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Savomis temomis
Kariuomenes dienos 

proga
Kiekvieneriais metais lapkričio 23-ją 

Lietuvoje buvo švenčiama Lietuvos ka
riuomenės diena. Ji, kiek leidžia tremtiniš- 
kos sąlygos, minėjimais ir spaudoje atžy
mima ir svetimoje pastogėje.

Kukliose TREMTIES skiltyse nebus 
imamasi šį kartą minėti Lietuvos kario 
įnašo Lietuvai atgaunant laisvę. Tatai, ti
kima, bus padaryta kariuomenės dienos 
proga ruošiamuose minėjimuose. Tenorima 
Lietuvos kariuomenės dienos proga iškelti 
svarstymo reikalingą klausimą, kuris iki 
šiol, atrodo, nebuvo pakankamai vertintas.

Turimas galvoje lietuvių karių, kovojan
čių prieš komunizmą, registracijos reika
las. Nėra jokia paslaptis, jog nemaža lietu
vių karių koVojo ir tebekovoja Indokini
joje po prancūzų Svetimšalių Legiono vė
liava. Visi jie kovoja prieš komunizmą. 
Nemaža žuvo, kiti tebėra kovos sūkury. 
Nemaža lietuvių, Lietuvos piliečių, pasiekę 
Jungtines Amerikos Valstybes, pateko i 
amerikiečių kariuomenės eiles. Vieni buvo 
mobilizuoti, yra ir savanoriais stojusių. 
Dalis jų su amerikiečių daliniais buvo at
kelti Europon, kiti pateko Korėjos frontan. 
Buvo sužeistų, yra nemaža atsižymėjusių, 
kurių pavardės minėtos didžiojoj ameri
kiečių spaudoje.

Šie vyrai, po kitų šalių vėliavomis ko
voję prieš bolševizmą, stovi pirmose lais
vajame pasaulyje esančių lietuvių kovos 
prieš komunizmą eilėse. Mums žinotina, 
kiek lietuvių karių po kitų šalių vėliavo
mis yra įsijungusių ar įjungtų vykstančion 
kovon. Gera tokias žinias dabar turėti, gi 
ateity jų turėjimas gali būti keleriopai rei
kalingesnis.

Neužmirštini lietuviai partizanai. Jie sa
vo kovomis, pareikalavusiomis didelių 
aukų, atkreipė laisvojp pasaulio dėmesį į 
Lietuvos laisvės siekimus. Daug jų, pali
kusių gimtosiose sodybose, buvo žiauriai 
okupanto nukankinti. Šiandien veik neį- 
manu surinkti žinias apie žuvusius lietu
vius partizanus. Tačiau bent šiek tiek jų 
galima patirti. Ypač vakarus pasiekusieji 
vokiečiai, kad ir neatsimindami pavardžių, 
gali nemaža pasakyti, kur, kokiomis aplin
kybėmis yra žuvusių lietuvių partizanų. 
Kai kurie net atsimena vietoves, kur lietu
viai partizanai buvo palaidoti. Jau dabar 
reikėtų, kiek tatai įmanu esamomis sąly
gomis, registruoti bent vietoves, kur žuvę 
lietuvių partizanų. Šitokių duomenų turė
jimas, atėjus laikui, bus pirmieji pėdsakai, 
kurie padės surasti žuvusiųjų kapus ir juos 
atitinkamai pagerbti. Ypač atsižvelgiant į 
tėvynėje palikusių tautiečių nuolatinį 
sklaidymą, trėmimus, kartais gali būti vie
tovių, apie kurias niekas negalės pasa
kyti, jog ten buvo nukankintas ar žuvo 
lietuvis partizanas, jei tų žinių kas nors 
dabar neatžymės. Kadangi Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės vadovybė veda grį
žusių vokHčių apklausinėjimą, many tina, 
kad ji galėtų kartu atlikti ir šitą lietuvių 
partizanų registraciją.

Taip pat reikėtų registuoti lietuvius ka
rius, žuvusius buvusio karo metais vokie
čių sudarytuose daliniuose.

Šito uždavinio atlikimu kartu būtų pa
rodytas lietuvio kario ir kiekvieno lietu
vio, žuvusio dėl Lietuvos laisvės, aukos 
didumo supratimas.

Atsakymo reikalingi 
klausimai

Kai kuriuose laikraščiuose tebesitęsiant 
diskusijoms Lietuvos laisvinimo temomis 
ir tuo pačiu vis kliūvant už VLIKo, pa
skutiniu metu vienos politinės partijos 
žmonių pusbalsiai pradedama kalbėti apie 
reikalą „didžiosios reformos“. Esą reikia 
VLIKo sąstatą žymiai padinti, jin įtrau
kiant: a) visų veikiančių politinių partijų 
bent po du atstovus, b) VLIKas turėtų bū
ti papildytas Lietuvos demokratinių seimų 
laisvuose Vakaruose esamais atstovais; 
c) jin (VLIKan) turėtų įeiti Amerikos lie
tuvių organizacijų atstovai, kaip ALTo, 
Patariamosios Lietuvių Grupės Laisvosios 
Europos Komitete ir t. t. Šitaip VLIKą 
praplėtus jį sudarytų arti 50 atstovų. Re
formuotas VLIKas turėtų būti Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, gi Europoje tepalik- 
tų VLIKo Vykdomoji Taryba. Toks 
VLIKas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
posėdžiautų sesijomis, bent du kart me
tuose.

Motyvai: — visų organizacijų atstovus 
įtraukiant VLIKan būtų atliktas laisvinimo 
darbui visų jėgų apjungimas ir tuo pačiu 
nutildyta visą laiką spaudoje besikarto
janti akcija prieš vadovaujančius veiks
nius.

VLIKo praplėtimo klausimas, kad ir ne
tiesioginiai, keltas nekartą. Nebus apsi-

JAV prezidento rinkimai ir Lietuvos 
reikalai

Amerikiečių didieji laikraščiai ir pašau- 
inės spaudos agentūros, komentuodami 

Eisenhowerio išrinkimą nauju JAV prezi
dentu, tai laiko asmeniniu Eisenhowerio 
laimėjimu, nes respublikonai JAV parla
mente laimėjo tik nedidelę daugumą. Švei
carų „Neuc Ziiricher Zeitung“ (Nr. 306, 
1952. XI. 6) reiškia nuomonę, kad „tik 
Eisenhoweris galėjo įveikti Stevensoną ir 
demokratus". Visokie Gallupo ir kt. viešie
ji „nuomonių reiškėjai“ dar kartą įrodė 
savo nesėkmę, nes jų visi „pranašavimai" 
apvirto aukštyn kojomis. Laukiama, kas 
bus paskelbti respublikonų vyriausybės 
naujaisiais kandidatais, atėjus laikui, per
imti užs. reikalų ir krašto apsaugos mini
sterijoms. „N. Z. Z.“ rimčiausiais kandida
tais mini nauju valst. sekretorium J. F. 
Dullesą (kitais kandidatais laikomi dar De
wey arba P. Hoffmanas), o gynybos rei
kalų — senat. Lodge. Nauju parlamento 
užs. politikos komisijos pirmininku numa
tomas senat. Taftas, o senatui pirminin
kaus viceprez. Nixonas. Laukiama, kad ne
trukus Eisenhoweris paskirs savo ryšinin
kus į valst. departamentą ir biudžeto komi
siją. Trumanas jį pakvietė aptarti svarbias 
problemas, taip pat dalyvauti minist. tary
bos posėdžiuose ir visose konferencijose. 
Nuo šiol Eisenhoweris valstyb. saugumo 
pareigūnų tiek pat saugojamas, kaip ir 
dabartinis prezid. Trumanas. Kelionei į 
Korėją Trumanas pasiūlė savo asmeninį 
lėktuvą. „Ten jis mėgins baigti karą“, pa
stebi dėl tos kelionės vokiečių „Rheinischer 
Merkur" (Nr. 45, 52. 11. 7), nes „tokia ke
lionė vargu gali turėti kitą tikslą, kaip 
mesti j kovos lauką visas turimas priemo
nes. Dabar JAV prezidentas yra tapęs viso 
laisvojo pasaulio vairininku“. d

Nors oficialiai ir skelbiama, kad „toliau 
bus vedama ligšiolinė abiejų partijų pri
tarta užsienio politika“, tačiau tas pats 
„R. M." ir kt. vokiečių laikraščiai neabe
joja, kad vis dėlto bus pasukta nauju kur
su. Roosevelto erą, kur buvo pataikaujama 
Sovietams, reikia laikyti galutinai baigta: 
Eisenhoweris su Sovietais bus kietesnis. 
Jei Dulles bus paskirtas užs. reik, ministe- 
riu, šaltajame kare bus pradėta politinė 
ofenzyva, remianti išlaisvinimo sąjūdžius 
anapus gel. uždangos. Jos tikslas, kaip pa
stebėjo vokiečių radijo SWF komentato
rius, „taikiomis priemonėmis išvaduoti pa
vergtas Rytų Europos tautas ir Sovietus 
grąžinti į jų prieškarines sienas", nes, anot 
Berlyno „Telegraf“ (artimo socialdemo

riktą pasakius, jog po žymios dalies prieš- 
vilkinės akcijos autorių samprotavimais, 
kad ir netiesioginiai, taip pat slypi VLIKo 
praplėtimo mintis.

VLIKo praplėtimo reikalu buvo kelta 
minčių ir uždaro pobūdžio visuomenininkų 
pasikalbėjimuose. Tačiau kadangi iki šiol 
ta linkme nieko konkrečiai nesiimta dary
ti, galima spėti, kad dėl vienų ar kitų 
motyvų tokios reformos klausimas atidė
liotas, o gal kai kieno rastas nesvarstyti- 
nu. Spaudos skiltyse straipsniais, savaime 
aišku, niekas VLIKo negalės reformuoti. 
Tatai galėtų padaryti tik visuomeninių, re
zistencinių ir politinių organizacijų susi
rinkę centrų įgalioti atstovai ir reikalą iš
siaiškinę.

Tačiau jei ir kas bandytų šituo keliu 
eiti, pirmiausia lauktini atsakymai į eilę 
klausmų. Būtent:

1) Ar minėtas praplėstas VLIKas ir įkur
dintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse tu
rės deramas darbui sąlygas. Neužmirštinas 
ne tik šalies didumas, bet ir tai, jog kie
kvienam Amerikon nukilusiam tenka šio
kiu ar tokiu būdu užsidirbti pragyvenimą. 
Kaip VLIKo nariai Vokietijoje, taip, rei
kia manyti, ir Amerikoje negaus jokio at
lyginimo. Posėdžiaujant sesijomis posė
džiai turės trukti bent apie dvi savaiti. Ar 
bus įmanu tuo atveju posėdžius sušaukti?

2) Amerikoje turima visa eilė organiza
cijų, besirūpinančių Lietuvos bylos reika
lu, pradedant Lietuvos pasiuntinybe Va
šingtone, konsulatais, Amerikos Lietuvių 
Taryba. Kiek esamomis sąlygomis įmanu, 
tos institucijos ir organizacijos Lietuvos 
reikalu varsto įvairias duris. Ar Ameriko
je įsikūrus praplėstam VLIKui, jis vienas 
bandys apimti Lietuvos bylos reikalu ar 
ALTas, jame turėdamas savo atstovą, su- 
bordinuosis VLIKui, ar visi, kur kas galės, 
dės pastangų Lietuvos bylos reikalu?

3) Gali ateiti metas, kada VLIKo Vyk
domajai Tarybai, sakysim palikusiai Euro
poje, gali tekti daryti vienų ar kitų sku
bių sprendimų. Iškilus reikalui, kuriam 
reikalingas VLIKo narių pritarimas, ar bus 
įmanu Amerikoje esančiam VLIKui susi
rinkti?

4) Imantis kalbėti VLIKo reorganizacijos 
klausimais, taip pat tektų pasvarstyti 
klausimą, ar iš tiesų jį siūloma prasme 
praplėtus būtų nutildyta nuolat pasireiš
kianti priešvfikinė akcija, kaip kad mano 
„didžiosios reformos“ šalininkai ir ar dar
bas Lietuvos laisvinimo byloje pagyvėtų? 
Ar būtų tikra, kad nepasikartos istorijos,

kratams), „daugelis amerikiečių už2-jopa- 
saul. karo laimėtoją, sugniuždžiusį dvi to- 
talistines sistemas, savo balsus atidavė 
tam, kad jis sudorotų taip pat 3-ją ir pa
čią didžiausiąją totalinę sistemą“.

Amerikos Balsas ta proga įsakmiai pa
brėžė, kad išvaduoti pavergtus kraštus bu
vo įrašyta ne tik į rinkiminę tiek respubli
konų, tiek demokratų programą, bet tai 
yra kelis kartus pažymėjęs ir pats Eisen
howeris, ypač per amerikiečių karo vete
ranams tartą žodį ir rugpiūčio 25 d. New 
Yorke pasakytą kalbą. Prisimenamas irtas 
Eisenhowerio per Laisvosios Europos radi
ją pasakytas pareiškimas, kuriame jis pa
brėžė, jog praėjo jau tie laikai, kada ko
munistai galėjo savo valią jėga primesti 
kitiems.

Eiscnhoweriui ir jo artimiesiems bendra
darbiams nesvetimi ir mūsų laisvinimo rei
kalai. Vos pasibaigus 2-jam pasauliniam 
karui, su padėtimi pavergtoje tėvynėje ir 
Lietuvos laisvinimo problemomis jį ir jo 
štabą supažindino VLIKas savo įteiktu me
morandumu, jis yra su savo artimiausiu 
bendradarbiu gen. Bedell Smith‘u gėrėję
sis Čiurlionio ansamblio koncertu, jis 1945

Eisenhoveris 1945 metais Mtinchene lietuvių tarpe.

jog vienas ar kitas narys, neišrinktas jo 
noriman postan, vėl pasitrauks iš VLIKo 
priešvlikiniams straipsniams rašyti tik dėl 
to, kad iš didžiumos negavo reikiamo bal
sų (o tuo pačiu pritarimo) skaičiaus?

5) Siūloma prasme praplėtus VLIKą, tuo 
pačiu, atrodo, turėtų atpulti visuomeninių 
konferencijų klausimas. Tektų (pradėjus 
svarstyti VLIKo didžiosios reformos klau
simą) išsiaiškinti, ar, atėjus reikalui pasi
sakyti lietuviškosios visuomenės vardu, 
didesnį svorį turėtų konferenciniai nuta
rimai, ar praplėsto VLIKo pasisakymas?

6) Ar, plačia prasme praplėtus VLIKą, 
būtų įmanu pasiekti darbų derinimo ir 
bendradarbiavimo su visais veiksniais, 
dirbančiais Lietuvos laisvinimo darbų ba
re? Ypač iš praktikos žinant kai kurių 
grupių priešingą laikyseną šitokiam darbų 
derinimui, ar jos pakeistų tiek savo takti
ką, tiek šia prasme laikyseną, vėl grįžu
sios VLIKan?

