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Stomomis temomis
Vienerius metus 

haiijianl, naujuosius 
pradedant

Užversdami šių metų lapą įžiangiame į 
devintuosius benamiškumo metus. Jei lais
vą gyvenimą vedančiose tautose yra žmonių 
įprasta kiekvienerius metus baigti susimą
stymu apie atliktus darbus ir naujuosius 
pradėti naujais pasiryžimais, tai mums 
šiandien toks susimąstymas tampa dar pri- 
valomesnis. Laisvajame pasaulyje išsisklai
džiusius lietuvius gyvenamasis metas pa- 
reigoja dideliems uždaviniams. Nuo tų už
davinių vienokio ar kitokio atlikimo daug 
priklausys Lietuvos ir lietuvybės likimas.

Dažnais atvejais savų tarpe pasigirsta , 
samprotavimų, jog Lietuvos likimas šian
dien yra vien didžiųjų rankose ir kad mes — 
kaip benorėtume savo kraštui gero — esa
momis sąlygomis negalime nei palengvinti 
pavergtose sodybose palikusių tautiečių pa
dėties, nei pagreitinti Lietuvos išlaisvinimo. 
Situose samprotavimuose tėra tik dalis tie
sos. Aišku, kad vieni savo negausiomis pa
jėgomis negalėtume pasukti istorijos rato. 
Bet gi šitaip manant neužmirština visa eilė 
Lietuvai tiesiog gyvybinio ir likiminio po
būdžio klausimų, kurių išsprendimas tėra 
tik mūsų vienų rankose.

Liklminė lietuvybės 
problemų

Krašte vykstant didžiajam lietuvių naiki
nimui, laisvajame pasaulyje esą lietuviai 
susiduria taip pat su dideliais pavojais. Nu
tautėjimo šmėkla, ypač svečiose šalyse 
augančiam jaunimui, jautama visu ryšku
mu. Jei čia nebus parodyta reikiamo bu
drumo — gali atsitikti taip, jog ne tik Sibi
ro taigos taps lietuvių kapais, bet ir gyve
nimas benamiškume. Su kiekvieno lietuvio 
netekimu mūsų negausios jėgos sekte senka. 
Ir čia — lietuvybės išlikimo ir išlaikymo 
klausime — mums negali padėti jokios pa
saulio jėgos. Kas gali būti padaryta — tai 
tik savomis jėgomis.

Atsižvelgiant į pavojus lietuvybei sve
čiose šalyse, būtinas savų jėgų apjungimas. 
Pavieniui išsklidus yra daugiau pavojaus 
nuskęsti svetimoje aplinkoje ypač priau
gančiąja! kartai. Ne kiekvieni tėvai turi lai
ko, jėgų ir priemonių savo vaikuose diegti 
lietuvybės daigus. Labai dažnais atvejais 
jiems reikalinga visuomeninė parama. Or
ganizaciniu keliu steigiamos šeštadie
ninės, sekmadieninės, šventadieninės bei 
Vargo Mokyklos — jose mokymą lituanisti
nių dalykų pastačius reikiamoje aukštumo
je — gali atlikti didelius uždavinius lietu
vybės išlaikymo tarnyboje. Tokių mokyklų 
organizavimas tėra galimas bendruomeni
niu keliu.

Šia linkme jau pradedama eiti. VLIKo 
, pastogėje gimusi Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės idėja, M. Krupavičiaus dzūkiško 
atkaklumo pasėkoje šiandien jau yra tapusi 
realybe. Veik visose šalyse, kur tik esama 
lietuvių, buriamasi Pasaulio Lietuvių Ben
druomenėm 1952 metais bendruomenės or
ganizacinis darbas pradėtas ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Įvairiose šalyse iš- 
sklidusiems lietuviams susibūrus į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, mūsų jėgos žymiai 
sustiprės, jei tik pati organizacija įgaus rei
kiamą linkmę, pačiu svarbiausiu uždaviniu 
laikydama lietuvybės išsaugojimą. Šio di
džiojo organizacinio kelio pradžia sunki 
Neapseita be klaidų. Kai kur perdedamas 
dėmesys tautinio solidarumo mokesčių iš
rinkimui, nepakankamai vertinant ugdo
muosius bendruomenės uždavinius. Tačiau 
tikėtina, kad netolimoje ateityje bus pada
rytas posūkis tiesian kelin, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė galėtų atlikti jai už
dedamus uždavinius, kurių pačiu svarbiuo
ju yra lietuvybės išlaikymas.

Solidarumui nykslanl
Kad likiminiai uždaviniai tremtiniškoje 

pastogėje būtų atlikti reikiamoje aukštu
moje, viena iš svarbiausių sąlygų bus tar
pusavio susipratimas. Su viršum prieš 60 
metų Didysis Lietuvis Dr. Vincas Kudirka 
rašė, jog reikia žinoti, kur lietuvio džiaugia
masi, kur jo liūdima, kad būtų galima ir 
džiaugsmu ir vargu pasidalinti, kad būtų 
paprašyta iš tų, kurie daugiau turi, ir su
šelpti tie. kurie šalpos reikalingi.

Savo bendruomenėje tik tuo atveju rasis 
pilnutinė savitarpio šilima, kai bus gebama 
vienas kitą suprasti ir atjausti. Tremtiniško 
gyvenimo aplinkoje itin ryški ir nevienoda 
mūsų tautiečių būklė. Vieni, turėję laimės 
emigruoti į geresnių atlyginimų šalis, pa
lyginti per trumpą laiką spėjo daugiau negu 
pakenčiamai įsikurti, gi kiti priversti palik
ti skurdžiame stovykliniame gyvenime. Ne
galima būtų nusiskųsti stoka dosnumo sa
vųjų tarpe. Tiek senieji lietuviai išeiviai, 
tiek naujieji imgrantai daug prisideda prie

Ginklaiimąsis taikos labui
1952 metais laisvasis pasaulis pavergtuo

sius mitino tais pačiais išlaisvinimo paža
dais, kurie atitinkamomis progomis jau bu
vo kartojami ankstesniais metais. Metų bū
vyje bandyta visa eilė priemonių Korėjoje 
baigti konfliktą, tačiau ir ten tebevyksta 
mūšiai. Maskva ir toliau nenuolaidi visais 
klausimais, kur nepraeina jos siūlymai. Ne 
tik kad nepasisekė ir Jungtinėse Tautose 
surasti formulę Korėjos konfliktui išspręs
ti, bet įvairiose pasaulio vietose vis daugiau 
randasi nerimo židinių, gaunančių palaimi
nimą iš Maskvos. Indokinijoje komunistų 
sukilėliai laiko pririšę stiprias prancūzų 
karines pajėgas. Afrikoje vis didėja juo
dojo pasaulio keliami nerimai.

„Taikos“ metu vienur vyksta karai, vadi
nami švelninančiais „konfliktų“ vardais, ki
tur kiekvienu metu gali įsižiebti nauji 
„konfliktai“, kurie gali nemažiau pareika
lauti aukų, negu buvusieji karai.

Tačiau kalbos apie taikos įgyvendinimą 
be karo ir toliau kartojamos. Ir naujai iš
rinktasis Jungtinių Amerikos valstybių 
prezidentas Eisenhoveris, kuris pradės eiti 
pareigas 1953 metais sausio 20 d., amerikie
čių tautai ir pasauliui išdavė pasižadėjimą 
pasieksiąs taikos be karo. Ir po apsilanky
mo Korėjoje nieko naujesnio nepasakė, iš
skyrus tai, kad laisvųjų pareiga saugoti 
laisvę.

Ginklavimasis taikos labui. Jei vieši pa
reiškimai apie pastangas siekti/takos be ka
ro gal kai keno būti sutikti su tam tikru 
abejingumu, tai „taikos laimėjimui be ka
ro" ginklavimasis, ypač laukiančiuose lais
vės, gali sukelti daugiau įtikinančių vilčių 
Pagrečiui raminaniįių pareiškimų apie pa
stangas atitolinti karo pavojų, ginklavimui
si teikiama vis daugiau dėmesio. Tačiau ir 
čia 1952 metų būvyje neįgyvendinti numa- 

vargo mažinimo sunkesnėse sąlygose pali
kusiųjų. Aukų vajų metu aukoja šalpos or
ganizacijoms, nuolatiniais siuntiniais lanko 
artimuosius bei pažįstamus, negalėjusius 
atsipalaiduoti stovykliniu gyvenimu.

Nežiūrint savųjų dosnumo vis daugiau 
pasigirsta pasisakymų dėl reikalo šalpos 
darbą centralizuoti. BALFo pirmininkas 
Amerikos spaudoje vėl kelia šalpos centra
lizavimo mintį, iššauktą spaudoje (Ameri
kos) pasirodžiusių šelptinųjų asmenų sąra
šų. Esą, pakrikai vykdant šalpos darbą pasi
taiko, kad vieni neapsigina siuntų, gi kiti 
veik nieko negauna, nes ir BALFo siuntų 
paskirstymo metu dažnai atkakliausiais šal
pos reikalautojais pasirodo kaip tik tie, ku
riems siuntos kasdienis reiškinys Negalimi 
būtų neigti šituose samprotavimuose stoką 
tiesos. Nepaslaptis, kad kai kam visuotinu 
mastu vykdomas aukų medžiojimas tapo lyg 
ir stovykliniame gyvenime įgyta profesija 
Tėvo Bernatonio paskelbtuose sąrašuose at
žymėta asmenų, gaunančių visai pakenčia
mas pastovias pajamas, kiti pastoviai ir 
dosniai remiami išemigravusiųjų šeimos 
narių.

Auka yra laisvo apsisprendimo išdava. 
Gal ir nebūtų prasminga apie tai kalbėti, jei 
iš tiesų šalpa (organizaciniu ar privačios 
iniciatyvos keliu) apyvienodžiai pasiektų 
visus jos reikalingus. To iki šiol toli gražu 
dar nėra. Pasitaiko asmenų, dėl kurių ty
lumo labai retai kas jiems atitenka. Tasai 
nelygumas nepalieka be tam tikrų atgarsių. 
Tatai yra aiški paraiška stokos solidarumo 
gaunama išmalda besidalinančių tarpe. Iš 
kitos pusės atskirų asmenų akcija šaipos 
reikalu yra paraiška šalpos organizac’jų 
(šiuo atveju BALFo) atliekamo darbo nepa
kankamumo.

Pasitaiką nelygumai šalpos srityje ben
druomeniniame gyvenime nepalieka be tam 
tikrų nuosėdų. Pasireiškiąs nebojimas dau
giau šalpos reikalingo dažnai didesnių tel
kinių bendruomenėse baigiasi tarpusavio 
nesantarmėmis. Jas lydi kiti nesutarimai 
ardą bendruomeninius pamatus. Praradi
mas solidarumo jausmo pagrečiui lydimas 
stokos vieningumo, kuris tremtiniškame 
gyvenime turėtų būti pačiu svarbiuoju 
ramsčiu.

Metų sąvartoje kaip tik susimąstytina 
apie visa tai, kas tremtiniškan gyveniman 
įneša nedarnos, kad laiku paieškojus kelių, 
kurie didintų tarpusavio šilimą, ugdytų tiek 
vieni kitų supratimą, tiek susipratimą. Tik 
visapusiškoje santarmėje stiprės jėgos, ku
rių dabar reikia ir ateityje dar daugiau rei
kės.

Laisvasis pasaulis 
ir Lietuva

Laisvasis pasaulis gyvena savais rūpes
čiais. Buvusiojo karo metais didžiųjų mestų 
laisvės pažadų pasėkoje sovietinės agresijos

be karo
lytieji užsimojimai. Atlanto Pakto europi
nės valstybės vis suranda pasiteisinimų dėl 
netesėjimo duotų įsipareigojimų. Vakarų 
•Europoje karinės pajėgos pastarųjų metų 
būvyje žymiai sustiprėjusfos, pareiškiama, 
bet dar nepakankamos būtų gynybai. Kas 
šiais metais nebuvę padaryta, tatai su kau
pu būsią įvykdyta ateinančiais metais ...

Tikimasi Vokietijos apginklavimo. 1952 
metų vasarą pasirašyta sutartis, kurią Va
karų Vokietijos vyriausybei patvirtinus 
Vokietija gaus pilnateisiškumą (su tam ti
krais apribojimais), tačiau tuo pačiu bus 
įpareigota, reikalui kilus, duoti jėgų savo 
valstybiniam gyvenimui ginti. Po ilgų kal
bų ir aštrių diskusijų Vakarų Vokietijos 
parlamentas 1952 metų pabaigoje pagaliau 
antruoju skaitymu patvirtino susitarimus. 
Belieka patvirtinti trečiuoju skaitymu. Sti
pri opozicija, vadovaujama Vokietijos so
cialdemokratų ir remiama komunistų, prie
šinga minėtosios sutarties tvirtinimui. Vąš
karų Vokietijos vyriausybės atstovai sako, 
kas yra prieš vokiečių apginklavimą — tas 
atlieka Maskvai pasitarnavimą, nes ir ji 
daro visa, kad Vokietija nebūtų apginkluo
ta. Gi vokiečių opozicija teigia, kad sudary
toji sutartis reikalinga keisti.

Pažadai pavergtiesiems. Mūsų senolių iš
mintis sako, kad skęstąs griebiasi ir už 
šiaudo ar skustuvo, kad tik išgelbėtų savo 
gyvybę. Mūsų kaimynai latviai savo spau
doje džiaugiasi jų atstovui Eisenhoverio 
pareiškimu, kad Baltijos šalims Jungtiniu 
Amerikos Valstybių dėmesys nė kiek nesu
mažėjo ir jų laisvės klausimas yra viename 
iš pirmųjų planų... Tai bene bus vienas iš 
naujausios datos raminimų, kuriais 'įvai
riomis progomis ir anksčiau buvo bandoma 
stiprinti beprarandamas pavergtųjų viltis.

Pavargstančio neviltyje raminimas taip 
pat yra viena iš paguodų.

pavergtų tautų klausimas tiek susilaukia 
dėmesio, kiek gebama jin atkreipti laisvųjų 
dėmesį. Reikia kantriai ir atsidėjus varstyti 
įvairių šalių įtakingų asmenų bei įstaigų 
duris, kurios dar ir dabar neretai būva už
trenkiamos, kad įvairiomis progomis iškė
lus pavergtųjų klausimą. Jei paskutiniais 
metais vis daugiau ir daugiau didžiojoje 
spaudoje pasirodo informacijų Dtetuvos 
klausimu, tai čia nėra vien tik kitėjančios 
politikos pasėka. Reikėjo daug pastangų ir 
iš mūsų pusės. Eita įvairiais keliais, diplo
matiniu, organizaciniu, kad kiekviena gali
ma proga būtų išnaudota Lietuvos bylos 
priminimui. Reikėjo Lietuvos klausimu pa
ruošti medžiagos, kad svetimoji spauda ja 
galėtų pasinaudoti. Ateityje šia linkme dar
bas ne tik kad nemažės, bet dar gausės Rei
kės daugiau ir daugiau įtempti jėgas. Pa
vienė veikla šia linkme taip pat gali daug 
teigiamo padaryti, tačiau organizacinis ke
lias kiekvienu atveju gali būti sėkminges
nis. Kai svetimieji pajus kad nesama pa
krikimo, kad organizuotai rūpinamasi savo 
krašto likiminiais reikalais — kiekvienu at
veju pastangų pasėkos bus žymesnės Tad 
ir ši aplinkybė skatina laisvajame pasaulyje 
likimo išsklaidytus lietuvius tampriau bur- 
tįs draugėn.

Savosios politikos 
baruose

Atsižvelgiant į esamą mūsų benamišku 
mą, atrodo, jėgų suderinimas Lietuvos by
los kėlimui turėtų būti pačiu vyriausiu už
daviniu. Tačiau toli gražu taip nėra. Tatai 
galėjo dažna proga įsitikinti kiekvienas, ste
bįs savąjį gyvenimą. Praėjusiais metais kai 
kurių asmenų partinė politika buvo pasta
tyta aukščiau bendrų lietuviškų reikalų ir 
įie triukšmingai pasitraukė iš darbo gretų.

Pasitaikančios nesantarmės nepalieka be 
atgarsio lietuviškoje visuomenėje, kurios 
didelė didžiuma nieko kito nenori, kaip su

TREMTIS sveikina
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proga tautiečius, likimo išblaškytus įvairiose šalyse. Taip pat dėkoja už gautus 
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Ne viskas pasakoma, kas manoma. Maža 
yra tikinčių ryškesniu Jungtiniu Amerikos 
Valstybių užsienio politikoje posūkiu val
džią perėmus Eisenhoveriui. Tačiai aišku, 
kad esama padėtis neleis Amerikai nusi
gręžti savin, kaip kad buvo padaryta po 
Pirmojo Pasaulinio Karo. Prie dabartinės 
pažangos technikoje nuotoliai jau matuo
jami ne atstumais, bet kelią atliekaųčio 
lėktuvo laiku. Tai viena.

Antra: — ar laisvojo pasaulio stiprus apsi
ginklavimas gali būti lemiančiu veiksniu 
priversti Maskvą ne tik atsisakyti savo 
agresinių užmačių, bet dargi ją priversti 
skaitytis su kiekvienam žmogui ir tautai 
privalančiais laisvės principais? Iš tolo 
žiūrint, ypač mažiau ar visai nepažįstan
tiems sovietinės tikrovės, šitokia „taikos 
laimėjimo be karo“ koncepcija gali atro
dyti patraukliai. Tik vargu ji gali susilaukti 
įtikinčių šalininkų tų tarpe, kurie su bol
ševizmu susipažino ne iš knygų

Trečia: — ne visi vieši pareiškimai laiky
tini tikru pinigu. Šiandien madinga kalbėti 
apie taiką, jos siekimą taikiomis priemonė
mis. Taip kalba ir Maskva. O pagrečiui 
ginkluojasi. Politika nustotų savo vardo, jei 
ji neturėtų paslapčių. Ta^ pats su ginklais. 
Amerikiečiai išprogdino Vandens-Bombą. 
Tačiau niekas nežino apie jos veikimą. Su
degusi, o gal nuskendusi sala, kur vykęs 
sprogimas. Tai ir viskas. Filmose ’ rodomi 
atominės artilerijos sprogimai, bet ne jų pa
dariniai. Niekas, tur būt, nežino ir Krem
liaus visų apsiginklavimo paslapčių.

