Ramiai su kiaušiniu rankovėje atitraukė ranką, 

paėmė porą irisų ir sumokėjęs išėjo.
Gatvėje vėl sustabdė porą žmonių, patikrino 1 

valandą, pagavo nuo žemės keletą nuorūkų ir su į 
visais tais turtais atsidūrė prie namų, bet pirma, už
lipęs ant aukšto, paslėpė kiaušinį, ridikus ir tik ( 
paskui įslinko į tėvų rūsį.

Kol motina tvarkė duoną, atsargiai, kacĮ ji ne- 1 
pastebėtų, pakišo tėvui surinktas nuo žemės bran
genybes, kuris atsidėkodamas draugiškai patapšnojo | 
sūnui per galvą.

— Tu jam kartą liepk nusiprausti, — pastebėjo j 
motina.

Tai buvo tokia pavojinga vaikui tema, kad, 
griebęs jam skirtą duoną, kaip vėjas išdūmė prie • 
paslėptų valgių.

Nuraminęs alkį, iš savo aukšto posto pažiūrėjo į 
į vieną, į kitą pusę, kur vienur pamatė savo drau
gus bespardančius kamuolį, kitur darbininkus, ka
sančius šulinį, tačiau šį kartą nei vienas nei kitas 
dalykas nepatraukė jo. Žvilgterėjo pro stogo skylę į 
sodą, paskui į saulę. Velniškai ilgai ji šiandien ne
nusileidžia, tartum užsikabinusi stovi vienoje vietoje 
Kad taip galėtų laidyklę ją paraginti!

Pradėjo spėlioti laiką. Gal jau trys, o gal ir pen
kios, gal žmonių laikrodžiai blogai eina.

Nusileido žemyn, priėjo prie sodo, įkišo galvą 
į vieną kitą tarpą, bet tarp medžių ir krūmų ne
matyt nei studento, nei palapinės.

— Ar į sodą nori? — paklausė balsas iš už nu
garos.

Berniukas žaibo greitumu apsisuko. Prieš jį sto
vėjo naujasis tėvo draugas, Akulis. Kaip jis galėjo
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Užtvankos prieš nutautėjimą
Tema: lietuvybės išlaikymas tremtyje, 

yra toks arkliukas, ant kurio mėgsta pa
jodinėti bet kas, kas tik palaiko plunksną 
rankoje. Ir taip pat iki nuobodybės karto
jama frazė, kad mes lietuvybę galime iš
laikyti tik per savo tautinę kultūrą. Išvada 
aiški: — puoselėkime savo kultūrą! Bet 
kas šiandien tą savąją kultūrą puoselėja? 
Kam ji rūpi? Ir reikėtų iškelti dar vieną 
klausimą: — ar tik kultūra tėra vieninte- 

, lis lietuvybės išgelbėjimo kelias?
j Tautinės kultūros reikalai tremtyje be 

galo susiaurėjo. Mes neturime lietuvių 
mokyklos, lietuvių teatro, lietuvių muzie
jų; lietuvių spauda labai susiaurėjusi ir 
jos lygmuo smarkiai kritęs; knygų leidyba 
sunki ir taip pat susiaurėjusi, neturime 
tautinės kultūros aplinkos, žodžiu nebetu
rime to tautinio šiltadaržio, kuris maitina 
savąją kultūrą gimtosios žemės podirvio 
sultimis. Esame išblaškyti, esame apsupti 
mums svetimų nebičiuliškai nusiteikusių 
elementų, kurie būtų labai patenkinti, kad 
mes ko greičiausiai su jais susilietume ir 
be pėdsakų dingtume jų masėje.

Kokias tautinės kultūros šakas mes šian
dien galime puoselėti? Tremtyje mes ne
galime turėti nė vieno tų kultūrinių veiks
nių, kurių mes turėjome laisvoje Lietuvoje 
tiek ir tiek, išskyrus spaudą ir literatūrą 
Ar tai mums patinka ar nepatinka, bet 
mes turime pripažinti, kad šiandien trem
tyje mūsų tautinė kultūra tegali pasireikšti 
daugiausia per spaudą ir tik ji viena gali 
statyti silpnesnes ar stipresnes užtvankas 
prieš milžiniškas nutautėjimo bangas. Mes 
žinome, ko vertos vadinamosios parapi
jinės lietuvių mokyklos (aš čia turiu gal
voje Amerikos lietuvių parapijines moky
klas) ir kiek duoda naudos vadinamosios 
Betuvių šeštadienio mokyklos.

Aš manau, kad vienintelė tremtyje mūsų 
mokykla, kuri iš tikrųjų puoselėja laisvos 
Lietuvos mokyklos patriotines ir tautinės 
kultūros tradicijas, yra tik Vasario 16-sios 
Gimnazija Vokietijoje. Tuo keliu bando eiti 
ir mūsų šeštadienio mokyklos Amerikoje, 
bet jų jtaka | mūsų jaunimą negali būti di
delė jau vien dėl to, kad ji fiziškai negali 
vaikams įkvėpti daugiau lietuviškos dva
sios, nes per savaitę tedirba vos 3 valan
das. Lietuvių parapijinėse mokyklose Ame
rikoje gal reikalai ir kiek pagerėjo, pradė
jus tremtiniams reikalauti jas atlietuvinti, 
bet kad iš jų išeitų tikrai patriotiškai lietu
viškai nusiteikęs jaunimas, tai yra daugiau 
kaip abejotina. Ir jau visiškai aiškus da
lykas, kad tokios mokyklos nėra jokie tau
tinės lietuvių kultūros židiniai...

Taigi, jei mes dar sutiksime pripažinti, 
kad yra tautinės kultūros kūrėjai (čia, 
Amerikoje, tame palaimintame visokių lais
vių krašte, vis daugiau atsiranda tokių 
mandrapykių, kurie nori visus sulyginti 
ir niekam jokių autoritetų nepripažinti), tai 
Jie gali pasiekti tremtinių mases tik per 
spaudą ir knygą. Nuo tų dviejų veiksnių 
daugiausia priklauso lietuvybės išlaikymas. 
Visi kiti yra antraeiliai arba trečiaeiliai 
veiksniai. Sakysime, kad ir lietuvių radijo 
valandėlės. Be išimties tos valandėlės orga
nizuojamos komerciniu principu, bet jos 
duoda šiek tiek ir kultūrinių dalykėlių. Tų 
valandėlių žmonės mėgsta klausytis, jos 
pasiekia plačias išeivijos mases, bet dėl sa-
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vo komercinio pobūdžio jų lietuvybės pa
laikymo darbas yra gana ribotas.

Taigi, ar šiaip ar taip dalyką versime, vis 
tiek tenka sutikti, kad mums bepaliko tik 
spauda ir literatūra. Spauda yra srovinė, 
neturtinga, laikraščiai, dažnai nevykusiai 
redaguojami, jų intelektualinis lygmuo ga
lėtų būti žymiai aukštesnis, bet vis dėlto tai 
yra mūsų lietuviška spauda ir jos vaidmuo 
lietuvybei palaikyti ir išlaikyti yra milži
niškas. Tai yra viena didžioji užtvanka prieš 
nutautėjimą. Juk atsiminkime, kad tūks
tančiai tremtinių ir senųjų ateivių teskaito 
tik lietuvišką spaudą. Žiūrėk, kitas senasis 
ateivis kad ir nusiperka anglišką laikrašti, 
bet „iš širdies" skaito tik lietuvišką. Lai
kraščiai ne tik kelia aikštėn didžiąsias Lie
tuvos vadavimo problemas, bet ir palaiko 
savitarpio ryšius tarp išeivių kolonijų, duo
da nemaža literatūros dalykų, kiek galėda
mi plačiau informuoja apie pavergtąją tė
vynę ir tt.

Kita užtvanka prieš nutautėjimą yra gro
žinė literatūra. Ji taip pat pasiekia mases, 
bet tik jau tremtinių. Senieji Amerikos lie
tuviai grožine literatūra mažai tesidomi. 
Imant lietuvybės palaikymo požiūriu, visai 
nesvarbu, kokios linkmės ir kokio žanro li
teratūrinis veikalas bus, svarbu tik, kad jis 
būtų kuo plačiausiai skaitomas. Žodžiu, 
grožinė literatūra yra tas didysis kanalas, 
kuriuo gali plaukti | plačiąsias mases ne 
tik estetinės vertybės, bet ir lietuvybę gai
vinančios nuotaikos, žadinančios tėvynės 
ilgesį, meilę bei pasiryžimą kovoti dėl jos 
išvadavimo.

Tai tiek, trumpai kalbant, apie kultūrinių 
veiksnių vaidmenį didžiojoje lietuvybės iš
laikymo epopėjoje. Bet yra dar ir kitų 
veiksnių, teisingiau sakant, veiksnys, kurio 
Pastabos

Knygos
Siame TREMTIES numeryje pateikiamas 

„keistomis temomis" straipsnis, kuriame 
kalbama apie lietuviškosios knygos par
tini vertinimą ir tas negeroves, išplaukian
čias iš šitokio vertinimo.

Ta pačia proga, kalbant lietuviškosios 
knygos likiminėmis temomis, tektų dar 
prisiminti ir kita negerovė, vis daugiau 
įsigalinti mūsų tremties spaudoje. Tai kny
gų recenzavimas, sąmoningai nutylint lei
dyklą, išleidusią vieną ar kitą knygą. Ši
toks recenžavimo būdas pirmiausia išduoda 
recenzento paslėptą užmačią dėl kurio nors 
išrokavlmo tylomis praeiti pro leidyklą. 
Kiek turi neigiamos (takos šitoks nutylėji
mas leidyklai, būtų sunkiau pasakyti. Bet 
leidyklos nutylėjimu yra sąmoningai su- 
vadžiojamas knygos mylėtojas. Periodinėje 
spaudoje perskaitę recenziją, randasi kny
gos mylėtojų, kurie norėtų tą knygą — 
perdėtai išplaktą bei perdėtai išgirtą (kuo 
pasižymi nemaža paskutinio meto recensi- 
jų) — įsigyti. Prasideda knygos ieškojimas, 
neturint jos adreso. Tuo be reikalo vargi
namas skaitytojas, varginami ir tie, j ku
riuos, beieškodamas knygos, kreipiasi kny
gos mylėtojas, nepataikydamas | tikrą

čia negalima nepamonėti nors prabėgomis 
Tai yra šeima Tai trečioji ir pati galingoji 
užtvanka prieš nutautėjimo galybes. Žino
ma, šeima tiek siejasi su tautine kultūra, 
kiek ji pati yra sąmoningai kultūringa ir 
patriotiškai nusiteikusi, bet kartais gali 
būti ir neaukšto kultūrinio lygmens, tačiau, 
Jei Ji bus griežtai patriotiškai nusiteikusi, 
gali suvaidinti lemiamą vaidmenį kovoje 
dėl Jauniosios kartos Išsaugojimo Lietuvai

Kova dėl lietuvybės yra be galo indivi
dualus dalykas. Mes esame išblašykyti tarp 
svetimųjų ir tūkstančiai mūsų brolių palik
ti patys pasirinkti ginklus, strategiją ir tak
tiką kovoti dėl lietuvybės ateities. Lietuvių 
spaudą ir knygą skaito tūkstančiai, bet kiek 
dar tūkstančių Jų neskaito? Be abejo, jų 
bus žymiai daugiau, kaip kad skaitančiųjų. 
Tų tūkstančių, kurių nepasiekia lietuviškas 
laikraštis ir knyga ir kurių nuotaikas ne
gailestingai plaka svetimos nutautėjimo jė
gos, likimas priklauso tik nuo šeimos tauti
nio susipratimo. Juos tegali išgelbėti Lietu
vai tik šeima ir daugiau niekas. Bet Jei lie
tuvis neskaito lietuviško laikraščio ir kny
gos, tai savaime ateina mintis j galvą, kad 
jis Jau pradėjo riedėti | pakalnę, kur Jo 
laukia amerikoninio katilo, t.y. tautinio su
sinaikinimo „malonumai“...