Šitie, akimoju apimti, ir galimi kilti 
klausimai turėtų būti išsiaiškinti, bandant 
eiti linkui reorganizacinių planų įtikrovi- 
nimo. Neišleistinas iš dėmesio ir piniginis 
klausimas. Vliką sudarant keliasdešimčiai 
asmenų, vien tik keliones į posėdžius jiems 
apmokant jau susidarytų nemažos sumos.

Įsidėmėtina tačiau reorganizacinių planų 
autoriams, jog nelygstama ir patvari ver
tybė yra darbas. Tatai *užakcentavo vieno
je iš rezoliucijų ir Lietuvos socialdemokra
tų atstovų suvažiavimas, įvykęs Kanadoje. 
Šiandien VLIKas, sudarytas pačių didžiau
sių lietuviškų politinių ir kovos organiza
cijų pagrindais, esamų galimų ribose at
stovauja didžiumai — ir nebus apsirikta 
teigiant- — žymiai didžiumai organizuoto
sios lietuviškos visuomenės. Pirmaeilės 
svarbos klausimas būtų jame matyti ma- 
žalietuvių atstovą. Gi toliau siekiančių re
formų, įjungiant ir siauresnės apimties tel
kinius, turėtų organizaciniu keliu būti per
svarstytas ir išdiskutuotas, vietoje užsiė
mus rašalo ir popierio gadinimu šio tikslo 
siekiant netiesioginiu keliu.

Tautiniu mazuniu klausimu
Paskutinio meto vokiečių tremtinių 

spaudoje ir jų vadų pareiškimuose pasi
girsta samprotavimų dėl reikalo jau dabar 
su atskirų tautų emigracinėmis grupėmis 
siekti susitarimų, aiškinantis, kokias teises 
turės vokiečiai grįžę į tas valstybes, ku
riose jie prieškariniais laikais gyveno ir į 

m. Mūnchene su lietuvių sveikinimu drau
ge išklausė ir jų nusiskundimo, kodėl jie 
negali grįžti namo ir kad kovos tol, kol jų 
tėvynė vėl bus laisva, jis dar taip neseniai, 
prieš atsisakydamas iš Atlanto Sąjungos 
vyr. vado pareigų, pats asmeniškai pagyrė 
lietuvių darbo kuopą tiltininkų būrį, re
kordiškai per manevrus pastačiusi per 
Reiną tiltą. Pirmą kartą amerikiečių isto
rijoje Lietuvos išlaisvinimas buvo (rašytas 
( JAV prezidento rinkiminę programą. Jam 
savo sveikinimus yra pasiuntuslos Liet. 
Taut. Sąjunga ir visa eilė mūsų tautiečių.

Dabar, kai pačios atsakingiausios JAV 
viešajame gyvenime pareigos yra sudėtos 
i 2-jo karo laimėtojo rankas, drauge su 
milijonais nors ir pavergtų, bet laisvės vis 
tiek neišsižadėjusių europiečių ir mūsų 
tautiečiai su nauja viltimi žvelgia į ateitį.

Lietuvių reikalai ir Lietuvos išlaisvinimo 
byla žinoma taip pat naujajam viceprezi
dentui senat. Nixonui. Vasario 16 d. proga 
jis yra lietuviams pareiškęs, kad jo žvilgs
nis yra nukrypęs į tuos laikus, kai Lie
tuva su kitais pavergtais kraštais ir vėl 
bus laisva. ELTA 

kur pasiruošę grįžti, kai tiktai pasikeistų 
politinė konjunktūra. Ta pačia proga, kal
bant apie tokių susitarimų su tremtinių 
emigracinėmis grupėmis reikalą, vokiečių 
tremtinių spaudoje pažymima, jog susita
rimai su kitomis tautomis lengviau vykstą 
tuo atveju, kai išjungiami valstybinių sie
nų klausimai.

TREMTIES žiniomis, be vokiečių pabė
gėlių spaudoje bei jų viešuose susirinki
muose panašių pareiškimų, dėl grįžimo į 
kilmės kraštus bandoma vokiečių aiškintis 
uždaro pobūdžio susirinkimuose, į kuriuos 
pakviečiami vienos ar kitos užsieniečių 
grupės pabėgėlių atstovai. Tiesa, tie atsto
vai ne visuomet būva kviečiami iš vado
vaujančių organizacijų, bet vis dėlto pa
renkami asmenys, kurie gali nujausti sa
vos tautybės nuotaikas šitais klausimais.

Čia neturima tikslo gilintis į šitokių pa
sitarimų reikalingumą ar nereikalingumą. 
Greičiau manytina, kad kiekvienas nuo
monėmis pasikeitimas gali būti abipusiai 
naudingas. Kitas klausimas dėl siekimo 
susitarimų su „atskirų tautų emigracinė
mis grupėmis“. Vienokius ar kitokius susi
tarimus daryti, atrodo nebus apsirikta, te
gali pati tauta. Tad šiandien iš viso bus 
greičiausiai gerokai paankstintas bandy
mas jau dabar susirtarti kuri vienos ar ki
tos tautybės grupė, sakysim būsimoje Lie
tuvoje, kokias turės teises.

Palietus šį klausimą, pradedamą kelti 
pačių vokiečių pabėgėlių, atsimintinos bu
vusioje Lietuvoje tautinių nažumų turėtos 
teisės. Nė kiek nebus perdėta teigiant, kad 
lietuviškasis vaišingumas ypač stipriausiai 
galėjo būti pajustas kitataučių Lietuvos 
gyventojų. Pakaks prisiminti užsienio pre
kybą ir eilę pramonės sričių. Čia kitatau
čiai dažnais atvejais turėjo daugiau pir
menybių, negu patys lietuviai. Švietimo 
srityje tautinės mažumos taip pat turėjo 
plačias laisves.

Tokių laisvių daugeliu atvejų neturėjo lie
tuviai, prieškariniais laikais gyvenę eilėje 
kitų valstybių. Priešingai, nemaža valsty
bių, kurių kilmės asmens Lietuvoje turėjo 
plačias laisves, jose gyvenantiems lietu
viams ypač iki minimumo varžė turėtinas 
teises.

Tremties gyvenimas mus praturtino dar 
gausesniais patyrimais.

Tačiau apie būsimą ateitį, nors ji ir kaip 
tolima atrodytų, žinoma, galima ir šian
dien galvoti ir mintyti. Ypač girdint vis 
dažnesnes kalbas apie europines sąjungas 

ir t. t. Rodos, metas pasvarstyti ypač su-

VEIKLA
♦ Tarsis veiklos suderinimo klausimais. 

Artimiausiu laiku numatomas Lietuvos Di
plomatijos šefo min. St. Lozoraičio susiti
kimas su VLIKo pirm. M. Krupavičium 
aptarti veiklos suderinimo klausimus.
♦ M. Brakas, VLIKo Vykdomojoje Tary

boje ėjęs informacijos ir bendrųjų lietu
višku reikalų valdytojo pareigas, išemi
gruoja į Jungtines Amerikos Valstybes.
♦ Pasirodė KELEIVIS. Ilgesnį laiką nesi- 

rodęs mažalietuvių leistas KELEIVIS, per
sitvarkęs organizaciniai, vėl pasirodė.
♦ Plečiama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

veikla. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pra
plėtus vyriausios valdybos sąstatą, pasku
tiniu metu suaktyvinama veikla.

♦ Lietuvos nepąprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris D. Britanijai B. K. Ba
lutis įteikė Britų Foreign Office'ui (Užsie
nio Reikalų Ministerijai) notą protestuo
damas, kad britų darbo partijos atstovas 
socialistų partijų Milano konferencijoj, 
priešindamasis pasiūlymui priimti Baltijos 
kraštų socialistus į socialistų internacionalą, 
buvo pareiškęs, kad tų kraštų teritorijos 
esančios pripažintos Sov. Sąjungai. Notoje 
nurodoma, kad Vakarų valstybės šio smur
to akto nėra prlpažinusios. Internacionalo 
biuras 11 balsų prieš 3 Baltijos kraštus 
priėmė nariais.

♦ S. m. lapkričio 5 d. Reutlingene įvy
ko Vykdomosios Tarybos pasitarimas su 
Vokietijos LB krašto valdybos atstovais 
Pr. Zunde, E. Simonaičiu, J. Lukošium 
ir A. Venclausku. Buvo aptartos galimy
bės ir priemonės bendradarbiauti politinė
je, informacijos ir lietuvybės išlaikymo 
srityse.

♦ Siaurės Vokietijos radiofonas NWDR 
spalio 24 d. davė 20 min. transliaciją apie 
Pabaltijo kraštus ir iš ten kilusius vokie
čius. Joje Pabaltijo kraštai prieš užgrobimą 
bolševikų buvo apibūdinti kaip „žydinti ir 
klestinti Europos kultūros dalis“.

Dar gražesnė transliacija apie Baltijos 
pavergtas vastybes buvo suruošta spalio 
30 d. Pietų Vakarų Vokietijos radiofono 
SWRF Freiburge. Transliacija buvo pava
dinta „Netektoji tėvynė“, jos autorius — 
Rudolf Jakob. Transliacijoj buvo duoti 
daugiausia pasikalbėjimai su ištrūkusiais 
iŠ tų kraštų žmonėmis, slapta patekusiais! 
Vakarus. Stucį. Jurgis Toleiką klausytojus 
supažindino su studentų gyvenimu bolše
vikų priespaudoje, grįžusi iš Lietuvos, vo
kietė — su kolchoziniu gyvenimu, kuris 
yra visai kitoks, negu skelbia išpūstais 
skaičiais ir nerealiais duomenimis bolševi
kinė propaganda. Šnekama apie mašinas ir 
nepaprastus laimėjimus, bet tikrovė yra 
visai kitokia: dirbo ji pati, duktė ir sūnus, 
o visi per dieną uždirbdavo tik rublius, už 
kuriuos galėdavo nusipirkti tik 2 kg duo
nos arba 150 gr cukraus. Ypač išsamiai bu
vo pavaizduota partizaninio sąjūdžio veik
la, lietuviškoje aplinkoje realizuojanti 
Robino Hoodo mitą. Tai, kaip pažymėjo 
pranešėjas, kovotojai už tėvynės laisvę, 
kuriems niekas neduoda jokių ordinų, bet 
kurių veikla visą laiką išliko gyva. Tų 
laisvės kovotojų 1945 m. skaičius siekė 
apie 100 000, dabar bėra likę apie 2000— 
3000. Jie dirba labai organizuotai ir susi
klausydami, pasiskirstę apygardomis, dėvi 
senąsias lietuviškas uniformas. Bolševi
kams niekad nėra pavykę susekti jų vyr. 
būstinės. Tačiau apie tos „vaiduoklių ar
mijos“ žygius išgirsta ir užsienis. Jų nuo
taikos buvo pavaizduotos taip pat lietuviš
ka daina „Kas bernelio sumislyta“.

♦ J. Daumanto „Partizanus už geležinės 
uždangos" E. J. Harrisonas yra išvertęs į 
anglų kalbą, o V. Gailius verčia į vokiečių. 
A. Liutkus yra išvertęs į prancūzų kalbą 
„Mažuosius Katynus“. Mūsų veiksniai rū
pinasi jų išleidimu.

TREMTIES Leidyklos ruošiamų išleisti 
Dr. V. Kudirkos raštų eilės prenumeratorių 
dėl vietos stokos nebuvo įmanu paskelbti 
šiame numeryje. Tatai bus padaryta kalė
diniame TREMTIES nr.

gyvenimą su europinėmis tautomis, prade
dant artimais kaimynais ir baigiant toli
mais. Tačiau pradėjus gvildyti šias mintis, 
tuojau pat nenoromis prisimena Newtono 
dėsnis fizikoje, kalbąs apie veiksmo toly
gumą ataveiksmui. Sis dėsnis perkeltinas 
ypač bandant svarstyti tautinių mažumų 
būsimos Europos valstybėse klausimą. Tik 
svarstyti aiškinantis, bet nedarant kokius 
nors sutarimus.

Ne emigracinės grupės vienos ar kitos 
tautos apspręs šį klausimą. Jos negali, grį
žusios iš benamiškumo, savo tautai par
nešti vienokius ar kitokius susitarimus ir 
juos primesti. Pati tauta, atstačiusi savo 
valstybinį gyvenimą, sugebės šiuos ir visus 
kitus klausimus spręsti. Tačiau manytina, 
jog būsimoje Europoje, siekiant jos tautų 
didesnio bendradarbiavimo, kiekviena val
stybė taip spręs tautinių mažumų klausi
mą, atsižvelgdama į tai, kokias teises ir 
laisves turi jos esą ar buvę piliečiai, gy
veną kitose šalyse. Tik tokiu keliu einant 
bene būtų lengviausia pasiektas objekty
vumas sprendžiant tautinių mažumų klau
simus ir tuo pačiu šiuo sprendimu bojant 
savo svetur gyvenančių žmonių teisių.
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Pastabos
Kuri leistina 
enciklopedija ?

Nesenai visoje laisvajame Vakarų pa
saulyje esančioje lietuviškoje spaudoje pa
sirodė informacijų apie J. Kapočiaus užsi
mojimą JAV Išleisti lietuviškąją enciklo
pediją. Jau sudaryta redakcija prof. V. 
Biržiškos vadovybėje, vedama prenumera
tos rinkimo akcija ir žadama ateinančiais 
metais Lietuviškosios Enciklopedijos Iš
leisti kelis tomus.

Sumanymas gražus. Užsimojimas, mūsų 
didžiojo išsisklaidymo sąlygomis, didelis. 
Dažnas atsimena Lietuvoje laisvės metais 
sąsiuviniais pradėtąją leisti Lietuviškąją 
Enciklopediją. Tada, rodos, mūsų intelek
tualams nereikėjo fiziniu darbu pelnytis 
duoną, kaip kad dabar didžiumai jų tenka 
kasdien mažiausiai po 8 valandas išstovėti 
fabrike prie staklių. Taigi savame krašte 
enciklopedijos paruošimo sąlygos buvo ne
palyginamai geresnės ir palankesnės, negu 
kad šiandien, gyvenant svetur. Ir tai Lie- | 
tuvoje laisvės metais pradėtoji leisti Lie- I 
tuviškoji Enciklopedija pasirodydavo ga
na lėtu tempu. Tebuvo jos išleista tik iki 
raidės L Pradėtą ir nebaigtą darbą teko 
nutraukti.

Dabar užsimojus išleisti Lietuviškąją 
Enciklopediją, savoje spaudoje (DRAU
GAS, DIRVA ir kt.) pasirodė įvairių verti
nimų. Vieni gėrisi šiuo užsimojimu, tačiau 
kiti mano, kad bene prasmingiau ir tiks
lingiau — vietoje leidus plačios apimties 
enciklopediją — būtų parūpinti Lituanisti
nę Enciklopediją, kurioje kiekvienas lie
tuvis galėtų rasti medžiagos visais lietu
viškaisiais klausimais. Tokia enciklopedija 
esamomis sąlygomis būtina. Gi nelietuviš
kuosius reikalus liečiančiais klausimais ži
nių kiekvienas gali rasti kitų šalių enciklo
pedijose. Svarbiausia, Lituanistinė Enciklo
pedija būtų mažnesnės apimties, vos kelių 
tomų, tad ir jos išleidimas būtų pigesnis.