Sitų milžiniškų karinių pasirengimų fone 
kalbama apie taikos pasauly įgyvenimą be 
karo. Su šitais pažadais baigiami dar vie- 
nąri metai ir peržengiamu Naujųjų slenk
stis. Pavergtiesiems ne tiek domina pats 
kelias taikon, kiek pa.tj laisvė, kurios labui 
kalami ginklai.

siklausymo, atidedant į šalį tiek grupinius, 
tiek asmeniškus“ išroka vintus. Ne laikas už
siiminėti tarpusavyje derybomis arba ieš
koti grupinių lygsvarų saviems namams 
liepsnojant.

Tačiau tikėtina, kad kaip nieko šiame pa
saulyje nėra amžino, taip gal nebus nesan- 
tarmių kartojimosi nuolatinumas

Svarbioji lietuvybės 
atrama

Dėl mūsų didžiojo išsiblaškymo ir di 
džiausiu pastangų pasėkoje, kad ir visiems 
laisvajame pasaulyje esantiems lietuviams 
įsijungus Pasaulio Lietuvių Bendruomenėn, 
niekada nebus įmanu visur įsteigti bent pa
galbines mokyklas svetur augančioje kar
toje skiepyti lietuvybės daigus Yra užu- 
kerčių, kuriose įsikūrus viena ar kelios, 
gerokai viena nuo kitos nutolusios lietuvių 
Šeimos. Tokiose užukertėse stigs ir jėgų ir 
galimybių įsteigti kad ir Vargo Mokyklą. 
Toli nuo didžiųjų lietuvių Kolonijų įsikūru
sius tautiečius tegalima pasiekti tik su lietu
viška spauda. Jei laisvės metais spaudai 
buvo uždedami dideli uždaviniai, tai šian
dien, esant benamiškume, lietuviškosios 
spaudos uždaviniai žymiai didesni. Nors lie
tuviškosios spaudos esamomis sąlygomis 
būklė gana sunki, tačiau jos misijos didu
mas pareigoja dėti visas galimas pastangas 
ne tik kad ją išlaikyti, bet vis daugiau sti
printi. Ypač puoselėtinas lietuviškosios 
knygos leidimas. Nežiūrint sąlygų sunku
mo, 1952 metais lietuviškų knygų, atrodo, 
bus išleista bene žymiai daugiau, negu vie- 
neriais metais anksčiau. Palyginus laisva
jame pasaulyje gyvenančių lietuvių skaičių, 
leidžiamų knygų tiražas mažas Tatai ro
diklis, kad pačia knyga domėjimasis nėra 
pakankamas. Jei sudėjus visų pastaraisiais 
metais (1952) išleistų lietuviškų knygų ben
drą tiražą, ir jei kiekviena lietuvių šeima 
per metus tebūtų pirkusi tik iš viso vieną 
knygą, išleistų knygų nebūtų pakakę bent

VEIKLA
♦ Kalbėjosi veiklos suderinimo klausi

mais. ELTOS informacijos 24 Nr. pateikia 
komunikatą apie įvykusį pasitarimą 
Lietuvos Diplomatijos Šefo min. St. Lozo
raičio su VLIKo pirmininku M. Krupavi
čium. Komunikate sakoma, jog pasitarimai 
vykę savit&pio susipratimo dvasia ir visų 
noru rasti tinkamus sprendimus aktualiems 
klausimams spręsti. Kai kuriems klausi
mams išspręsti min. Lozoraitis atsiklaus 
Lietuvos pasiuntinių nuomonės. VLIKo pir
mininko ir Lietuvos Diplomatijos Šefo 
veiklos suderinimo klausimais pasitarimai 
vyksią ir toliau.

♦ Aiškinamas Lietuvos atstovavimo Vo
kietijoje klausimas. 1952 metais Lietuvos 
Diplomatijos Šefas min. St. Lozoraitis ke
lis kartus lankėsi Vakarų Vokietijos vy
riausybėje ir aiškino Lietuvos diplomati
nės tarnybos Vokietijoje atstatymo klausi
mus. Paskutinį kartą min. Lozoraitis lan
kėsi 1952 lapkričio mėnesį. Vokiečių vy
riausybėje nusistatymas Lietuvos klausimu 
yra aiškus, atitinkąs didžiųjų Vakarų 
valstybių laikyseną. Apsilankymų metu 
ryškinamas Lietuvos diplomatinės tarny
bos Vokietijoje klausimas.

♦ Naujas mažalietuvių atstovas VLIKo 
Vykdomojoje Taryboje. M. Brakui išemi
gravus, VLIKo Vykdomojoje Taryboje (pa
gal 1951 metų susitarimą) Mažosios Lietu
vos Tarybą atstovaudamas M. Gelžinis pra
dėjo eiti Informacijos Tarnybos ir Bendri
nių Reikalų Valdytojo pareigas. Kai kurie 
Vliko atstovai šio asmenų pasikeitimo pro
ga privačiuose pokalbiuose kėlė klausimą 
dėl reikalo į VLIKą priimti pilnateisiu na
riu Mažosios Lietuvos Tarybos atstovą, ta
čiau gauta buvo patirti, jog mažalietuvių 
tuo tarpu šis klausimas nelaikomas aktua
liu.

♦ Pasaulio Lietuvių Archyvas naujose 
patalpose. VLIKo pastangomis sukurtas 
Pasaulio Lietuvių Archyvas, renkąs me
džiagą apie lietuviškąją veiklą tremtyje, 
kurį laiką buvo įsikūręs Sv. Kazirhiero 
Akademijos patalpose Čikagoje. Tačiau 
gausėjant archyvo medžiagai gautosios pa
talpos buvo mažos. Paskutiniu metu, Kazi
miero Akademijos mokyklai pastačius nau
jus rūmus, Pasaulio Lietuvių Archyvas ga
vo žymiai erdvesnes patalpas. Pasaulio Lie
tuvių Archyvas pasiekimas šiuo adresu: 
2601 W. Marquette Rd., C h i c a g o 29, III., 
USA.

♦ Lietuvių konferencijos klausimas pas
taruoju metu vėl pradedamas kelti tiek 
VLIKe, tiek kituose mūsų politiniuose 
veiksniuose. Dėl konferencijos vietos, lai
ko ir dalyvių sudėties bei darbotvarkės dap 
nėra galutinai nusistatyta. Numatomas su
darymas atitinkamos komisijos kuri konfe
rencijai šaukti atliktų paruošiamuosius 
darbus.

♦ Vasario 16-sios gimnazijai statys rūmus. 
Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos 
nutarimu numatoma Vasario 16-sios Gim
nazijai statyti rūmus. Statyba tikimasi at
likti pasaulio lietuvių aukomis. Vedami pa- 
sitarmai dėl statybai sklypo parinkimo.

♦ Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atsišau
kimas. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vy
riausioji Valdyba atskiru atsišaukimu 
kreipėsi į lietuviškąją visuomenę piniginių 
aukų reikalu, kad galėtų paremti sunkioje 
padėtyje esančius lietuvius ligonius ir ki
tus asmenis, šalpos reikalingus.

TREMTIES BIČIULIAMS
Šio TREMTIES numerio 6 puslapyje, p 3 

antrašte „Tamstos dėmesiui“, informuot 
jama didžioji dalis TREMTIES Bičiulių apie 
prenumeratos įmokėjimo laukiamą sumą. 
Leidykla bus dėkinga, jei TREMTIES Bi
čiuliai nedelsdami tatai padarys. Jei šiuo 
atveju vienas kitas skaitytojas nebus pre
numeratos reikalu informuotas, tatai bus 
padaryta artimiausiu laiku.

kas antrai šeimai įsigyti. O atsimintina. jog 
tų knygų žymi dalis tebėra leidyklų sandė
liuose. Šitokia maža knygos paklausa ne tik 
kad atsiliepia į knygos.kainą, bet tuo pačiu 
knyga neatlieka tos misijos, kurią ji galėtų 
atlikti, jei jai būtų skiriama daugiau dėme
sio.

Lietuviškajai raštijai praskinti kelią į 
plačiąją benamiškumo išsklaidytą savo vi
suomenę panaudotinos visos galimos prie
monės. Panaudotinas bendruomeninis ke
lias, remtina ir privati iniciatyva ant ku
rios pečių iki šiol žymia dalimi besilaiko 
ypač lietuviškosios knygos puoselėjimas.

Simas Miglinas.
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Yr jau kalba - tai tauta?
RAŠO: IGNAS J.-SEINIUS.

Vyt. Alantas Lietuvis amerikonizmo katile

Dar viena lietuvybės atrama grimsta...
Praėjusiame TREMTIES numeryje 

Vytautas Alantas, kalbėdamas 
apie amerikoninį katilą, pažymėjo, 
kad svetur gyvenantiems lietuviams 
savos kalbos išlaikymas yra vienas iš 
svarbiausių uždavinių. Dvikalbišku- 
mas arba daugiakalbiškumas yra to
lygus atsisakymui lietuvybės Dabar 
pateikiamas rašytojo Igno Šeiniaus 
Betuvybės išlikimo problemą liečiąs 
straipsnis, kuriame kitu požiūriu 
Žvelgiama j šį klausimą — būten- ap
galvotu įsiliejimu į vietos visuomenę 
ne tik kad daug būtų pasitarnaujama 
Lietuvai, bet tuo pačiu lengviau būtų 
galima prieiti prie jau nutautusių lie
tuvių ir bandyti juos prikelti savam 
kraštui.

Lietuvybės išlikimo problema opi 
fr reikalinga visapusiškų studijų. 
Šiais motyvais vadovaudamasi 
TREMTIS pateikia Igno Šeiniaus 
straipsnį. Red.

Praeitame TREMTIES numeryje, strąįps- 
nyje „Dvikalbė tauta —tai tautinė savižu
dybė“ tvirtina Vytautas Alantas: „Be lie
tuvių kalbos nėra lietuvio, be lietuvių kal
bos lietuvybė žuvęs dalykas .., Jei žmo
gus atsisako nuo lietuvių kalbos, tuo pa
čiu jis atsisako ir nuo lietuvybės.“ Atro
dytų, kad lietuvybė toks silpnas, trapus 
padaras, kad kai tik žmogus nustoja kal
bėjęs, tai jau jis ne lietuvis. Kai miega, 
kai valgo, ar šiaip sau snuduliuoja, jau jo 
nėra. Alanto žodžiais „Galima būti kartu 
lietuviu kataliku, lietuviu socialistu, lietu
viu masonu“, matyt net lietuviu bolševiku, 
tremiančiu savus tautiečius Sibiro pra
garan, svarbu tik, kad tai būtų daroma 
lietuviškai kalbant. Bet būti dvikalbiu lie
tuviu, tai jau saugok Dieve, ne!

Ar jau ne per daug visas tas jausmingai 
kategoriškas tvirtinimas suvestas in ab
surdam? Plaunamas vanduo ištėkštas pro 
duris drauge su vaiku. Juk Alantas yra 
buvęs Amerikoje, o gal dar ir dabar ten, 
ir stebėjęs to krašto tikrovę. Ar virto 
Amerikos negrai yankiais, pamiršę savo 
kalbą ir išmokę anglo-amerikoniškai? Ar 
patys yankiai skaito juos sau panašiais ar 
lygiais? Nejau nesusitiko jis ten airių, vo
kiečių, lenkų, ten gimusių ir išaugusių, 
nuo tėvų kalbos nutolusių, bet ir šiandien 
jaučiančių save airiais, vokiečiais ar len
kais k- dėl savo tautų reikalo ne tik žo
džiu, o gyvu veiksmu kovojančių? Nejau 
jam nežinia, kad nepriklausomoj, visas sa
vo gražias tradicijas išlaikiusioj Airijoj 
gyva airių kalba tik retai kur užsilikusi? 
Bet išdrįsk ką nors jų pavadinti anglu ar 
įtark nesant geru patriotu! Tas pat ir su 
Skotais, tarp kurių škotų kalba jau senokai 
išmirusi; užsilikusi tik paskirais žodžiais 
ar posakiais. O ar išnyko žydų tauta, žy
dams pamiršus hebron ir persimetus į ji
diš, anglų, ispanų ar dar kitokias kalbas? 
Ar dėl to pasikeitė jų antropologiniai 
bruožai, būdas, dvasia? Oi, ne!

Kad tauta kaip ant plauko kabėtų ant 
vienos kalbos, tai didesnių, imperialistinių 
tautų prasimanymas mažesniųjų atžvilgiu 
Negudrus, perregimas įrankis, kad aptvai- 
kinus mažesnes, nesusipratusias tautas ir 
jų sąskaiton išsiplėtus. Tai panašu endekų 
kadai Rytų Lietuvoj skleidžiamam kvai
lam tvirtinimui, kad kas katalikas, tai sa
vaime ir lenkas, nes katalikybė tai „wia- 
ra polska“!, arba kas lenkiškai pakreveizo- 
ja, jau lenku pasidaro. Tokių primityviai 
negudrių apskaičiavimų vedami, lenkai 
1921—1923 darydami Vilniaus krašte gy
ventojų „statistinį“ surašinėjimą, klausė 

ne kas kokios tautos, o tik ar moka lenkiš
kai. Rusai elgėsi ne vienur kur savo valdo
muose plotuose panašiai, vokiečiai Prūsų 
Lietuvoj ir kitur taip pat. Tai ne kas kita, 
kaip apgaulės taktika. Tai nieko neturi 
bendro su objektingais antropologiniais ir 
etnologiniais rasės bei tautybės pagrindais.

Žinoma, indoeuropėinės ar arijų pader
mės tautoms lengviau vienai su kita su
simaišyti ir savo etninio veido nusiplauti. 
Prigimtos kalbos pamiršimas ir pamėgimas 
svetimos pagreitina eigą. Mūsų išeivija, 
kaip ir vergijon atitekusi tautos didžiuma, 
yra dideliam pavojuje, abejonės nėra. Tik 
reikia skirti žiauraus priešo okupuotos 
tautos padėtį ir padėtį jos dalių, laisva va
lia ar prievarta kitur išsikėlusių. Negai
lestingo ir budraus priešo okupuotai tau
tai neretai lieka vienas vienatinis pasy
vaus pasipriešinimo metodas. Atkaklus lai
kymasis savos kalbos, savos praeities, pa
pročių, savos tautinės pažiūros ir kur tik 
galima vengimas ar boikotas viso, kas 
svetima, kas sudaro ir apibūdina neken
čiamąjį okupantą. Kitoniška padėtis išeivio 
ar pabėgėlio. Jo pati pirmiausioji užduotis 
turi būti šauktis kitų tautų pagelbos sava
jai »tautai. Gali prireikti — kaip mums tur 
būt prireiks — tai daryti ištisais metais, 
dešimtimis metų, gal šimtais metų, kaip 
žydams. Kad išeiviui savo tautinį uždavinį 
atlikus, reikia gyvenamam krašte įgyti sim
patijų, mokėti prie to krašto žmonių priei
ti, juos palenkti ir paveikti. O kad tai 
lengviau sektųs, reikia juk to krašto kal
bos išmokti, ir ne bet kaip, o padoriai ir 
taisyklingai, kitais žodžiais pasidaryti dvi
kalbiu. Elgdamasis svetimam palankiam 
krašte, lyg būtum namie okupanto slegia
mas, lyg tave įsileidusi ir priglaudusi tau
ta būtų tavo priešas, — kaip kaikurio 
plauko lietuvių Danijoj, Švedijoj ir kaikur 
kitur pasielgta, — juk tai vlstiek kaip tie
sioginiai kenkti savo tautos laisvinimo 
reikalui, priešui pasitarnauti.

Kas bus iš to, jei Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviai- saugosis „amerikoniz
mo“, iš jo visajp tyčiosis ir liks Alanto pa
geidavimu „gerais“ vienakalbiais lietu
viais? Jie tuo būdu ąukščiau saliūnininkų, 
angliakasių ir „laidotuvių direktorių“ ne 
labai iškils, o greičiau sudarys medžiagą 
komunizmui, mūsų didžiausiai tragedijai 
ir gėdai Amerikos ir viso demokratinio 
pasaulio akyse. Nėra ko mums svetimiems 
slėpti, kad lietuviai gabi tauta, kad jie, 
kur bebūtų, gali pasiekti aukščiausių vir
šūnių mokslo, meno ir politikos srytise. 
Kad jie ir Amerikoje tinka ne tik saliū- 
nams diriguoti, o ir kaikam daugiau ir 
mūsų tautos bendram reikalui naudingiau.

Lietuvių Romos katalikų federacijos 
Amerikoje svarstymas, ar nereikėtų savo 
veikloje eiti prie dvikalbiškumo. nėr joks 
blogas problemos sprendimas. Vadinti tai 
opurtunistiniu apskaičiavimu yra visai ne
protinga. — Katalikų federantų bendrai 
visai nemanau čia ginti. Stockholmo lie
tuviams gyvai prisimena vieno žymesnių 
krikščionių demokratų prieš šešetą metų 
čia riksmingai sviesti žodžiai: „Jei Lietuva 
nebus katalikiška, tai geriau kad tos Lie
tuvos ir visai nebūtų!“ Arba tais pat me
tais lygiai tokia pat kunigo J. Končiaus 
politika lietuvių pabėgėlių nekrikščionių 
demokratų atžvilgiu Švedijoj.