Logiškai galvojant, reikėtų ieškoti kelių 
paramai suteikti mūsų rašytojams ir spau
dos žmonėms, kad Jie galėtų sėkmingiau at
likti didžiąją misiją, kurią jiems uždėjo ant 
pečių traginis Lietuvos istorijos momentas. 
Bet tai būtų tik bergždžias laiko gaišini
mas. Jei tėvynės meilę mes tiek supigino- 
me, kad Vasario 16-sios proga savo sąžinę 
nuraminame penkiais doleriais, taip ką čia 
bekalbėti apie kažin kokias geresnes sąly
gas kultūrininkams? Kaip buvo, taip ir bus. 
Reikia tik palinkėti ištveremės tiems vy
rams, kurie nepailstamai stato užtvankas 
prieš galingas ir negailestingas nutautėjimo 
bangas.

adresas
adresatą.

Dar daugiau. Knygos metriką nutylėda
mas recenzentas prasilenkia su visame pa
saulyje įsigalėjusiu papročiu prie pasiro
džiusio leidinio vertinimo jungti šias ži
nias: veikalo tikslus pavadinimas, jo apim
tis, kur, keno ir kada išleistas. To reika
lauja ir mokslinio darbo metodika, kuri, 
pasirodo, tremties pastogėje pradedama 
užmiršti ir akademikų...

Pas mus, paskutinio meto praktika pra
deda rodyti, imami užmiršti daugelio da
lykų abėcėliniai pagrindai. Ir — čia nebus 
suklysta pasakius — tikriausiai didžiuma 
šitokių „užsimiršimų“ įvyksta sąmoningai. 
Tuo klaidinamas kelias knygai pasiekti 
skaitytoją, gi iš kitos pusės šitokios su 
metrikos nutylėjimais recenzijos nustoja 
kiekvieno leidinio vertinimui privalomo 
elemento.

KNYGA VIETOJE GELIŲ. Kalbant lie
tuviškosios knygos klausimais, tektų pa
galvoti apie naujų kelių ieškojimą jai pa
siekti skaitytoją. Lietuviuose niekada ne
buvo giliau šaknis (leidęs paprotys viena 
ar kita proga, vietoje gėlių ar kurių kitų

PASTABOS KEISTOKOMIS TEMOMIS

Partinė brolystė ir literatūros kritika
Neseniai man skundėsi vienas rašytojas. 

Girdi, paleidau vieną knygą — nepatiko 
dešiniesiems,, paleidau kitą — nepatiko kai
riesiems, o aš, sako, savo knygose noriu 
būti tik rašytojas ir daugiau niekas.

Aišku, kad, nepaisant visų atsižegnojimų. 
rašytojas savo kūryboje gali būti ir kai
resnis, ir dešinesnis, ir labiau i vidurį, ir 
politiškai visiškai neutralus. Tai juk pri
klauso nuo žmogaus, nuo jo pasaulėžiū
ros, nuo noro savo pasaulėžiūrą įjungti j 
meno kūrybą. Jei rašytojas, ar jis būtų iš 
kairės, ar iš vidurio, jei pasiims siužetą, 
kur| rutuliodamas tekels bendrai žmoniš
kąsias problemas, ten jis nebus nei deši
nysis, nei kairysis.

Bet tautinės, religinės, socialinės, luomi
nės problemos rašytoją dažniausiai pastato 
vienoje kurioje nors barjero pusėje: jis ne
išvengiamai ateina | savo veikėjų tarpą ir 
ima kalbėti kurio nors Jų lūpomis tas tie
sas, kurias jis pats išpažįsta ir kuriomis 
tiki. O kai tas jo tikėjimas nėra mūsų visų 
tikėjimas, tai ir iškyla ginčai: kam pato
giau | Romą, kas siunčiamas | Maskvą, o 
kam tik vienas kelias be svyravimų — tai 
Lietuva ir Vilnius. Natūralus ir tas tikė
jimas, nes jis išplaukia iš žmogaus pa
saulėžiūros, natūralūs ir tie kylantieji gin
čai, nes jis rodo, kad mūsų žmogus nėra 
suniveliuotas.

Bet vienas dalykas keistas, būtent, tas. 
jog dažnai | literatūros reikalus mūsuose 
įprasta jau žiūrėti baisiai keistomis aki
mis, nebe literatūrinėmis, o grynai parti
nėmis.

Dar labai gražiai atsimenu vieno litera
tūros kritiko iš dešinės pasisakymą kultū
ros žurnale apie a. a. J. Krumino romaną. 
Jis ten mirusiam rašytojui nei iš šio, nei 
iš to nurodinėjo, kurioje vietoje šis turė

dovanų, dovanoti knygą. Tiesa, pasitaiko, 
kad ir mūsų žmonės kartais dovanoms pa
renka vieną ar kitą knygą. Tačiau šitokių 
knygos mylėtojų, kurie ją laikytų brangia 
vertybe ir kitiems dovanotų — mūsų tarpe 
tikrai niekada nebuvo gausu. Čia pavyz
džiu galėtų būti vokiečiai. Vokiečiuose nuo 
seno įsigalėjęs gražus paprotys įvairiomis 
progomis (gimtadieniai, žymesnės metinės 
šventės, sukaktys ir pn.) dovanoti knygas. 
Ypač knygos dovanojamos jaunimui. Kiek
vienų Kalėdų proga knygą ar net kelias 
gauna dovanų kuone kiekvienas mokyklos 
suole sėdjs vokiečių jaunuolis. Jei pas mus 
būtų šitoks gražus paprotys jaunimui (bent 
jaunimui) dovanoti knygas, būtų atliktas 
dvigubas pasitarnavimas savam reikalui: 
a) jaunimas pratinamas prie savosios kny
gos, b) lietuviškoji raštija — įsigalėjus ši
tokiam gražiam papročiui — išeitų Iš naš
laitiškos padėties. Ilgainiui rastųsi vis di
desnis savosios knygos pareikalavimas. O 
tuo pačiu tampresnis suaugimas su visa 
tuo, kas sava.

Ypač gyvenant svetimuose pasviečiuose 
yra būtina ieškoti būdų lengvinti kelią lie
tuviškai knygai pasiekti skaitytoją. Kai iš
blės dėmesys savai knygai, knygos užmir
šimą seks kitų savų reikalų užmiršimai ir 
nuo jų tolinimaisl. S. M. 

jęs baigti savo romaną, žinoma, normahai 
šičia nebūtų nieko nepaprasta, bet ten pat 
Jūs galite pasiskaityti besąlyginių giriamų
jų recenzijų apie knygas tų rašytojų, ku
rie turi tam tikros partijos bilietą ar gali 
j| turėti, žodžiu, yra savi žmonės, nors jų 
kūryba anaiptol nėra ideliai tobula. Tais 
atvejais prieš visas ydas praeinant mėgi
nama užsimerkti. Tai juk literatūros skan
dalai!

Kritikui ar recenzentui gali nepatikti 
pats rašytojas, kad jis yra ne jo pasaulė
žiūros žmogus, kad jis nebuvo ar nebus su 
juo toje pačioje partijoje, bet jei literatū
ros kūrinys yra literatūros kūrinys, tai do
ram kritikui būtų nevalia šitokiomis kū
rinių pasirodymo progomis suvesti savo 
partines sąskaitėles su autoriais, gražiai 
dangstantis literatūros etiketėmis. Gali kri
tikui nepatikti ir kūrinyje išreikštoji au
toriaus pasaulėžiūra, turi jis teisę tai pa
reikšti viešai, o literatūros skandalas išky
la tada, kai kritikas nevertai giria savo 
partinių brolių darbus ir stengiasi nuver
tinti tų, kurie neįeina j partinių brolių bū- 
rj. O mūsų literatūrinė kritika šiandien 
kaip tik ir gyvena šitokia partinio atsi
skaitymo per literatūrą duonele.

Kita ne iš pačių didžiųjų dorybių būtų 
nutylėjimas Į padanges iškeliami savieji, 
ar jie gerai, ar tik vidutiniškai parašo. O 
jei kūrinys „ne mūsų žmogaus“ —- jie su
tinkamas tylom, tarytum šitokio dalyko nė 
nebūtų, vistiek, ar tas kūrinys geras, ar 
blogas, ar kūrinyje ryški kūrėjo pasaulė
žiūra (nesutampanti su kritikų), ar ten ke
liami bendrai žmoniškieji dalykai.

O, rodos, tegu būtų autorius ir ne mano 
partijos žmogus, tai juk jis vistiek turtina 
lietuvių kultūrą, jei jo idėjos pozityvios ir 
kūrinys parašytas gerai. Kad ir kaip bekil
čiau i padanges savuosius, o jai jie kurie 
nors tebus tik žvirblaičiai, tai nukris že
mėn, ir gana. Tas partinis žargstymasis di-
džlųjų literatūros menų vardu, viena, klai
dina tik mažiau išprususi skaitytoją, o, 
antra, jis darosi ir keistas ir juokingas, nes 
šitokie dalykai nieko bendra neturi su li
teratūra.

Baramųjų leidėjų „nuodėmės“
Jau nebe pirmi metai, kai mūsų spaudoje 

retkarčiais pasirodo straipsnių dėl tremty
je perspausdinamųjų lietuviškų klasikų 
kūrinių ar dėl tų knygų, kurių autoriai ar 
vertėjai yra likę už geležinės uždangos. Ši
tokie rašymai prasidėjo dar tada, kai pir
mosios lietuviškos tremties leidyklos pra
dėjo savo darbą Vokietijoje.

Rodos, tie, kurie šitokiomis temomis ra
šo, pasisako paprastai ne prieš tai, kad ši 
ar ta knyga perspausdinama tremties skai
tytojui, bet vis keliamas tas vienas nelai
mingasis honoraro klausimas.

Nežinau, kiek praturtėtų Maironis, jed 
jam būtų sumokėtas skurdus honoraras už 
tremtyje įvairių leidyklų perspausdintuo
sius jo kūrinius, bet taip pat nežinau, ar 
kas nors neįveiktų suprasti, koks nuosto
lis būtų mūsų tremties lietuviškajam žmo
gui, jei jis negalėtų pasinaudoti Maironio 
kūryba.