Šitaip samprotaujama Lituanistinės En
ciklopedijos šalininkų.

Gi bendrosios lietuvių kalba enciklope
dijos leidimo sumanytojas teigia, jog, ne
esant paruoštai Lituanistikos Enciklope
dijai, bendrosios enciklopedijos lietuvių 
kalba leidimas galės sparčiau vykti, ka
dangi pradžia darbo buvo atlikta Lietu
voje.

Būdinga, kad pasaulinio garso leidyklos 
naujas enciklopedijų laidas siaurina 
(Brockhaus 16-ji laida leidžiama 12 tomų), 
o lietuviškoji enciklopedija norima leisti 
per 20 tomų.

TREMTIES pažiūra būtų Lituanistinės 
Enciklopedijos leidimo pusėje. Reikia su
tikti su samprotavimais, pasirodžiusiais ki
toje lietuviškoje spaudoje, palaikančiais 
išleidhną grynai lietuviškuosius klausimus 
liečiančio enciklopedinio veikalo. Sveikin
tinas ir remtinas ir bendrasios enciklope
dijos išleidimas lietuvių kalba, tačiau 
pirmumas teiktinas Lituanistinei Enci
klopedijai.

Jei jau kalbėti apie bendrosios enciklo
pedijos paruošimo lengvinančias aplinky
bes (imant dėmesin Jau išlėktuosius Lie
tuviškosios Enciklopedijos tomus), netektų 
jų pervertinti. Pirmiausia — Lietuviško
sios Enciklopedijos leidimas dar nebuvo 
pasiekęs nė trečdalio. Norint išleistuosius 
tomus leisti pakartotinai, Jų naujas paruo
šimas pareikalaus nemaža darbo. Neišleis- 
tini iš dėmesio šie klausimai: a) pažanga 
įvairiose mokslo srityse, b) technikoje, e) 
encikiopedijon patekusių Žinių apie asme
nis papildymai. Visa tai pareikalaus 
kruopštaus darbo. Tą laiką sunaudojus Jau

kurie taip be atodairos ima kalbėti apie 
„dvikalbę tautą". Rusai mums norėjo pri
mesti savo raidyną imperializmo vardu, 
bet kokiu vardu šiandien kalba Katalikų 
Federacijos žmonės apie „dvikalbė tautą“? 
Ar ne katalikinio internacionalo vardu? 
Juk neįmanoma lietuvybės vardu siūlyti

galėtų būti toli pastūmėta* Lituanistinės 
Enciklopedijos paruošimas.

Politinė padėtis taip pat nep»« 
lanki šitokios apimties (bendrosios en
ciklopedijos) leidimui mūsiškėmis sąlygo
mis. Jei Jau ir leidžiant didžiąją Hetuviš- 
kąją enciklopediją, joje teks dabartinę pa
saulio struktūrą taip atžymėti (pav. valsty
bių sienos), kokia iš tiesų yra. Pasikeitus 
esamai struktūrai (ko laukiam mes ir daug 
kas laukia) — enciklopedija bus sena. Rei
kės naujo jo* leidimo. Tegu papildymai ir 
neužims daug laiko, bet išleidimą* kiek
vienu atveju pareikalaus stambių sumų. 
Ramiais laikais leidžiant enciklopedija* jo* 
ilgiau palieka patvarios. Gi po kiekvieno 
pasauli apimančio sukrėtimo paprastai lei
džiamo* naujos enciklopedijų laido*.

Kitas klausimas ryžtantis leisti Lituanis
tinę Enciklopediją. Ji ne tik būtina kiek
vienam lietuviui turėti, bet taip pat Ji ne
būtų tokia jautri pasauliniams pasikeiti
mams. GI jo* paruošimas tikrai nepareika
lautų daugiau laiko ir jėgų, negu ruošiant 
bendrąją enciklopediją lietuvių kalba, kur 
lietuviškojo gyvenimo sritys negalės būti 
tiek apimtos, kaip kad leidžiant Lituanis
tinę Enciklopediją.

Simas Miglinas.

Vyt. Alantas

„Dvikalbė tauta“ -
Viename savo straipsnyje aš jau esu kai 

bėjęs apie tuos, kurie tvirtina, jog esą ga
lima pasilikti lietuviu be lietuvių kalbos. 
Tačiau lig šiol tas klausimas lyg ir neišei
davo iš privačių pasikalbėjimų ribų. Tiesa, 
kai kurie Hetuvių laikraščiai bei žurnalai 
turi įsivedę ir angliškus skyrelius, bet nie
kas į juos rimtai nežiūri. Bent aš tai lai
kau redaktorių savęs apgaudinėjimu, nes 
kas gi tuos jų skyrelius skaitys, jėi yra 
marios aplink angliškų daug įdomesnių pa
siskaitymų.

Bet šį kartą reikalas darosi rimtesnis, 
nes „dvikalbės tautos“ problemą iškėlė ir 
Detroite suvažiavęs Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos Kongresas. Klausimas 
buvo taip pastatytas: arba atsisakyti nuo 
Federacijos, nes lietuviškai kalbąs jauni
mas į ją nebesideda, arba Federacijos kal
bą paversti anglų kalba (lig šiol tebėra lie
tuvių kalba)? Palikus tik lietuvių kalbą, 
federacija Žlugsianti, įvedus gi anglų kal
bą, organizacija pasiliksianti, o išnyksianti 
lietuvių kalba ir, žinoma, lietuvybė... Tą 
problemą sprendė suvažiavimas, ją nagri
nėjo ir katalikų spauda. Kitaip sakant, lie
tuvių kalbos ir kartu lietuvybės naikini
mo reikalas iškeltas viešai.

Man atrodo, kad jei jau imi galvoti apie 
pasidavimą, tai jau esi pralaimėjęs mūšį. 
Tokia yra psichologinė mūšio strategija. 
Mes per paskutinį šimtmetį žiauriai kovo
jome dėl lietuvių kalbos išlaikymo. Tūks
tančiai lietuvių dėl to ėjo į kalėjimus, galą 
gavo Sibire ir džiova mirė. Juk jei lietu
viai būtų norėję pasidaryti „dvikalbe tau
ta“, tai seniai būtų galėję tatai padaryti. 
Ar ne rusai mums norėjo primesti „graž-

-pasidaryti „dvikalbe tauta“! Mat federaci
jos vadai yra oportunistai. Jie galvoja: 
kadangi nebegalime išgelbėti lietuvybės, 
tai nors gelbėkime federaciją!

Aš nežinau, ar jie tą „didžiąją“ tautinio 
susinaikinimo problemą praves ar ne, bet 
gerą lietuvį jau pats toks klausimo pasta
tymas negali neužgauti. Vis dar mums in
ternacionalai daugiau reiškia kaip lietu
vybė. Šiuo klausimu nenoriu „išmintin
gai“ galvoti, kaip nenorėjo „išmintingai“ 
galvoti, kurie žuvo nešdami lietuvišką 
knygą per sieną, kaip ir tie, kurie dėl lie
tuviško rašto sėdo į kalėjimus ir šalo Si
biro taigose. Juk tada irgi buvo „išmin
čių“, kurie įtikinėjo, kad „prieš vėją ne
papūsi“! Caras esąs galingas, o ką tu čia 
padarysi mažas žmogelis būdamas? Šių 
dienų mūsų oportunistai vėl galvoja: mes 
negalime nugalėti amerikonizmo bangos, 
pasiduokime jai! Lietuvybė miršta, tegy
vuoja federacija!

Iš tikrųjų siūloma nebe „dvikalb“, bet 
daugiakalbė tauta. Juk Pietų Amerikos fe- 
derantai irgi susigalvos įvesti naujas kal
bas: ispanų arba portugalų. Tą patį gali 
padaryti ir Prancūzijos bei Vokietijos fe- 
derantai. O įsivaizduokite, Jei, sakysime, 
Abisinijoje apsigyventų didesnis būrelis
lietuvių, įsteigtų katalikų federaciją ir po 
kiek laiko į ją nebeeitų jaunimas, tai jie, 
sekdami Amerikos federantų pavyzdžiu, 
irgi gali pereiti prie „dvikalbės tautos“ 
sistemos, šiuo atveju, abesinų lietuvių...

Ir didžiausia iliuzija galvoti, kad žmo
gus, pakeitęs kalbą, dar gali pasilikti geras 
lietuvis. Be lietuvių kalbos nėra lietuvio, 
be lietuvių kalbos lietuvybė žuvęs dalykas. 
Negali būti „angliško“ lietuvio, „prancū-

danką“? Iš pradžios rusų raidynas, o pas- = 
kum ir kalba. Tatai turėtų prisiminti tič,

Lietuva svetimoje enciklopedijoje
Mums pradėjus kalbėti apie išleidimą 

bendrosios Hetuvių kalba enciklopedijos, 
kuri sudarytų apie 20 tomų, vokiečiai, tu
rėdami leisti visai kitas, negu mes, sąly
gas, ryžtasi leisti naujas enciklopedijų lai
das, tomų apimtimi jas kiek mažindami. 
Antai žinomasis BROCKHAUS'O leidėjas 
naują (jau 16-ją) plačiai žinomos enciklo- 
pedijo* laidą leidžia tik 12 tomų, kurių 
pirmasis jau pasirodė, gi kiti pasirodys kas 
5 mėnesiai vienas tomas. Taigi 12 tomų iš
leidimas šešioliktosios enciklopedijos lai
dos, kurios nereikia naujai paruošti, tik 
padaryti atitinkamų papildymų, truks še
šerius metus. Gi žymioji Herderio Leidykla 
to paties vardo enciklopediją nauja laida 
leidžia tik dešimtyje tomų, kurių pirmasis 
Jau pasirodė.

Brockhausas, be didžiosios kalbamos 
enciklopedijos laidos, jau 1950 metai* iš
leido vadinamąjį mažąjį Brockhausą dvie
juose tomuose. Šioje suglaustoje enciklo
pedijoje pateikiama kiek žinių ir apie Lie
tuvą, kaip sovietinę respubliką. Kalbamo
joje enciklopedijoje Vilnius atžymimas 
Lietuvos sostine, kuris 1918 metų Suvalkų 
sutartimi buvo priskirtas Lietuvai ir ku
rį, sulaužę sutartį, lenkai užėmė. Vilnius 
jau nuo 1323 metų buvo sostinė Lietuvos 
didžiosios kunigaikštijos, kurios sienos per 
Baltugudiją siekusiosVakarų Ukrainos.

Klaipėdos sritis tai esąs „šiaurinis 
Rytprūsių trikampis anapus Nemuno".

Žalgiris — vietovė, kur vokiečių or
dino pajėgos 1410 metais nuo jungtinių 
lenkų ir lietuvių pajėgų patyrė lemiantį 
smūgį.

Lietuvis amerikonizmo katile 
tautinė savižudybė

ziško“ lietuvio, „abesiniško“ lietuvio. Jei 
žmogus atsisako nuo lietuvių kalbos, 
tuo pačiu jis atsisako ir nuo lietuvybės. 
Galima būti kartu lietuviu kataliku, lie
tuviu socialistu, lietuviu masonu, bet ne
galima būti kartu lietuviu anglu, lietuviu 
vokiečiu, lietuviu portugalu Mes galime 
turėti daug pasaulėžiūrų, bet mes negalime 
turėti kelių tautybių. Atsisakymas nuo 
kalbos reiškia atsisakymą nuo tautybės. 
Atsisakymas nuo lietuvių kalbos organiza
cijos labui yrąs tautybės žlugdymas ir 
išdavimas. Tai reiškia, kad internacionalai 
pastatomi aukščiau už tautybę.

Savo straipsniuose aš plačiai Mečiau nu
tautėjimo pavojus Amerikoje. Jie yra di
deli ir reikia skelbti griežčiausią tautinę 
mobilizaciją, kad bent dalinai prieš juos 
atsipyrus. Bet kaip tą mobilizaciją gali 
skelbti, jei mes patys savo rankomis pra- 
mušame užtvankose skyles, pro kurias ima 
marmėti amerikonizmo srovė? Kitaip sa
kant, mes patys padedame laimėti di
džiausiam lietuvybės priešui. Mano nuo
mone, didžiausias nusikaltimas pilti van
denį ant malūno rato, kuris ir taip jau ga
lingai sukasi, įtraukdamas į savo srovę vis 
naujas aukas ...

Daugelis Amerikos lietuvių organizacijų, 
parapijų, bažnyčių, laikraščių buvo įsteigti 
lietuvybės vardu. Daugelis jų „prisitaikė“, 
t.y. nuskendo amerikonizmo katile. Įdo
miausia tai, kad ir naujieji ateiviai trem
tiniai lietuviai ima gaudyti oportunisti- 
nius vėjus ir, užuot skelbę kryžiaus karą 
nutautėjimo užmačioms, patys ima sirgti 
tautinės savižudybės ligomis. Tai dar bai
siau ir tragiškiau, kaip oportunizmas.

Lietuvių kalba — viena iš senųjų 
europinių kalbų. Gausi lietuvių liaudies 
kūryba dainomis ir pasakomis. Individua
liosios kūrybos atžymėti šie atstovai: Do
nelaitis, Krėvė-Mickevičius, Gustaitis, Pu
tinas, Cvirka, Grušas, Dovydėnas, Alek
sandravičius.

Po carištinės Rusijos okupacijos Lietu
va „1918 metais buvo vokiečių (Pabraukta 
red.) sukurta Savistovia valstybe (pažo
džiui: —1918 wurde durch die Dcutschen 
(Pabraukta red.) ein selbstand. lit. Stoat 
geschaffen“).

Pasitaikiusių netikslumų, žinoma, jau 
negalima išbraukti iš mažojo Brockhauso 
enciklopedijos. Tačiau turint galvoje ruo
šiamą naująją Didžiosios Brockhauso En
ciklopedijos laidą (o taip pat ir Herderio), 
bene būtų pravartu atitinkamoms mūsų 
institucijoms bandyti dėti pastangų mi
nėtose leidyklose, kad netikslios informaci
jos apie Lietuvą nesikartotų. -m.-

Vietoje atsakymo
TREMTIS gavo PLB Vokietijos Krašto 

Valdybos pirmininko Pr. Zundės pasisaky
mą dėl praėjusiame numeryje pateiktų 
samprotavimų leidyklų sujungimo tiks
lingumo ir prasmingumo reikalu. Pr. Zun
de tokiame sujungime įžvelgia visą eilę 
teigiamumų. TREMTIES 83 numeryje bu
vo pateikta TREMTIES leidyklos jungimo
si reikalu pažiūra. Tačiau neabejotina, kad 
gali rastis leidyklų, kurios susijungime

Kitose skiltyse
Estai priešingi egzilinėg vyriausybės su

darymui. DIRVA pateikia Estijo* generali
nio konsulo, New Yorke einančio pasiunti
nio pareigas J. Kaiv Stockholme padaryto 
pranešimo aprašymą. Kaiv estų organize 
cijų atstovams pareiškė, jog šiuo tnebą 
klaidinga būtų galvoti apie egzilinės v> 
riausybės sudarymą, kurios nepripažintų 
JAV. Tenką džiaugtis, kad pripažįstamo* 
diplomatinės atstovybės, skirtos Estijos tei
sėtos vyriausybės.