Protingu dvikalbiškumu Amerikoj ir ki
tur mūsų išeivijoj, būtų galima atsiekti 
dvigubo tikslo. Būtų sustabdytas, o ne 
priešingai, lietuvių nutautėjimas, būtų su

stiprinta jų padėtis ir praplėsta įtaka gy
venamuose kraštuose. Juk ypatingai Jung
tinėse Amerikos Valstybėse turime dešim
tis ir šimtus tūkstančių lietuvių, dažnai 
ne dėl savo tiesioginės kaltės, o gyvena
mos aplinkos sudėtingo veikimo, jau dau
giau lietuviškai susikalbėti nemokančių. 
Jei J juos bus prabilta, vieton kaip dabar 
pravardžiavus nutautėliais ir išgamomis, 
jiems suprantama kalba, ta kalba papasa
kota, kokia lietuvių tauta, kokia jos pra
eitis, tautinė kultūra, kokie turtai glūdi 
jos dainose, pasakose, ir kokia ta lie
tuvių kalba nuostabiai graži didžiausių 
pasaulio kalbininkų žodžiais, priversim ne 
vieną „ištautėjusių“ galvą palenkus giliai 
susimąstyti. O gal Alantas netiki? Jei 
taip, tai jis nieko bežino, kokie dideli 
skaičiai aplenkėjusių lietuvių grąžinta su
sipratusiai lietuvybei Rytų Lietuvoje 1904— 
1914 metais, paskaitų lenkų kalba, lietu
viškų dainų ir vaidinimų pagelba. — Gali 
darbas išeivijoj būti sunkesnis, bet iš viso 
turim suprasti, kad reikia ruoštis ilgam, 
sunkiam ir planingam darbui.

Drauge į mūsų organizacijų dvikalbius 
kongresus ir kultūrinius, meninius paren
gimus bus daug lengviau kviesti ir gyve
namo krašto šeimininkus, kuriuos juk taip 
pat turime stengtis su mūsų tauta ir jos 
reikalais kuo arčiausiai supažindinti ir 
mūsų tautos laisvės kovos talkon įtraukti. 
Kviesti svečius tik tam, kad jie valando
mis klausytųs jiems nesuprantamos kal
bos, reikštų reikalauti per didelio pasiau
kojimo iš jų, jiems nuobodulį ir atšalimą 
įvaryti. Ne izoliacijos nuo gyvenamo kraš
to visuomenės turime siekti, o glaudžiausio 
santykiavimo ir bendravimo. Jei priešin
gai, tai jau verčiau reikėjo likti okupuo- 
toj Lietuvoj. Išvysčius iš mūsų pusės ap
galvotą ir gyvą veiklumą, lengviau bus 
sustabdyti ir mūsų naujausios išeivijos 
pilną, o ne tik alantiška prasme ištautė- 
jimą. Nes kas šiuo metu mūsų išeivį nuo 
savųjų atstumia, tai tos nuolatinės tarpu- 
savės rietenos, nešvankios intrygos, kal- 

(Nukelta į 3 pusi.)

LIETUVOS PAJŪRIO — NIDOS — VAIZDAS

Savoje spaudoje mes dažnai girdime apie 
didžiąsias Amerikos lietuvių organizacijas: 
Susivienijimą Lietuvių Amerikoje, Lietu
vių Romos Katalikų Susivienijimą Ameri
koje, Tėvynės Mylėtojų Draugiją, Sanda
rą, Lietuvių Tautinį Sąjūdį ir tt., bet ma
žai arba nieko negirdime apie mažąsias 
Amerikos lietuvių organizacijas, kurių 
kiekviename didesniame mieste yra po 
kelioliką arba net ir po keliasdešimt. Ir 
Amerikos lietuvių laikraščiai ne visi apie 
jas kalba: tik vienas kitas apie jas kada 
nekada užsimena, kai įvyksta jų metiniai 
susirinkimai ir kai „protokolo raštininkas“ 
(sekretorius) arba „prezidentas“ (pirminin
kas) „išduoda raportą“ (padaro apyskaitą) 
apie nuveiktus darbus.

Įdomu, kad daugumas tų smulkių orga
nizacijų susiorganizavusios parapijiniu 
principu. Rūpestingiausiai jų veiklą regis
truoja Čikagos NAUJIENOS. Dienraštyje 
informuoja apie savo „veiklą“ Žemaičių 
Kultūros Klubas, Čikagos Lietuvių Suval
kiečių Draugija (turi chorą), Utenos Drau
giškas Klubas, Lietuvių Žagarės Klubas, 
Kupiškėnų Kultūros Draugija, Krakiškių 
Draugiškas Klubas, Lietuvių Moterų Drau
gija „Apšvieta“, Lietuvių Darbininkų 
Draugija, Simano Daukanto Draugija (už
sidarė 1951 m., susijungdama su Teisybės 
Mylėtojų Draugija), Lietuvių Nacionalinis 
Demokratų Klubas, Amerikos Lietuvių 
Piliečių Pašalpos Klubas, Čikagos Lietuvių 
Draugija, Vaidilų Brolija ir tt. Tur būt 
nelabai suklysiu pasakęs, kad tokių or
ganizacijų Čikagoje galėtume suskaičiuoti 
per šimtą, nes tokioje Baltimore je jų esa
ma per 30, Elizabcthe — apie 20 ir, žino
ma, daugiau ar mažiau kiekviename mies
te, kur tik įsikūrė lietuviai.

Tos smulkios organizacijos — išskyrus 
Čikagos Lietuvių Draugiją, kun turi ke
liolika skyrių ir kituose miestuose — turi 
susirašiusios savo „konstitucijas“, kur pa
prastai aukštoku stiliumi kalbama apie 
kultūrinę bei tautinę veiklą, bet kuri iš 
tikrųjų dažniausiai neišeina iš pobūvių, 
piknikų ir kortų vakarų rengimo ribų. Na

riai moka nario mokesčius ir, jiems mirus, 
šeimos nariai gauna pomirtines pašalpas. 
Tai yra uždari parapijiečių savišalpos 
sambūriai, kurie atsirado vienos ar kitos 
Lietuvos vietos arba kurio Lietuvos gar
saus vyro atsiminimų, sentimento paska
tinti ir kurių veikla viešai tik tiek pa
sireiškia, kiek jie paskiria dolerių kokiam 
viešam reikalui arba kiek surengia pik
nikų ...

Tie klubai ir parapijinės draugijos, be 
abejo, suvaidino savo vaidmenį anais lai
kais, kada mūsų tautiečiai atvykdavo į 
Ameriką mažai prasilavinę ir kada tiesiog 
išganymas būdavo susitikti čia savo para
pijietį. Anksčiau atvykusieji irgi laukdavo 
žmonių iš savo kilimo apylinkių, kad galė
tų patirti žinių apie savo draugus ir pažįs
tamus. Naujas imigrantas, racjęs savo 
parapijiečių organizaciją, greičiau pasijus
davo svetimame krašte „kaip namie“.

Suvaržius imigraciją, parapijinėms drau
gijoms ir klubams narių prieauglis turėjo 
sustoti, nes čia gimęs jaunimas savo tėvų 
organizacijomis mažai besidomėjo. Siek 
tiek jų veikimą atgaivino tremtinių banga, 
bet, apskritai paėmus, parapijiniai sambū- 
rėliai pergyvena krizę. Kai kurie jų mirš
ta, kai kurie susijungia su kitomis orga
nizacijomis. Naujiesiems atvykėliams pa
rapijinis organizavimasis svetimas. Jei jie 
buriasi, tai buriasi į didesnius sambūrius, 
nors, tiesą sakant, daugiausia niekur ne
sideda ...

Kartą spaudoje užtikau žinutę apie Vai
dilų Broliją. Zinutės autorius rašė, kad 
Vaidilos savo laiku buvę labai „reikšmingi 
ir kovingi“, nors „jų slaptas veikimas ki
tiems nebuvo žinomas“ ... Vaidilos esą 
dideli šios šalies ir lietuvių patriotai: jie 
kovoją už Lietuvos reikalus, o jau kitoje 
eilutėje sakoma: „Vaidilų paslapčių nega
lėjo sužinoti nė moterys, kurios savo laiku 
buvo pasiryžusios pamatyti ir išgirsti, ką 
vaidilos daro savo sueigose“, bet paslapčių 
vistiek nepatyrusios. Žinutė baigiama šiais 
žodžiais: „Vaidilos ir dabar tebėra gyvi. 
Jie tik laukia didžiojo Perkūno įsakymo 
bet kokiam veiksmui.“ Kuo tas vaidilų 
„reikšmingumas ir kovingumas“ pasireiš
kė, taip ir liko paslaptis.

Mane ta žinutė sudomino ir aš parašiau 
į redakciją, prašydamas atsiųsti smulkes
nių informacijų apie Vaidilų Broliją. Re
daktorius atsakė: „Ta Vaidilų Brolija prieš 
daug metų veikė vienoje Čikagos dalyje, 
bet dabar jau seniai užmigusi. Kai kada 
pabunda, pasikrapšto akis, apsidairo ir ver
čiasi ant kito šond“ ... r>i

Be abejo, dabar daugelis tų mažų orga- 
nizacijėlių „veikia“ taip, kaip Vaidilų Bro
lija. Nemanau, kad jas ir Perkūno smūgiai 
bepažadintų. Jos atgyveno savo amžių ir 
žengia į lietuvių išeivijos istorijos lapus. 
O, be to, amerikonizmo banga ir jas pa
plovė. Patys tų klubų steigėjai ir jų na
riai, atvažiavę į šį kraštą, vieni išmirė, o 
kiti jau seniai apsitrynė ir įsitraukė į 
Amerikos gyvenimą ir jiems jau jokių pa
rapijinių užuovėjų nebereikia, o kita ver
tus, sakau, čia gimęs jaunimas turi savo 
amerikonines organizacijas, savo reikalus 
ir savo siekimus. Jei dar kai kurios tos 
smulkios organizacijėlės ir tebeveikia, tai 
greičiau iš įsibėgėjimo, kaip kad iš gyvo 
reikalo, kaip tai buvo joms kuriantis.

Dar viena lietuvybės atrama grimsta į 
amerikonizmo katilą.

Dr. V. KUDIRKA

VIRŠININKAI
— Gerai būt viršininku, — protavo toliau. — Valdau 

apskritį vienas sau, kai Dievas... Aš tada gerai pasi
vadinau ... Ką noriu, galiu daryt; aš liepiu, o manęs 
turi klausyt... Juk aš aukščiausios valdžios, ciesoriaus 
vietininkas ... Mane turi visi gerbt... Ačių vyriausy
bei, kuri mane šion atsiuntė!... Kam mane vyriausybė 
atsiuntė? Būt viršininku. Kaip tai — būt viršininku? 
— paklausė save iš netyčių, paleidęs mintis protavimo 
takais, ir net persigando savo klausimo, nes pamatė, 
kad neranda jokio atsakymo, kad čia pasibaigė visas 
jo proto išteklius.

Kruglodurovo filosofija apie tai, kas jis, kam jis čia 
yra, baigėsi tuo: kad jį atsiuntė vyriausybė tik būt vir
šininku, ir kad apskritis turi jį už tai gerbt. Jam ro
dėsi, kad jis yra pastatytas apskrityje, kaip veidrodis, 
kuriame turi atsimušt baimė ir gerbimas vyriausybės. 
Apie tai, kad jis būtų atsiųstas prižiūrėt apskrities, būt 
jo užtarytoju ir tarpininku, susipažinus pirmiau su 
žmonėmis, jų padėjimu, jų reikalais, jų dvasia ir t. t., 
mūsų viršininkui neatėjo nė į galvą. Teisybė, nėr ko 
už tai jo kaltinti: ir galva jo tam dalykui buvo per 
menka, ir buvusieji prieš jį viršininkai, net su geresne 
galva, apie tokias viršininko pareigas niekados negir
dėjo, nesirūpino ir nemanė. Nereikalavo to niekad nė 
aukštesnė vyriausybė, skirianti viršininkus. Vyriausy
bės gerbimą Vakkanalijus Vziatkovičius suprato tiktai 
konkrečia forma, t. y. aukų pavidalu, ir tokios formos 
nelaikė/ piktu dalyku, ypač, kad toje apskrityje įvesta 
jau tokia forma „nuo seniai“, o senas paprotys tai be
veik lygus tiesai. Nesuprato visai, kad toks Pstrumskis 
aukoja viršininkui ne pagerbimo dėliai, o tik dėl to. 
kad viršininkas žiūrėtų pro pirštus | jo darbus vals
čiuje, nebaustų už aukas, kurias pats plėšia (iš vals
čiaus. Žinoma, dar toliau buvo mintis, kad. imdamas 
nuo Pstrumskio aukas, padeda plėšt savo apskrities 
žmones.

Kasoje buvo tuo žygiu penki šimtai rublių. Paėmė 
iš to viršininkui šimtą.

— Na, o man už gerą patarimą ir... tylėjimą tai 
nieko? Nors penkiasdešimt duok! — atsiliepė rašti
ninkas.

— Imk, tegul tave galas! — pasakė vaitas, o valan
dėlę patylėjęs, sušuko:

— Kad tau penkiasdešimt, tai ir man penkiasdešimt! 
Juk aš viską darau ir už viską turėsiu atsakyt, ar ne?

— Imk ir tu.
— Na, jeigu taip, tai pridėkime dar ir viršininkui 

penkiasdežimt!
— Pridėkime, — sutiko raštininkas.
Vaitas po kelių dienų atsilankė pas Kruglodurovą.
Sukako tiek tai laiko, kad vaitas spėjo prageri 

anuos penkiasdešimt rublių ir vėl atsilankė pas virši
ninką su kitais 150 rublių.

Viršininkas net nusistebėjo, bet priėmėm auką, visai 
nenujausdamas, kokia ji bus jam karti netolimoje atei
tyje.

*
Tuo tarpu atvažiavo į Naupilę apygardos teismas 

Matviejevo bylos nagrinėt. Matviejevas už visokias | 
aukas, renkamas iš apskrities, o ypač vadavimą vyrų 
iš kariuomenės, tapo išsiųstas su bendrais į Sibirą. I 
Kruglodurovas su atida klausė tos bylos, kuri jį labai 
paveikė ir beveik iš pamatų išgriovė ligšiolinę jo filo- I 
sofiją.

— Tai viršininko padėjimas ne toks tvirtas, jeigu jį 
taip lengvai pasiekia teismas, — protavo dabar Vakka- Į 
nalijus Vziatkovičius. — Tai aukų negalima imt be 
nusižengimo įstatynams... Tai „imt" — gana slidus Į 
dalykas . O jau aš esu ėmęs ir, teismui patyrus, būt | 
man striuka... Pasirodo, kad aš apskrityje ne Dievas, 
jeigu gali mane iš apskrities net į Sibirą išgabent... | 
Juk aš dabar tų visų rankose, kurie man pakišo, jie 
galėtų mane apskųst ir... lik sveikas! Dabar aš visų I 
tarnas, o ne Dievas!... Bet ką čia daryt toliau? Neimt? 
Neimt negaliu: prie to pripratau ir, be to, man neuž- Į 
tektų... O kad ir neimčiau jau, tai gali mane nubaust 
vis tiek už tai, ką ėmiau... Ar imsi, ar neimsi, jau- 
dabar tas pats... Imsiu! Imsiu, tuščia jų! Tik tas teis- I 
mas... Ko jis reikalauja iš viršininkų... Ko jis prie Į 
viršininkų kimba? Imsiu!

Šitaip nusprendęs, nuėjo į pasienio Prūsų miestelį I

visiškai paskyrė, kaip dera, savo šeimynos reikalams 
ir draugijos gyvenimui, pasižymėdamas neišpasakytu 
degtinės* naikinimu, ar tai svečiuos, ar tai pas save 
kitus vaišindamas. Taip tęsėsi gana ilgai. Jau suspėjo 
beveik visi vaitai su raštininkais atsilankyt, rodydami 
pagarbą savo vyriausybei, jau Pstrumskienė net porą 
kartų atsilankė su mažmožiais, jau atsirado keletas 
naujų reikalų su žydeliais... Tik Galagaudžių vals
čiaus vyriausybė nesirodė. Tas dalykas supykino Krug- 
lodurovą. Įsakė tuojau Galagaudžių vaitui tą ir tą 
dieną atvykt pas viršininką. Vaitas atvyko.

— Ar tu užmiršai, kad yra apskrities viršininkas?
— Ne, ponas viršininke, neužmiršau, — atsakė vai

tas. nenumanydamas, ko iš jo reikalauja. — Ir mūsų 
raštinėje, rodos, viskas rasta tvarkoje ...

a- Ne tai! — rektelėjo viršininkas ir nežinojo, ką 
toliau sakyt. — Kelintą aš tau įsakiau atvykt? — 
paklausė pamąstęs.

— Dešimtą, ponas viršininke.
— O dabar pusiau vienuolikta! Ką?
—Kelias labai šlapias... — pradėjo teisintis vaitas, 

bet viršininkas nedavė jam baigt.
— Aš tave, šuns vaike, patupdysiu kokią savaitę 

kitą, tai žinosi, kad yra apskrities viršininkas! Pašol 
von! Važiuok ir žiūrėk!

Vaitelis išvažiavo, jau numanydamas viršininko 
norus.

Galagaudžių vaitas jau tarnavo keletą metų ir spėjo 
pravaitaut ūkį, nes turėjo visai išlavintą vaitų ypaty
bę be pragarinės nei guldavo, nei keldavo. Dar prie 
senojo viršininko galėjo paaukot savo algą, nes degtinei 
užtekdavo iš namų, o dabar liko tik viena alga, kurios 
netekęs neturėtų už ką gert. Dėl to nesirodė viršinin
kui, tikėdamasis paslėpt nuo jo savo algą. Pasirodė, 
kad apsigavo. Čia gąsdina viršininkas, o čia nesinori 
prastot vaitystės.

— Ką čia daryt? — klausia savo raštininką. — 
Reiktų pakišt viršininkui, visi taip daro, o nėra pinigų. 
Ką daryt?

— Zinai ką? — tarė gudrusis raštininkas. — Paimk 
iš valsčiaus kasos. Iki tą dalyką kas patirs, tai praslinks 
daug laiko, dar galima bus į kasą sugrąžint. O jeigu, 
Dieve mylėk, patirtų, tai žinosime, kaip teisintis — 
nebijok!

— Gerai tu sakai, — pritarė vaitas.