Šiandien vėl rašoma apie klasikus ir ne- 
klasikus ir honorarus. Girdi, štai, „Terra“ 
persispausdino Axel Munthę ir K. Borutą, 
o honoraro — niekam, „Tremtis" — Puti-
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uip tyliai atsidurti greta, berniukas nesuprato, bet 
dabar tylėdamas iš padilbų sekė jo judesius. Nemė
go jis šio žmogaus. Gal persidavė jam motinos nea
pykanta, kuri vis piktai bambėdavo, matydama jį 
ateinantį. Visad neblogai apsivilkęs, visad pinigin
gas, bet kur jis dirbo ir kaip gyveno, berniukas ne
žinojo.

— Apžiūrinėj! sodą, Jonai, a?
— Taigi.
— Tu atrodai vikrus berniukas, bus dar U tavęs 

nauda. Gali laipioti stogais?
— Galiu.
— Tu k pro siaurą langelį galėtum pralįsti, 

toks jau liesas. Nesisuka tau aukštai galva?
— Ne.
— Žiūrėk tu man. Še tau, — išėmė iš kišenės ir 

pakišo riestainį su saldainiu.
— Tai, sakai, nesiseka, a?
— Taigi
— Rūkai?
— Taigi
— Matai, tikras vyras. Matau, kad ne boba. 

Na, pažiūrėsim, pažiūrėsim. Tik tavo motina labai 
bobiška. Te papirosą. Degtukų turi?

— Turiu.
— Na, gerai gerai. Tikras vyras. Nori pinigų 

turėti?
— Taigi
— Pažiūrėsim, pažiūrėsim. Tai, sakai, pažįsti 

feą namą, buvai viduje? — parodė ranka į sode pa
sikepusį namuką.

— Ne.
— Pažiūrėsim, pažiūrėsim. Tėvas namie?
Norėjo berniukas pameluoti, bet, pajutęs ran

koje dovanas, linktelėjo galva.
— Na, tai iki...
— Kelinta valanda?
Akulis išsiėmė didelį auksinį laikrodį.
— Be dvidešimt minučių dvi
Jonas beviltiškai žvilgterėjo į saulę, apsidairė 

šenės rūpestingai susuktą pasididžiavimo įrankį ir, 
įdėjęs akmenuką, paleido. Ranka staiga dingo, pasi
girdo čepsėjimas, pūtimas, bet po minutės pertrau
kos, kurios metu trys poros akių pro tvoros plyšius 
atidžiai tyrinėjo sodą, vėl prasidėjo: pirma pralin
do viela, paskui pagalys ir pagaliau ranka. Vėl 
virptelėjo gumos paspirtas oras, minkštas susidū
rimo garsas, trumpas aiktelėjimas, išmesto iš ran
kos prietaiso pliumptelėjimas, išgąsdintų basų kojų 
sukeltos dulkės ir tyla.

Jonui pagailo uip trumpai tesitęsusios kovos. 
Kad taip nors valandėlė ilgiau!

— Bailiai, — nusprendė dairydamasis naujos 
pramogos. Pasilsėjęs organizmas reikalavo maisto 
ir nuotykių. Numušti obuoliai čia pat kvietė, bet 
nuotykiui nebuvo vilties. Tik nusileidžiančios sau
lės spindulys, atsimušęs nuo lango, taip akinančiai 
tvistelėjo į Joną, kad tas net užsimerkė, ir staiga 
šovusi mintis nauja emocija suplakė širdį. Juk čia 
pat už sodo, per gatvę, nemėgiamo senio Khopo 
namas, kurio antro aukšto langas taip ir vilioja be
simaudydamas šviesoje. Kas galėtų patikėti, kad liks 
išmuštas iš padoraus sodo pusės. O kaip tyčia da
bar ten pabėgę vaikai stumdosi, keldami didžiausią 
triukšmą. Kiekvienas galės patvirtinti, kad jo, Jo
no, arba Pamidoro, kaip jį draugai vadindavo, ne
buvo. Tad drąsiai į darbą!

Jonas surado atitinkamo svorio akmenį, kuris 
pajėgtų nugalėti nemažą atstumą, ir. gerai nutaikęs, 
paleido. Po sekundės pasigirdo gerai pažįstamas aš
trus stiklo skambesys, mirė vaikų keliamas triukš
mas, tuoj pakilo neramūs balsai, ir prasidėjo bėgi
mas. Kiekvienas spruko į artimiausią gatvę. Pro Jo
ną kaip kiškiai pralėkė Kanopa su Knopu. Pasta
rasis kaip ugnies bijojo stiprios savo tėvo rankos, 
kuri dažnai pradžioje aplupdavo, o paskui leisdavo 
pasiteisinti. Taigi dabar toliau nuo nelaimės, tegu 
kitas pirma patenka į tėvo nagus!

Dar po valandėlės trinktelėjo durys, ir prabilo 
piktas bosas, keikdamas visus pasaulio vaikus ir 

aplink, ar nematyti žmonių, ir kaip katė šoko per 
tvorą. Po akimirkos buvo jau kitoje pusėje ir, slink
damas pažeme, atsidūrė prie palapinės. Tuščia. Ati
daryta. Smaguriaudamas įslinko. Kas jam gali ką 
padaryti! Jam liepta ateiti devintą valandą. Jis lai
krodžio neturi, gal jau ir devynios.

Čia pat kvietė čiužinys. Kaip gera būtų išsities
ti! Pamėgino. Puiku. Akys savaime užsimerkė. Me
džiai užstojo saulės spindulius: palapinėje buvo vė
su, malonu. Lengvutis vėjas tyliai liūliavo lapais, 
ir berniukas nepajuto, kaip užmigo. Slinko valan
dos. Negirdėjo, kaip jį šaukė motina, negirdėjo ne
toliese draugų keliamo triukšmo, ir tik jau išsimie
gojusį prikėlė keistas tratėjimas. Nesusigaudydamas 
pratrynė akis. Saulė jau buvo arti laidos, ir ilgiausi 
šešėliai raibino sodą.

— Gal jau devynios? — viltingai pagalvojo. 
Tik greta kažkas bumbtelėjo. Kas tai galėtų būti? 
Atsargiai iškišo iš palapinės galvą, bet, nieko nepa
stebėjęs, paslinko porą žingsnių į garso pusę.

Vėl kažkas bumbtelėjo. Dar žingsnis, ir viską 
suprato. Anapus tvoros trys jo draugai: Arklys, 
Pumpa ir vokietukas Knopas pro tvoros tarpus kai
šiojo ant pagalio ilgą vielą, stengdamiesi numušti 
dar žalius obuolius, kuriuos paskui traukdavo prie 
tvoros, kur jau pasiekdavo ranka.

Jonas instinktyviai nutarė ginti sodo neliečia
mybę, nes pajuto didelį tarpą, kuris šiuo metu ski
ria jį nuo draugų: jis pakviestas šeimininko, o jie 
įsibrovėliai. O kas į svetimą lenda, tą ir tvoja; jau 
toks gyvenimo įstatymas.

Pradžioje norėjo šuktelėti, pasididžiuoti drau
gams ir geruoju sudrausti, jau net buvo pakilęs, bet 
susimąstęs vėl pasislėpė tarp krūmų. O kas, jei jį 
faraonu pramins! Tada nors gatvėj nesirodyk. Visų 
neprilupsi, akmenų neužteks, o vardas bus visai su
gadintas. Tegu juos velniai, bet nubaidyti reikia, o 
tam puikiausiai tiks laidyklė. Užslinko už tankes
nių krūmų ir apsidairė. Nors sodas, bet akmenų 
užteko. Iškrapštė vieną, kitą. Po to, ištraukė iš ki

tėvus, kurie nesugeba laiku atsegti diržo.
— Ei, tu, — staiga į kažką kreipėsi Knopas, — 

ar nematei, kas tvojo į langą?
— Tik dabar iš kampo užsukau.
— E, Dinda Petras, — pagalvojo berniukas, 

geisdamas, kad šeimininkas jam išvanotų kailį, bet 
Knopas, matyt, nedrįso vanoti devyniolikos metų 
paauglio ir tik piktai suriaumojo:

— Kad aš žinočiau ...
— Kas gi kitas, žinoma, Pamidoras.
— Et, velnias, — užsigavo Jonas. — Palauk 

tu man, — ir plakančia širdimi laukė Knopo spren
dimo.

— Pamidoro čia nebuvo, bet grįš Osvaldas, aŠ 
jam, sužinosiu...

Jonas, tartum atlikęs savo pareigą, ramiai įslin
ko į palapinę, kur, kramtydamas obuolius, visai iš
nyko tirštėjančioje tamsoje.

***
O, stovykla, kas pamirš tavo šiūruojančių pušynų 

kvapą, tavo saulėtas džiaugsmu virpančias dienas, 
tavo liūliuojančius ežerus, šnekančias vakarais, be
skubančias tarp Lietuvos lygumų upes, tavo vakaro 
pasaką su krintančia degančia saule tarp žaliuojan
čios jūros, tavo auksu, sidabru, žaliu aksomu pin
tus kilimus, tavo juoką ir klyksmą, jaunatvės nerū
pestingumą ir pareigą, tavo laužo ratą, susikaupimą 
ir dainą, tavo nakties audroje ar fantastinio žibinto 
mėnulio Šviesoje bebudintį sargybinį!

O, skaute, dainuok, dainuok savo pavasario dai
ną, gerk stovyklos saulę, liepsnojančia ugnim, įk
vėpk tėvynės tylią laužo giesmę, o vakaro sapnuos 
tekės tavon širdin gimtinės mielas kvapas ir laumės 
numestas į tavo taką žiedas nušvies žėruojančia ug
nim didžių nuaustą kelią...

*
Ankstyvą ketvirtadienio rytą draugininkas, at

sisveikinęs su tėvais, skubiai segėsi kuprinę. Pati
krino portfelį, kur sudėta visa draugovės raštinė su 
įsakymų knyga, ir, žvilgterėjęs į laikrodį, nutarė žy-
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės nuostatai
Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos tiekimu 

VLIKas 1949 metais priėmė „Laikinuosius 
Lietuvių Bendruomenės santvarkos nuosta
tus“, kurie vėliau buvo atspausdinti knyge
lėje „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė“. Jo
je pateiktas įvedamasis žodis apie Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės organizavimosi 
reikalingumą, toliau seka Lietuvių Chartos 
tekstas ir „Laikinieji Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės nuostatai“, kurie sudaro pa
grindą įvairiose šalyse įsikuriančių lietuvių 
bendruomenių nuostatams. Vienoje ar ki
toje šalyje lietuvių bendruomenėn susior
ganizavę lietuviai paruošia nuostatus, ku
riais vadovaujasi organizaciniame darbe, 
tačiau tie nuostatai sudaromi vadovaujan
tis Jau minėtais „Laikinaisiais Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės santvarkos nuosta
tais" bei ji| dvasia. Tiesa, patys nuostatų 
paragrafai kartais sukaitaliojami (pavyz
džiui kas gali būti pilnateisiu bendruome
nės nariu „Laikinuose nustatuose“ kalbama 
9 paragrafe, o Vokietijos Bendruomenės 
Nuostatuose apie tai kalbama 14, 15, 16 pa
ragrafuose, gi Šveicarijos Lietuvių Ben
druomenės nuostatuose šis paragrafas atsi
dūręs po skaitlinėmis 10, 11. Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuvių bendruome
nės „Laikinuose Įstatuose“ kas gali būti pil
nateisiu bendruomenės nariu nusakoma pa
ragrafe 3 ir 4), tačiau neprasilenkiama su 
„Laikinųjų Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės santvarkos nuostatų“ dvasia.