Pas mus kitaip manoma. Paskutinio me
to kai kurioje mūsų spaudoje pasirodo vis 
daugiau užuominų dėl reikalo sudaryti 
egzilinę vyriausybę. Gi DRAUGO bendra
darbis, aprašydamas L. Simučio sukaktį, 
samprotauja, jog sudarant egzilinę vyriau
sybę reikėtų jos prezidentu parinkti L. Si
mutį ...

Įvedė naują skyrių. DIRVA įvedė akade
miniam jaunimui skyrių, „Studentų Žodis“, 
kurį redaguoja lietuvių studentų redakcinė 
kolegija. Akademinis skyrius DIRVOJE 
pasirodys kartą per mėnesį.

V ak. Vokietijoje ruošiamas svarbus
ir lietuviams tremtiniams įstatymas.

Kaip praneša DPA, vokiečių Federalinė 
Taryba (Bundesrat), yra gavusi specialios 
komisijos paruoštą projektą išleisti bendrą 
visai Vokietijai įstatymą, tvarkantį atly
ginimus nukentėjusiems nuo hitlerinio re
žimo. Numatoma, kad tuo įstatymu susi
darys išlaidų apie 3—1 milijardus markių. 
Pagal tą projektą turi teisę gauti atlygi
nimą visi asmens, kurie dėį rasinių prie
žasčių arba dėl savo politinių įsitikinimų, 
priešingų nacionalsocializmui, ar dėl savo 
tikėjimo buvo persekiojami, ir jiems pada
ryta žala. Pretenzijas galės reikšti ir tie, 
kurie nėra vokiečių piliečiai. Bet jie vo
kiečių konstitucijos įsigaliojimo dieną, bū
tent 1949 m. gegužės mėn. 23 d., turi būti 
gyvenę Federalinės Vokietijos teritorijoje 
(skaitant ir Vak. Berlyną).

Tarptautinė komisija vergų darbui tirti
Ženevoje laikinai baigė savo darbą ir 

dabar surinktąją medžiagą rūšiuoja. Ko
misijai buvo taip pat pateikta medžiaga, 
liečianti pavergtąją Lietuvą. Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, kaip praneša „Neue 
Zeitung" korespondentas iš Ženevos, esą 
priverčiamojo darbo stovyklose nemažiau 
kaip 30 000 vergų. Anot Hudinfrtkų, Sovie
tai Baltijos kraštus savo deportacijomis ir 
kitais būdais tiek sunaikinę, jog nebelikę 
ką deportuoti. Sovietų Sąjungoje esą apie 
10—15 milijonų, kurių mirtingumo nuošim
tis esąs baisus: 20—30 proc. kasmet 
įžvelgs knygų leidimą lengvinančių ap
linkybių. TREMTIES, leidykla, nesileisda- 
ma į platesnes šiuo klausimu diskusijas, 
mano, jog šiuo klausimu (jungimosi ar ne- 
sijungimo) valia apsispręsti kiekvienai lei
dyklai Kurios leidyklos susijungusios tiki
si ar tai padažninti knygų išleidimą, ar 
įžvelgia kitų leidimo darbą lengvinančių 
aplinkybių — tokios leidyklos turėtų jung
tis lietuviškos knygos labui. Gi leidyklos, 
kurios dėl vienų ar kitų motyvų susijun
gime neįžvelgia lengvinančių aplinkybių — 
tos gali ir toliau tęsti pradėtą darbą indi- 
vidulial Kiekviena leidykla turėtų daryti 
visa, kad viena ar kita jos pastanga teigia
mai atsilieptų į lietuviškosios knygos puo
selėjimą trcmtiniškoje pastogėje. S. M.

Dr. V. KUDIRKA

VIRŠININKAI
w

ten „litvomanus“, kurie „buntavoja“ žmones, ir many
damas, kad Pstrumskis kaip tik apie tokius kalba, pa
sakė rimtai:

— A, tai litvomanai! O, jie maištadariai, maištada- 
riai! Tik mes juos apmalšinsime!

Pstrumskiui nekenčiamų jo žmogystų sumaišymas 
su paties viršininko nekenčiamais litvomanais buvo 
labai parankus, ir todėl jis įvykusio qui pro quo visai 
nesistengė nė atitaisyt.

Kada, išbandę visokias degtines, ėmėsi vyno, prisi
gretino prie jų ir moterys.

— Ar ponas viršininkas vedęs? — paklausė švelniai 
Pstrumskienė.

— Kaipgi, vedęs ir vaikučių turiu.
— Tai, ponas viršininke, nepykite, Jeigu aš parū

pinsiu jūsų gerbiamai Šeimininkei šiek tiek mažmožių, 
namams rekalingų. Aš pati šeimininkė, tai žinau, ko 
reikia. Meldžiu, ponas viršininke, Jeigu kartais prireik-

žmonėmis gražiai elgtis... tai ir pačiam užtenka, ir vy
riausybės neužmiršti...

Viršininkas dirstelėjo į jį tokiom akim, lyg būtų 
klausęs: na, na, sakyk, kaip tai vyriausybės neužmiršti? 
Ir atsiminė Matviejevo pamokymą.

— Dėl to gi, ponas viršininke, mes, galėdami išgy
vent be algos, nenorime ja be reikalo nė naudotis ir tą 
algą visą atiduodame savo viršininkui: tokia jau mūsų 
„įvesta tvarka"

— Gera tvarka. — manė sau Kruglodurovas.
— Ponas virišninke! — tarė Pstrumskis, pildamas tų ir ko kito, tai tik duokite žinią — pristatysime, 

vyšninės, — štai ir vaitas sutinka pridėt priė to savo 
algą.

Vaitas, pašauktas iŠ virtuvės ir pirmiau Pstrumskio 
pamokytas, prisiartino prie viršininko, pabučavo jam 
ranką ir tarė lietuviškai:

— Taigi, ponas viršininke, priimkte nuo pono 
Pstrumskio ir mano algą.

Pstrumskis tuoj išvertė maskoliškai vaito žodžius ir 
mirktelėjo, kad jis vėl eitų sau | virtuvę.

Viršininkui, jau įkaitusiam, labai patiko vaito auka 
ir nusižeminimas prieš vyriausybę.

— Kokie čia geri žmonės! Kaip jie supranta ir ger
bia vyriausybę! — tarė beveik susigraudinęs. — Kokie

Pstrumskis, gaudamas vos 180 rublių per metus, gy
vena su savo šeimyna taip puikiai, lyg tūpdamas mažų 
mažiausia pora tūkstančių algos. Pats gražiai apsitaisęs, 
pati ir duktė šilkuose, gyvenimas puikus, per metus kel
davo keletą kartų didelius pokylius, garsius įvairiais 
valgiais ir gėrymais. Pstrumskis dažnai lankydavo Nau- 
pilę ir kaskart vaišindavo apskrities raštinės valdinin
kus, išmesdamas daugybę pinigų — visada jų turėdavo, 
visada užtekdavo. Iš kur tiek pinigų imdavo? Iš vals
čiaus. Kokiais keliais? Sunku pasakyt. Mat, Pstrumskis 
turėjo „galvą" — tai viskas. Dar būdamas raštininku 
Piktvalės valsčiuje, tokios galvos neturėjęs. Nors ir ten 
sekėsi, tik neturėjęs dar tiek patyrimo. Matote, norė
damas, kad žmonės imtų jam gerintis su dovanomis, 
pradėjo naikint pakelėse kryžius, lyg vyriausybė tai 
būtų įsakiusi, ir kad ji* galįs palikti, tiktai, žinoma, su 
baime, už slėptiną ... dovanai negalima. Tačiau žmonės 
susiprato, h- Pstrumskis turėjo E to valsčiaus trauktis. 
O, dabar jau taip nepadarytų!

Laukdamas Kruglodurovo, tam tyčia pasiruošė iš- 
naudot jo silpnas puses. Žinojo, kad viršininkas tam- 
ąpolis didžiuojasi savo viršininkyste, mėgsta „užsi
traukt" h- „Ima". Parodė raštinę, vaitą su „bleke" nie
ko nesuprantančiam Kruglodurovui, pasikvietė ji pas čia geri papročiai! — manė sau, atmindamas Žydpilės 
save pasilsėt, o vaitui įsakė laukt virtuvėje, iki pa
šauks. Pstrumskienė apkrovė stalą skaniais užkan
džiais ir dar skanesniais gėrimais. Išgėrę vienos degti
nės, pabandę kitos, užsigardavę trečios, pradėjo sma
giau ir atviriau kalbėt: rodos, Kruglodurovas būtų už
miršęs tavo viršininkystę. Apsidairęs atidžiai aplink ir 
matydamas viso ko išteklių klausa:

— Kiek tamsta gauni algos?
—180 rublių, ponas viršininke, — atsakė Pstrumskis, 

supratęs klausimo tikslą, ir kad viršininkas nesuspėtų 
dar ko nesmagesnio paklaust, skubino toliau:

— Ttetaybė, N tos algos neišgyventum, tik moki re iinodatnas, kad jam pačiam įsakyta prižiūrėt koktus

„galvą“, tai apie Kuznickį sakoma buvo, kad turi ne 
tik galvą, bet ir pinigų. Jeigu Pstrumskis keldavo per 
metus kelis pokylius, tai pas Kuznickį būdavo pokylis 
kasdien. Kuznickis pats svečius gaudydavo ir, teisybė, 
mokėdavo gražiai pamylėt, nesigailėdamas svečiui nie
ko — patenkindavo net išdykiausius svečių norus. Kas 
galėjo Kuznickio nepažint? Kas galėjo negerbt jo? — 
Tai žmogus, tai žmogus! — gėrėdavosi valdininkai ir 
visokie ponpalaikiai. Kuznickio bičiuliai, — o jų buvo 
daug, — matydami kartais žmonių netikėjimą, kad 
Kuznickis galėtų taip puikiai gyvent vien iš savo algos, 
sakydavo jį atsinešus čion su savim didesnimus pini
gus. Ar klausantieji tikėjo tuo teigimu, nežinia, 
o patys teisinantieji tikrai netikėjo. Ar tai gerai su
prasdamas, ar tai tiktai instinktyviai nujausdamas, 
Kuznickis laikėsi tos filosofijos: jeigu nori būt teisus 
žmogaus akyse, pasigerink jo pilvui. Su ta filosofija 
jam buvo labai ramu.

Galima numanyt, kaip Kuznickis vaišino viršininką, 
kada, apžiūrėję raštinę, nuėjo „pasilsėt“.

Džiaugėsi Vakkanalijus Vziatkovičius, gardžiai pa
valgęs ir išgėręs, bet nenujautė, kaip dar reiks džiaug
tis. Pietų pabaigoje ištiesė Kuznickis ant apskrito sta
lo geležinkelį, ir mašina su kava šnypšdama atsirito 
ties viršininku ir sustojo. Įsipylus jam kavos, mašina 
leidosi toliau, sustodama ties kiekvienu paeiliui. Nu
džiugo Kruglodurovas, išvydęs tokį stebuklą, negalėjo 
atsigirt ir atsigėrėt, kaip jam toji mašina patinka. Ma
tyt buvo, kad būtų malonėjęs iškaulyt tą mašiną iš

burmistrą ir Pstrumskį.
— Taip, ponas viršininke, Žmonės Čia labai geri, vi

sus vyriausybės įsakymus pildo nesipriešindami, ypač 
su mokesčiais: rodos, nė nesunku jiems mokėt. Tiktai, 
ponas viršininke, yra mūsų valsčiuje keletas tokių, ku
rie „buntavoja" žmones.

Pstrumskis kalbėjo apie keletą ūkininkų, supratusių 
neteisėtus raštininko kelius ir garsiai apie tai kalban
čių. Norėjo užsiundyt juos viršininku, kad jų skundai 
nebūtų kada nors išklausyti Viršininkas iš savo pusės,

Mieste su tokiais dalykais tai, žinoma, sunku, o mums, 
kaimo gyventojams, labai lengva juos turėt. Būsime 
laimingi, jeigu galėsime ponui viršininkui nors tokiais 
mažmožiais patarnaut.

Viršininkui daugiau nieko neliko, tik padėkot už 
tokį gražų pažadėjimą, kuriuo tikrai ketino naudotis, 
už meilų pavaišinimą, vienu žodžiu, už pagarbą, paro
dytą vyriausybei.

— Dėkui jums, mano mieli, už viską! Aš jūsų geros 
širdies niekad neužmiršiu! — pasakė atsisveikindamas.

— Pravažiuodami kada pro šalį, neužmirškite, po- Kuznickio. Bet Kuznickis, nors gerai permanė virti
nas viršininke, pas mus pasilsėt, — tarė Pstrumskis, ninko norą, apsimetė nesuprantąs.
sodindamas Kruglodurovą į vežimą. — O ką kalbėjome — Jeigu norėsiu atiduot, tai galėsiu padaryt ir kitą- 
apie algą, — pasakė tyliau, — tai nesirūpinkite, aš pri- kart, ne tik šiandien, — manė.
statysiu.

Iš Miškagalių Vakkanalijus Vziatkovičius nuvažiavo 
į Dykulius, kur valsčiuje viešpatavo Kuznickis. Važiuo
damas visą kelią negalėjo atsigėrėt sutiktais žmonėmis:

— Kokie Čia geri žmonės! Kaip jie gerbia savo vy- r___
riausybę ir kaip moka tą pagarbą išreikšt! — manė §iUt! — sušuko Kuznickis, paėmęs krupniko buteli ir 
sau. — Bepigu būt viršininku! Tai nudžiugs mano Po- vesdemas viršininką gult: —smagesni bus sapnai.
goda Ncnastjevna, kai jai viską išpasakosiu! Bus iš ko Kruglodurovas pasirodė esąs tikras maskolius: juo 
gyvent, bus... daugiau gėrė, juo labiau troško. Taigi ištuštino ir

* krupniką. Sapnavo iš tikro smagiai Rodos, sėdi Jis, ap-
Jeigu apie Pstrumskį kalbėjo žmonės, kad turįs skrities viršininkas, karietoje ir Angine važti*ote p*r

Buvo jau vėlus vakaras. Seimininkas, matydamas, 
kad svečias prisisiurbęs vos tik pasėdi, paprašė jį pa
sitikt vakarienės ir nakvynės. Viršininkas atsisakė m» 
vakarienės, o prašė tik pataisyt lovą.