Kad Vakkanalijus Vziatkovičius aukas, skiriamas 
viršininkui, laikė teisingu dalyku, matyt iš tokio atsiti
kimo. Belankydamas dvarponius, pateko pas baroną K., 
labai turtingą vokietį, kurio sūnus buvo tapęs Vokieti
jos piliečiu. Mirus jaunesniajam sūnui ir neturint kam 
palikt turtų. K. norėjo vyresnįjį sūnų prirašyt prie 
Maskolijos. Žinodamas, kad viršininkas tam reikalui 
gali būt naudingas, tyčia stengėsi jį priimt ir gražiai 
pavaišint. Savo dvaruose K. laikė arkliu veislę lenkty
nėms ir pats mėgdavo jodinėt. Sumanė visus svečius 
pajodyt. Kruglodurovui labai patiko skirtas jam arklys, 
dar labiau beveik už Kužnickio mašiną, ir tiesiog siū
lėsi, kad jį siųstų namo ne karietoje, o raitą.

Gerai. atsakė K.. — galėsi tamsta jot. Leisiu sy
kiu žmogų, tai parves atgal arklį.

— Be reikalo man adjutantas: parjosiu vienas.
Seimininkui buvo nesmagu ką nors daugiau sakyt 

ir sutiko leist viršininką vieną, tikėdamasis, kad arklį 
pats atsiųs. Nė į galvą neatėjo, kad galėtų atsitikti ki
taip. Kruglodurovas išjojo. Praslenka kelios dienos, 
savaitė, antra — arklio nėra. Pagaliau per oficialistą, 
tyčia nusiųstą | Naupilę. K. primena viršininkui arklį 
O viršininkas — nė gero.

— Primink. — sako ponui, kad jo sūnus turi gaut 
mūsų pilietybę.

Tuo ir pasibaigė. Arklys liko viršininkui. Paskiau 
pats Vakkanalijus Vziatkovčius girdavosi, nieko neslėp
damas, kokiu būdu įsigijo gerą arklį.

III
..Administratyviai susipažinęs“ su apskritimi, ilsėjosi 

Kruglodurovas namie ramus ir linksmas. Kaip troško 
pasigirt tuo „susipažinimu" Matviejevui! Tik tas be
veik po pirmosios su Kruglodurovu pamokos buvo iš
važiavęs į gubernijos miestą savo bylos reikalais ir 
dar buvo nesugįžęs. Mūsų viršininkas kasdien eidavo i 
apskrities raštinę pasirašyt popierių, o atliekamą laiką
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Užsienietis ir kitatautis ir jų teisės Nejau kalba - lai tauta?
Praėjusiame TREMTIES numeryje til- 

pusiame straipsnyje „Tautinių mažumų 
klausimu“ buvo pažymėta, jog ataveiksmi- 
nis dėsnis bene reikėtų taikyti bandant 
svarstyti tautinių mažumų būsimos Euro
pos valstybėse klausimą. Šia proga norima 
žvilgterti į tarptautinės teisės normas, ku
riomis iki šiol buvo tvarkomas valstybėse 
užsieniečių ir tautinių mažumų klausimas. 
Užsienietis ir tautinė mažuma yra dvi 
skirtingos sąvokos. Tarptautinė teisė už
sieniečiu supranta kitos valstybės pilieti, 
kuriam laikui dėl vienų ar kitų priežasčių 
apsigyvenusi svetimoje valstybėje. Užsie
niečio sąvokon teina svetimi! valstybių 
prekybos atstovai, ar šiaip kitų valstybių 
piliečiai, atkilę svetimon valstybėn kaip 
turistai bei kuriam laikui apsigyvenę, pa
silaikydami savos valstybės pilietybę. Už
sieniečių klausimas paskutiniais laikais 
buvo tvarkomas atskirų valstybių susitari
mais (kokias teises mano piliečiai turės 
pas tave, tokias teises aš duosiu tavo pi
liečiams, pas mane atsiradusioms), tačiau 
jis (užsieniečių klausimas) taip pat buvo 
tvarkomas ir tarptautinės teisės atitinka
momis normomis. Pavyzdžiui kiekviena 
valstybė savo nuožiūra gali užsienieti pas 
save įsileisti ar dėl kurių nors motyvų jo 
neįsileisti. Gi svetimon valstybėn atsidūręs 
užsienietis kai kuriais požiūriais turėjo 
mažiau teisių, gi kai kuriais atvejais išim
tinas teises. Nors kai kurie tarptautinės 
teisės žinovai yra pažiūros, kad užsienie
čiui teiktinos tokios pat teisės, ką ir savo 
piliečiui, tačiau pati gyvenimo praktika 
daro išimčių, nes užsienietis negali būti 
svetimos valstybės šaukiamas karinėn tar
nybon, taip pat jis negali dalyvauti sveti
moje valstybėje vykstančiuose rinkimuose. 
Tačiau tarptautinės teisės normos reika
lauja, kad kiekviena valstybė užsieniečiui 
teiktų žmogiškąją garbę nežeminančias 
teises. Nusižengęs viešajai tvarkai užsie
nietis gali būti pareikalautas kraštą ap
leisti.

Kitos normos iki šiol buvo taikomos 
valstybėse esančioms tautinėms mažu
moms, tai yra kitataučiams, tačiau esan
tiems tos valstybės, kurioje jie gyvena, 
piliečiams. Tautinių mažumų klausimas 
valstybėse nesenai yra susilaukęs reikia
mo dėmesio. Tik nuo 19 amžiaus vidurio 
dažniau užsimenama apie tautines mažu
mas, bet ir tai dažniausiai netiesioginai. 
Štai 1856 metais Paryžiuje ir 1878 metais 
Berlyne įvykusiuose kongresuose buvo ke
liamas religinės apsaugos klausimas Bal
kanų šalyse, po kuriuo faktiškai slypėjo 
tautinių mažumų apsaugos problema.

Kiek aiškiau apie tautines mažumas kal
bama Austrijos 1867 metų konstitucijoje, 
kur randamas šitoks sakinys: „Visos tau
tybės valstybėje yra lygiateisės ir kiek
viena turi nepažeidžiamą teisę ugdyti ir 
saugoti savo tautybę ir kalbą“.

Jei anksčiau tik atskirų šalių susitari
mais buvo bandomos apsaugoti tautinių 
mažumų teisės, tai po I-jo Pasaulinio Ka
ro buvo bandoma tautinių mažumų klau
simą perkelti tarptautinėn plotmėn. Pa
sirašant Taikos Sutartį Lenkija, Čekoslo
vakija, Jugoslavija, Rumunija ir Graikija 
buvo įpareigotos suteikti teisę pas save 
esančioms tautinėms mažumoms sava kal
ba vaikus mokyti, turėti savą spaudą ir 
pn. Vėliau Turkija, Vengrija ir Bulgarija 
atskiromis sutartimis įpareigotos boti tau
tinių mažumų. Lietuva, 1922 metais gegužės 
12 d. įstodama Tautų S-gon, taip pat įsiparei
gojo pas save esančioms tautinėms mažu
moms teikti kalbos, tikėjimo ir mokymo 

laisvę. Kiek vėliau šitų įsipareigojimų pri
siėmė Latvija ir Estija. Vokietija atskira 
sutartimi įsipareigojo teikti tautinei mažu
mai privalomas teises Silezijoje gyvenan
tiems lenkams. Gi Weimaro įstatymais te
buvo numatytos tik lenkams ir danams, 
gyvenantiems Vokietijos ribose, teikti tau
tinių mažumų teisės.

Tautų Sąjunga po I-jo Pasaulinio Karo 
ėmėsi tautinių mažumų priežiūros. Tačiau 
gyvenimo praktika parodė, kad ji nebuvo 
pajėgi apsaugoti vienoje ar kitoje valsty
bėje persekiojamas tautines mažumas. Sa
kysim Lenkija buvo įsipareigojusi boti 
tautinėms mažumoms priklausančių teisių, 
gi faktiškai Lenkijoj ypač buvo tautinės 
mažumos persekiojamos. Šitokiam neboji
mui sudarė sąlygas Tautų Sąjungos.nuos
tatai. Juose buvo sakoma, kad kiekvienos 
valstybės (valstybės — Tautų Sąjungos na
rio) tautinė mažuma gali kreiptis į Tautų 
Sąjungą, jei jai neteikiamos priklausančios 
teisės (sava kalba mokyklų laikymas, or
ganizavimosi teisė ir pn.). Paprastai tau
tinės mažumos peticija tepasiekdavo Tau
tų Sąjungos trijų komisiją. Gi Tautų Są
jungos Tarybon tegalėjo įnešti tik kuris 
nors Tautų Sąjungos Tarybos narys. Dau
giausia atsitikdavo, kad viena ar kita tau
tinė mažuma su savo skundu nepajėgdavo 
atkreipti kurio nors Tautų Sąjungos Tary
bos nario dėmesį...

Kaip ten bebūtų, tačiau laiktarpyje nuo 
I-jo Pasaulinio Karo iki II-jo tautinių 
mažumų klausimui buvo teikta daugiau teigiamo šio klausimo sprendimo.

LAISVOJE TĖVYNĖJE

dėmesio, negu ankstesniais laikais, ypač 
jį bandant iškelti tarptautinėn plotmėn.

Gi po II-jo Pasaulinio Karo tautinių 
mažumų klausimas yra susilaukęs žymiai 
mažesnio dėmesio, negu kad po I-jo Pa
saulinio Karo. Tiesa, atskiromis sutartimis 
Italija įpareigota „etninėms grupėms“ 
teikti tas pačias teises, ką ir italams, joms 
teikiant teisę sava kalba laikyti mokyklas, 
kalbėti įstaigose ir pn. Tačiau tie sutarti
niai nuostatai turi daugiau autonomi
nių aspektų, negu kad tautinei mažumai 
taikytinų normų. O Triesto statute kal
bama apie pagrindinių žmogaus teisių tei
kimą kiekvienam gyventojui. Jungtinių 
Tautų pagrindiniuose nuostatuose pasigen
dama normų, taikomų ar taikintinų tauti
nėms mažumoms. Priešingai, tuose nuosta
tuose (JT) kalbama apie kiekvienos valsty
bės teisę sava nuožiūra tvarkyti savo pi
liečių reikalus. Gi toliau tuose pačiuose 
nuostatuose žmogaus teisių klausimas iši
mamas iš valstybės priklausomumo ir per
keliamas tarptautinėn platumon, tačiau 
pasigendama teisinių normų ir priemonių 
tautas priversti teikti tautinėms mažu
moms privalomas teises. Nors Jungtinių 
Tautų nuostatuose pasigendama reikiamo 
dėmesio tautinių mažumų klausimui, ta
čiau atrodo, kad ateity jis greičiau gali 
būti tvarkomas tarptautiniu mastu, negu 
tarpvalstybiniais susitarimais. Reikia ma
nyti, jog ir tarp atskirų valstybių padaryti 
abipusiai susitarimai tegalės prisidėti prie

(Atkelta iš 2 pusi.) 
mišką berniška demagogija ir siauras savo 
plauko žmonių protegavimas. Šių niūkių 
dienų pabėgėlis ar „išvietintasis“, juk tai 
neretai tikras ligonis. Ar nuostabu, po to
kios savo krašto, tautos, o gal drauge ir 
šeimyninės didžiausios tragedijos? šių 
dienų pabėgėliui, labiau nei kada ankš
čiau, reikia ramumos ir sveikos, gydan
čios aplinkos, kad greičiau galėtų savų 
kojų pasistoti. Ujimas ar pasityčiojimas, 
kam jis vengia bergždžiai triukšmaujančių 
tautiečių, jį tik dar toliau, o gal ir galu
tinai atstumia. Panašiai kaip su diskrimi
nuojamais, svetimšalį ar svetimšalę vedu
siais. Maišytos vedybos kaip tik neretai 
duris praveria į gyvenamojo krašto visuo
menę, bet kur rėksniams šovinistams tai 
suprasti! (Bet taip pat neretai mišrios ve
dybos tampa nutolimo nuo savo tautos ka
mieno pasėka. Red.).

Alanto garsiu šūkavimu ir skelbimu kry
žiaus karo neva opurtunistinėms „ištautė- 
jimo užmačioms“, nuo šmėkliškai išteptos 
„tautinės savižudybės“ išeivijos neišgelbė
si, kaip iš viso vienais tuščiais šūkavimais 
nieko neatsieksi. Išeivijai gelbėti, kaip* ir 
„nutautėjusiems“ atgal tautos šeimon grą
žinti, reikia planingo ir kantraus pedago
ginio darbo, pagrįsto kultūringumu, huma
niškumu ir tolerancija. Prieš dvikalbiš- 
kumą svetur nėra ko šiauštis ar jo bijoti. 
Reikėtų jį skatinti ir išmokti juo pasinau
doti. Nieko geresnio nenorėkim, o kaip tik, 
kad Amerikos lietuviai, kaip ir kur kitur 
kultūringame ir laisvam krašte apsigyve
nę, amžinai paliktų dvikalbiais, gražiai 
vietinės kalbos išmokę, niekados savosios, 
lietuvių kalbos nepamirštų. O jei net ir 
taip atsitiktų, visdėlto nenustotų būti lie
tuviais, jaustų save lietuviais ir dėl pa
vergtos tėvynės išlaisvinimo kovotų.

Kad dvikalbiškumas savaime, kultūrin
gam krašte nėra kokia ardanti jėga, o net 
priešingai, parodo Suomijos pavyzdys. O 
ar kenčia kuo Šveicarija, turėdama net 
keturias oflciales kalbas? Šveicarijos vo
kiečių, prancūzų, italų ir reto-romanų hu
maniškumas ir tolerantingumas suliejo 
juos metams bėgant į vieną daugiaspalvę, 
bet vienalytę tautą.

Kaip ir kur parengiami sovietiniai agentai
Vokiečių spaudoje pasirodė informacijų 

apie sovietų valdomo Berlyno daly vei
kiančią mokyklą, kurioje vokietaitės pa
ruošiamos žvalgybos uždaviniams. Šioje 
mokykloje moko visa eilė iš Maskvos at
vykusių specialistų, taip pat dvi anglės 
komunistės, kurių uždavinys būsimas 
agentes supažindinti su anglų vyrų silpny
bėmis, kad jas žinodamos, lengviau galėtų 
iš jų išgauti reikiamas paslaptis.

Kalbamon mokyklon parenkamos vokie
taitės komunistės. Pirmoje vietoje žiūrima, 
kad kandidatė mokyklon būtų graži, mo
kėtų svetimų kalbų. Be žvalgybos paslap
čių, kursantės išmokomos kurio nors ama
to. Vienos įgyja padavėjų, ypač naktinių 
restoranų, specialybę, kitos biurų tarnau
tojų, pradedant mašininkėmis, vertėjomis, 
sąskaitininkėmis. Taip pat nemaža būsimų 
agenčių paruošiama darbui viešbučiuose. 
Nustatytą kursą baigusios agentės išsiun
čiamos patikėtiems uždaviniams. Dalis į 
vakarinius Berlyno sektorius ieškoti dar
bo. Čia jos, pagal specialybę gavusios dar
bo, turi geras sąlygas išgauti reikiamų ži
nių. Kitos filtruojamos į Europos vakarus.

Be šių kursų, Maskva turi įsteigusi eilę 
kursų ir kitose šalyse. Dalis tų kursų bei 
agentūrinių mokyklų yra vietinio pobū

Tautinės problemos nėra jau tokios pa
prastos ir vienapusės, kaip kailiam matyt 
atrodo. Viską kalbiškuman suvarydami 
padarę klaidų ankščiau, būtinai turėtu
mėm išsisaugoti jų ateičiai.

antai
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■•B

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS
TREMTIES Leidyklos išleista didžiule 

rašytojo R. Spalio jaunimui ir senimui 
apysaka „Gatvės berniuko nuotykiai“ lie
tuviškosios knygos Bičiulių tarpe didelis 
susidomėjimas. Štai iš vienos stovyklos 
Vokietijoje TREMTIES Bičiulis B. P. rašo:

„Knyga „Gatvės berniuko nuotykiai“ 
man labai ir labai patiko. Aš ją perskai
čiau negalėdamas atsitraukti. O dabar ji
nai keliauja po svietą, iŠ rankų į rankas 
ir nežinau, kada ji grįž pas mane ir ras 
poilsį spintoje prie kitų knygų“.

*
Kitas TREMTIES Bičiulis, gyvenąs Ame

rikoje, laiške TREMTIES redaktoriui rašo:
„Gatvės berniuko nuotykius“ perskai

čiau. Susidarė geras įspūdis. Nėra absoliu
čiai be priekaištų, bet juk tik tas neklysta, 
kas nedirba. Sį veikalą galima drąsiai re
komenduoti mūsų jaunimui: tos rūšies 
vienintelis mūsų literatūroje. Kai tik ma
no sveikata leis, parašysiu spaudai“. '

A. P.
Skautai skaito sueigose

Iš vienos stovyklos Vokietijoje redakciją 
pasiekia žinios, kad skautų būrelis R. Spa
lio „Gatvės berniuko nuotykius“ skaito 
savo sueigose. Skautų tarpe knyga didelis 
susidomėjimas.
„REIKTU ALANTO STRAIPS

NIUS IŠLEISTI“
TREMTYJE su nepaprastu susidomėjimu 

skaitau V. Alanto straipsnius „Ameriko- 
nizmo katile“. Mano nuomone, tų straips
nių serijai pasibaigus, reikėtų juos atskirai 
išleisti — knygelės pavidale. Išliktų svar
bus dokumentas, kuris bus visam laikui 
įdomus bei vertingas“. Z. J.

džio, kuriose teruošiami agentai dirbti sa
vame krašte. Plačiau žinomos mokyklos 
yra Latvijoje ir Pragoję (Čekoslovakijoje). 
Šiadvi mokyklas baigusieji daugiausia siun
čiami į dar laisvas esančias Vakarų Eu
ropos valstybes, pradedant Švedija, Norve
gija, Danija, Prancūzija, Vokietija ir pn.

Latvijos ir Pragos mokyklas baigusių 
agentų savu laiku buvo bandžiusių įsi
brauti į pabaltiečių pabėgėlių stovyklas 
Vokietijoje.

Centrinė sovietų agentų mokykla yra 
Maskvoje. Ją pereina įvairių šalių komu
nistų patikėtiniai, kad vėliau įgytas žinias 
panaudotų akcijai prieš laisvąjį pasaulį.