Nors pasaulio lietuvii; bendruomenė te
bėra organizavimosi laikotarpyje, tačiau 
kai kuriose šalyse ji organizaciniai susi
tvarkiusi prieš pora metų (čia pavyzdžiu gali 
būti Vokietijos Lietuvių Bendruomenė) ir 
Jau spėta praktikoje susidurti su tais nuos
tatais, kuriais vadovaujamasi bendruomeni
niame gyvenime. Ne visur tų nuostatų pa- 
bojama. Pasitaiko, kad su Jais kartais pra
silenkia apylinkių vadovybės, kartais prie 
jų neprisiderina atskiri nariai. Gal tatai 
įvyksta ar dėl nepakankamo susipažini
mo su bendruomenės nuostatais bei statutu, 
o gal kartais tie prasilenkimai yra sąmo
ningi, tačiau kiekvienu atveju neturi deri
nio su bendruomeniniu gyvenimu. TREM
TIS mano, kad yra naudinga paskelbti 
„Laikinuosius Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės santvarkos nuostatus“, sudarančius 
pagrindą kiekvieno krašto lietuvių ben
druomenės nuostatams, kad tuo būdu no
rintieji galėtų arčiau su jais susipažinti ir 
vadovautis bendruomeniniame gyvenime 
Skelbiamieji nuostatai nustos galios tik su
šaukus Pasaulio Lietuvių Seimą, kuris nu
statys Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Konstituciją. Red.

LAIKINIEJI PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENES SANTVARKOS

NUOSTATAI
Vykdydamas Lietuvių Chartą, Vyriausia

sis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, pasi
rėmęs Jungtinių Tautų Organizacijos Vi
sumos Susirinkimo paskelbtąja Visuotine 
Žmogaus Teisių Deklaracija, nustatė Šią 
laikinąją Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
santvarką:

. . j. . . .

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vietos 
santvarka

1. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė

1. Kiekvienoje pasaulio vietoje, kur yra 
bent dešimt lietuvių, yra Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės (PLB) apylinkė.

Prireikus krašto valdyba gali leisti su
daryti apylinkę ir mažesniam lietuvių, 
skaičiui.

Apylinkės ribas nustato krašto valdyba.

2. Apylinkės reikalus sprendžia apylin
kės susirinkimas. Jis:

a) renka apylinkės valdybą ir apylinkės 
kontrolės komisiją,

b) taria apylinkės veiklos planą,
c) tvirtina metinę apylinkės sąmatą ir 

apylinkės kontrolės komisijos patikrintą 
sąmatos vykdymo apyskaitą,

d) taria įmokas savo apylinkės reika
lams,

e) taria kitus PLB krašto organizacijos
statuto pavestus arba aukštesniųjų PLB 
organų ar susirinkimo pilnateisių dalyvių 
pasiūlytus klausimus. z

3. Apylinkės susirinkimas kviečiamas 
bent kartą per metus. Apylinkės valdyba 
gali kviesti apylinkės susirinkimą kiekvie
nu metu. Ketvirtadaliui apylinkės pilnatei
sių lietuvių arba apylinkės kontrolės ko
misijai raštu pasiūlius ir svarstytinus da
lykus nurodžius, apylinkės valdyba turi 
sukviesti apylinkės susirinkimą ne vėliau 
kaip per dvi savaites siūlymą gavus.

4. Susirinkimą kviesdama apylinkės val
dyba bent prieš tris dienas praneša apy
linkės pilnateisiams lietuviams susirinki
mo laiką, vietą, darbų tvarką ir 5 str. tai
sykles.

5. Susirinkimas įvyksta dalyvaujjant ne 
mažiau kaip pusei pilnateisių apylinkės 
lietuvių.

Kviečiamu laiku reikalingam skaičiui 
nesusirinkus, po valandos susirinkimas 
įvyksta nežiūrint pilnateisių dalyvių kie
kio, bet jis tegali tarti tuos dalykus, kurie 
buvo pažymėti susirinkimo kvietime.

6. Susirinkimą pradeda apylinkės valdy
bos pirmininkas arba jo pavestas.

Susirinkimui vadovauja susirinkimo iš
sirinktas pirmininkas.

7. Susirinkimo protokolui surašyti susi
rinkimo pirmininkas pasikviečia sekre
torių.

Protokolą pasirašo susirinkimo pirminin
kas ir sekretorius.

8. Susirinkimas taria paprasta pilnateisių 
dalyvių balsų dauguma. PLB krašto orga
nizacijos statutas atskiriems klausimams 
gali numatyti kvalifikuotą susirinkimo 
balsų daugumą.

Partinė brolystė ir
(Atkelta iš 4 pusi.)

ną, „Gabija“ — Valančių ir Lazdynų Pe
lėdą, „Baltija" — Šatrijos Raganą (kai dėl 
„Tremties“, tai ji pelną sunaudojo laikraš
čiui leisti).

Kiek šiandien sunkus ir rizikingas kny
gų leidimo darbas, tai tur būt žino tik 
vieni tie, kurie jas leidžia, bet Jokiu bū
du ne tie, kurie bara leidėjus, jei Jie trem
ties skaitytdjūi parūpina gerų knygų, net 
ir nesusisiekę su nepasiekiamaisiais ar mi
rusiais autoriais ar vertėjais. Pirmoje eilė
je geros knygos — štai ko gali pageidauti 
skaitytojas. O leidėjo šiandien dar jokiu 
būdu negalima pakaltinti jokiu biznieriš- 
kumu (reikia abejoti, ar ir ateityje mes ra
sime progos kurį nors pakaltinti, nebent 
kuris nors imtųsi leisti knygas, kurios 
smukdo skaitytoją).

Juk šiandien net didžiųjų kraštų leidyk
los skundžiasi, jog nebepajėgančios išsi-

9. Pilnateisis susirinkimo dalyvis yra 
kiekvienas apylinkės lietuvis ne jaunesnis 
kaip 18 metų.

10. Ir turįs 18 metų apylinkės lietuvis 
nėra' pilnateisis, jeigu jis:

a) kenkia Lietuvių Tautai,
b) priešingas Lietuvos nepriklausomybei,
c) pritaria bolševikinei ar kitokal Lietu

vos okupacijai.
11. Kas pagal 10 str. nėra pilnateisis lie

tuvis, nustato krašto valdyba. Ji gali tatai 
pavesti apygardos valdybai.

12. Krašto valdybos pripažintas nepilna- 
teisiu lietuvis, PLB krašto organizacijos 
statuto nustatyta tvarka, gali skųstis gar
bės teismui.

Garbės teismo sprendimas galutinis.
13. Pripažintam nepilnateislu lietuviui 

teisių grąžinimo tvarką nustato PLB 
krašto organizacijos statutas.

14. PLB apylinkei vadovauti yra apy
linkės valdyba.

Ji:
a) vykdo apylinkės susirinkimo nutari

mus,
b) organizuoja lietuvių auklėjimo ir švie

timo įstaigas ir rūpinasi jas išlaikyti,
c) rūpinasi apylinkės kultūrine Ir socia

line veikla,
d) moraliai ir materialiai remia lietuvius 

nelaimės atvejais,
e) rūpinasi lietuvių vardo orumu,
f) renka tautinio solidarumo įnašus,
g) atstovauja lietuviams vietos valdžios 

ir privatinėse įstaigose,
h) tvarko apylinkės lietuvių kartoteką,
i) parengia ir pateikia apylinkės susi

rinkimui tvirtinti apylinkės sąmatą ir kon
trolės komisijos patikrintą sąmatos vyk
dymo apyskaitą,

k) atlieka kitus šių nuostatų, PLB krašto 
organizacijos statuto arba aukštesniųjų 
PLB organų pavestus uždavinius.

15. Apylinkės valdybą sudaro ne ma
žiau kaip trys nariai: pirmininkas, iždi
ninkas ir sekretorius.

16. Apylinkės valdyba renkama viene- 
riems metams.

17. Apylinkės valdybos nariui mirus ar 
dėl kitų priežasčių nustojus būti valdybos

literatūros kritika
versti, nors jos, turėdamos plačią rinką, 
pataiko kartais išleisti Ir tokią knygą, ku
rios išeina net ir milijonas egzempliorių, 
Ir iš tokios surinktosios pajamos atlygina 
mažiau pelningas. Mūsų leidėjai nepelnin
gas dangsto nepelningomis, tai ir viskas, 
bet nereikia užmiršti, kad Šalia nepelnin
gųjų jie dar pabando išleisti po vieną ki
tą lietuvišku požiūriu net toki reikalingą 
leidinį, kuris, jokiu būęlu negrąžina išlaidų, 
vadinas, išleidžia tik grynai idealistiniais 
sumetimais, savosios kultūros reikalą su
prasdami.

Atrodytų, kad nėra prasmės jų barti tų 
mūsų leidėjų, jei jie išleistų dar ir. Lazdy
nų Pelėdos tomą, Žemaitės tomą, dar kurį 
šiandien neturimą tomą. Jei smulkūs ho
noraro grašiai Ir nepasieks šiandien auto
riaus, gyvo ar jo įpėdinių, tai čia tik ma
žytė smulkmena, neverta rimto dėmesio. 
Pirmiausia — knygos, geros knygos.

B. Kazimieraitis. 

nariu, jo vieton įeina per valdybos narių 
rinkimus daugiausia iš eilės balsų gavęs 
kandidatas.

18. Esant mažiau kaip 20 pilnateisių lie
tuvių apylinkės susirinkimas gali nutarti 
vietoje apylinkės valdybos rinkti apylinkės 
seniūną.

19. Apylinkę likvidavus, jos turtas ir do
kumentai perduodami krašto valdybai,

2. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
apygarda

20. Krašto valdyba gali apylinkės gru
puoti į apygardas.

21. Apygardos reikalams tvarkyti yra 
apygardos suvažiavimas ir apygardos val
dyba.

22. Apygardos suvažiavimą sudaro apy
linkių valdybų pirmininkai ir seniūnai.

Jis:
a) taria apygardos reikalus,
b) renka apygardos valdybą ir apygar

dos kontrolės komisiją.
23. Apygardos valdybą sudaro ne mažiau 

kaip trys nariai: pirmininkas, iždininkas 
ir sekretorius.

Ji:
a) prižiūri, derina ir skatina apylinkių 

veiklą,
b) atstovauja apygardos lietuviams vietos 

valdžios ir privatinėse įstaigose,
c) parengia ir pateikia krašto valdybai 

tvirtinti apygardos sąmatą ir kontrolės ko
misijos patikrintą sąmatos vykdymo apy
skaitą.