— Na, tai vakarienės vietoje turime ištuštint štai
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Autorius kalba apie „Gatvės 
berniuko nuotykius“

TREMTIES Leidyklos išleistoje didelės 
apimties jaunimui ir senimui rašytojo R. 
Spalio apysakoje GATVES BERNIUKO 
NUOTYKIAI vaizduojami vienos vasaros 
būrelio kauniečių berniukų išgyvenimai 
Jų nuotykingi žaidimai, įvairūs žygiai, sėk
mės ir nesėkmės, kol ateina ruduo ir pa
šaukiami mokyklos suolan. Būrelyje pady
kusių ir neturtingų priemiesčio vaikų da
lyvauja ir viena mergaitė Nijolė. Prisi
skaitęs nuotykių knygų ir kiek susipažinęs 
su skautų stovykla, vyriausias apysakos 
veikėjas Pamidoras suorganizuoja savo 
gaują, kuri priesaika sutvirtina ištikimy-

pavaizduoti šitą nuotykingą lietuviukų 
epopėją?

Rašytojo R. Spalio atsakymas:
„GATVES BERNIUKO NUOTYKIAI nė

ra vien grynos vaizduotės padarinys, nes 
žymią knygos dalį sudaro prisiminimai, 
stebėjimai. Štai Jonas, Kęstutis, Antanas, 
Nijolė, Osvaldas, Dinda, ragana ir kiti — 
tikrojo gyvenimo atstovai, žinoma, kiek 
paretušuoti. Stovyklos ir kai kurie kiti 
įvykiai, perpinti vaizduote, sudaro knygos 
turinį.

Dvi priežastys skatino imtis rašyti šią 
knygą: ,

1. Noriu, kad mūsų tremties jaunimas, 
skaitydamas svetimųjų autorių nuotykių 
knygas, neužmirštų Lietuvos, po kurios 
dangumi prie Nemuno, šventosios, Kaune 
— taip pat buvo galimybių nuotykiams, o 
tų nuotykių kai kurie veikėjai tikrai pui
kūs ir drąsūs vyrai, neužsileidžią kitų tau
tų herojams.

2. Rūpėjo pavaizduoti gyvenimo kietą, 
kartais juodą realizmą, kuris nepalaužia 
jaunatvės ir kuri moka džiaugtis.“

Lietuvybės atramos ir kasdienybė

TREMTIES leidyklos išleistų knygų „Di- 
ddoeios Atgailos" ir „Gatvės berniuko 

nuotykiai" autoriaus.

bę. Vyksta nuolatinė kova su didžiausiu 
priešu paaugliu Dinda. Pagaliau įsimaišo 
priemiesčio burtininkė, vaikų vadinama 
ragana, kurios visi bijojo ir kuri galiausiai 
vyriausiam apysakos veikėjui padeda iš
sipainioti iš įvairių sunkumų. Vaikai gy
vena savu gyvenimu ir jiems dažnais atve
jais nesuprantami suaugusieji. Kodėl jie 
draudžia gatvėje susimetus pažaisti, kodėl 
jie savais įsakymais dažnai sugriauna nuo
tykiais apipintus mažųjų užmanymus? 
Kodėl daugiau pasiturintieji tėvai nenori, 
kad jų vaikai bendrautų su priemiesčio 
beturčių vaikais, vadinamais gatvės ber
niukais? Visa tai mažiesiems neaišku, jie 
padėties skirtumo nejaučia ir dėl to daž
nai priversti slėpti savo užmanymus nuo 
suaugusiųjų.

Suglaustai nėra įmanu atpasakoti pro 
nuotykių prizmę besivystančio knygos tu
rinio. TREMČIAI buvo įdomu patirti, ar 
GATVES BERNIUKO NUOTYKIŲ auto
rius, rašytojas R. Spalis, šiame veikale pa
teikia gyvenimo tikrovės iškarpą ir ku
rines tikslus turėjo rašydamas šią apysa
ką. Dėl to jam buvo pateikti šie klausi-

Klausim a s I: Būtų įdomu iš auto
riaus patirti, ar GATVES BERNIUKO 
NUOTYKIUOSE vaizduojamas tikrasis bū
relio padykusių vaikų gyvenimas pro nuo
tykių prizmę, ar tatai yra autoriaus vaiz
duotės kūrinys?

Klausimas II: Jei vaizduojama su 
gyvenimiška tikrove sąsają turinti buitis, 
būtų įdomu patirti, kodėl autorius ryžosi

TREMTIES LIKIMAS
priklauso ne vien nuo laikraščio redakci
jos, bet ir nuo skaitytojų laikų atsiskaity
mo nž gaunamą laikraštį. Metai jau eina 
prie pabaigos, beliko tik mėnesis, o dar 
žymi TREMTIES prenumeratorių dalis 
nėra atsiskaitę. Atsiskaitymas už šiuos me
tus leidyklą įgaliens toliau TREMTĮ Jeis- 
ti. Laukiamas Tamstos prenumeratos pa
dengimas, jei tatai iki šiol nėra padaryta.

Tremties pastopėje

Tremtis eis ir toliau
Eilė TREMTIES talkininkų teiraujasi, ar 

TREMTIS bus leidžiama ateinančiais me
tais, kadangi pastaruoju laiku prenumera
ta tebuvo priimama 'tik paskutiniam šių 
metų pusmečiui. Kiti TREMTIES Bičiuliai, 
tepaiinkėję TREMČIAI sėkmės, Jau at
siuntė prenumeratą 1953 metams.

Nors šie metai Jau baigiasi, tačiau 
TREMTIES leidykla Šiandien dar negalėtų 
pasidžiaugti, jog bent didžioji skaitytojų 
didžiuma būtų už laikraštį atsiskaitę. Dėl 
to nėra papankamai išryškėjusi laikraščio 
ūkinė pusė. Leidykla vis dėlto tiki savo 
skaitytojų gera valia ir ryžtasi laikraštį 
leisti ir toliau. Ateinančiais metais TREM
TIS taip pat bus leidžiama kartą į mėne
sį. Kiek sąlygos ir jėgos leis, bus ryžtama
si turinio požiūriu įnešti kiek naujumų. 
Tačiau ir toliau bus kreipiamas didžiausias 
dėmesys į lietuviškuosius reikalus ir jų 
gvildenimą TREMTIES skiltyse. Retai pa
sirodydama TREMTIES negali pajėgti 
apimti vietinio pobūdžio informacijų. Dėl 
to šiokiadienės informacijos susiaurėjimo 
sąskaiton TREMTIES skiltyse su didesniu 
atsidėjimu bus gvildomi kiekvienam lietu
viui rūpimi savieji reikalai, pradedant 
kultūriniėmis problemomis, lietuvybės iš
likimo klausimais, lietuvio uždaviniais 
tremties pastogėje, ir Lt.

Dr. V. Kudirkos raštų reikalu
T-iEMTIES leidykla, užsimojusi viename 

stambiame tome išleisti visą Dr. Vinco Ku
dirkos originaliąją kūrybą, susilaukė visos

Atsiminimai ir svarstymai
Tremties dienomis yra pasirodžiusios 

dvi knygos, kurios verčia susimąstyti, tai 
Dr. K. Griniaus „Atsiminimai ir mintys" 
ir prof. M. Biržiškos „Lietuvių tautos ke
lias" (kol kas tik po pirmąjį tomą, bet pas
tarosios netrukus pasirodys ir antrasis to
mas).

Su žmonėmis paprastai pasibaigia ir jų 
didelis žinojimo ir patyrimo bagažas, vis- 
tiek, koks jis didumo bebūtų. O žmonės 
pasenę miršta ir nusineša į kapus visą sa
vo bagažą, turtingą ne tik turėtosios spe
cialybės, bet ir visuomenės gyvenimo pa
tyrimu, kuriuo galėtų domėtis ir gėrėtis 
daugelis lietuvių, šiandien svetimuose 
kraštuose be galo reikalingų lietuviškos 
stiprybės, pavydžio, praeitis pažinimo.

O didžioji dalis mūsų senosios kartos 
intelektualų, valstybininkų, visuomenės, li
teratūros, ūkinio gyvenimo žmonių yra su 
mumis tremtyje, ir jie su savim nešiojasi 
kovos, sąjūdžių, ūkinio, literatūrinio ir 
kultūrinio gyvenimo patyrimų bagažą, ku
ris mums būtų labai brangus tiek auklėja
muoju, tiek istoriniu atžvilgiu, jei mes jų 
žinias ir svarstymus turėtume knygose. 
Vien pedagogika neišauklėsi, o vien istori
jos vadovėlis neišmokys kaip reikiant pra
eitį ir pasisemti ten stiyprybės.

Pastarųjų kelių dešimtų metų mūsų tau
tos gyvenimas sutvaskėtų nauja gyvybe 
tremties lietuvių tarpe (taip pat ir istori
jai liktų didelis medžiagos šaltinis), jei 
įveiktume tuos savuosius žmones išjudinti, 
kad jie savo patyrimą surašytų atsiminimų 
ar svarstymų pavidalu, kaip padarė Dr. 
K. Grinius ir prof. M. Biržiška. Tai bran
gios knygos, bet kol kas tik dvi tokios.

eilės sveikinimų ir linkėjimų. Lietuviškai
siais reikalais beslsleloją tautiečiai užtikri
na. kad Didžiojo Lietuvio veikalai turės 
pasisekimo ir laukiama jų pasirodant.

Siame numeryje jau skelbiami pirmieji 
Dr. V. Kudirkos raštų užsakytojai — gar
bės prenumeratoriai. TREMTIES leidykla 
tikisi, kad jų gretos žymiai padidės, kol 
leidinys bus atiduodamas į mašinas. Šia 
pačia proga primenama, kad Dr. V. Kudir
kos raštai, juos iš anksto užsisakant, at
sieis Vokietijoje gyvenantiems tautiečiams 
šešiolika markių, britiškose šalyse gyve
nantiems ir iš anksto įmokantiems knygos 
kainą ji atsieis du anglišku svaru, gi JAV 
ir Kanadoje gyvenantiems tautiečiams at
sieis penkis amerikinius bei kanadinius 
vienetus. Tačiau knygai išėjus jos kaina 
gali pakisti, Ly. būti kiek aukštesnė, šian
dien dar sunku tikliai nustatyti knygos 
kainą (tatai bus galima padaryti baigus 
veikalą rinkti), tačiau kartais gali tekti ją 
kiek pakelti. Garbės prenumeratorių kai
nos skirtumas jokiu atveju nelies.

TREMTIES talkininkai prašomi iš anksto 
malonėti pranešti, kiek, apytikriai, jie ti
kisi savo aplinkoje išplatinti Dr. Vinco Ku
dirkos raštų. Atsižvelgiant į veikalo didu
mą, jo bus leidžiamas ribotas kiekis, vado
vaujantis garbės prenumeratorių skaičiumi 
Ir platintojų bei talkininkų pranešimais, 
kiek jie tikisi knygos paskleisti tautiečių 

liepimai bus skelbiami TREMTYJE. Jau
nieji GATVES BERNIUKO NUOTYKIŲ 
skaitytojai prašomi savo mintis apie knygą 
surašyti Ir pasiųsti TREMTIES redakcijai 
šiuo adresą:

TREMTIS
Memmingen, Postfach 2 
Germany

Būdingesnių atsiliepimų autoriams 
TREMTIES redakcija paskirs atitinkamas 
dovanėles lietuviškomis knygomis.

Savickio romanas JAV
DIRVOS redaktoriui B. Gaidžiūnui tar

pininkaujant, TREMTIES leidyklos išleis
tas rašytojo Jurgio Savickio romanas 
ŠVENTOJI LIETUVA užsakytas visos eilės 
Amerikos bibliotekų.

Tremties leidiniai 
bendruomenei

TREMTIES Leidykla Lietuvių Bendruo
menės Vadovybei Vokietijoje pasiuntė sa
vo leidinių (235 DM vertės) sudaromoms 
bendruomenės bibliotekoms papildyti. Do
vanota šių autorių veikalų: Ig. Šeiniaus 
„Kuprelio", VyL Alanto „Pragaro Pošvais
čių", J. Savickio „Šventosios Lietuvos", R. 
Spalio „Didžiųjų Atgailų" ir naujausio lei
dinio — Spalio „Gatvės Berniuko Nuoty
kių".TREMTIES LEIDYKLA. B. Kazimieraitis.

užsisakė 213 lietuvių, brangių knygos rė
mėjų ir mylėtojų. Kai po metų buvo pas
kelbta „Gatvės berniuko nuotykių“ garbės 
prenumerata — knygos, ypač reikalingos 
visuose namuose, kur yra jaunimo, — to
kių brangių knygos'mylėtojų skaičius nu
krito iki-107, vadinas, pusė tik beliko.

Gal šiek tiek suklystume, darydamiesi 
išvadas tik iš tų dviejų leidinių. Gal dau
giau šviesos atneš trečiasis prenumeratorių 
sąrašas: Vinco Kudirkos raštams. Duok, 
Viešpatie, kad tas sąrašas būtų didesnis 
už .„Altorių šešėly“ išspausdintąjį, duok, 
bet, Šiaip ar taip, apdairiam mūsų kultū
ros istorikui tie knygų gale išspausdintieji 
garbės prenumeratorių sąrašai bus brangi 
daiktinė įrodomoji medžiaga, kad mes by
rame labai staigiai. O kas bus, kai subaig
sime byrėti, jei doleris per penkeris me
tus jau atliko šitokį barstymo darbą?

Paklodinių recenzijų tema
Barami nesidomėjimu savųjų rašytojų

Brangūs sąrašai
Visokios kasdienybės smulkinami, poli

tiškai grupių dalijami ir dėl šito sunaudo
dami daug energijos ir sveikatos, mes daž
nai nė nepagalvojame, ką žada ateitis tuo 
atveju, jei dar būrį metų tektų išsibastyti 
svetimuose kraštuose. Bendruomenė byra 
(taip, byra?), bažnyčia ne kartą politikuoja 
ir dalį lietuvių dėl to atstumia, knyga ir 
laikraštis svyruoja tarp gyventi ir negy
venti, o lietuvis traukiasi į kiautą arba pa
siduoda susiurbiamas aplinkos, kurioje jis 
gyvena. Tėvas numirs, motina numirs, o 
sūnui ar dukteriai gal nebereikės nė lietu
viškos bažnyčios, kurioje kunigui kartais 
ne visos avelės vienodos spalvos vilnomis, 
bendruomenę išbarstys politinių aistrų vė
jai, o knygą ir laikrašti pasmaugs ar nu
susins nebesidomėjimas.