JAV senato viena pakomisė nesenai pa
skelbė, jog šiuo metu Sovietų Sąjunga turi 
paruošusi įvairiomis kalbomis kalbančių 
I milijoną 400 000 propagandistų, dirban
čių prieš laisvąjį pasaulį. Kuone visi jie 
yra perėję specialias propagandos bei 
agentūros mokyklas. Minėto skaičiaus 
325 000 asmenų sovietai paruošę specia
liems uždaviniams. Sovietų varomas prieš 
laisvąjį pasaulį propagandinis darbas ga
lima įsivaizduoti iš išlaidų. 1950 metais 
Maskva užsieninei propagandai išleido 1409 
milijonus dolerių.

šalia Naupilės, nusipirko butelį spirito ir, persigabenęs šininkas paskiria tada licitaci ją, ketindamas išparduot 
tą kontrabandą per sieną, grįžo per savo sostinės pre- kunigų daiktus. Kunigai sutarė laikytis, pasiduodami 
kyvietę namo. licitacijai, ir teisintis, kad ir kažin prieš ką. Būtų lai-

— Kaip nuo to teismo apsigint? — manė. — Argi mėję ir savo garbę išlaikę, nes ir vyriausybė pati susi-
negalima nuo jo apsisaugot? prato, kad be reikalo šiuo žygiu kunigus baudžia. Tik

Staiga sustojo, lyg ką atsiminęs, išsitraukė butelį atsirado renegatas, vienas iš turtingiausių kunigų, Se- 
spirito ir, kratydamas jį aukščiau galvos, linksmai su- laukbūdžio klebonas, ir viską sudarkė. Pabūgęs, kad 
šuko: kartais vyriausybė neatimtų tokios derlingos parapijos

— O čia teismas? Ką? Teismas? Čia teismas?! arba nekenktų, jeigu bažnyčios valdžia norėtų jį paskirt 
Vėl įsidėjo butelį į kišenių ir nuėjo kur kas smar- į pralotus, pats patylomis sumokėjo savo baudą. Tada

kesniu žingsniu. Vakkanalijus Vziatkovičius išsprendė, jau vyriausybei būtų buvę negražu, jei būtų nusileidusi 
mat, didelį klausimą: jeigu jis galėjo prieš įstatymus kunigams, kurie patys nepasitiki savo nekaltybe. Kle- 
parsinešt iŠ Prūsų butelį spirito, kontrabandą, ir už bonai nedavė savo pažadėtų daiktų licituot, turėdami 
tai jam nieko nebus, tai galima prieš tuos pat įstaty- iš ko užmokėt, o keleto varguolių vikarų pardavė 
mus imt ir kitokią kontrabandą, tik atsargiai, ir taipgi paskutines kėdes.
nieko nebus. Susiramino ir dar sykį pakartojo įsidrą- Pasisekus nubaust „aukso kiaules“ — kaip pats sa- 
sinęs: imsiu! kydavo, — Vakkanalijus Vziatkovičius panorėjo nu-

Pasitaikė netrukus geras šaltinis. Tuomet žmonės baust ir Zydpilės burmistrą, ant kurio taipgi pyko, 
labai bėgo į Braziliją. Vyriausybė turėjo net įsakyt Patyrė, kad, pirmą kartą jam lankant Žydpilę, burmls- 
apskričių viršininkams prižiūrėt savo gyventojus ir pa- tras ne viską pasakė apie „įvestą tvarką“ ir nuslėpė daug 
slėniuose gaudyt bėgančius. Kruglodurovas, gyvenda- pašalinio uždarbio, o iš to, ką pasakė, didesnę dalį sau 
mas pasienyje, sugaudavo partiją beveik kasdien. Zy- pasiliko. Bet kaip nubaust? Tiesiog negalima juk pri- 
dai, partijų vadai, nenorėdami nustot savo pelno ir dar mint. Įsako burmistrui atvykt.
patekt į kalėjimą, pasiūlė Kruglodurovui po keletą — Ar tamsta turi kalendorių? — klausia atvažia- 
rublių už kiekvieną emigrantą. Sutiko, ir kol bėgo vusį burmistrą.
žmonės, buvo ir viršininkui gerai, ir žydams neblogai. — Turiu.

* — Ar tamsta pastebėjai ten Naujus Metus?
Kruglodurovui pasisekė atleist širdį, t. y. nubaust — Pastebėjau, — atsako burmistras nesusiprotėda- 

kunigus, ant kurių dar vis griežė dantį. Zydpilėje nu- mas.
mirė klebonas, visų mylimas žmogus. Palaidot šuva- — Dėl ko tamsta neatvažiavai manęs pasveikint? 
žiavo iš aplinkinių parapijų kunigai, visai nesiklausę Juk žinai, kad taip yra: apskritis sveikina viršininką, 
viršininko. O gubernatoriaus buvo uždrausta važiuot viršininkas tuoj raportuoja gubernatoriui, gubernato- 
kunigams į svetimą parapiją be viršininko duoto paso, rius toliau, ir tuo būdu eina iki ciesoriaus. Ciesorius ir 
Vakkanalijus Vziatkovičius pasinaudojo tuo ir suskun- gubernatorius tuoj mato, kad jo valdiniai myli savo 
dė visus tuos kunigus. Žinoma, visiems buvo skirta pa- vyriausybę, t. y., kad vsio blagopolučno1), ir siunčia 
bauda nuo 25 iki 75 rublių. Šiuo atsitikimu kunigams padėką žemyn iki apskrities viršininko. Supranti, 
buvo labai lengva išsiteisint ir pabauda nusikratyt. Juk tamsta, kaip tai... Taigi kitą sykį atsimink tamsta, o 
išgauti iš viršininko pasą, imant visus formalumus, dabar gali važiuot namo.
ypač toliau nuo Naupilės gyvenantiems kunigams, rei- Burmistras, išklausęs viską, tik pečiais patraukė ir 
kja dviejų savaičių laiko, o juk ąu laidojimu tiek laukt išvažiavo. O ką darys?
negalima. Tai fizinė pasiteisinimo pusė. Iš dorovinės Atsileidusi viršininko širdis netrukus turėjo sudre- 
gi pusės palaidojimas, paskutinis patarnavimas savo bėt. Gavo žinią, kad iš Galagaudžių valsčiaus kasos 
draugui, tai toks nepraprasts atsitikimas, kuris visiems, prapuolė pinigai. Tuoj liepė pristatyt vaitą.
net ir gubernatoriaus valdžios vagučiams, suprantamas.----------
Taip buvo ir sutarta: teisintis ir pinigų nemokėt. Vir- *) Viskas laiminga.

O vaitas, visai nedrebėdamas, net viršininkui koktu „tvarka“, šiek tiek su savo pareigomis raštinėje ir spė- 
pasidarė, atsako: jo pakeist pažiūrą į aukų rinkimą ir viršininko vietos

— Aš paėmiau. pastovumą. Vienu žodžiu, įsigudrino į visas apskrities
— O tu, šuns vaike, vagie! Aš tave nusiųsiu ten, administratoriui reikalingas ypatybes. Dabar ėmė ma-

kur baltos meškos... nyt apie garbę. Girdėjo ne kartą, kad vienas kitas tai
Dar būtų ką toliau sakęs, tik atsiminė Matviejevą čia, tai ten paliko atminimą. Pats žinojo, kad yra 

ir, rodos, imte atėmė žadą. aukštesnės vyriausybės pasiųsti kažin kokie popieriai,
— Tai drauge važiuosime ten, ponas viršninkc, — kur reikalaujama varyt rusifikaciją, gint maskolių rei-

sako vaitas drąsiai. kalus, gaudyt kažin kokius žmones su išvirkščiomis
— ?! nuomonėmis, litvomanus, socialistus ir t. t. Matyt, pa-

— Nėr ko taip smarkiai žiūrėt į mane, aš tuoj viską rodytas garbės kelias, bet kaip juo eit?
papasakosiu. Jūs, ponas viršininke, reikalavote pinigų. — Turiu įgyt garbę! — nusprendė Vakkanalijus 
Aš žmogus neturtingas, tai iš kur jų imsiu? O čia rei- Vziatkovičius ir nuo tos dienos ėmėsi ieškot takų, ku- 
kia duot; be to, galiu nustot vaitystės, tad ir paėmiau rials galima prisėlint prie garbės. Vienok sunkiai ėjo. 
iš valsčiaus kasos. Pirmąkart paėmiau jums 150, rašti- Ar po trijų savaičių laužymo galvos, eidamas per tiltą 
ninkui daviau 50 už tylėjimą ir sau paėmiau 50. Antrą- ir dairydamasis į visas puses, ar nepamatys kur garbės 
kart taipgi taip padariau. lekiant, pastebėjo prie tilto lentelę su parašu, visai jam

— Kaip tu, šuns vaike, galėjai imt sau! A? suriko nesuprantamu.
Kruglodurovas, nežinodamas jau nė ką sakyt. — Kas čia parašyta? — klausia pasišaukęs zemskį.

— Jeigu kiti gali vogt, tai ir aš galiu, — rėžia vai- — Tai, vąše visokoblagorodije1), parašyta lietuviš- 
tas, įsidrąsinęs ir matydamas viršininko nusiminimą, kai „žingine“, kad žmonės per tiltą greit nevažiuotų.

Kruglodurovas pamatė visą savo padėjimo baisumą. Mūsiškai bus „Sagom“.
Aiškus dalykas: jis, viršininkas, bus apskųstas drauge — Lietuviškai?! Kas tai? Žiūrėk, kad šiandien šito 
su vaitu, kaipo valsčiaus kasos pinigų vagis. parašo vietoj būtų maskoliškas! Čia ne Lietuva, čia

— Štai ir Sibiras!... O aš nė pinigų neprisirinkęs .. Maskolija!
Bepigu Matviejevui, — kalbėjo pusbalsiai viršininkas, — Klausau, vąše visokoblagorodije. 
vaikščiodamas skubiais žingsniais, mosuodamas ranko- Kruglodurovas apsisukęs grįžo atgal su tuo įsitiki- 
mis. — Prakeiktas sutvėrime! Tu man šitaip padaryk! nimu, kad jau nuo jo garbė neišspruks. Jau niekas 
Na, ką dabar daryt? Ką daryt? — kalbėjo garsiau, sto- nepasakys, kad jis yra viršininku tik dėl algos, kad 
damas prieš vaitą. menkas administratorius nesirūpinąs valstybės reika-

— Aš Žinau, ką daryt, — ramino vaitas. — Mudu su lais, kad nepasižymėjo rusifikacija. Kas pakeitė šitą
raštininku jau paskelbėme, kad kasą išplėšė, ir pada- parašą? — klaus ateityje. — O tai Vakkanalijus Vziat- 
rėme tam tyčia žymes. Taigi jūs, ponas viršininke, kovičius Kruglodurovas, — atsakys kiekvienas. Žadino 
atvažiavę tardyt, pasitenkinkite tuo aiškinimu, ir vis- save tokiomis mintimis ir žengė jau taip, lyg bijoda- 
kas bus gerai. mas, kad jam nenupultų nuo galvos garbės vainikas.

Viršininkui, rodos, kas vežimą šieno nuvertė nuo Rytojaus dieną, tikėdamasis, kad apie jo administra- 
krūtinės — taip palengvėjo. Tačiau visai nenurimo, iki tyvinį rusifikacijos didžiadarbį žino jau visas miestas, 
viskas buvo atlikta, kaip vaitas patarė, ir niekas iš išėjo pasivaikščiot ir sutiko vaikščiojančių naupiliečių 
valsčiaus vyriausybės nebuvo pripažintas kaltu, nes būrelį. Praeidamas tiltu pro lentelę su nauju parašu, 
kasą išplėšė nežinomi piktadariai. Nors valsčius atstatė----------
vaitą, bet viršininkas pažadėjo paremt jį per ateinan- ’) Šito sakinio lietuviškai išverst negalima. Jis raiš
čius rinkimus. kia titulą pagal aukštumą ir gimimo gerumą. Prade-

IV dant nuo žemiausio titulo „sukin syn“ ir einant laips-
Iki šiol Vakkanalijus Vziatkovičius Kruglodurovas niais aukštyn, galima prieit ir prie „vąše visokobla- 

susipažino su savo apskritimi, su įvesta valsčiuose gorodije“. Autorius.
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PASTABOS PRABĖGOMIS
Paieškomi tautinių šokių mokovai

Mes dažnai skundžiamės, kad štai su 
lietuviškais dalykais taip sunku išlįsti | di
džiųjų tautų kultūrinę areną, kaip anam 
kupranagariui prasmukti pro adatos sky
lutę.

Šitoks skundas turi nemaža pagrindo 
Anglas, kai pradeda į savo kalbą versti, 
sakysim, italą Albertą Moraviją, tai išsi
verčia ne tik pačius geriausius jo darbus, 
bet ir kiekvieną po ranka pakliuvusį ban
dymą. Italas, nieko nepadarysi, didesnis 
milijonų skaičius nusveria ir pasirinki
mą. ..

Bet, va, yra sričių, kur mes net prašomi 
negalime duoti tai, ką turime.

Viename Anglijos mieste jau apie 12 
metų veikia tautinių šokių centras. įkur
tas labai neramiais metais, o šiandien į sa
vo tarptautinių ir tautinių programų festi
valius sutraukiąs tūkstančius žiūrovų Net 
patys anglų laikraščiai stebisi, kad žmo
nės šitaip domisi, o jei stebisi, tai, vadinas, 
ir jie pritrenkti. O mums vistiek. ar juos 
pritrenkia lietuviškas margas drabužis, ar 
pats lietuviškas šokis: svarbu, kad lietu
viai dalyvautų (o likimas taip lėmė, kad jie 
dalyvauja ir, atrodo, ateityje dalyvaus tiek 
festivaliuose, tiek televizijos programose)

Tik tas šokių centras turi neišsemiamas 
atsargas šokėjų, kurie, patys anglai, moko
si ir šoka (vairių tautų šokius. Jie nori 
išmokti ir lietuviškų.

Kai į šių eilučių autorių prieš kur| laiką 
kreipėsi to centro vadovas anglas pulki
ninkas, prašydamas suvesti jį su lietuviu 
šokėjų grupe, o taip pat parūpinti šokių 
aprašymų ir muzikos, tiek tegalėjau pa
daryti, kad šiandien jo festivaliuose šoka 
mūsų šokėjų grupė. O dėl šokių aprašymu 
ir muzikos numykčiojau, ir reikalas baigė
si tuo. Žinau, kad būtų gera, jei ir anglai 
patys galėtų šokti mūsų šokius, nes tuo at
veju, jei lietuviškos šokėjų grupės kurią 
nors dieną visiškai nebebus, miela bus 
nors tai, kad lietuviškas anglų šokamas 
„Malūnas“ dar teberodys mūsų kultūrą.

Numykčiojau dėl to, kad jau turiu prak
tikos. Kadaise man buvo pavesta pripra
šyti tautinių šokių mokytojus duoti cho- 
reograflšką šokių aprašymą, bet tas pra
šymas taip ir liko, lyg šuns lojimas į mė
nuli.

Argi iš tiesų mes jau nebeturėtume ku
riame nors žemyne gyvenančio lietuvio ar 
lietuvės, kurie galėtų padaryti tai: aprašy
ti savo tautinius šokius ir duoti jų muzi
ką? Nors ir rotatorium atspausti, šitie da
lykai, tikras esu, padarytų savo darbą.

Visi yra, tik mūsų nėra
Būna ir taip, kad kalnas nenori ateiti 

pas Mahomedą, tai Mahomedo pareiga eiti 
pas kalną. Taip ir su tais tautiniais mūsų 
šokiais.

Štai anglai leidžia knygas apie klasiš
kuosius indų šokius ir kostiumus. Žinoma, 
tai ir etnografija ir kaitų egzotika. Bet tie 
patys anglai leidžia taip pat „Handbooks 
of European National Dances", vadinas. 
Europos tautinių Šokių vadovėlius. Šituose 
vadovėliuose, kurių esą išleista jau apie 
20 (leidžia Max Parrish leidykla), duodami 
atskirų Europos tautų šokių aprašymai. 
Jie spausdinami Karališkosios šokių Aka
demijos ir Lingo Fizinės Kultūros Auklė
jimo Draugijos priežiūroje. Tai autorite
tingi ir gerai paruošti vadovėliai, aprūpin
ti atitinkamais (vadais, duodantieji šokių 
aprašymus ir jų muziką fortepionui. biblio- 
graflškų žinių ir spalvotų iliustracijų. Pa
tys anglai sako, kad tai esą puikūs vado
vai šokių mokytojams, mokykloms, jauni

mo klubams ir t.t.
Tuose va Povėliuose rado sau vietos ru

munai ir jugoslavai, lenkai ir prancūzai, 
bet nerado dar lietuviai, nei latviai, nei 
estai.

Kodėl? Gal dėl to, kad bus susimaišiu
sios pareigos, kas pas ką eina: Mahomedas 
pas kalną, ar kalnas pas Mahodedą O gal 
paprastų paprasčiausiai: mes juk ir patys 
sau per tuos tremties metus nesugebėjome 
šitokių dalykų pasirūpinti. Gaila.

Literatūros konkursai
Visokių kultūrinių konkursų ir premijų 

tikroji prasmė būtų paremti kultūrą, pas
katinti jos kūrėjus labiau atsidėjus kurti, 
sudaryti šitam atsidėjimui sąlygas

Mūsų tremtiniškomis sąlygomis premi
jų kaip premijų, bet konkursu vis išdygsta 
po tris ar keturis per metus. Tiesa, beveik 
išimtinai visi jie Šaukiasi j rašytojus, taigi 
literatūriniai. Laikraštis ar draugija susi
galvoja, ir štai tau dramos ar novelės kon
kursas Laikraščiai išbarabanija šiais skur
džiais laikais bent pakenčiamas pinigines 
urnas, kurios būsiančios paskirtos laimė

tojams. ir ne visada trumpą sąrašą (daž
nai tikrai kompetentingų) žmonių, kurie 
pakviesti laimėtojams atrinkti. .