24. Apygardos valdybos nariui mirus ar 
dėl kitų priežasčių nustojus būti valdybos 
nariu, jo vieton įeina per valdybos narių 
rinkimus daugiausia iš eilės balsų gavęs 
kandidatas.

25. Apygardos valdybos kadencijos laiką, 
sudėtį, posėdžiavimo bei nutarimų darymo 
tvarką ir jos narių kompetenciją bei parei
gas nustato PLB krašto organizacijos sta
tutas.

26. Apygardą likvidavus, jos turtas ir 
dokumentai perduodami krašto valdybai.
3. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės krašto 

taryba
27. Vyriausias PLB reikalų tvarkytojas 

kiekviename krašte yra krašto taryba.
Ji:
a) nustato PLB krašto organizacijos sta

tutą, ,
b) renka krašto lietuvių atstovus į Pa

saulio Lietuvių Seimą,
c) renka krašto valdybą Ir krašto kon

trolės komisiją,
d) nustato krašto valdybos būstinę,
e) nustato krašto lietuviams tautinio so

lidarumo įnašo normą,
f) tvirtina krašto valdybos sąmatą ir 

krašto kontrolės komisijos patikrintą są
matos vykdymo apyskaitą,

g) taria kitus Pasaulio Lietuvių Vyriau
siosios Valdybos, krašto valdybos, krašto 
kontrolės komisijos ar tarybos narių siūly
mus.

28. Krašto tarybą sudaro krašto pilnatei
sių lietuvių tiesioginiu ir slaptu balsavimu 
dvejiems metams rinkti nariai.

Krašto tarybos narių negali būti mažiau 
kaip devyni.

29. Krašto tarybos nariu gali būti kiek
vienas pilnateisis krašto lietuvis ne jau
nesnis kaip 21 metų.

30. Krašto taryba paprastosios sesijos 
šaukiama kartą per metus.

Krašto valdybai nutarus arba */< krašto 
tarybos narių raštu pasiūlius ir svarstyti
nus dalykus nurodžius, krašto taryba Šau
kiama nepaprastosios sesrjos.

31. Krašto 'tarybos sudėti, jos narių rin
kimo tvarką, jos prezidiumo narių skaičių, 
jų pareigas ir jų rinkimo tvarką, tarybos 
sesijos šaukimo ir tarybos posėdžiavimo 
tvarką nustato PLB krašto organicazijos 
statutas.
4. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Krašto

vaidyba
32. Kiekviename krašte PLB veiklai or

ganizuoti ir vadovauti yra krašto valdyba.
Ji:
a) prižiūri ir instruktuoja apylinkių ir 

apygardų veiklą,
b) rūpinasi lietuvybe Ir lietuvių vardo 

orumu,
c) rūpinasi švietimo ir kultūros reikalais,
d) atstovauja lietuviams krašto valdžios 

ir privatinėse įstaigose,
e) rūpinasi PLB lėšomis ir organizuoja 

aukų vajus,
f) tvarko krašto lietuvių kartoteką,
g) tvirtina apygardų sąmatas ir sąmatų 

vykdymo apyskaitas,
h) palaiko ryšius su kitomis tautomis,
i) parengia ir pateikia krašto tarybai 

tvirtinti savo sąmatą ir krašto kontrolės 
komisijos patikrintą sąmatos vykdymo apy
skaitą,

k) vykdo krašto tarybos nutarimus,
1. vykdo kitus šių nuostatų, PLB krašto 

organizacijos statuto ar Pasaulio Lietuvių 
Vyriausios Valdybos pavestus uždavinius.
‘33. Krašto valdybą sudaro ne mažiau 

kaip trys nariai: pirmininkas, iždininkas ir 
sekretorius.

34. Krašto valdybos nariu gali būti kiek
vienas pilnateisis krašto lietuvis ne jau
nesnis kaip 21 metų.

35. Krašto valdybos nariui mirus ar dėl 
kitų priežasčių nustojus būti valdybos na
riu, jo vieton įeina per krašto valdybos 
narių rinkimus daugiausia iš eilės balsų 
gavęks kandidatas.

36. Krašto valdybos sudėtį, kadencijos 
laiką, posėdžiavimo bei nutarimų darymo 
tvarką ir jos narių kompetenciją bei parei
gas nustato PLB krašto organizacijos sta
tutas. •

37. Likvidavus PLB krašto organizaciją 
jos turtas Ir dokumentai perduodami Pa
saulio Lietuvių Vyriausiajai Valdybai.
5. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės krašto

organizacijos kontrolė
38. Apylinkės, apygardos, krašto valdy

bos ir kilti PLB krašto įstaigų kasai, tur
tui ir atsiskaitymui prižiūrėti bei tikrinti 
yra apylinkės, apygardos ir krašto kontro
lės komisijos.

39. Kontrolės komisijos sudėtį, kadenci
jos laiką ir darbo tvarką nustato PLB 
krašto organizacijos statutas.
6. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės garbės

teismas
40. Lietuvių tarpusavio nesusipratimams 

spręsti kiekviename krašte yra PLB garbės 
teismas.

41. Garbės teismo santvarką, kompeten
ciją ir teiseną nusato PLB krašto organiza
cijos statutas.

giuoti.
— Šešta valanda, metas. Kad tik Jonas nepra

miegotų, — ir, dar kartą viską permetęs akimis, išė
jo iš namų.

Iš už tvoros tuoj pakilo Jono galva. Jis taip pat 
turėjo žalius marškinius, trumpas kelnaites, kupri
nę, kurią jam atsiuntė žirgų skiltis, bet buvo ap
siavęs tik batais be kojinių.

Draugininkas, trumpai kritiškai apžiūrėjęs jį, 
patenkintas linktelėjo. Duotas muilas ir griežtas 
įsakymas padėjo. Berniukas buvo beveik švarus, ir 
tik vietomis juodavo įtartinas įdegimas.

— Atsisveikinai su tėveliais?
Berniukas nustebęs pakėlė akis.
— Ne.

• — Eik, aš palauksiu, padėkok, kad tave leido, 
pažadėk būti atsargus ir grįžk.

Kai po minutės juodu skubėdami traukė savo 
keliu, draugininkas dar sugavo už lango Jonuko 
tėvų veidus ir motinos kryžių, palydintį sūnų.

Artėjant į susirinkimo vietą, į gimnazijos kie
mą, vis dažniau mirguliavo skautų uniformos, vis 
didesnis būrys rinkosi į krūvą, o kieme jau pasitiko 
ir didelis triukšmas. Draugininkas pašaukė Algi
mantą.

— Tau atiduodu Joną Vaitą. Globok jį rūpes
tingai, o tu, Jonai, atidžiai sek savo skiltininką, 
klausydamas jo nurodymų. Nuo dabar tu priklau
sai vilkų skilčiai, — ir, draugiškai pertraukęs ran
ka per plaukus, draugininkas paliko abu berniukus, 
kurie smalsiai sužiuro vienas į kitą.

— Einam pas vilkus, — pirmas nutraukė tylą 
Algimantas, — ir atsimink: aš esu tavo vadas, skil- 
tininkas, tu turėsi manęs klausyti. Aišku?

— Taigi.
Pradžioje Jonas pasijuto visai nejaukiai tarp bu

simųjų draugų. Visi pažįstami, visi šneka, gainio
jasi, klykia, o jis vienas. O kad čia būtų Pumpa ar 
Arklys! Jis irgi parodytų, ką sugeba. Staiga kažkas 
palietė jį. Prieš stovėjo aukštas, su gairele rankoje, 

draugiškai besišypsąs jaunuolis. Antpetyje gulėjo 
dvi pailgos žalios juostelės.

— Tu, Jonai, nuimk kuprinę, įspatis tau pečius, 
— ir, nelaukdamas atsakymo, padėjo atsegti diržą.

— Padėk ją čią, kur guli visas jūsų skilties tur
tas, ir sek skiltininką. Nenusimink, jei dar esi vie
nas, greit susidraugusi. Čia yra puikių berniukų.

— Kęstuti, šaukia draugininkas, — pamojo keli 
skautai. %

Jaunuolis, palikęs Joną, nubėgo pas drauginin
ką, kuris, skiltininkų apsuptas, davinėjo paskuti
nius įsakymus.

Kieme vis daugiau pradėjo rinktis skautų moti
nų, kurios susirūpinusios atėjo palydėti tartum į 
didelį žygį.

— Mašina atvažiuoja! — Šūktelėjo kažkoks 
žvalgas, ir skautai, lyg lauktų to ženklo, šoko prie 
savo daiktų.

Kilo sąmyšis, triukšmas, kurį perrėkė švilpukas 
ir po to ramus draugininko balsas:

— Visi lieka savo vietose. Sakalai lipa į sunk
vežimį. Važiuosit į „Paramą“ maisto.

Tuoj devyni berniukai šoko į vidų ir po minutės 
dingo už kampo.

— Ei, tu, — dūrė Algimantas pirštu užsižiūrė
jusį Joną, — nešk puodus prie vartų; visus tuos, 
kurie čia už kampo stovi.

Pradžioje labai nepatiko įsakymas, bet, kai jam 
padėti pasišovė dar vienas jo amžiaus berniukas, 
darbas pasidarė malonesnis, nes pirmą kartą pasi
juto įtrauktas į bendrą nuotaiką. Kai puodai buvo 
jau sunešti, vėl cyptelėjo kažkieno balsas:

— Grįžta!
Mašina sustojo prie vartų, bet jau papilnėjusi 

naujomis dėžėmis.
— Nelipt, atgal! — perspėjo draugininkas be

sigrūdančius. — Pirma puodai, vėliau kuprinės.
— Neškit čia, — pamojo juodas energingas 

„ūkio ministras“.
— Palauk, sudaužysi, į kampą ant tos dėžės

dėk.
— Sakyta nelipti, — stumtelėjo Ričardas kaž

kokią užsikorusią galvą atgal.
— Nekišk kuprinės, žiūrėk, samtis išlenda, su

laužysi.
Jonas irgi spaudėsi tarp tų kunkuliuojančių gal

vų, degdamas nekantrumu, bet niekas nepadėjo. 
Pirma tvarkingai sugulė draugovės inventorius, vė
liau ant viršaus sulipo kuprinės, ir tik po to buvo 
leista skautams.

Jonas nesidavė pralenkiamas, vikriai Šoko į sun
kvežimį, stumtelėjo kažkieno pavėlavusią koją, ga
vo smūgį iš šono, kažkas sekundei atsisėdo jam ant 
sprando, bet, visomis jėgomis persiritęs sunkveži
mio kraštą, žlegtelėjo, netekęs jėgų, ant kažkieno 
kūno.

— Žiūrėk, kur lendi! — aiktelėjo nukentėjęs 
skautas. — Meška, ant kojos atsistojai, oi!

Bet čia vėl nauja banga pakeitė padėtį, Jonas 
nosim bakstelėjo į kažkieno galvą, bet tuoj kie
kvienam susirado vieta. Tik motinos sekė, ar neiš
lėks kuris iŠ mašinos. Draugininkas su Kęstučiu bei 
Petru tebebuvo žemėje.