Man vis rodos, kad lietuviškai gyvybei 
palaikyti ypač didelės reikšmės turi kny
ga ir laikraštis, ir man vis rodos, kad ši
tais dalykais nebesidomėjimas šuoliais au- naujai pasirodančiomis knygomis ar šiaip 
ga, daugiau negu Biliūno pasakoje idealistų savo sąžinės skatinami užpildyti visiškai 
kelionė į kalną, arčiau žiburio. Nebekal- tuščius literatūrinės kritikos spragas, kai 
bėkime apie tas dienas, kai Vokietijoje dėl kurie mūsų naujieji kritikai ryžtasi savo 
konjuktūrinių valiutos sąlygų už ameriko- misiją atlikti paklodinėmis studijomis. Jei 
nišką cigaretę pirkdavome 2—3 knygas jau nusipirkai kurią poezijos knygelę ar 
(didžioji tų „knygos mylėtojų" dalis šian- prozos knygą, tai tarytum ta proga reikia 
dien uždarbį gauna doleriais ir važinėja jau visokeriopai atsigriebti: ir savo visą 
savais automobiliais). Tie kultūriškai pa- išmintį perdėtai parodyti, ir knygos auto- 
laiminti laikai praėjo ir nebegrįš. O šian- rių genijum padaryti, ir laikraščiui iš kar- 
dieninfe tikrųjų knygos mylėtojų kontin- to vienu dideliu straipsniu duoklę atiduoti, 
gentas yra beveik visiškai pastovus ir ne- Ypač dėl to kenčia skaitytojo kantrybė, nes 
didelis, bet ir jis byra.

Kai 1951 metais „Tremtis" paskelbė „Al
torių šešėly" garbės prenumeratą (tegu 
klasiško veikalo, vyresniajam skaitytojui 
jau pažįstamo), tą knygą, dar neišėjusią,

tas, vargšas, per kelis laikraščio numerius 
vis bando susigaudyti ir neįveikia žodžių 
akrobatikoje, kritiko ftlosofljoje, aukštame 
stiliuje.

h Niekas negali neigti reikalo rašyti ir 
spausdinti didesnes kritikos studijas atitin- 

,-t a : tomo lygio skaitytojams. Bet šitokios rim- 
JaitnimO dcmCSlHT tos studijos labai retos, nes joms reikia ir

TREMTIES Leidyklos išleistoji rašytojo mokslo, ir talento, ir laiko, o laikraščiuose 
R. Spalio apysaka GATVES BERNIUKO pesireiškiantieji paklodinėmis ir aukšto 
NUOTYKIAI jau turėtų būti pasiekusi stiliaus kritikomis žmonės greičiau ne ką 
įvairiose šalyse gyvenančius TREMTIES gera knygai ir mūsų literatūrai padaro, 
Bičiulius. Kadangi leidykla jaunimui iš- kiek stengiasi sudėti visą savo išmintį ir 
leido pirmąjį veikaiaą įdomu patirti, ypač išdėstyti ne visada perdaug patikintos sa< 
jaunojo skaitytojo nuomonė apie šį vei- vo evangelijas.
kalą. Knyga patiko, ar ne. Jei patiko, tai Mes jau nuo seno kritikos einame ypa- 
kodėl, o jei kas joje nepatiko — taip pat tingu keliu: pasiimsime eilėraščio eilutę ar 
nurodyti, kodėl nepatiko. Ryškesnieji atsi- prozos puslapį, tai iš to ištempsime ištisą 
■i i t i. _i..«Li. t rramnmnvTv t studiją, blusinėte išbhisinėsime, bet toje 

savo studijoje gal ne kartą būsime labai 
toli nuo paties reikalo. Nebent visas šitoks 
miglotas rašymas įstengs sudaryti įspūdį, 
kad štai gimė naujas genijus.

Argi negalėtume dirstelėti į Vakaras?
Čia beveik kiekvienas dienraštis ar sa

vaitraštis turi pastovius knygos recenzi
joms skyrius ar puslapius, bet ten niekas 
apie vieną knygą nerašo per kelis nume- 

. rius, neįgrista skaitytojui ir sau. Saikas, 
vengimas pamoklų — štai tų vakarietiškų
jų recenzijų didžioji dorybė.

Pvz., anglų savaitraštis „Observer" šiuo 
metu iš 10—12 puslapių vien tik knygų re
cenzijoms kas kartą skiria 2 puslapius (jei 
mūsiškiai savaitraščiai proporcingai šitiek 
vietos skirtų!), bet ten recenzijos apimtis 
yra maždaug nuo 20 iki 150 eilučių, labai 
retais atvejais daugiau. Suprantama, kad 
šitokios apimties recenzijoje kalbama tik 
tai, kas reikalinga, kad skaitytojas supras
tų, ką jis ras recenzuojamoje knygoje. Ši
tokias recenzijas malonu skaityti. Juk re
cenzento uždavinys ir yra pristatyti skai
tytojui knygą, o ne puslapių puslapiais 
miglotai įrodinėti knygos autoriaus ge
nialumą ar dėstyti savo išmanymą litera
tūros srityje.

dar pagiria ją ir patvirtina. Reikia pripažint, kad iš 
tikrųjų suprato, ką norėjo pasakyt Kuznickis.

— Ar žinot ką! Sapnavau šią naktį tą mašiną su 
kava. Tu man šitaip įstrik į smegenis! — priminė vir
šininkas.

— Atneškite dar silkės! — paliepė Kuznickis, pa
barškinęs į virtuvės duris ir apsimetęs, lyg viršininko 
žodžių neišgirdęs.

Kada jau išsipagiriojo, atsistojo Vakkanalijus Vziat
kovičius, padėkojo Kuznickiui už gražų pamylėjimą, 
žodžiais, kuriais stengėsi pabrėžt savo vertę, rimtumą 
ir maloningumą žemesniesiems, pažadėjo niekad neuž
miršt ir išvažiavo keliu, kokį buvo užsirėžęs.

Sugrįžo namo ir savo pačiai pasakė tik tiek:
— Pogoda Nenastjevna, Matviejevas sakė teisybę: 

tai patyriau dabar iš naujo, lankydamas raštines.
— Argi visas taip greit aplankei?
— Dar tik dvi, bet jau ir iš to gerai numanau...
Po kelių dienų Vakkanalijus Vziatkovičius vėl išsi

rengė lankyt valsčių. Šitoje antroje kelionėje pirmiau
sia susipažino su Žioplių Bayolskiu. Bavolskis nemokė
davo taip puikiai vaišint, kaip Pstrumskis arba Kuz
nickis, nors nesigailėdavo nei valgių, nei gėrimų: nebu
vo, mat, prie to linkęs. Bet užtat buvo linkęs prie kor
tų, lošdavo ir namie, ir išvažiavęs. Lošiant buvo ga
lima pastebėt, kad Bavolskis niekad nepritrūkdavo pi
nigų. Pralošdavo dešimtimis, šimtais ir visada užsimo
kėdavo, visada užtekdavo. O tai vis, mat, iš... 180 
rublių algos! Ypač daug pralošdavo, kada atsilanky
davo pas jį vyriausybė. Iš kur imdavo pinigų? Turėjo, 
matyt, galvą. Žinoma buvo, kad Bavolskis vaduodavo 
iš kariuomenės. Tą dalyką atlikdavo labai lengvai. Ga
vęs į raštinę popierius, kad tas ir tas iš jo valsčiaus 
grįžta iš kariuomenės, kaipo netinkantis, skubindavo 
pas grįžtančio tėvus ir sakydavo:

— Jeigu norite, tai aš jūsų sūnų išvaduosiu, tikrai iš
vaduosiu. Tiktai, žinoma, nemažai kainuos, bet ką daryt? 
To su mažu pinigu nepadarysi. Ir atminkite: apie to
kius dalykus — ša, nes viską galima pagadint: ir jums, 
ir man būtų! — baigdavo, paėmęs iš nudžiugusių tėvų 
pinigus.

Teisybė, netrukus sūnus grįždavo iš kariuomenės, ir 
kad jis pats kažin kaip aiškintų tėvams savo sugrįžimo 
priežastis, niekas jų neįtikintų.

sevo apskritį. Aplink, kiek tik užmatai, pilna žmonių. 
Vienas per kitą skubina prisiartini prie karietos ir į 
abi išskėstas jo rankas deda popierėlius, vienas tik 
šimtines. Iš galvos vežiko ima eit dūmai, karietos apa
čioje ima virt. Jis, viršininkas, žino, kad tai ne dūmai, 
o tik kavos garas, ir verda ne kas kita, tik kava. Jis 
žino, bet niekam to nesako ir tik džiaugiasi, kad žino. 
Štai, vežikas pavirto kaminu, o karieta pavirto mašina, 
pradėjo šnypšt ir greitai bėgt. Jam smagu greit va
žiuot, bet staiga viena ranka nukrito žemyn, ir ėmė 
slinkt iš jos šimtinės, o tuo tarpu baisu pajudint kitą 
ranką į pagelbą, nes ir čia pilna šimtinių. Jau, jau 
krinta šimtinės į bedugnes...

— Derži, derži, derži! — suriko per miegą Kruglo
durovas ir pašoko iš lovos su dideliu širdies plakimu.

— Kas čia? Kur aš? Kas aš? — klausia pats save, 
dairydamasis, aplinkui išsigandusiom akim ir negalė
damas nieko atsimint. Nors į pirmu du klausimu ne
rado atsakymo, bet nusiramino, atsakęs sau į trečią:

— Aš apskrities viršininkas, tas pats Vakkanalijus 
Vziatkovičius.

Kuznickis, išgirdęs viršininką baisiai šūkaujant, 
atėjo palinkėt labo ryto ir, paklausęs, ar gerai miego
jo, paprašė arbatos.

— Kodėl šiandien tokia sunki galva... — skun
dėsi atsikėlęs Kruglodurovas.

— Vakar, ponas, viršininke, turėjote pailsėt, — 
įspraudė, lyg niekur nieko, Kuznickis.

— Ee, pailsau! Nepailsau, tik, tur būt, pagirioju, ot 
kart

— Tam dalykui yra vaistas, jau žmonių nuo seno
vės išbandytas, — tarė šeimininkas, mostelėjęs galva 
pasisukusiai prie spintos tarnaitei.

— O gal vaistas nė nekenks? Ar šiaip, ar taip, jau 
šiandien raštinių nebelankysiu — sutingau. Suksiu per 
Kauną Nemunu, o paskui geležinkeliu ant namų. Raš
tines dar aplankysiu — nepabėgs.

Išsimetus kelis kartus, šeimininkas prakalbėjo švel
niai, lyg neišdrįsdamas:

— Ponas Pstrumskis turėjo ponui viršininkui iš
pasakot, kokia mūsų nuo seniai įvesta tvarka...

— žinau, žinau, — perkrito greit Kruglodurovas, 
tarytum parodydamas, kad viršininko pareigas supran
ta, vieką žino ir ne tik nesipriešina įvestai tvarkai, bet

— Šnekėk tu sau sveikas! Čia tik Bavolskio darbas! 
Kad ne jis, kažin kiek dar būtum valkiojęs „ružę“, — 
manydavo tėvas, nes įsakyta apie tai nekalbėt.

šnekėdavo vėl, kad Bavolskis, susitaręs su pašto 
viršininku, mokėdavo traukt gerą pelną iš laiškų ~su 
pinigais, prisiųstais kaimo žmoneliams iš Amerikos. IŠ 
kariuomenės pelnydavo šimtais, iš pašto dešimtimis. 
Apie kitokius uždarbio šaltinius žmonės nekalbėdavo, 
negalėdami visa ko patirt.

Per savaitę viršininkas atlankė visas valsčių rašti
nes. Nors niekur jam daugiau nebepriminė, kokia 
apskrityje „įvesta tvarka“, tad tuo ir nesirūpino, žino
damas, kad tvarkos apskrityje neišdrįs gadint nei vie
nas vaitas, nei vienas raštininkas.

Išskyrus Bavolskį, niekur valsčiuje nemokėjo priimt 
paskutiniuoju laiku savo viršininko. Nors ir pasiūly
davo, tai tokius paprastus dalykus, jog viršininkui net 
nepritikdavo jų ragaut, taigi „pasilsėt" ėmė lankytis 
pas kunigus ir su jais susipažint. Patyrė, kad kunigai 
švelnūs žmonės, moka svečią priimt, o ypač nesigaili 
vyno.

— Tur būt, dėl to, kad aš viršininkas, — manė Vak
kanalijus Vziatkovičius, gerdamas vyną: — kitam, ro
dos, vyno neduotų.

Nors vyno nesigailėjo, bet nė vienas kunigas neužsi
minė apie „įvestą tvarką". Viršininkas net paklausė 
vieną kunigą, kiek ima algos, tikėdamasis išgirst tą 
pat, ką nuo Pstrumskio.

— Tai kas toji mūsų alga! Menkutė.
Rodos, tik reikėjo pridėt: taigi tos algos nė nežiūri

me ir t. t. Bei nepridėjo. Tas dalykas viršininkui labai 
nepatiko.

Išsigėręs pusėtinai vyno ir lyg užsirūstinęs ant ku
nigų, užvažiavo pas Tauzintų kleboną, kurį žinojo esant 
labai turtingą — gulintį ant pinigų, anot žmonių pasa
kos. Klebonas, jau žmogus senas ir sunkus dėl neišpa
sakyto nutukimo, kažin ką rašė ir nė nepastebėjo visai 
įeinančio pas jį viršininko. Tik tada atsikreipė, kada 
Kruglodurovas suriko:

— Ar tai tu klebonas?
— Aš, — atsakė paklaustasis, keldamasis nuo kėdės 

ir atsiprašydamas.
— Ar tu žinai, kas aš? AŠ apskrities viršininkas! — 

suriko, negalėdamas sulaikyt piktumo Kruglodurovas.

— Tai, meldžiamas, ponas viršininke, prisėsk, būsi 
svečias, — tarė klebonas, nenumanydamas, kas čia 
darosi.

— Viršininkui įeinant, reikia atsistot! — riktelėjo 
Kruglodurovas, sukandęs dantis.

Klebonas atsipeikėjo ir, skaudžiai užgautas, atsi
liepė:

— Žinok, tamsta, kad šituose namuose šeimininkai 
aš, ir niekas neturi teisės mano namuose manęs 
skriaust! Reikalo su manimi neturi nė kokio. O jeigu 
atėjai ne į svečius, tik ant manęs rėkaut, tai, meldžia
masis, še lauk! — pasakė ir parodė duris.

Vakkanalijus Vziatkovičius, išgirdęs tokį netikėtu 
atsakymą, nežinojo nei ką sakyt, nei ką daryt. Nulei
dęs ausis išėjo, tik išeidamas pro duris pasakė žemų, 
perkoštu pro dantis balsu, bet taip, kad girdėtų kle
bonas:

— Aukso kiaulė!
Nuo to karto jau šito klebono kitaip nevadino.
Įsėdo į vežimą ir keliavo namo, supykęs iki pasku

tiniųjų, ypač ant Tauzintų klebono.
— Palaukite! Tai jūs šitaip elgiatės su vyriausybei 

— kalbėjo pats sau. — Negana, kad nė vienas neužsi
minėte apie „įvestą tvarką", dar drįstate prieš virši
ninką šitaip kalbėt! Maištadariai! Aukso kiaulės! — 
baigė šiek tiek luktelėjęs.