Nors šitie konkursai (ir premijos) beveik 
išimtinai skiriami masinio vartojimo kul
tūros šakai — literatūrai ir tik literatūrai, 
— kultūros rūpesčiais gyvenančiam ir net 
kiekvienam lietuviui džiugu, jog mūsų 
kultūra vis dar tebeturi mecenatų, stam
besnių ar smulkesnių, bet turi. Todėl kiek
vienas per laikraščius skaitytoją pasiekiąs 
naujas sumanymas ruošti Šiokį ar tokį li
teratūros konkursą šilta srovele užlieja 
širdį ir nejučiom spaudžia savanoriškai 
šaukti: garbė mecenatams!

Tik visa bėda, kad tokių konkursų re
zultatai ne visada pajėgia džiuginti. Žiū
rėk. komisija visiškai neranda, kam skirti 
premijas (paskutinieji dramos ir novelės 
konkursai). Žiūrėk, net pačios komisijos.

TrPnitifK nitutoriė.je:
Kur mokėtina Tremties prenumerata

Praktika parodė, jog už laikraštį vedant 
atsiskaitymą toje pačioje šalyje per eilę 
asmenų, susidaro daug painiavų, o kartais 
kyla ir neaiškumų. Dėl to ateityje atsi
skaitymas TREMTIES prenumeratos šitaip 
patvarkomas:

Kanadoje gyveną TREMTIES Bičiu
liai už laikrašti atsiskaito per TREMTIES 
generalinį atstovą Mr. Aug. Kuolą šiuo 
adresu:

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

USA gyveną TREMTIES Bičiuliai nuo 
šiol už TREMTĮ prenumeratą (moka tie
siogiai TREMTIES redakcijai. Pinigai siun
čiami ne čekiais, bet paprastomis pašto 
perlaidomis. Pagaliau galima ir vokan įdė
ti, nes ir tuo atveju jie įnešami vokiečių 
bankan. Prenumeratos pinigus siųsti:

Simas Miglinas, 
c/o TREMTIS

(13b) Memmingen, 
Postfach 2. Germany.

Jei kas rastų šitokį atsiskaitymą nepato
gų, tuomet prašomi už laikraštį priklau
sančius pinigus {mokėti:

Mr. B. Jacikevičius,
560 Grant Ave.
Brooklyn 8, N.Y.

Brazilijoje gyveną TREMTIES Bl-

Vysk. Ant. BARANAUSKAS ir jo poezija
Antanas Baronas-Baranauskas. „Anykš

čių Šilelio' autorius ir atskirų poezijos 
dalykų kūrėjas, yra kartu ir kalbininkas, 
ir matematikas, ir Sv. Rašto vertėjas, ir 
vyskupas, kiekvienoje tų sričių dirbęs su 
pažymėtinu įkirščiu ir atsidėjimu. O pir
moje eilėje šiandien mums, tremtiniams, jis 
galėtų būti gyviausias savo poezija, nes jo 
žymiausiuose kūriniuose kaip tik išreikšti 
tie idealai kurie brangūs mums lietuvybei 
išlaikyti.

A. Baranauskas, važiuodamas į Rusiją 
mokytis, eilėmis aprašė savo kelionę. Tose 
savo eilėse, vos tik palikęs Lietuvą, jis 
reiškia pasiilgimą savojo krašto ir grau
džiai atsisveikina su tėvyne. Sakydamas 
sudiev, jis prideda, kad jam linksma buvo 
gyventi Lietuvoje, todėl jam skaudžia ir 
graudžia širdį svetimojon važiuojant:

Sudiev tėveliams, broliams, sesulėms ...
Sudiev Anykščiams, sudiev Utenai, 
Sudiev Lietuvos kalnams!

kai reikia spręsti, toli gražu nebe tos, ku
rios buvo garsinamos. Žiūrėk, rašytojai, 
nusivylę tais keistokais konkursais, nebe- 
slryžta gaišti laiko perrašinėdamj tokiems 
konkursams savo darbus, nes jie nebetiki, 
kad bus kompetentingos komisijos ir kad 
konkursui skirtosios sumos tikrai bus pas
kirtos

Rašytojai nenustojo kūrę ir nenustos. 
Stambūs ir smulkūs mecenatai mūsų kul
tūrai labai reikalingi, tik reikia kartą at
statyti pasitikėjimą visokiais konkursais, 
per kuriuos ateina tie mecenatai. Jei pa
žadėtos premijos, tegu jos būna paskirtos! 
Jei pakviestos ir paskelbtos komisijos, 
tai sprendimai laukiami iš jų, o ne iš jų 
nuobirų! Pasak K. Binkį, ką pradėjai, tai 
ir baik, ir tada grįš pasitikėjimas, grįš į 
konkursus rašytojai, dėl to grįš gyvumas 
bent į mūsų literatūrini gyvenimą.

B. Kazimieraitis.

čluliai už laikrašti atsiskaitymą daro Sr. 
St. Jaseliūnui, kuris pasiekiamas šiuo 
adresu:

Sr. St. Jaseiiūnas,
Av. Churchill 94—11® S/1.110 
Rio de Janeiro.

Anglijoje ir kitose šalyse gyveną 
TREMTIES Bičiuliai už laikrašti atsiskai
tymą siunčia (28 kupomus 1953 metų pre
numeratai) tiesiog TREMTIES adresu:

TREMTIS, (13b) Memmingen, Postfach 
2, Germany.

Australijoje gyveną TREMTIES 
Bičiuliai nuo šiol atsiskaitymą už TREM
TĮ veda per Mr. P. Lukošiūną, pasiekiamą 
šiuo adresu:

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

DAR KUDIRKOS RASTŲ 
REIKALU*

Iš šiame TREMTIES numeryje skelbia
mo Dr. V. Kudirkos raštams garbės prenu
meratorių sąrašo matyti, jog numatoma 
Didžiojo Lietuvio išleisti knyga tautiečių 
tarpe yra gyvas' susidomėjimas. TREM
TIES Leidykla tikisi, kol knyga pasirodys 
— garbės prenumeratorių sąrašas dar žy
miai padidės, kadangi knygai pasirodžius, 
kaip Jau buvo praėjusiame TREMTIES nu-

Kartu su atsisveikinimu poetą užklumpa 
ir liūdesys:

Kažin, ar grįšiu: gal ten supūsiu
Žieminių gudų pusėj,
O ir sugrįžęs savon šalelėn, 
Ašarėlėm paplūsiu.
Gal rasiu vargus, nelaimes, bėdas,
Gal nerasiu tėvelių;
Gal visa mano širdies paguoda
Bus ant Šaltų kapelių.
Tas liūdesys lydi visais laikais, o taip 

pat ir šiandien kiekvieną tremtinį, kuris 
dar tebemini daugelį tų „gal", išreikškia- 
mų žodžiais, atodūsiu ar sąmonėje iškylan
čia ir vėl atgal nugrimstančia mintim. Tai 
tarytum žiburėliai, tie visi „gal“, kurie 
bliksi, o kol jie neužges, tol lietuvis iš
liks lietuviu, tol jis mylės Lietuvą, tol sie- 
losis dėl tos būsimosios grįžimo dienos.

„Kelionėje Peterburkan" A. Baranaus
kas kai kur tikras revoliucinis patrijotas, 
keliąs save ir skaitytojus prieš Lietuvoje 
siautėjančią rusiškąją vergiją.

Kad tu, gude, nesulauktum.
Ne taip, kaip tu nori,
Bus, kaip Dievas duos, ne tavo 
Priesakai nedori!

Jis sako, kad maskolis, sūnus šiaurės, 
neįveiksiąs, nes mūsų širdys tvirtos, se
niai išmėgintos. „Nors Sibirijon nubruk 
mus — ir ten neprapulsim! Drebėk ir tu, 
sūnau šiaurės, krūvon susitraukęs“.

Šitie du dalykai — tas viltingas liūde
sys ir tas tikėjimas, kad nepražūsim, — 
tai ir yra svetimuose kraštuose blaškomo 
žmogaus inkaras, už kurio Jis įsikabinęs 
gali išlikti ištikimas ir gyvas savo tautai 
ir kraštui tol, kol gr|š ar mirs. Kas tebe
tiki pergale, tas nenukris į nevilties be
dugnes ir niekad nesakys, kad jam visur 
gera. Kas skaudžiančia ir graudžiančia šir
dim tebegalvoja apie namuose vykstančius 
vargus, nelaimes ir bėdas, apie artimuosius 

meryje pranešta, knygos kaina pardavime 
gali būti klek aukštesnė, tačiau kainos pa
sikeitimas Jokiu atyeju nelies garbės pre
numeratorių ir iš jų papildomų priemokų 
leidykla nereikalaus.

Šia proga atkreiptinas dėmesys, kad 
Kudirkos raštai pasirodys 1953 me
tų kovo mėnesj. Apie tai buvo informuota 
83 TREMTIES numeryje.

KNYGŲ VOKIETIJOJE SPAUS
DINIMO REIKALU

TREMTIES Leidykla nuolat gauna nema
ža laiškų, kurių autoriai teiraujasi dėl są
lygų Vokietijoje atspausdinti vieną ar kitą 
leidinį, taip pat TREMTIES Leidykla pra
šoma sutikti atlikti technikinę priežiūrą 
kitose šalyse gyvenančių leidėjų numato
mos išleisti vienos ar kitos knygos. Keliais 
atvejais tokius pasitarnavimus TREMTIES 
Leidykla atliko. Jos technikinėje priežiū
roje paskutiniu metu atspausdintos dvi 
knygos (P. Abelklo romanas „Žemaičių 
Krikštas“, išleistas Trijų Tulpių Knygų 
Leidyklos USA, ir poeto Petro Pilkos ei
liuota pasaka vaikams „Žvirbliai Inkilė- 
nuos“). Tačiau tuo tarpu daugiau šitokios 
priežiūros TREMTIES leidykla jokiu at
veju negali imtis ir prašoma tuo reikalu 
leidėjų nesikreipti. 

kapuose, tas taip pat tebėra gyvas, nes 
jam teberūpi namai, tebebrangūs ir ten 
esantieji kapai.

Bet žmogų svetimi vėjai nuolat pūkšto 
ir išpūkšto, laikas mėgina iščiulpti ir atmi
nimų nuolat kurstomą pasiilgimo liūdesį 
ir grįžimo viltį. Nebeužmesk naujos pliauš
kės, tai ir ugnis pamažu išges. Nebeužpilk 
dirvon naujų sulčių, tai ir ji išsisems. 
Tai svetimų vėjų pūkštomai ir žmogaus 
dvasiai reikia nuolat, kad kas nors ją pa
kurstytų, nukeltų į namus, į gimtąją ap
linką.

Baranauskas, rašydamas savo „Anykš
čių šilelį", mėgino parodyti savojo krašto 
gamtos grožį. Kur tu. žmogau, eisi, kur tu 
būsi, kur tik kokias grožybes rasi, vistiek 
niekur nerasi tos aplinkos, kokia buvo na
muose, nes ji tik viena tebuvo tokia ir ki
tos tokios niekur nėra.

Tas gimtosios aplinkos nuolatinis prisi
minimas yra lyg ta nuolat nauja malkų 
pliauškė į židinį, kad tautinė gyvybė neiš- 
gestų. O primena ją mums savoji literatū
ra, rodydama savojo krašto gyvenimą ir 
gamtą. Baranausko „Anykščių Šilelis“ — 
tai sultingas dvasios penas, kad žmogui 
lietuviui neišdulkėtų iš širdies savoji gim
tojo krašto aplinka. Ten net ak| veria — 
vi$ gražu: žalia, liekna, gryna! Kur tik 
uostai — vis miela, giria nosį trina! Kur 
tik klausai — vis linksma: šlama, ūžia, 
siaudžia! Ką tik jauti — vis ramu: širdį 
glosto, graudžia. Samanų patalai, uogiene-. 
jai, kaip rūtos, uogos, grybai, žali ėgliai, 
kaip kvietkai, alksniai palaukėmis, berže
liai, kaip meldai, ąžuolai, uosiai ir eglės ... 
ė pušelės, pušelės tos nesurokuotos!

Ir niekur tai nerasi, tik „Anykščių Šile
ly“, ir niekur šitaip neužeisi, vien tik Lie
tuvoje! Ir paskaitęs, nieko šitaip nepasi
ilgsi, kaip Lietuvos, kurios ilgėjosi Bara
nauskas, ilgėjosi Adomas Mickevičius, ra
šydamas „Poną Tadą“, ilgisi kiekvienas 
mūsų rašytojas, iš tolo rinkdamas spalvas 
savo mielajai Lietuvai atkurti, ilgimės 
mes, skaitydami jų atkurtą mieląją Lietu
vą su kalnais kelmuotais, svetimų nupli
kintomis pakalnėmis, kur „šiandien rusai 
po maskoliais maskoliškai rėdos, Lietuvos 
gi tikrus vaikus didžios spaudžia bėdos“.

Antanas Baranauskas — tokios pat kai
mietiškos kilmės vyskupas, kaip ir Valan
čius. Dar piemenaudamas sakydavo savo 
draugams piemenims pamokslus, dainavo 
daineles. Gimė jis 1835 m. sausio 17 d. ne
toli Anykščių. Silpnasveikatis todėl tėvai 
leidžia jį mokytis į Rumšiškių raštininkų 
mokyklą. Baigęs ją, raštininkauja Skuode 
Ir Sedoje. Poetės Karolinos Praniauskaitės 
paragintas, šiaip taip įsigijęs 4 klasių pa
žymėjimą, stoja į Varnių kunigų seminari
ją, paskui į Petrapilio dvasinę akademiją. 
Studijuodamas parašo „Anykščių Šileli“, 
norėdamas įrodyti, kad ir lietuvių kalba 
tinka gražiems dalykams išreikšti, nes se- 
ninarijoje profesorius įrodinėjo, kad toji 
kalba niekam netikusi, tik prasčiokams. 
Važiuodamas studijuoti į Petrapili (važia
vo arkliais), parašo „Kelionę Peterbur
kan“.

Profesoriaudamas Kauno kunigų semi
narijoje, mokė lietuvių kalbos ir studijavo 
lietuvių kalbos tarmes. Jo klierikų tarmiš
kai užrašytos pasakos vokiečių mokslinin
kų buvo išleistos. Vėliau Baranauskas vi
su atidumu ėmėsi studijuoti matematiką. 
Vyskupaudamas Seinuose verčia į lietu
vių kalbą šv. Raštą ir prie šio darbo galu
tinai pavargsta. Miršta 1902 m. lapkričio 
13 d., taigi prieš 50 metų. K. B.

Vakkanalijus Vziatkovičius didžiai švelniai kreipėsi ; — Nesirūpinkite, aš pasakysiu, ką daryt. Eikite tie- ypatingą (sakymą, kad žiūrėtų gerai, ar nepasirodys sukosi vien apie tai: tinka, ar netinka; vaitams, rašti-
moterls: siog pas kleboną ir paprašykite, kad atkalbėtų mote- kur neištikima žmogysta, ir apie tai tuojau jam pra- ninkama ir seniūnams buvo (sakyta duot: jeigu neduo-

neštų. site, tai aš jums parodysiu! Kunigai davė „ikonai“ su
Ūmu laiku gavo du raportu. Viename rašo: Apie Ga- didžiu noru. Tuo būdu trumpu laiku buvo surinkta 

lagaudžius suka kažin koks žmogus, poniškai apsitaisęs, „laisvų aukų apskrityje apie 800 rublių. Grįždamas iš 
vaikščioja po kalnus, dairosi | visas šalis, o paskui, pa- paskutinės kelionės su surinktais pinigais, važiavo 
sistatęs ant aukšto trikojo mašiną, prikiša prie Jos Kruglodurovas panemune per Trumpuvą, tarp neišpa- 
galvą, užsidengia juoda pala, ir ką jis ten paskui daro, sakytai gražių kalnelių, apžėlusių medžiais ir krūmais, 
nepatyriau, negalėdamas prisiartint, kad nepastebėtų Vietos gražumas privertė administratorių svajot.

— Sagom, mesdames, šagom! riškę skųstis. Klebono ji tikrai paklausys. O kad kle-
Moterys nesuprato tų žodžių ir, dirstelėjusios tik bonas išpildys jūsų prašymą, tai aš guldau savo galvą.

| Kruglodurovą, ėjo toliau. Grįžtant vėl administrate- Jis dabar laukia patvirtinimo pralotu, tai Jam apskrities 
rlus, lyg nurodydamas rankom | parašą, ragino mote- viršininkas labai reikalingas su gerais liudijimais. Už 
riškes, kuriom norėjo per prievartą pasigirt: tok| dalyką klebonas parduotų visos savo parapijos

— Sagom, mesdames, šagom! dūšias — aš jj gerai pažįstu.
Tada viena moteriškė atrėmė: ' Tą pačią dieną Kruglodurovas buvo pas kleboną ir
— Ar tamstai rodosi, kad mes kareivių eskadronas? 

Iš kur tamstai staiga atėjo | galvą komanda? Net ne
gražu!

Vakkanalijus Vziatkovičius pamatė, kad ne tik nie
kas nežino apie jo žygį, bet ir, rodant j|. nesidomi juo 
Ne, iš to garbės nebus, reikia kitur jos ieškot. Nejautė, 
kad garbė pati pas j( ateis.

Vieną sekmadieni, pavakare, jau temstant, važiavo 
iš bažnyčios su anyta ir bernu Kamdlnių kaimo šeimi
ninkė, jauna našlė Gražienė. Pravažiuojant pro Taltau- 
čiznos kordoną, juos užklupo žvalgai, ištraukė Gražienę 
iš vežimo ir nusivilko ( laukus, o anyta su bernu per
sigandę parpleškėjo namo... Ką darė žvalgai su ne
laiminga moteriške, žino tik tie laukai ir tamsi naktis 
Anksti rytą vos-ne-vos parsivilko varguolė Gražienė 
namo, sudraskyta ir sugnaibyta. Parsirgusi keletą die
nų, pasiskundė kaimynui dvarponiui, kuris patarė 
apskųsti maskolius, kad piktadarius nubaustų ir pasa
kė, kaip ir ką reikia daryt. Gražienė padėkojo už pa
tarimą ir išėjo rengt skundo.

— Dar eisiu pasitart pas kunigą. Ką jis pasakys? 
—manė moteriškė ir nukako pas Naupilės kleboną.