— Ar jau visi?
— Visi, visi.
— Skiltininkai, suskaičiuokite savo skilties skau

tus.
— Ei, kur tas naujasis? — dairydamasis pa

klausė Algimantas.
— Aš Čia.
— Algimantai, Algimantai, paimk kelionei svies

tainius, — gražiai pasipoušusi moteris atkišo di
džiulį ryšulį.

— Kad nenoriu.
— Imk, ir turi visus suvalgyti, vienas, — pa

brėžė paskutinį žodį.
— Visi, — atsiliepė vienas po kito skiltininkai.
— Ar patogiai sėdit, neiškrisit? — teiravosi dar 

draugininkas, atidžiai apeidamas sunkvežimį.
— Patogiai. Neiškrisim.

— Gerai. Petrai, sėsk prie šoferio, rodysi kelią, 
mudu su Kęstučiu į viršų. Keliaujam.

Mašina iš lengvo pajudėjo. Rankos pakilo at
sisveikinti.

Antanas užtraukė dainą. Visas sunkvežimis pa
gavo, ir jie riedėjo, pradžioje lėtai besisukinėdami 
tarp centro puošniųjų gatvių, vėliau, traukdami 
nuošalesnėmis vietomis, vis didino greitį, kol, vis 
labiau įsismagindami, lenkė vėją, skubėdami į miš
kus, į nuotykius. Besilaikydami vienas už kito, 
traukė dainas, kol draugininkas sudraudė:

— Nedainuokit prieš vėją. Labiau susigūžkit, 
giliau.

Tuo tarpu pralėkė Kauno pastatai, ir jo bok
štai pamažu tirpo mažėdami, susitraukdami, susi
liedami horizonte ir tik Prisikėlimo bažnyčios kry
žius, remdamas dangų, ilgai nesidavė pametamas iš 
akių.

Šonais jau dygo vienas kitas miškelis, vinguliavo . 
prabėgdami lauko keliai, tęsėsi išmėtyti rugių — 
kviečių laukai, kur gulinėjo saulė, geltonai dažy
dama aukso varpas. Iš žydinčių dėmėtų pievų brido 
palaima, kuri, sodriais kvapais pakilusi, sotino ap
linką.

Vėjas, kiaurai pūsdamas, degino akis, rovė plau
kus, plėšė gaireles; neleido kalbėti.

Pagaliau po daugelio kilometrų kelionės išdygo 
pušynai. Išsukęs iš plento, sunkvežimis žymiai lė
čiau traukė miško keliais, tarp žaliuojančios sienos, 
samanų, nuklydusių žemai šakų, kurios braukė ke
pures, sukeldamos juoką. Miškas rodės begalinis, su- 
snūdęs milžinas, slėpdamas dangų, neįsileisdamas 
saulės, ošdamas nenutrūkstamą dainą.

Tačiau pasibaigia milžinai medžiai, atsidengia 
nuostabi mėlynė, žemai krenta didžiulis slėnis, ku
rio viduriu rangosi plačioji Neris, per kurią kelia
mas! keltu. Vėl keli kilometrai, pasisukimai, ir to
lumoje suošia tarp akmenų .skubanti, šnekanti ne
rami Šventoji. Dar kilometras kitaa nesibaigiančiais 
pušynais, ir sunkvežimis sustoja.
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redaktorius.

TRUKUMAI „VISKUO PERTE
KUSIUOSE“

„Retai keičiami baltiniai..."
„Blogai pas mus rūpinamasi jaunų dar

bininkų gyvenimu. Štai mano brigados jau
ni mūrininkai nuolat skundžiasi netvarka 
bendrabutyje. Lovos baltiniai keičiami re
tai, dažnai pritrūksta vandens, ne visuo
met būva elektra", — TIESOJE skundžiasi 
Šiaulių statybos tresto Nr. 4 mūrininkų 
brigados brigadininkas I. Jankauskas.

Dėl kuro stokos nedirba malūnai
„Pastaruoju laiku dėl kuro stokos beveik 

visai nutraukė darbą. Panemunio (Pandė
lio Rajonas) malūnas. Todėl kolūkiai ir 
kolūkiečiai, kurįuos anksčiau aptarnauda
vo Panemunio malūnas, dabar priversti 
vežti grūdus į kitus malūnus, esančius už 
20—30 kilometrų".

Blogai dirba batų dirbtuvė... *
„Ne geriau dirba Pandėlyje esanti Ro

kiškio kombinato batų dirbtuvė... Pra
monės kombinato vadovai Pandėlio batų

TREMTIES INFORMACIJA
Tautos šventės minėjamai buvo suruošti 

Hamburge gyvenančių lietuvių, Pinneber- 
ge, Lūbecke ir kitose stovyklose. Minėjimai 
pradėti pamaldomis. Įvykusiuose susirin
kimuose, be paskaitų atliktos^neninės pro
gramos.

Mažai išemigruojančių. Šiuo metu Vokie
tijoje gyvenančių mūsų tautiečių retam 
kam pavyksta išemigruoti. Tik vienas kitas 
išvyksta Kanadon ar į Pietų Amerikos 
šalis.

Didelis džiovininkų skaičius. Vokiečių 
statistiniai duomenys rodo, kad džiova ser
gančių bei sirgusių ir apgydytų vokiečių 
skaičius sudaro 0,5 (pusę) procento bendro 
gyventojų skaičiaus. Tuo tarpu užsieniečių 
tremtinių bei pabėgėlių, palikusių Vakarų 
Vokietijoje, džiova sirgusių bei sergančių 
sudaro 15 procentų.

Išvyko Ieškoti emigracinių galimybių. 
Rugpiūčio mėnesį iš Ženevos į Pietų Ame
rikos valstybes išvyko PICMME (tarpval
stybinė emigracijos organizacija) direkto
rius H. Gibson tartis dėl imigracinių gali
mybių Venecuelon, Brazilijon, Cilėn, Ar
gentinon ir į kitas Pietų Amerikos šalis.

Prašo nesikreipti emigraciniais reikalais. 
Bad Godesberge prie Bonnos veikianti 
Aukštojo Komisaro pabėgėlių reikalams 
įstaiga prašo užsieniečius tremtinius infor
muoti, kad ši įstaiga visai nesirūpina emi
graciniais klausimais, jos uždavinys tėra 
teisinė pabėgėlių globa.

8top genocidą. PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba pradeda platinti Lietuvių Tauti
nės Martirologijos skyriaus Amerikoje iš
leistą ženklelį kovai su genocidu (tautų nai
kinimu). Šį ženklelį, išskyrus Ameriką ir 
Kanadą, platins Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdyba.

100 dolerių galima perlaida siųsti. Pagal 
vokiečių amerikiečių susitarimus nuo šių 
metų rugsėjo 1 dienos galimas piniginių 
perlaidų siuntimas iš Vokietijos Amerikon 
ir iš Amerikos jų gavimas Vokietijoje. Vo
kietijoje gyvenąs asmuo pagal veikiančius 
nuostatus gali gauti iš Amerikos perlaida 
siunčiamų dolerių (per mėnesį) iki 100.

Atrasti nužudyti amerikiečiai kariai? Va
karų Vokietijoje, Schleissheimo apylinkėse 
prie Miincheno, vienoje bombų išraustoje 
duobėje rasti 5 skeletai amerikiečių karių, 
kurių kaukolėse, pakaušio pusėje, pastebi
mos šūvių padarytos skylės. Manoma, kad 
kariai bus žuvę ar nužudyti paskutiniais 
karo metais, 1945. Skeletai perduoti tyri
mams.

TREMTIES Redakcijai
TREMTIES Redakcija gavo iš 8591 

Lietuvių Darbo Kuopos Vado laišką, 
kuris pateikiamas skaitytojams. Red.

I________ Pranešimai, ieškojimai, skelbimai
Lietuviškos plokštelės

Leidykla PAŠVAISTE, veikianti JAV, iš
leido dvi naujas, Broniaus Budriūno Vyrų 
Kvarteto (veikiančio Detroit, Mich., JAV) 
įdainuotas patefono plokšteles. Plokštelėse 
įdainuota ŠAUKSMAS / ALUTIS ir TEVY- 
NEI/SUBATOS VAKARĖLĮ.

Leidyklos adresas:
PAŠVAISTE, 560 Grant Ave.,

Brooklyn, N.Y., USA.
Nori susipažinti su lietuvaite

Aleksas Jakutis, gyv. 470 Kains Ave, San 
Bruno, California, USA, nori susirašinėti su 
merginom 16-26 metų. Religija ir turtas 
nesvarbu. Atsakysiu visoms. Niekada nesu 
buvęs vedęs, pajamų į metus 5000 dol. Ne

dirbtuvę aprūpina tik odų atliekomis. Pan
dėlio rajono gyventojai, norėdami užsakyti 
sau avalynę arba ją remontuoti, turi tai 
padaryti kituose rajonuose. Panašiai yra 
tuomet, kai norima pasisiūti koki nors dra
bužį. Visame rajone nėra nė vienos siuvy
klos!

TIESA, 1952 m. liepos 2 d.
AKCIJA PRIEŠ AMERIKIE

ČIUS
„Nėra rašytojui, meno darbuotojui kil

nesnio uždavinio, kaip demaskuoti šių do
lerinių kraugerių žvėrišką veidą, ugdyti 
darbo žmonėse neapykantą jiems. Daugiau 
apybraižų ir apysakų šia tema!“

„Dar labai silpnai Amerikos imperializ
mo demaskavimo tema atsispindi Tarybų 
Lietuvos dailininkų kūryboje".

TIESA, 1952 liepos 3 d.
Komunistų kongreses šauliamas Maskvo

je spalio 5 d., kuris, spėjama, gali pasisakyti 
ir tarptautiniais klausimais.

TREMTIES Nr. 80 buvo atspausdintas 
Gautingo Lietuvių Apylinkės Valdybos at
sakymas BALFui;. kuriame, tarp kita ko, 
buvo pažymėta:

„Dėl BALFo paminėtam straipsny 4 p., 
kur sakoma, kad lietuviai ligonys dar 
šelpiami ir kitų šalpos organizacijų, kaip 
pvz.: NCWC, LWF, WCC ir kitų, turime 
pabrėžti, kad lietuviai iš jų tiesioginės 
šalpos negavo.“

Šias eilutes perskaičiusiam gali susidary
ti įspūdis, kad Gautingo ligonys yra tik 
BALFo šelpiami. Platesnio reikalo nušvie
timui, man, kaip ilgamečiu! darbo tarnybos 
nariui, norisi pažymėti, kad Darbo Kuopų 
vadovybė bei nariai nuo pat darbo Tarny
bos įsteigimo įvairiom progom šelpė ligo
nius bei pagalbos reikalingus savo tautie
čius. Praeitais metais, Sv. Kalėdų proga, 
8591 Darbo Tarnybos Kuopa paskyrė lietu
viams ligoniams 1300DM (tūkstantį tris šim
tus). Iš tos sumos buvo sušelpti ir 70 Gau
tingo sanatorijos lietuvių ligonių.