Išgaravus vynui, išgaravo ir rūstumas. Užmiršęs 
kunigus, Vakkanalijus Vziatkovičitts ėmė su visa atida 
kratinėt pirmo susipažinimo su savo apskričiu, pir
mųjų, kaip pats sakė, savo administratyvinių žingsnių 
pasekmes.

— Viskas klojasi ko geriausiai, — protavo beva
žiuodamas. — Apskrityje įvesta, matau, gera tvarka 
ir dargi nuo seniai, tai jau bus tvirta, h* jokių admi- 
nistratyvinių atmainų tame dalyke daryt nereikės 
Viršininką visur gerbia, o kai kur, matyt, net prisibijo, 
tai lengva bus administruot. Na, su aukso kiaulėmis. — 
čia negražiai susiraukė, — žinosiu, ką padaryt: tam ai 
viršininkas! O iš viso geriausiai tai pinigėliai. Bus jų 
Iki šiol, — lesaus nes rųęjid seuiepstnejj tote; — 
bus iki šioi! — tarė kaip garsiai, kad net vežikas atsi
grįžo-
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PASIKLAUSIUSVILNIAUS RADIJO
Lietuvos komunistai, diriguojami oku- aiškinama Stalino pasakytoji kalba ir t. t. 

panto, pastaruoju metu gavo progos naujai .. .................. “
propagandinei akcijai. Čia nebus minimi Jau praėjusiame TREMTIES numeryje 
nuolatiniai pasigyrimai apie pasiektus lai
mėjimus įvairiose ūkinio ir kultūrinio gy
venimo srityse, kurie paprastai partinės 
savikritikos rateliuose po kiek laiko būva 
paneigiami ta prasme, jog partijos šulai 
vis įžvelgia plano neišpildymą tiek įstai
gose, tiek kolchozuose. Spalio pradžioje 
Maskvoje įvykęs komunistų partijos kon
gresas Lietuvos komunistams davė progos 
naujiems žygiams į „liaudį“ su paskaito
mis, pranėsimais, aiškinimais. Tiek įstaigų 
valdininkai, tiek įmonių darbininkai, tiek 
Lietuvos buvusieji ūkininkai, šiandien 
suvaryti į kolchozus, pastaruoju metu, 
baigus darbą, šaukiami į susirinkimus 
kuriuose aiškinami komunistų kongreso 
Maskvoje nutarimai, reikalaują pakelti 
darbo našumą įvairiose srityse. Toliau

TREMTIES INFORMACIJA
Karinę prievolę attikusieji grįžta Amerikon

Paskutiniais metais visa eilė Amerikos 
lietuvių (tiek senosios kartos išeivių, tiek 
naujųjų imigrantų) Vokietijoje amerikie
čių kariuomenės daliniuose atliko karinę 
tarnybą. Kai kurie jų, baigę ištarnauti nu
statytą laiką, jau grįžta Amerikon. Tačiau 
dar nemaža palieka Vokietijoje. Paskuti
niu metu pora TREMTIES Bičiulių Ame
rikos lietuvių, atlikę karinę tarnybą išvy
ko Amerikon.

Teisė Vokietijoje gyventi — naujos rūšies 
skriningas.

Jau įvairiomis progomis TREMTIES 
skaitytojai buvo informuoti apie Vakarų 
Vokietijos vyriausybės patvarkymus nau
jų asmens dokumentų įsigijimo gauti rei
kalu. Gaunantieji vadinamąjį Svetimšalio 
Pasą taip pat privalo gauti leidimą Vokie
tijoje apsigyventi. Tasai leidimas atžymi
mas atitinkamu įrašu gautame asmens do
kumente. Tačiau norįs gauti tokį leidimą, 
pirmiausia turi pateikti informacijas ne tik 
apie save, kada į Vokietiją atvykęs, ku
riose vietovėse gyvenęs, bet taip pat su
teikti žinias apie tėvus (kur gyvena, jų 
adresas ir t. t.). Savaime aišku, kad žinių 
surinkimu apie gyvenvietes Vokietijoje 
siekiama patikrinti svetimšalio laikysena 
(ar nebus kur nors gyvendamas kuo nusi
kaltęs ir pn), tačiau reikalavimas suteikti 
žinias apie artimuosius, šiuo atveju tėvus, 
net ir tuo atveju, jei šie palikę anapus ge
ležinės uždangos — siekia toliau, negu ži
nių suteikimas apie save. Gali rastis, kas 
tokiomis žiniomis gali pradėti domėtis. 
Bendruomenės vadovybė šį reikalą aiškin
dama, berods, yra dariusi intervencijų ir 
JT Aukštojo Komisaro pabėgėlių reika
lams įstaigoje, tačiau iki šiol teigiamų re
zultatų nesimato.

Pusė milijono dolerių pabėgėlių reikalams
Šiais metais rugpjūčio mėnesį Fordas 

paskyrė 3 milijonas dolerių pabėgėlių rei
kalams. Tada eilė tautinių grupių pabėgė
lių centrų kreipėsi į Jungtinių Tautų ko
misarą pabėgėlių reikalams, kad numato
mi atskiroms tautybėms pinigai būtų ski
riami ne per tarptautines organizacijas, bet 
per tatutinių grupių atstovybes. PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba berods dėjo pa
stangų iš tų sumų gauti paramos Vasario 
16-sios gimnazijos statybai. Dabar Jungti
nių Tautų pabėgėlių reikalams komisaro 
Vokietijoje įstaiga informuoja, jog iš 3 mi
lijonų dolerių 500 000 (pusė milijono) yra 
skirta pabėgėlių iš anapus geležinės už
dangos paramai ir pervesti šešioms .tarp
tautinėms organizacijoms, kad jos savo 
nuožiūra tuos pinigus panaudotų pabėgė
lių reikalams, pirmoje eilėje tuos pinigus 
investuodami į jaunimui namų statybas, j 
išlaikymą įvairių kursų, kur pabėgėliai ga
lėtų įsigyti specialybes ir pn.

Gali patirti apie tautiečių likimą
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė yra 

surinkusi nemaža žinių apie eilės asmenų 
likimą iš Gelvonių valsč. (Ukmergės ap-

Paieškomas Edvardas Sadauskas ir Al
girdas . Kapturauskas. Žinantieji prašomi 
pranešti:

EI. Sonė Vaicekauskienė
Coopcrativa Islas del Ibicuy 
Via Canal san Fernando, 
Prov.: Entra-Rios

Argentina

Nutarta likviduoti viensėdijas Lietuvoje 

buvo užsiminta apie Sniečkaus komunistų 
partijos kongrese Maskvoje pasakytą kal
bą, kurioje pagal Kremliaus direktyvas iš
plūdo amerikiečius. Toliau Sniečkus savo 
kalboje iškreiptai nupasakojo gyvenimą 
Lietuvos laisvės laikais, plačiau apsistoda
mas ties „laimėjimais“ komunizmo pavė
syje. Kalbėdamas apie dabartinį metą pa
žymėjo, jog Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetas artimiausiu savo uždavi
niu laiko įgyvedinti nutarimą panaikinant 
viensėdžius, visus Lietuvos provincijos gy
ventojus perkeliant į kolchozinius kaimus.

Viensėdijų užsimotas panaikinimas, aiš
ku, susietas su komunistų pastanga kiek
vieną Lietuvos gyventoją laikyti griežtoje 
kontrolėje, kas yra sunkiau įvykdyti, jei 
žmonės gyventų viensėdijose.

skr.), Krosnos valsč. (Marijampolės apskr.) 
ir Lekėčių valsč. (Sakių apskr.). Žinios 
gaunamos šiuo adresu: Litauisches Zen- 
tralkomitee, Hannover-Kleefeld, Hegelstr.
6, Germany. ,

Teiraujantis savo artimųjų, reikia pri
dėti atsakymui 5 tarp, pašto kuponus, jei 
norima atsakymą gauti oro paštu.

TREMTIES Leidyklos ruošiamus išleisti 
Dr. Vinco Kudirkos Raštus (originalioji kū
ryba) iš anksto užsisakė, įmokėdami kny
gos kainą, nemaža tautiečių. Ypač šiltai at
siliepė Australijoje gyveną tautiečiai, per 
TREMTIES atstovą Mr. Povilą Lukošiūną 
iš anksto užsisakydami Didžiojo Lietuvio 
Dr. Vinco Kudirkos raštus. Jau užsisakė 70 
Australijoje gyvenančių tautiečių. Tai gra
ži talkos pradžia. Garbės prenumeratoriai 
eilės tvarka:

5.
6.

8.
9.

10.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1. B. P., Vokietija,
2. Al. Požėla, Vokietija,
3. J. Naujokaitis, USA,
4. N. Mielus, Vokietija, 
“ A. MariūnaS, Vokietija

Mr. Povilas Lukošiūnas, Australija, 
Mr. Aleksandras Danta, Australija, 
Mr. Algirdas Bieliūnas, Australija, 
Mr. Antanas Krausas, Australija, 
Mr. Pulgis Andriušis, Australija,

11. Mrs. Elena Reisonienė, Australija,
12. Mr. Vitalis Linkevičius, Australija,
13. Mr. Jurgis Ignatavičius, Australija,
14. Mr. Antanas Maželis, Australija,
15. Feliksas Dargužas, Australija,

Mr. Jonas Valys, Australija, 
Mr. Vytautas Sirutis, Australija. 
Mr. Antanas Ceičys, Australija, 
Mr. Jonas Rackevičius, Australija, 
Mr. Jonas Kalvaitis, Australija, 
Mr. Jonas Pyragius, Australija, 
Mr. Alb. Levickis, Australija, 

_ Mr. Ignas Taunys, Australija,
24. Mrs. Paulina Navaikaitė-Gavelienė,

Australija,
25. Mr. Jeronimas Zalenckas, Australija,
26. Mr. Feliksas Adamonis, Australija,
27. Mr. Petras Naujokaitis, Australija,
28. Mr. Antanas Rūkštelė, Australija,
29. Mrs. Adelė Viliūnienė, Australija,
30. Mr. Jonas Strankauskas, Australija,
31. Mr. Česlovas, Zamoiskis, Australija,

Mr. Bronius Lukavičius, Australija, 
Mr. Antanas Rickevičius, Australija, 
Mr. Vladas Raugevičius, Australija, 
Mr. Juozas Vebrys, Australija, 
Mr. Eugenijus, Kalibatas, Australija, 
Mr. Vaclovas Šimkus, Australija, 
Mr. Pranas Pusdešris, Australija,

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
69. Mr. Vytautas Vosylius, Australija,

Mr. Dr. Motiejus Šeštokas, Australija, 
Mr. Stasys Urnevičius, Australija, 
Mr. Pranas Satkus, Australija.
Mr. Vladas Davidavičius, Australija, 
Mr. Jonas Baukys, Australija, 
Mr. Juozas Binkevičius, Australija, 
Mr. Jonas Bagušauskas, Australija, 
Mr. Vladas Bagušauskas, Australija, 
Mr. Vilius Bernaitis, Australija, 
Mr. Kazys Bridžius, Australija,

50. Mr. Balys Dičiūnas, Australija,
51. Mr. Vacys Ilgūnas, Australija,
52. Mr. Bronius Jurgelionis, Australija,
53. Mrs. Stasė Jaunutienė, Australija,
54. Mr. Juozas Jasevičius, Australija,

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai
Prašo atsiliepti

Kas žinotų Itn. Jono Marčiukaičio da
bartinį adresą maloniai prašomas pranešti 
B. Arūnas, 395 Perth Ave., Toronto-Cana- 
da, arba šio laikraščio redakcijai.

Nubaudė lietuvio sovietams išdavėjus
Vokiečių laikraštis „Die Welt am Sonn

tag" pateikia informacijų apie Braun- 
schweige įvykusią bylą, kurios metu buvo 
teisiami du vokiečiai už lietuvio Urbanavi
čiaus išdavimą sovietams. Iš teismo eigos 
aiškėja, kad 1948 metais iš rytų Vokietijos 
Braunschweigan atvykęs tūlas Marschall 
ir perdavęs „sužadėtinės sveikinimus" lie
tuviui Urbanavičiui. Kalbamo lietuvio su
žadėtinė buvo likusi rytų Vokietijoje. To
liau Marschall pareiškęs, kad sužadėtinė 
laukianti ant zoninės sienos ir norinti Ur
banavičių pamatyti. Urbanavičius buvęs 
atsargus ir kreipęsis į savo darbdavį ir 
kartu draugą Sandig. Pastarasis sutikęs 
nuvykti pasienin ir aplankyti lietuvio su
žadėtinę. Išvyko kartu su Marschall. Pa
siekęs rytinės Vokietijos zoną Sandig bu
vo sovietų papirktas ir grįžęs Urbanavičiui 
pareiškė, kad jo sužadėtinė prie pat Va
karų Vokietijos, rytų Vokietijos zonos pa
krašty, gulinti susilaužiusi koją ir labai 
norinti Urbanavičių pamatyti, šiuo kart 
Urbanavičius, lydimas Sandig, vyko pasie
nin. Čia atvykstančių jau laukė Marschall, 
kuris lietuvį, abejojantį dėl žygio per sie
ną, primušė ir, pervilkęs rytų zonon, ati
davęs laukiantiems sovietų agentams. Il
gainiui šis lietuvio išdavimas pasiekė vo
kiečių teismo įstaigas. Šiais metais spalio 
mėnesį Braunschweige buvo sprendžiama 
Sandig ir Marschall byla. Abu pripažinti

TREMTIES ATSAKYMAI

Mr. V. Bylai, Anglijoje: antram pusme
čiui TREMČIAI prenumerata gauta. Adre
sas pakeistas.

Mr. V. Stundžiui, Anglijoje: Tamstos 
siųstoji prenumerata (iki 1952 m. pabaigos) 
gauta.

Mr. P. Čeponiui, Anglijoje: prenumerata 
II pusmečiui gauta.~Laikraštis siunčiamas 
nauju adresu.

Mr. V. Mamaičių!, Anglijoje: Tamstos 
siųstoji TREMTIES antrajam pusmečiui 
prenumerata gauta.

Mr. R. Bajoraičiui: Siųstoji prenumerata 
1952 ir 1953 m. gauta. Laikraštis, pradedant 
šiuo numeriu, siunčiamas nauju adresu.

Mr. J. Sabccklui, Australijoje: Tamstai 
TREMTIS siunčiama nauju adresu.

Mr. J. Kriščiūnui, Anglijoje: šiuo nume
riu pradedant Tamstai TREMTIS siunči
ama nauju adresu.

Garbės prenumeratoriai
56.
57.
58.
59.
60.