— Mano vaikeli, — tarė klebonas: — tai baisus atsi
tikimas! Skųsk, vaikeli, skųsk! Jeigu tu atleistum, tai 
Dievas tau neatleis, nes parodytum, kad to dalyko ne
laikai nė nuodėme.

— Tai dėkui, tėveli, už gražų patarimą, nes ponas 
taipgi sakė skųst. Skųsiu, nėr ką. Atleisk jiems, tai ki
tąsyk gali žmogų ir iki mirties užgnalbyt. Ką tu su 
biaurybėmis!

Taitaučiznos kordono karininkas, patyręs apie savo 
žvalgų darbą ir ketinimą skųst, labai nusigando, nes 
žinojo, kaip skaudžiai teks atsakyt. Nėr ką daryt — 
eina pas saviškį, pas apskrities viršininką prašyt pa
galbos. Pats viršininkas nieko negalėjo sugalvot, bet jo 
pagelbinlkas Duževskis davė tok| patariną:

visai nedaug turėjo darbo perkalbėt Jį i savo pusę. 
Klebonas pažadėjo nutildyt moteriškę, o Krugloduro
vas nudžiugo, pasisekus užstot maskolių reikalus taip, 
kaip nori vyriausybė. Garbė rankose. — manė Vakka
nalijus Vziatkovičius, — o mažių mažiausia vyriausy
bės pagyrimas.

Dar iš vakaro klebonas (sakė špitolninkui pavadint 
anksti Gražienę. Žmonelė atėjo, ir klebonas pradėjo 
šitaip:

— Mano vaikeli! Aš per visą naktį mąsčiau apie 
tavo skundą ir žinai ką, man rodosi, geriau bus, jeigu 
neskųsi Pati supranti . Kad būtum mergina, tai tas 
atsitikimas kenktų tau, o dabar . . . Kokia pragaištis.. 
Su tuo skundu.. pradėsi, tai daug vargo, iki pa
sibaigs, o galų gale dar gali nelaimėt Geriau, vai
keli. neskųsk! Aš taip patariu. Juk kasdien poteriauji: 
ir atleisk mums, kaip ir mes atleidžiam. Atmink, vai
keli!

Moteriškė pažadėjo neskųst; tik, atsisveikinusi ir 
eidama namo, negalėjo nieku būdu suprast, kodėl tas 
atsitikimas užvakar buvo balsus, o šiandien nieko ne
kenkia? Kodėl užvakar1 reikėjo skųst, o šiandien jau 
ne? Bet išsiaiškino sau Šitaip: taip liepė kunigas, tai 
taip turi būt gerai.

Vienok nė šiuo žygiu neteko viršininkui nei garbės, 
nei vyriausybės pagyrimo, ir niekas nekalbėjo, kad 
Vakkanalijus Vziatkovičius yra maskolių reikalų gynė
jas, o nuo vyriausybės juk tyčia buvo slepiamas tas 
atsitikimas su Gražiene.

— Dar pabandysiu paieškot apskrityje žmonių su 
išvirkščiomis nuomonėmis, — ramino save Kruglodu
rovas. — Reikia išbandyt visi keliai, iš viršaus nuro
dyti.

Tuojau davė išskirstytiems apskrityje zemskiams1)

’) Jaunesnysis policinkas, sargybinis.

— Gerai vienok, kad traukinys ties Barkais susi
kūlė . . Gali žmogus nors pakilt vyriausybės akyse ... 
Kad dar vienas toks nuotykis, tai dar aukščiau galėtum 
iškilt... O kas žino, kad taip prieš apskrities virši
ninko gyvybę pasikėsintų, ar nepakiltų jis vyriausybės 
akyse? Juk viršininkas yra caro vietininkas, pildo jo 
valią, gali turėt nekenčiančių... Taigi ir prieš virši
ninką gali kėsintis ... gal...

Lyg tyčia lekia akmenukas, krinta ant rato ir atsi
mušęs suduoda į vežimo šoną.

— Stok! Pasikėsinimas prieš gyvybę! — sušuko 
Kruglodurovas nesavu balsu.

Tuoj liepė važiuojančiam su juo zemskiui ieškot 
krūmuose galvažudžio, o vežikui paduot tą akmeni, 
kurs buvo mestas.

— Štai šitas, ponas viršinike, — tarė vežikas, pa
duodamas mažą akmenuką.

— Ncgal būt! — riktelėjo Kruglodurovas — Su to
kiu prieš gyvybę nesikėsina! Šiai, šitą, paduok! — pa
liepė. parodęs pakelėje (augusį į žemę akmenį, mažiau
sia dvidešimties svarų. Vežikas išlupo akmenį, (dėjo į 
vežimą, o viršininkas vertė ko greičiausiai važiuot į 
Trumpuvos dvarą. Čia padarė triukšmą ir suvarė žmo
nes ieškot galvažudžio. Netrukus atėjo zemskis, vesda
mas už rankų du verkiančiu vaiku, kuriuodu mėtė ant 
kalno amkmenukus, bandydamu, katro geresnė ranka. 
Mat, vienas juodviejų pamėtėjo smarkiau, pravažiuo
jant pakalnėje viršininkui, ir pataikė į jo vežimą. 
Kruglodurovas pareikalavo betgi nubaust vaikus, su
rašė protokolą ir nuvažiavo su akmeniu namo, ketin
damas parodyt j|, kaipo corpus delicti, kad ne tik 
prieš carą, bet ir prieš viršininko gaivą buvo pasikė
sinę. Kadangi visi pradėjo juoktis iš tos Kruglodurovo 
pasakos ir corpus delicti, liepė akmenį išmest ir ėmė 
vien tik rūpintis „ikona“.

Paskelbė visiems, kad neva davęs daryt „ikoną“ Pa-

manęs ir nepabėgtų.
Kitas raportas toks: Apie Trumpuvą pasirodė kažin 

koks ponas, kuris vaikščioja po kaimus ir matuoja 
žmonių galvas. Kam jis tai daro, negalima žinot. Vieni 
sako, kad rengia lietuvių kariuomenę ir matuoja gal
vas, kad kepurės gerai tiktų kiekvienam. Kiti sako, 
kad jis neva matuoja, o tuo tarpu šnabžda i ausį, mo
kydamas kaip smaugt maskolius.

— A! Turiu jau du paukščiu! — judošiškai nusišyp
sojo garbės trokštantis administratorius. — Tai litvo- 
manai arba socialistai! Suimsiu juodu!

Nestistebėkime: Juk parapijos administratorius dėl 
savo garbės atidavė į žvalgų rankas jaunos moteriškės 
garbę, tai kodėl apskrities administratorius negalėtų 
dėl savo gerbės paaukot nekaltų žmonių laisvės?

Įsakyta suimt raportuose (skųstas neištikimas žmo
gystas. Tegul visi žinos dabar, kad Vakkanalijus Vziat
kovičius viskam turi akį, kaipo tikras administrato
rius ir valstybei negeistinų gaivalų naikintojas. Jau 
apie šitą dalyką tikrai turės sužinot vyriausybė. Bet ir 
čia Kruglodurovas, garbės vietoje, sulaukė tik juokų. 
Pasirodė, kad tuodu ponu buvo atvažiavusiu vasarą 
pasilsėt panemunėse. Vienas buvo mėgėjas fotografas, 
o kitas garsus etnologas. Jau kad nesiseka kam, tai 
nesiseka!

Kruglodurovas buvo net benustojąs galvot apie gar
bės įsigijimą, tik išgirdo, kad gubernatorius pagyrė 
vieną viršininką už „ikonos“ (taisymą caro Aleksandro 
III išlikimui nuo mirties, susikūlus ties Barkais trauki
niui, atminti. Atgijo mūsų viršininkas ir su visa ener
gija stvėrėsi taisyt tokią pat „ikoną“. — Čia tur pasi
sekt, ir vyriausybė negali nepastebėti Neilgai lauk
damas, pradėjo rinkt savo apskrityje tam reikalui 
„laisvas aukas“. Visi valdininkai turėjo duot, nes bijojo, 
kad, nedavę, nenustotų vietos; dvarponiams netiko ne
duot, ypač kad jų visuomeninės ir politinės nuomonės
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Keli stovyklinio gyvenimo vaizdai 
Vokietijoje

Apie stovyklini gyvenimą Vokietijoje 
pasilikusių tautiečių mūsų įvairioje spau
doje nuolat pasirodo nemaža įvairių infor
macinio pobūdžio žinučių, tačiau jos nie
ku būdu nepajėgia atskleisti esamo gy
venimo tikrovės. Tai yra daugiau atsitikti
nės nuotrupos iš vienos ar kitos stovyklos, 
kalbančios apie įvykusį viena ar kita pro
ga sušauktą susirinkimą, apie sudarymą 
bendruomenės vadovybės, apie tai, kad 
atėjusi BALFo atsiųstų drabužių siunta, 
kuri suteikusi didelio džiaugsmo varg
šams . .

1952 metais Europoje lankydamasis 
BALFo pirmininkas, atitrūkęs nuo kitų 
reikalų, atlikęs pagal įgaliojimus pasitar
navimus NCWC organizacijai ir padaręs 
jau Amerikoje suplanuotas iškilas į įvai
rias Europos vietoves, skubėdamas, kaip 
paprastai, prabėgomis prabėgo pro eilę 
stovyklų, pasakė ta proga stovyklų įna
miams kalbas, pasėdamas didelių vilčių 
pasėlius apie būsimą paramą ir išvyko 
Amerikon, pasilikusiems sužadindamas dar 
didesnius lūkesčius. Gi amerikinėje spau
doje pasirodė ta proga eilė atsišaukiminio 
pabūdžio straipsnių apie juodą skurdą 
tremtinių stovyklose Vokietijoje ir apie 
reikalą ir toliau visu intensyvumu remti 
BALFą, lengvinantį tremtinių padėti... Ir 
čia stinga pilnumo.

Nei trumputės informacijos neatsklei
džia stovyklinio gyvenimo tikrovės, nei 
BALFo pirmininko apsilankymo Europoje 
proga pasirodžiusieji atsišaukimai, atmieš
ti pagraudenimais. Norint stovyklinį gyve
nimą pavaizduoti tiesiai, taip, koks jis iš 
tiesų yra, nepakanka siauros žinutės — 
reikia jį apimti platesniu akimoju, kad 
būtų atskleistas tiesus jo tikrovės vaizdas.

Kalbant apie stovyklinį vargą...
Mada susidarė, kalbant apie stovyklas, 

gyvenimą jose sieti su skurdu ir vargu. 
Čia gyveną tik vargšai, pro kuriuos be iš
maldos davinio negalima praeiti...

Tačiau neprabėgomis peržvelgiančiam 
stovyklinį gyvenimą, bet jį ilgiau stebin
čiam susidaro kiek skirtingas vaizdas. Rei
kia sutikti, kad prabėgtais pirmasis žvilgs
nis dažniausiai sudaro niaurų stovyklinio 
gyvenimo vaizdą. Jau pati aplinka dažnai 
primena apie tų žmonių nustūmimą i gy
venimo pašalius, į tokias užukertes, ku
rios tarsi sąmoningai būtų atribotos nuo 
gyvenimo.

Gaunama bedarbio parama jokio opti
misto neįtikins, kad tie žmonės galėtų sau 
ką daugiau leisti, negu vargšui privalu 
AtsižVelgiant į vietos kainas, kokio tau
pumo privalumų žmogus bebūtų, gale mė
nesio jis — iš niekur negaudamas jokios 
pašalinės paramos, — bus priverstas reikš
ti dėkingumą iš vietos parduotuvės kredi
tan gavęs duonos ir silkę.

Pašalinės paramos ir jas gaunantieji
Tačiau retas stovyklos gyventojas ver

čiasi vien tik iš gaunamos bedarbio para
mos. Kiekvienoje stovykloje yra NCWC 
atstovybė. Ji nuolat šiuo tuo padeda sto
vyklų gyventojams. Kartais duoda kokį 
drabužį, kartais ką iš apavo, kartais šio to 
iš maisto, kaip kiaušinių miltelių ir pn. 
Vokiečių administracija, jei tik pastebi, 
kuriam būtina apranga, išrašo orderius, 
kad nuėjęs į parduotuvę už nustatytą su
mą galėtų pasiimti reikiamos aprangos ar 
apavo (bent Bavarijos eilėje vietovių tatai 
daroma).

Prie stovyklą veikia ir evangelikų pa
saulinės organizacijos konsultacijos, pagal 
galimybę teikiančios paramos evangeli
kams stovyklos gyventojams.

Ateina BALFo siuntos. Kartais su mais
tu, dažniau senų drabužių pavidale.

Dažnas stovyklų gyventojas sulaukia 
siuntinių, siunčiamų ar tai išemigravusių 
giminių, ar gerų pažįstamų bei šiaip tau
tiečių.

Šitos pašalinės paramos yra didelis 
ramstis prie kuklios bedarbio pašalpos.

Ar jos — pašalinės paramos — pakanka
mos? Į tai nebūtų drąsu bandyti duoti at
sakymą, atsižvelgiant i žmogiškąją įnorių 
prigimtį.

Tačiau pravartu būtų žvilgterti šia pro
ga į kitą medalio pusę.

Aštrūs skirtumai stovykliniame gyvenime
• Kadangi kiekvienas stovyklos gyventojas 

gauna vienodą paramą, gi šalpa taip pat 
skiriama kiekvienam, pašalietis galėtų ma
nyti, kad stovyklose visi gyvena maždaug 
vienodai, kad čia nejusti to klasių skirtu
mo,-koks gali būti už stovyklos sienų, kur 
žmogaus vertė saikima pagal jo užimamą 
vietą, pagal atliekamą darbą. Tačiau Šitoks 
manymas būtų smarkiai klaidingas. Sto
vyklose galima sutikti iš madų salionų vil
kimų drabužių, madingų apsiaustų, greta 
kurių, iVg jų vertės paryškinimui, bugš
čiai ir atsargiai, vos panešdama savo gy
venimo likučius ir varganą dalią, pras
lenka būtybė, apkarstyta blankiu ir ma
žaverčiu apvalkalu, gautu iš kurios nors 
siuntos.

Kaip apsirengimo bei apavo požiūriu, 
taip pat ir prie tremtiniško stalo retais at
vejais būtų galima įžvelgti lygiavertį vie
nodumą.

Priežasčių netektų toli ieškoti...
Kas bandytų Šito nelygumo paslaptis 

patirti, jas greit surastų. Tatai priklauso 
ir nuo pačių stovyklų gyventojų, ir nuo 
jų būdo bruožų, išplaukiančių iš paties 
žmogaus. Yra nemaža tokių, kurie visur 
stengiasi būti pirmieji. Ir prie BALFo siun
tų dalinimo, ir NCWC atstovybėse. Rei
kia ar nereikia, jie bandys į šalį pastumti 
savo likimo bendrą, kad sau ką geresnio 
gavus. Yra, kurie bus kaip ir susiradę lyg 
naują profesiją: — užverčia laiškais įvai
riose šalyse gyvenančius tautiečius, ben
drus pažįstamus, artimuosius, net ir tuos, 
kuriuos kokį kartą teko susitikti stovyklos* 
pastogėje. Kiekvienas laiškas persunktas 
sunkaus gyvenimo vaizdais, aimanomis, 
beviltiškumu, kuris tapęs kasdieninė duo
na stovyklose Vokietijoje palikusiems... 
Sitų pastangų pasėkoje randasi įgalinčių 
stovyklinėj buity taip apsirengti, ko kitas 
Lietuvoje negalėjo nė pasvajoti.

Kiti, tylieji, minta tuo, ką gauna. Jų gal 
bus žymioji mažuma. Tačiau šitų savyje 
viską palaikančių, besitenkinančių gauna
ma bedarbio parama ir iš niekur pagalbos 
nesišaukiančių vargas dažnai didesnis, ne
gu galima manyti. Ypač jei šeimoje keli 
vaikai, jei dar ligos apsilanko. Tai žmo
nės, kurie tyliai neša savo vargą, niekur 
nevarstydami durų ir niekam nesiskųs- 
dami.

Pasitaiko štovyklose gyventojų, palauž
tų išgyvenimų, kurie ir kuklips bedarbio 
pašalpos dalį išleidžia netiesioginiam pra
gyvenimo būtinumui. Gi kiti, priešingai, 
čia pat, stovyklos aplinkoje, geba šį tą 
pragyvenimui pasipildyti. Vasaros metu

Oficialios informacijos apie tremtinius Amerikoje
TREMTIS gavo DP Komisijos oficialų 

komunikatų („The DP Story, The Finai 
Report of the United States Displaced Per
sons Commision“, Washington, 1952) apie 
tremtinių įkurdinimą Amerikoje, kuriame 
platokai kalbama ir apie vykusią emigra
cinę eigą. Tai yra DP Komisijos baigia
masis pranešimas apie pagal veikusį į 
USA imigracijos įstatymą atliktus darbus.

Pirmiausia pranešime pažymima, jog 
tremtinių imigracija į Ameriką pagal tam 
reikalui išleistą specialų imigracijos įstaty
mą vykusi griežtos atrankos keliu. DP bu
vę pagrindiniau tiriami, negu tie imigran
tai, kurie imigruodavo Amerikon įprastu 
keliu. Buvo daromas politinis tyrimas, 
sveikatos, kreipiamas dėmesys, kad kri
minalinis elementas būtų išjungtas. Ypač 
sunkino imigraciją įstatyme įjungtos 
„amerikinei dvasiai prieštaraujančios dis
kriminacijos“ galimybės, — pabrėžiama 
DP Komisijos pranešime. Tik jas 1950 me
tais pašalinus imigracija Amerikon vykusi 
daug sklandžiau.

DP Komisijos pranešime užuomina 
„amerikinei dvasiai prieštaringų, dis
kriminacijos galimybių“ primena tą metą, 
kai nemaža tremtinių visai dėl jiems ne
žinomų priežasčių užkliūdavo ir jiems bū
davo atimama galimybė Amerikon imi
gruoti. Tai buvo įvairių skundų pasėka. 
Tik vėliau, būtent nuo 1950 metų, kai įvai
rios pagalbinės organizacijos, kaip BALFas 
ir kitos, pakartotinai šiuo reikalu darė 
intervencijų, pagaliau, atrodo, nebuvo bo- 
jama anoniminių skundų ir nuo to laiko 
žymiai sumažėjo emigrantų paslaptingi už- 
kliuvimai, išskyrus sveikatos atvejus. Visa 
tai praeity. įdomiau apie įsikūrimą.