Turiu pažymėti, kad tokio turinio Gau
tingo sanatorijos Apylinkės Valdybos pasi
sakymai sukelia mūsų vyrų tarpe gilų ne
pasitenkinimą ir net spėliojimus, kad, gir
di, ligoniams siųsti pinigai nėra tikslo pa
siekę. Nepilnas gautos šalpos nušvietimas 
gali, be to, ateity smarkiai sumažinti norą 
aukoti.
1952. IX. 3 d.

(pas) Marijonas Neįmanąs, 
8591 Liet. Darbo Tarn.

Kuopas Vadas.

Atsiijsta paminėti
B. Daubaras. NERAMU BUVO LAIS

VES ALĖJOJ. Apysaka. Išleido Lietuvių 
Namų Bendrovė Londone. 113 puslapių. 
Kaina 6 šilingai. Viršelis dali. K. Dargio.

Apysakoje vaizduojamas gyvenimas Kau
ne 1941 metų pavasarį, paskutinės valandos 
prieš prasidedant vokiečių-sovietų karui ir 
jam prasidėjus, raudonajai armijai trau
kiantis iš Lietuvos, lydimai lietuvių par
tizanų.

TECHNIKOS ŽODIS, Technikos darbuo
tojų mėnraštis, leidžiamas JAV. Liepos nu
meris. Be medžiagos Pasaulio Lietuvių In
žinierių Architektų Sąjungos organizaci
niais klausimais, pateikiama informa
cijų technikos klausimais. Dėmesio vertas 
straipsnis specialiosios spaudos sujungimo 
reikalu. Savaime suprantama, Jei lietuviai 
inžinieriai, juristai, medikai, miškininkai 
bei ekonomistai pabandytų sujungtoms Jė
gomis leisti žurnalą, nugalėjus organizaci
nius sunkumus, galėtų pasirodyti vertingas 
leidinys, kuriame galėtų būti gvildomi ne 
tik toms profesijoms rūpimi klausimai, bet 
ir pasvarstomas kraitis, su kokiu tektų 
grįžti Lietuvon, pasibaigus benamiškumul.

rūkau ir negeriu, sveikas. Siųskit foto, pa
gal susitarimą bus grąžinamos.

Rašyti:
Mr. A. Jakutis,

470 Kains Ave.,
San Bruno, Calif., USA.

nuo-

Lletuvaitei,
Jaunuolis, 29 metų amžiaus, pasiturinčiai 

gyvenąs Kanadoje, vedybų tikslu ieško 
mergaitės. Pageidaučiau nuo 21 iki 26 metų 
amžiaus. Su pirmu laišku prašyčiau 
trauką.

Rašyti šiuo adrese
Mr. Urba,

Box 546 Edmonton 
Alta, Canada.

Ir Australijon emigruoti užkeliami vartai
Prieš kiek laiko Australijos vyriausy

bės narių buvo pareiškiama, kad reikia 
mažinti Australijon imigraciją. Pastaruoju 
metu keliamas klausimas kuriam laikui vi
siškai sulaikyti Australijon imigraciją.

Dėmesys TREMTIES leidiniams
Nesenai TREMTIES leidykla iš savo at

stovybės Australijoje gavo laišką, kuriame 
rašoma, jog vienas tautietis, gyvenąs ana
pus geležinės uždangos, per vieną knygyną 
ieško ketvirtojo Putino-Mykolaičio „Alto
rių Šešėly" tomo. Jis girdėjęs, kad laisva
jame pasauly kalbamos knygos ketvirtoji 
dalis pasirodžiusi.

Netrukus po to ir TREMTIES leidyklą

Garbės prenumeratoriai
TREMTIES Leidyklos jaunimui išlei

džiamą rašytojo R. Spalio didelės intrigos 
apysaką „Gatvės berniuko nuotykiai“ iš 
anksto užsisakė ir laikomi garbės prenume
ratoriais Šie asmens:
15) Mr. M. Vansauskas, USA,
16) Mr. M. Šimkus, USA,
17) Mr. A. Cesonis, USA,
18) Mr. Jer. Cicėnas, Kanada,
19) Mr. Vilius Puodžiūnas, Kanada, 

Mr. Kęstutis Grigaitis, Kanada, 
Mr. Mečys Abromaitis, Kanada, 
Mr. Augustinas Kuolas, Kanada, 
Mr. Kazys Žukauskas, Kanada,' 
Mr. Antanas Diržys, Kanada,

20)
21)
22)
23)
24)
25) Jonas Rimelkis, Vokietija,
26) Genovaitė Mušinskienė, Vokietija,
27) Mr. J. Giedrys, Šveicarija, 
28—29) Sr. Donatas Kikas, Venezuela,
30) Miss Liudytė Cėsnaitė, USA,
31) Miss Vida Stulpinaitė, USA,
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

Mr. Juozas Nausėda, USA,
Mr. Juozas Jak, Kanada,
Mr. St. J. Dalius, Kanada,
Mrs. Ona Indrelicnė, Kanada,
Miss Marija Vilčiauskaitė, Kanada,
Mr. Stasys Pakauskas, Kanada,

Mr. Rimtautas Petraitis, USA, 
Mr. Gediminas Morkūnas, USA, 
Mr. J. Gerkėnas, USA, 
Mr. Jonas Ciplickas, USA, 
Mr. Povilas Abclkis, USA, 
Mr. Walter Stuogis, USA, 
Mr. Vytautas Stuogis, USA, 
Mr. Ant. Janušonis, USA, ■ 
Mr. A. Mačiukevičius, USA, 
Mr. J. Kavaliūnas, USA, 
Mr. VI. Petrauskas, USA, 
A. Skopas, Vokietija, 
Olegas Gešventas, Vokietija, 

45—47) Mr. Jonas Sekys, USA,
48) Mr. Algimantas Adomkaitis, USA,
49) Mr. Raimundas žičkus, USA,
50) Mr. Jurgis Gepneris, USA,
51) Mr. Cėsys Sadelka, USA,
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58) Mr. Aleksandras Ribskis, Kanada,
59) Mr. Vytautas Sendžikas, Kanada,
60) Mr. Jurgis Grabauskas, Kanada,
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67) _______ __________ ______
68) Mr. Bronius Lukavičius, Australija,
69) Mr. Algirdas Serelis, Australija,
70) Mr. Balys Dičiūnas, Australija, -
71) Mr. Jonas Jasiūnas, Australija,
72) Mrs. Dr. Nona Ilgūnlenė, Australija,
73) Mr. Vytautas Vosylius, Australija,
74) Miss Jūratė Linkevičiūtė, Australija,
75) Miss Birutė Jurgelionytė, Australija,
76) Mr. Augis Zamoiskas, Australija,
77) T. Šidiškis, Vokietija.

Skelbiamieji Garbės Prenumeratoriai 
gauti per: Mr. Augustiną Kuolą Kanadoje.

Lietuvių Skautų Brolijos Vadija Kan., 
Mr. St. Bakšys, Kanada, 
Mr. Stasys Dabkus, Kanada, 
Mrs. Ona Dabkienė, Kanada, 
Mr. Julius Bakšys, Kanada, 
Mr. A. Šova, USA, 
Mr. Juozas Vebrys, Australija,

Atsišaukimas į lietuviškąją visuomenę prof. 
Mykolo Biržiškos 70 metų sukakties proga 

79 TREMTIES numeryje skaitytojai jau 
buvo informuoti apie prof. Mykolo Biržiš
kos, Lietuvos Nepriklausomybės akto sig
nataro, 70 metų sukaktį. JAV, Los Angeles 
sudaryta komisija Prof. M. Biržiškos 70 
metų sukakties minėjimą pravesti, kuriai 
artimai talkina Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyrius.

Prof. M. Biržiška, nežiūrint amžiaus ir 
gana sunkios materialinės būklės, ir toliau 
atsidėjęs dirba kultūrinį darbą, neišleisda
mas plunksnos iŠ rankų jis ruošia veikalus 
mūsų tautai gyvybiniais klausimais. Kad 
pasiimti darbai Prof. M. Biržiškai būtųpa- 
keliamesni, Sukakties Minėjimo Komisija 
ir Los Angeles Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius atsišaukimu kreipėsi į lietuviškąją 
visuomenę aukų reikalu prof. M. Biržiš
kos pragyvenimui užtikrinti, kad jis ga
lėtų savo jėgas skirti tiems darbams, ku
rių ėmėsi.

Emigracija j mirtį
Kanada. Šių metų pavasarį iš Anglijos 

(Nottingham©) į Kanadą išemigravo Vaclo
vas Vabalas ir Edmundas Budrys. Pirmasis 
gimęs prie Simno, antrasis Mažeikiuose. 
Tik tris mėnesius naujieji emigrantai gy
veno Kanadoje. Rugpiūčio 5 d., gavę dar
bo tabako ūkyje, vyko stotin pasiimti daik
tų ir juos abu suvažinėjo auto mašina. Ma
šinos vairuotojas pasodintas kalėjimam o 
žuvusieji V. Vabalas ir E. Budrys palai
doti Gelhi kapinėse.
Iš Australijos europiečiai imigrantai nori 

grįžti Europon
TREMTY jau buvo pateikta informacija 

apie Australijoje pasireiškiantį nedarbą. 
Dabar redakcija gavo naujų informacijų, 
taip pat kalbančių apie nedarbą. Jau ne
maža užsieniečių neturi darbo. Atleidimai 
pirmoje vietoje paliečia naujuosius emi
grantus. Bedarbio pašalpa išmokama tokia 
maža, kad vos pakanka apmokėti nuo
mai. Ypač patenka į didelius sunkumus

pasiekė iš anapus geležinės uždangos laiS- 
kas, kuriame rodomas susidomėjimas 
TREMTIES išleistomis knygomis ir teirau
jamasi, ar nebūtų galima jas įsigtyti. Taip 
pat klausiama apie „Altorių Šešėly“ ket
virto tomo pasirodymą.

TREMTIES LIKIMAS 
priklauso ne vien nuo laikraščio redakci
jos, bet ir nuo skaitytojų laiku atsiskaity- 

»mo už gaunamą laikraštį. Metai jau eina 
prie pabaigos, beliko tik trys mėnesiai, o 
dar žymi TREMTIES prenumeratorių dalis 
nėra atsiskaitę. Atsiskaitymas už šiuos me
tus parodys, ar toliau įmanu TREMTĮ leis
ti. Laukiamas Tamstos prenumeratos pa
dengimas, jei tatai iki šiol nėra padaryta.

Mr. J. Cėsną USA, Mr. Jacikevičių USA, 
per Mr. P. Lukošiūną Australijoje ir tiesio
giai per TREMTIES redakciją. R. Spalio 
apysakai „Gatvės Berniuko Nuotykiai“ pre
numerata dar priimama iki rugsėjo mėne
sio 30 dienos. TREMTIES Leidykla.

TREMTIES ATSAKYMAI
Mr. A. Cepuliui, JAV: Tamstos TREM

TIES antrajam pusmečiui siųstoji prenu
merata gauta.