55. Mr. Stasys Jagutis, Australija, 
Mr. Povilas Kėželis, Australija, 
Bernardas Marmukonis, Australija, 
Mr. Antanas Morkūnas, Australija, 
Mr. Jonas Mockūnas, Australija, 
Mr. Liudas Martinkus, Australija,

61. Mr. Juozas Makulis, Australija,
62. Mr. Vincas Masiokas, Australija,
63. Mr. Rudolfas Puodžiūnas, Australija,
64. Mr. Vytautas Paškaukas, Australija,
65. Mr. Simas Povilaitis, Australija,
66. Mr. Kostas Pocius, Australija,
67. Mr. Bruno Pūkelis, Australija,

78.
79.

Susiaurintos teisės bendruomeninio gyve
nimo ardytojams

TREMTIES redakcija gavo platų Vene- 
zuelos lietuvių bendruomenės atstovų su
važiavimo, įvykusio Maracay mieste spalio 
18—19 dienomis, aprašymą, kurio dėl vie
tos stokos nėra įmanu ištisai atspaudinti. 
Pateikiama suvažiavimo aprašymo suglau
sta santrauką, bandant perteikti bent apy
pilnį jo vizdą. Suvažiavime dalyvavo (iš 
51 turėjusių teisę) 48 atstovai. Suvažia
vimą atidarė Venecuelos lietuvių bendruo
menės pirmininkas inž. Vladas Venckus.

Atstovų suvažiavimo metų Venecuelos 
lietuviams literatūros premijos mecena
tams buvo su autoriaus įrašais įteiktą Ra
šytojų Draugijos premijuota Pulgio An- 
driušio knyga. Šios knygos įteikta vietos 
vargo mokykloms ir bendruomeniniam gy
venimui atsidėjusiems asmenims.

Iš pirm. Venckaus pranešimo ryškėja, 
jog be literatūros premijos, Venecuelos lie
tuvių bendruomenė praėjusiais veiklos me
tais itin daug dėmesio kreipė ne tik į 
bendruomeninį darbą, bet dėjo pastangų 
Venecuelos vyriausybės dėmesį palenkti 
Lietuvos bylai. Sitais reikalais buvo lan
komasi Venecuelos prezidentūroje. Pra
vestos trys piniginės rinkliavos (Tautos 
Fondui, Vokietijoje ir Austrijoje paliku- 
siems lietuviams sušelpti ir Venecuelos 
Kultūros Fondui). Daryta žygių, kad Vene- 
cueloje būtų įsteigta Lietuvos garbės kon
sulo institucija.

Kreiptas dėmesys į lietuviškąją visuo
menę skaldančiai veikiančius reiškinius ir 
dėl to praėjusiais metais Venecuelos Lietu
vių Taryba šešių punktų priimtu pageida
vimu kreipėsi į Vliko narius, kad Vlikas 
duotų didesnį impulsą lietuvių vienybei 
siekti.

Šešiems mėnesiams praėjus po šito krei
pimosi į Vliko narius keli Venecuelos ben
druomenės nariai (Juozas Kukanauza, Al
gis Gineika, Juozas Šukys ir Juozas Za- 
vadzkas), iškraipydami faktus, pradėjo 
rinkti parašus, kaipo protesto ženklą prieš 
Venecuelos Tarybos vienbalsiai priimtus 
minėtus Vlikui pageidavimus. Kai viena
me susirinkime minėtiems asmenims ne
pavyko pravesti savo nuomonės, jie ėmėsi 
neleistinų priemonių bendruomenės susi
rinkimą išardyti. Venecuelos bendruome
nės garbės teismas minėtiems asmenims 
vieneriems metams suspendavo nario tei- 

kaltais už lietuvio Urbanavičiaus išdavimą 
ir nuteisti po trejus metus kalėti ir jiems 
atimtos pilietinės teisės.

Bendruomenėje
Aplankė stovyklą „Valka“

Spalio paskutinėmis dienomis tremtinių 
užsieniečių stovyklą „Valka“, esančią prie 
Nuernbergo, aplankė Jungtinių Amerikos 
Valstybių užsienio reikalų ministerijos pa
tarėjas pabėgėlių reikalams Mr. George L. 
Warren. Šia proga Mr. Warren spaudos at
stovams pareiškė, jog Vokietijoje esančios 
tremtinių stovyklos neturės būti neribotą 
laiką. Pabėgėlių įjungimas į vietos ūkinį 
gyvenimą esąs neleistinas. USA vyriausy
bė susirūpinusi, kad pabėgėliai, gyvenda
mi stovyklose, profesiniai pasiruoštų. De
dama pastangų, kad 1953 metais bent 
50 000 pabėgėlių būtų sudarytos sąlygos iš
emigruoti.

Nauja bendruomenės apylinkė.
Bad-Kreuznach. Čia privačiai mieste ir 

apylinkėse gyveną lietuviai susibūrė į ben
druomenės apylinkę, kuriai vadovauti iš
rinktas M. Maksvytis.

E. Simonaitis aplankė Memmlngeno 
stovyklą.

Mažosios Lietuvos Tarybos prezidiumo 
pirmininkas E. Simonaitis, einąs PLB Vo
kietijos Krašto Valdybos vicepirmininko 
pareigas, lapkričio pirmomis dienomis lan
kėsi Memmingeno stovykloje, kur aiškino 
bendruomeninius klausimus. Ta proga bu
vo sušauktas Memmingeno stovyklos lie
tuvių bendruomenės susirinkimas, kurio 
metu E. Simonaitis padarė pranešimą.

Pagerbti lietuviai partizanai
Kaiserslautern. Vėlinių proga Kaisers- 

lauteme esą lietuvių sargybų ir darbo da
liniai, vadovaudamiesi Vyr. Sielovados 
Tvarkytojo Tėvo Bematonio iškelta minti
mi, suruošė lietuvio partizano minėjimą. 
Buvo įrengtas partizano kapas. Iškilmės 
pradėtos pamaldomis, po kurių sekė minė
jimas su atitinkamai paruošta menine da
limi. Dr. K. Pemkus paruošė lietuviškų 
dainų ir poezijos montažą, kurio atlikime 
dalyvavo kuopos vyrai (Alvinskas, Olek- 
navičius, Pauliukevičius, Sirvydas, Stan
kevičius, Raslauskas, Rimkus, Rudys, 
Zailskas ir kt.).

Vėlinių dieną Kaiserslauterne esą kpt. 
Berento vadovaujamos kuopus vyrai pil
komis uniformomis aplankė vietos vokie
čių kapus ir pagerbė savo žuvusius tau
tiečius, kurių kapai išmėtyti įvairiose ša
lyse. Buvo pašventinti 4 lietuvių kapai 
(Bartaškos, Budrio, Ciuro, Radušio), supil
ti Kaiserslautern kapinėse.

68. Mr. Vincas Pipiras, Australija,
69. Mr. Aloyzas Paliulis, Australija,
70. Mr. Juozas Riauba, Australija,
71. Mr. Mečys Rudzenskas, Australija,
72. Mr. Juozas Sabeckis, Australija,
73. Mr. Antanas Serelis, Australija,
74. Mr. Aleksandras Salūga, Australija, 

Mr. Adolfas Vaitėkinas, Australija, 
Mr. B. Jacikevičius, USA, 
Miss Aldona ir Aniceta Cvirkaltės, 
USA, 
Mr. Bronys Raila, USA, 
Tėvas Konstantinas, Vokietija 

75.
76.
77.

sės. Garbės teismo suspenduotieji bandė 
paveikti bendruomenės suvažiavimo atsto
vus, bet ir čia nerado pritarimo, kadangi 
jų elgesys pripažintas neteisėtu, ardančiu 
bendruomeninį sugyvenimą. Suvažiavimo 
atstovų buvo pareikšta, jog kiekvieno ben
druomenės nario pareiga boti jį saistančių 
nuostatų ir mokėti derintis su daugumos 
valia.

Nors suvažiavimas atskira rezoliucija ir 
už atliktus darbus padėka pirm. inž. VI. 
Venckui išreiškė pritarimą buvusios Cen
tro Valdybos atliktiems darbams, tačiau 
geriausias teigiamas atliktų darbų įverti
nimas yra tretiems metams Venecuelos 
Lietuvių Bendruomenės pirmininko parei
goms perrinkimas inž. VI. Venckaus.

Tremties
JAV

Mr.

Mr. M. Zablockas,
3322 SoHalsted St.,
Chicago 8, III,

USA
W. Stuogis

1037 Darrow Ave,

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

Mr. B. Jacikevičius 
c/o „Pašvaistė“

560 Grant A ve., ___  _ , _______„„___ ______
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 leidinius.

Mr. Jonas C ė s n a 
212—E. Illinois Avė, 
St. Charles, III.

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

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

Keliais 
sakiniais

Kas 9 sekundės Vokietijoje pagausėja 
vienu invalidu. Ne tik Amerikoje, bet ir 
Vakarų Vokietijoje pastaruoju metu vis 
daugiau gausėja nelaimingi atsikimai susi
siekimo srityje. Statistika rodo, jog dėl ne
atsargaus važiavimo mašinomis Vakarų 
Vokietijoje kas 9 sekundės pagausėję vie
nu invalidu. Kas šešios valandos vienas 
žmogus žūsta susisiekimo nelaimėse. Kad 
užkirtus kelią nelaimėms susisiekimo sri
tyje arba bent kiek jas sumažinus, numa
toma priimti naują įstatymą kuriame nu
matomos didelės bausmės neatsargiems 
mašinų vairuotojams. Šiuo metu Vakarų 
Vokietijoje yra apie 3 milijonai motorizuo
tų priemonių ir jų skaičius nuolat didėja.

Pavojus netekti vandens. Civilizuotame 
pasaulyje metai po metų mažėja kiekiai 
vartojimui tinkamo vandens. Staigus įmo
nių plitimas ir jų sunaudoto vandens 
eibe ir kitų atmatų patekimas į upes pa
lengva užnuodija vandenis. Pavyzdžiui 
Vokietijoje, apskaičiuojama, jei nebus im
tasi atsargumo priemonių, po 80 metų ga
lima visai netekti tyro vandens. Jau šiuo 
metu Reino vanduo esąs apnuodytas. Ta
tai nustatė Olandijos įstaigos (Olandijon 
įtekąs Reino vanduo sukėlęs įvairių ligų) 
ir dabar iš Vakarų Vokietijos vyriausybės 
reikalaujama sumokėti 800 milijonų mar
kių. Kas metai Vokietijos vandenyse nyk
sta žuvys tik dėl to, kad vanduo vis dau
giau užkrečiamas. Dėl to keliamas klausi
mas įrengti daugiau stočių vandeniui va
lyti, taip pat užkirsti kelią iš įvairių įmo
nių sunaudotam vandeniui bei kitoms at
matoms tiesiogiai patekti į gėlus vandenis.

Amerika reikalauja Sovietų Sąjungą 
grąžinti 186 laivus. Buvusio karo metais 
Jungtinės Amerikos Valstybės Sovietų Są
jungai tiekė įvairios paramos. Be įvairių 
rūšių ginklų tankų, autovežimių, kariams 
aprangos ir maisto, Maskva iš Amerikos 
gavo visą eilę laivų (per 600) pagal nuo
mos bei paskolos susitarimus. Pasibaigus 
karui sovietai privalėjo tuos laivus grą
žinti, bei už jų dalį sumokėti. Tačiau iki 
šiol, nežiūrint JAV pakartotinų įspėjimų, 
Maskva negrąžino reikalaujamų laivų. 
Lapkričio pradžioje JAV Maskvai įteikė 
notą dėl grąžinimo 186 amerikiečių laivų, 
kuriuos savu laiku Maskva žadėjo grąžinti 
ir nutilo.

Brangus rinkimai. Lapkričio 4 dieną 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse įvykusieji 
prezidento rinkimai buvo ne tik gausiausi 
balsuotojų skaičiumi, bet ir išlaidomis. 
Ketvirtį metų trukusi priešrinkiminė ak
cija iš abiejų partijų (respublikininkų ir 
demokratų) pareikalavo didžiulių išlaidų. 
Rinkiminei propagandai esą išleista 80 mi
lijonų dolerių (kitų teigimu — 140 milijo
nų dolerių). Žinoma, tie pinigai paliko 
krašte, tik įvyko didesnis kapitalo judėji
mas, davęs progos vieniems gerai uždirbti, 
kitiems išleisti, tačiau pati valstybė iš to 
ne tik neturėjo nuostolių, bet dargi dau
giau uždirbo, gaudama mokesčius iš asme
nų, rinkiminės akcijos metu dariusių vie
nokią ar kitokią apyvartą.

Vėžio ligos sukėlėjai svieste? Jau keliais 
atvejais vokiečių kai kurioje spaudoje pa
sirodė informacijų, jog esą sviestan deda
ma dažų, kurie, tik dabar aiškėja, yra vie
ni iš vėžio ligos sukėlėjų. Tatai esą, nusta
tyta darant bandymus su žiurkėmis.

Suimtas Himlerio patikėtinis. Buvusio 
karo metais Italijoje vokiečio slaptosios 
žvalgybos viršininko Himlerio svarbiausiu 
patikėtiniu buvo SS generolas Dr. Doll- 
mann, kuris paskutinėmis karo dienomis 
slaptai Šveicarijoje kalbėjosi su britų ir 
amerikiečių diplomatinės tarnybos žmonė
mis dėl kapituliacijos sąlygų. Vėliau dingęs 
bežinios. Tik šių metų spalio vidury neti
kėtai buvo suimtas Frankfurte. Dollmannas 
kita pavarde atvyko iš Ispanijos Hitlei- 
rio brangenybių likimo aiškinti. Jis spėjęs 
vietovę, kur Alpėse paskutinėmis dienomis 
buvę paslėpta 20 lagaminų, prikrautų 
aukso, kitų brangenybių, gi keturiuose la
gaminuose buvę sudėti dokumentai Vokie
tijos slaptų susitarimų su Maskva. Doll- 
mann manąs, kad kartais (kadangi apie 
paslėptus lagaminus žinojo keli karininkai) 
visa jau gali būti sovietų rankose. Tačiau 
jei dar nebūtų iki šiol į jų rankas visa pa
tekę — būtina gelbėti tas vertybes. Atvy
kėlis nubaustas 2 mėn. kalėjimo, gi pran
cūzų laikraštis „Samedi Soir“ spalio 11 lai
doje skelbia, jog amerikiečiams pasisekę 
vieną dėžę su Hitlerio vertybėmis atrasti, 
kurioje rasta 50 kg aukso, 2 milijonai do
lerių ir kitų verybių.

atstovybės
Sr. L. Kančauskas

Calle Paso de Burgos 1783, 
Avellaneda, Buenos Aires.

Belgijoje:
Mr. Br. Poškevičius

87 Rue Vertbois Montegnee, 
Liez — Liege

Brazilijoje:
Sr. St. Jaseliūnas,

Av. Churchill 94-11® 8/1.110
Rio de Janeiro, BrasiL

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

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