Mr. V. Jurevičiui, Anglijoje: Tamstos 
TREMTIES antrajam pusmečiui siųstoji 
prenumerata gauta. Adresas pakeistas.

Mr. A. Marmai, Anglijoje: Tamstos 
TREMTIES prenumeratai padengti siųstoji 
įmoka gauta. Prenumerata padengta iki šių 
metų pabaigos.

Mr. V. Leonui, Anglijoje: įskaitant pas
kutinį įmokėjimą Tamstos prenumerata 
TREMČIAI yra padengta iki metų pabai
gos su kaupu. 4 euponai permokėti, kurie 
panudoti negalintiems prenumeratos susi
mokėti ligoniams siunčiamos TREMTIES 
pašto išlaidoms padengti.

Mr. J. Adomaičiui, Anglijoje: Tamstos 
TREMČIAI siųstoji prenumerata 1952 me
tams gauta. Ačiū.

Mr. St. Juškėnui, USA: siųstoji prenu
merata TREMTIES II-jam pusmečiui 
gauta.

Mr. J. S-liui, USA: prenumerata už oro 
keliu siuntinėjamą TREMTĮ gauta. Adresas 
pakeistas

X-sui, Vokietijoje: siųstieji pinigai pre
numeratai į USA gauti. Laikraštis nurody
tu adresu siunčiamas.

Mr. J. Zaukai, USA: siųstieji pinigai II- 
jam TREMTIES pusmečiui gauti.

L. L. Vokietijoje: Tamstos prenumerata 
už TREMTĮ šiems metams ir likutis iš pra
eitų metų apmokėtas. Ačiū. Adresas pa
keistas.

Mr. L. M., Anglijoje: TREMTIES prenu
meratai siųstieji 18 euponų gauti. Andresas, 
apie kurio netikslumus nieko neminite, pa
tikslintas.

Mr. Kasparui, Anglijoje: Tamstos adresas 
pakeistas. Užsidariusiam „Romuvos“ klubui 
laikraščio siuntimas sulaikytas. Iškaičius iš 
praėjusių metų šių metų TREMTIES sąs- 
kaiton perkeltą prenumeratos likutį, iš 
Tamstos priklauso gauti 28 euponus pilnam 
šių metų prenumeratos padengimui.

Mr. J. Bagdžiui, Anglijoje: per TREMTĮ 
Tamstos siųstas laiškas yra persiųstas nu
rodytam adresatui.

Mr. K. Puskunigiui.USA: adresas pakeis
tas. Sėkmės naujoje šalyje.

Mr. K. Rimkevičiui, Kanadoje: adresas 
pakeistas Tamstos prašytieji TREMTIES 
numeriai pasiųsti, išskyrus 75, kurio pati 
redakcija stinga.

Mr. P. Sumauskul, Anglijoje: Prenume
rata II TREMTIES pusmečiui gauta, adre
sas pakeistas.

darbo netekusios šeimos. Daug Australi
jon nukilusių lietuvių žvalgosi išvykti 
Amerikon. Australijoje sunkėjant galimy
bėms gauti darbo, jo netekusieji beveik 
kiekvienas grįžtų Europon, jei tik būtų 
galima. Sydnėjaus ir Melbourne uostuose 
pasirodžius į Europą vykstantiems lai
vams, susidaro didžiulės eilės europiečių 
bedarbių, kurie prašosi, kad juos priimtų 
laivan ir nuvežtų Europon. J. R.

Tremties atstovybės
Mr. M. Zablockas 

Lithuanian Bookstore 
3244 So Halsted St., 
Chicago 8, Ill.

Mr. W. S tuo gis
1037 Darrow Ave,

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

Mr. B. Jacikevičius 
c/o „Pašvaistė"

560 Grant Ave., ___ ____ _______  _____
Brooklyn 8, N.Y., USA.TIES Leidyklos leidinius!

1) Putino Mykolaičio žymųjį romaną 
„Altorių Šešėly",

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

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

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

Mr. Jonas C ės n a
212 — E. Illinois Avė, 
St. Charles, I1L

Mr. P. Lukošiūnas 
Box 1665 M., G. P. O.

Mr. J. Glušauskas
35 Cator S t r., 
West Hindmarsh, 
Adelaide. SA.

Keliais 
sakiniais

Čekoslovakijoje įnirusiems išima auksi
nius dantis. Čekoslovakijos iždas jaučia 
aukso stoką, dėl to nutarta jį papildyti iši
mant mirusioms auksinius dantis. Išleistas 

■ patvarkymas, kuriuo vadovaujantis dantų 
1 gydytojai tik tuo atveju turi teisę dėti auk- 
i sinius dantis, jei pacijentas pasirašo, jog jis 
i sutinkąs, kad jam mirus dantys bus išimti 

ir padovanoti iždui...
Korėjoje žuvo 18 000 amerikiečių. Jung

tinių Amerikos Valstybių gynybos ministe
rijos pranešimu iki šių metų rugpiučio vi
durio Korėjoje žuvo 17 915 amerikiečių ka
rių, gi sužeistų skaičius siekia 83 177 ir per 
12 000 dingusių be žinios.

Amerikos atramos punktai Australijoje. 
Australijos vyriausybei sutikus, JAV, kaip 
ir buvusio karo metais, eilėje Australijos 
salų įrengs karines bazes.

Atominis sprogimas sovietuose. Eilė ame
rikiečių atominės energijos mokslininkų 
teigia, kad praėjusį rudenį (1951) Sovietų 
Sąjungoje įvykęs atominis sprogimas, ku
ris užregistruotas Montana atominių tyri
mų laboratorijose USA. Tiktai nenustatyta, 
ar tai buvęs atominės bombos bandymas, 
ar sprogimas atominių tyrimų įmonėse.

Teisiniu požiūriu Korėjoje nėra karo... 
Nors kariai, kovoją Korėjoje, reikia many
ti, skaito ten vykstantį karą, tačiau ameri
kiečiai teisininkai priėjo priešingos nuomo
nės. Tatai įvyko teisme, svarstant bylą 
priešais vieną gyvybės apdraudos bendrovę, 
kuri vengė išmokėti draudimą Korėjoje žu
vusio kario artimiesiems, motyvuodama, 
jog įstatymas sako, kad vidaus apsaugos 
(policijos) nariui žuvus kare, gyvybės ap- 
drauda nemokama. Teismas į reikalą pa
žiūrėjo iš kitos pusės ir išaiškino, jog teisi
niu požiūriu Korėjoje nevykstąs karas. To
kiu būdu apdraudos bendrovė buvo pri
versta apdraudę žuvusiojo artimiesiems 
išmokėti...

Išžudė 6 milijonus žydų. Centrinės Žydų 
Tarybos Vokietijoje išleistoje knygoje pa
teikimai dokumentuoti duomenys apie žy
dų žudymus buvusio karo metais. Vokieti
joje ir Hitlerio kontroliuotose valstybėse 
Europoje gyveno 8 milijonai 295 000 žydų, 
iš kurių išžudyta 6 milijonai 93 000 arba 
72,4%. Knygoje nurodoma, be kitų šalių, jog 
Lietuvoje gyveno 150 000 žydų, gi paliko 
gyvų tik 15 000 (išžudyta 135 000), arba 90%.

Kasdien Vokietijoje pagamina 440 „Volks- 
wagenu". Vakarų Vokietijoje populiariau
sia ir pigiausia mašina laikomi vadinamie
ji „Volkswagen", kurių gamyba buvo pra
dėta dar Trečiojo Reicho laikais. Dabar šių 
mašinų, kurių nemaža paklausa ateina ir 
iš kitų šalių, kasdien pagaminama po 440.

Korėjoje boinbardavimai su gyventojų įs
pėjimu. Kadangi komunistų kariniai telki
niai pradėti telkti Korėjos miestuose, kad 
tuo būdu užsimaskavus nuo JT lėktuvų, 
pastaruoju metu komunistų užimtose Korė
jos dalyse Jungtinių Tautų aviacija, prieš 
vykdydama miestų, kur sutelkti priešo ka
riniai telkiniai, bombardavimus, pirmiausia 
išmėto iš lėktuvų gyventojams įspėjimus, 
kad jie pasišalintų iŠ savo gyvenviečių. Rei
kia manyti, jog šiuo patarimu greičiau pa
sinaudoja priešas, bandąs prisidengti mies
tų priedanga.

Kasą tuštino iš „meilės". Bielefelde gyve
nanti 27 metų vokietaitė metų būvyje įstai
gos, kurioje dirbo kaip kasininkė, kasą iš
tuštino 50 000 DM sumoje. Tatai ji dariusi 
iš meilės savo mylimajam, kuriam atiduo- 
davusi vogtus pinigus. Kasininkė nubausta 
11 mėnesių kalėjimo, o mylimasis nusižudė.

Subombardavo dirbtiną jėgainę? Šiemet 
pavasarį buvo skelbiama, jog stiprūs ame
rikiečių oro pajėgų daliniai subombardavę 
prie Mandžiūrijos sienos komunistų valdo
moje Korėjos daly esančią elektros jėgainę 
Yalu. Vėliau spaudoje pasirodė žinių, jog 
Jungtinių Tautų saugumo taryba turinti ži
nių, kad amerikiečiai bombardavę sovietų 
sąmoningai klaidininmui pastatytą netikrą 
Yalu „jėgainę". Ir Į ją tik 8 procentai nu
mestų bombų pataikę. Kad bombardavimas 
vykęs netikros jėgainės sprendžiama iš to, 
jog sovietų bombonešiai bombardavimo 
metu nė nebandę pakilti iš savo netoli esan
čių aerodromų, gi sovietų siųstuvai sąmo
ningai davinėję klaidinančius signalus 
amerikiečių lakūnams, kaip kad buvusio 
karo metais anglų duodamais klaidinančiais 
signalais vadovaudamiesi vokiečių lėktu
vai, vietoje Prancūzijon, nusileido Anglijos 
Doverio aerodrome. *

Europos sujungimo klausimai pradėti 
svarstyti vakarų valstybių politikų. Už Eu
ropos sujungimą pasisakė ir Popiežius.

Sr. L. Kančauskas
Calle Paso de Burgos 1783, 

Avellaneda. Buenos Aires.
Belgijoje:

Mr. Br. Poškevičius
87 Rue Vertbois Montegn.ee, 
Liez— Liege

Brazilijoje:
Sr. St. Jaseliūnas,

Av. Churchill 94-11® S/1.110
Riode Janeiro, Brasil.

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

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

6

Montegn.ee

	C1B0003640857-1952-Rugs.19-DPSPAUD-TREMTIS-page-0001
	C1B0003640857-1952-Rugs.19-DPSPAUD-TREMTIS-page-0002
	C1B0003640857-1952-Rugs.19-DPSPAUD-TREMTIS-page-0003
	C1B0003640857-1952-Rugs.19-DPSPAUD-TREMTIS-page-0004
	C1B0003640857-1952-Rugs.19-DPSPAUD-TREMTIS-page-0005
	C1B0003640857-1952-Rugs.19-DPSPAUD-TREMTIS-page-0006