„DP patys pasidarė gerą reklamą“
Toliau DP Komisijos baigiamajame pra

KARINĖ INFORMACIJA
Amerikiečių nuostoliai Korėjoje. Nuo Ko

rėjoje konflikto pradžios iki šiol Jungtinės 
Amerikos Valstybės, neskaitant didžiulių 
išlaidų pinigais, neteko 22 000 karių žuvu
siais. Iškaičius dingusius be žinios, pateku
sius nelaisvėn ir sužeistuosius, Amerikos 
nuostoliai Korėjoje žmonėmis siekia 127 000.

Kariniai aerodromai Europoje. Atlanto 
Pakto karinių pajėgų vadovybės informaci
jomis šiuo metu Europoje yra 110 karinių 
aerodromų, eilė baigiamų įrengti. Kariniai 
aerodromai įrengti: Prancūzijoje — 41, Va
karų Vokietijoje — 35, Italijoje — 12, Nor
vegijoje ir Danijoje — 7, Belgijoje, Olan
dijoje — 28.

Anglijoje esančiuose amerikiečių aero
dromuose yra per 70 000 karių, įskaitant ir 
aptarnaujantį personalą.

Padvigubėjo vokiečių kariuomenė rytų 
Vokietijoje. 1952 metais,, ypač nuo ankstyvo 
pavasario, sovietų valdomoje rytų Vokieti
joje po vadinamosios liaudies milicijos prie
danga pradėtos stiprinti vokiečių karinės 

parenka uogą ir parduoda, paskiau seka 
grybų laikas ...

Stovyklose gyvenimas taip pat nevieno
das, kaip ir už jų sienų...

Nestinga tautiečių, likimo nublokštų į 
nuošalias Vokietijos vietoves, kurie stinga 
ir ryšio su savaisiais, ir kurių veik niekad 
neaplanko kad ir kukli parama vienos ar 
kitos siuntos pavidale.

Stebėtojas. 

nešime pažymima, kad imigracija^ į USA 
pradžioje vykusi lėtokai ypač dėl reikala
vimo afidevitų. Gal radosi amerikiečių, 
abejojančių naujųjų imigrantų verte. Pa
galiau kai Amerikos žemyną pasiekė pir
mieji imigrantai tremtiniai, jie tuojau pat 
patys save pasidarė geriausią reklamą“. 
Jie greit jungėsi į darbą, visoje eilėje dar
bo sričių, kur ypač buvo jaučiama darbo 
jėgos stoka, savo energija ją papildė. Tuo 
pačiu tuojau amerikiečių viešoji nuomonė 
pakrypo tremtinių pusėn.

f
Kiek kurių tremtinių tautybėmis imigravo

If viso į USA pagal veikusį tremtinių 
imigracijos įstatymą imigravo 400 744 as
mens (šin skaičiun įeina 53 448 vokiečiai, 
imigravusieji pagal vokiečių kilmės asme
nų kvotą ir 2000 italų). Pagal tautybes pir
mą vietą užima lenkų tautybės asmens, 
kurie sudarė 34 visų imigravusių procen
tą. Toliau seka vokiečiai (15%), latviai 
(9,3%), iš Rusijos sričių kilusieji asmens 
(8,7%), jugoslavai (7,9%). lietuviai (6,4%), 
vengrai (4%), čekai (2,7%) ir tt.

Kurinėse Amerikos srityse daugiausia 
tremtinių įsikūrė?

Pateiktoji statistika rodo, jog daugiausia 
Amerikon imigravusių tremtinių įsikūrė: 
New Yorke ir jo apylinkėse 44,5 procen
tai, Čikagoje ir jai artimose srityse 24,8 
procentai, Clevelande 4,7 proc., Los Ange
les 4,9 proc. Kitose srityse įsikūrusių 
tremtinių procentas dar mažesnis buvo 
emigracinės bangos pradžioje. Vėliau galė
jo įvykti tam tikrų pakitimų, nes daug 
kur iš žemės ūkio naujieji imigrantai, vi
liojami didesnių atlyginimų, persikėlė gy
venti į pramoningesnes sritis.

pajėgos. Jos nuo gegužės mėneso padvigu
bėjo. Taip pat pastebima naujų sovietų ka
riuomenės daliniuose ginklų rusių.

Didžiausias lėktuvnešis. Amerikiečiai pra
dėjo gaminti lėktuvnešį, kuris galės paimti 
100 karinių lėktuvų, net ir su atominėmis 
bombomis. Pagaminus pirmąjį šio tipo lėk
tuvnešį, seks dar dviejų gamyba.

Silpniausios gynybos vietovės. 1952 metų 
lapkričio mėnesį Jungtinių Amerikos Val
stybių karo aviacijos štabo viršininkas ge
nerolas Vandenbergas padarė kelionę per 
visą laisvąjį pasaulį, susipažindamas ypač 
su amerikiečių karinės aviacijos esančiomis 
bazėmis. Po kelionės gen. Vandenbergas 
pareiškė, jog, apskritai paėmus, amerikie
čių aviacijos 'atramos punktai pakankamai 
stiprūs būtų tremti sovietų prasiveržimui. 
Tačiau Korėjoje esančios per silpnos ame
rikiečių aviacijos pajėgos ilgesnį laiką at
laikyti persvarai prieš sovietų lėktuvus, 
kurių esama tris kartus daugiau. Paskutiniu 
metu Korėjos fronte pasirodę sprausminiai 
Maniuškin tipo sovietų bombonešiai. Ypač 
gen. Vandenbergas pasidžiaugė aviacijos 
pažanga Norvegijoje ir Švedijos pasiruoši
mu ginti savo žemę svetimos jėgos užpuoli
mo atveju.

Atominiai bombonešiai, radio pagalba 
vairuojami, manoma, būsimo karo atveju 
gali suvaidinti lemiamą vaidmenį. Ameri
kiečiai atsidėję dirba šioje srityje, siekda
mi pagaminti robotų vairuojamus lėktuvus, 
pakrautus atominėmis raketomis, kurie, ne- 
priartėję prie priešo teritorijos, galėtų ato
minėmis raketomis apšaudyti svarbiausias 
strategines vietpves.

Gaunamų atlyginimų vidurkis
Pagrečiui rūpinimosi tremtiniams su

daryti sąlygas imigruoti Amerikon, sako
ma minėtame pranešime, buvo stebima, 
kaip vyksta jų įsikūrimas. Specialios ko
misijos nuolat darė apklausinėjimus, kiek 
kas uždirba, kaip patenkintas gyvenimu 
Amerikoje ir pn. Apklausinėjimai nebuvę 
šimtaprocentiniai, ty. nebuvo apklausia
mas kiekvienas naujasis imigrantas, bet 
tik tam tikras jų skaičius, apklausimą 
darant įvairiose Amerikos srityse įsikūru
sių naujųjų ateivių. Štai, pavyzdžiui buvo 
apklaustas tam tikras skaičius tremtinių 
dėl gaunamų uždarbių. Atsakymai parodė, 
kad: 1) žemiau 10 dolerių per savaitę teuž
dirba tik 0,6 procentas ateivių, 2) nuo 10 
iki 20 dol. per savaitę uždirba 5,3 procen
tai, 3) nuo 30 iki 39,99 dol. per savaitę už
dirba 21,3 procentas ateivių, 4) nuo 40 iki 
49,99 dol. per savaitę uždirba 17,7 procen
tai naujųjų imigrantų. Juo didesnis už
darbis, tuo mažesnis procentas asmenų, jį 
gaunančių. Pvz. nuo 50 iki 69,99 dol. per 
savaitę uždirba 12,3% naujųjų ateivių, gi 
nuo 70 iki 89,99 dol. savaitinio uždarbio 
gauna jau tik 5,1 ateivių procentas, o nuo 
80 iki 89,99 dol. savaitinio uždarbio tegau
na tik 2,4 procentų. 100 h* virš šimto dole
rių per savaitę uždirbančių tėra 0,7 pro
cento. Pacifiko pakraščiuose įsikūrusių vi
durkis savaitinio uždarbio siekia 40 dol., 
o Amerikos pietryčiuose įsikū rūšie ji vidu
tiniškai per savaitę (tokių didžiuma) už
dirbą 23,33 dol.

Kitose Amerikos srityse įsikūrusių trem
tinių uždarbiai įvairiai svyruoja. Vienoje 
srityje daugiau uždirba prekyboje dirbą, 
kitur didesnį atlyginimą gauna įvairūs 
specialistai, kurių uždarbio (savaitinio) vi
durkis siekia apie 60—67 dol.

Kaip vyksta tremtinių prasigyventai  as?
Buvo apklausti įvairiose Amerikos da

lyse įsikūrę 559 tremtiniai, ką jie yra na
mų apyvokai įsitaisę, kokius turi patogu
mus. Iš to skaičiaus atsakymus davė 548 
(98%):

Butus su prausyklomis tari
apklaustų 83 proc.

Šaldytuvus įsitaisę 80 proc.
Telefoną butuose įsivedę 40 proc.
Vandentiekį bute turi 94 proc.
Elektros šviesą turi 99 proc.
Būdinga, kaip matyti iš lentelės, kad ir 

Amerikoje įsikūrusių kai kurie (iš ap
klaustų 1 procentas) butuose neturi elek
tros šviesos. Tai atvejai, Eečią įsikūrusius 
tolimose žemės ūkio užukertėse.

Asimiliuojasi naujieji ateiviai greičiau, 
negu tikėtasi...

Mūsų spaudoje kartais pasitaiko straips
nių, kuriuose kalbama, jog naujieji ateiviai 
greičiau pasiduodą amerikonizmo bangai, 
negu kad senieji ateiviai. Tokie pareiški
mai tuojau pat iššaukia priešingus pasisa
kymus, bandant įrodyti, jog nieko panašu 
nesą. Įdomu, ką apie tai kalba amerikie
čių įstaigos, stebinčios naujuosius ateivius. 
Minėtame DP Komisijos pranešime sako
ma: „Kai kuriais atvejais DP greičiau 
suamerikonėjo, negu kad buvo laukiama“. 
Jie persiėmę gyvenimo tempu, jų mokiniai 
greit pritapę amerikinėse mokyklose, greit 
prasidėjo ieškojimas galimybių galimai 
daugiau uždirbti. Nemaža įsigiję namų pa
vidale nuosavybes.

ne kaip pirmą kartą. Pasakyk, kaip aukštiname mūsų poną viršininką? — Paskirtą rinkimų dieną atvažiavo Kruglodurovas į
Didvyris pagyrė autorių už gražią plunksną, įsidėjo skubino mokytojas. Žioplius. Bavolskis norėjo, kad liktų vaitu tas pats, kur

iš naujo perrašytą korespondenciją į kišenių ir išvažia- — Ne, ne, ne! — perkirto Kruglodurovas. — Taip iki šiol buvo, o valsčius jo visai nenorėjo ir statė savo
vo. Ar buvo toji korespondencija išspaudinta kokiame negalima ... Pirmiau reikia gubernatorius... kandidatus. Ką čia darysi? Bavolskis pasitarė su virši-
laikraštyje, pasiliko slėpiniu amžinai. Bet visgi Kruglo- — Na, tai kaip aukštiname poną gubernatorių, — ninku ir štai ką padarė: užuot rinkę paprastu būdu, šau-
durovas atkreipė į save vyriausybės akis, nes per „iko- klausia mokytojas vaiką. kia į raštinę po vieną žmogų ir klausia, ką jis nori į
nos“ pašventinimą buvo net pats gubernatorius. Vaikas išpleškino viską „po imeni, otčestvu, člny_Jr vaitus.

* ordenam“. Gavę atsakymą, įrašo rinkiko pavardę į vieną iš trijų
— Na. o dabar... kaip poną viršininką? ištiestų ant stalo lapų, į tą būtinai, kur neva surašomi
— Jevo visokoblagorodije Vakkanalij Vziatkovič paminėto kandidato balsai. Paskui šaukia kitą ir t. t.

Pasirodė pagaliau, kad į Bavolskio kandidato lapą buvo 
prirašyta daugiausia balsų, nors jame nesirašė nė vienas 
valstietis. Bavolskio kandidatas, žinoma, Hko vaitu.

— Vyrai, kaip tai gali būt? — tarėsi nusistebėję žmo
nės, kurie buvo negirti. — Juk čia ne rinkimai! Iš mūsų 
tik tyčiojasi!

— Na, tai ką padarysi? — sako kitas.
— Galime skųst! — sako pirmasis.
— Kam pasiskųsi, — atsiliepia trečias. — O dar gali 

Sibirą pamatyt... Pagaliau ar ne vis tiek: ar tas vaitu, 
ar kitas. Mokesčių juk nesumažins...

Taip-kalbėjosi nuskriausti žmonės, bet nesusitarė 
gintis, nes nežinojo, kaip gintis ir bijojo pradėt. Valstie
čiai verkė, o Bavolskis juokėsi.

Dykuliuose rinkimus atliko dar greičiau h* dar pras
tesniu būdu. Kruglodurovas, išėjęs po užkandžio iš 
Kuznickio, pasakė tik:

— Kas nenori Striukio, tegul išeina priešais!
Lengva taip pasakyt, bet nelengva padaryt. Nė vie

nam žmogui nesmagu pasirodyt, dargi prieš visus, kad 
tokio ir tokio kandidato nenori, esi lyg priešininkas. 
Lengviau pasirodyt kieno draugu. Niekas neišdrįso išeit 
priešais iš minios, nors visi buvo ketinę išmest Striukį 
iš vaitų.

Viršininkas luktelėjęs traukė toliau:
— Tai nėra tokio, kuris nenorėtų Striukio. Užrašy

kite, Striukį išrinko visi! — baigė atsigręžęs į raštininką 
ir nuėjo į vidų.

Nors visiems buvo aišku, kad čia negerai pasidarė, 
kad ne taip ren^a vaitus, bet nežinojo žmoneliai, ką da
ryt, tik kaltino vienas kitą:

terburge, ir ji kainuosianti tiek ir tiek — vos išteksią „doblestnyj V. V. 
apdarams ir altoriui. O iš tikrųjų dirbo „ikoną“ Kaune, 
ir viskas kainavo ne daugiau kaip 400 rublių. Kur dingo 
likusieji pinigai, niekas nė neklausė, nes tokiais atsitiki
mais priežiūros juk nėra.

Pargabeno „ikoną“ ir vėl pradėjo rinkt pinigus pa
šventinimui, o geriau sakant, puotavimui, pabaigus 
šventinimą. Dabar rinko jau ne iš visų, tik iš inteligentų.

Pašventinimo dienai prisiruošė, galima sakyt, pride
rančiai. Palengvint sau keliui į garbę nepamiršo nė apie 
korespondentą. Pasikvietė vieną mokytoją ir prašė 
aprašyt pašventinimo ceremoniją ir „ikonos“ atsiradimo 
istoriją. Tik perspėjo korespondentą, kad pats nedrįstų 
atiduot savo rašto spaudai, iki jis, Kruglodurovas, per
žiūrės.

Praslinkus kelioms dienoms po „ikonos“ pašventi
nimo, atvąžiavo Vakkanalijus Vziatkovičius į Zydpilę, 
kur gyveno tasai mokytojas, korespondencijos peržiūrėt. 
Autorius skaitė, o korespondencijos didvyris klausė. Ko
respondentas, pripažindamas, kad Kruglodurovas vis 
dėlto ne taip sau žmogus, bet apskrities viršininkas, ku
ris kartais gali užtart, nesigailėjo ko švelniausių žodžių, 
puošiančių didvyrio vardą. Tik „doblestnyj Vakkanalij 
Vziatkovič“ ir „doblestnyj Vakkanalij Vziatkovič“ — 
nuolat skambėjo. Kruglodurovui tas dalykas labai pati
ko, bet, norėdamas pasirodyt šiek tiek nusimanąs ir ne
vertas tokios didelės garbės, perkirto:

— Tamsta, man rodosi, štai šitoje vietoje galima bū
tų išmest „doblestnyj Vakkanalij Vziatkovič“. Anoje 
taipgi galima. Matai, tamsta, lyg per dažnai .. Juk su
pranti, tamsta. . > *

Autorius skaitė, o Kruglodurovas rodė, kuriose vie
tose galima išbraukt „doblestnyj V. V.“.

Perskaitė visą korespondenciją, luktelėjo, ir viršinin
kas pasiūlė dar kartą perskaityt, kad dar geriau padai
lintų.

— Palauk, palauk, tamsta! Štai šitoje vietoje labai
tiktų „doblestnyj Vakkanalij Vziatkovič“, —■ tarė Krug
lodurovas, staiga prispaudęs kairės rankos smilium stalą, ną nuo pradžios iki galo. Vienok pasakė viską ir dargi rankūs kandidatai. Tuo reikalu jie lankėsi jau kelis kar- 
lyg rodydamas tą vietą. — Mat, ausis to reikalauja, — taip gražiai, aiškiai — tarytum riešutą krimto. tus pas viršininką, kuris juk buvo pažadėjęs jų neuž-
pabaigė, pakreipęs žemyn dešiniąją ausį ir smulkiai mi- — Labai gerai, labai gerai, — pagyrė Vakkanalijus miršt. Pagaliau ir paties viršininko nauda reikalavo pil-

Nuo to laiko Kruglodurovo širdis buvo kupina nesi
liaujančio džiaugsmo. Dar labiau nudžiugo, gavęs iš gu
bernatoriaus įsakymą lankyt kaimų mokyklas vadina- Kruglodurov, štabrotmistr ir t. t. ir 1.1., — atsakė vaikas 
mųjų egzaminų metu ir patirt, ar vaikai moka katekiz- aiškiai ir drąsiai. Matyt buvo, kad tą dalyką girdėjo ir 
mą. Mat, Vakkanahjus Vziatkovičius ir prie švietimo kartojo mokykloje dažnai, tikrai dažniau, ne kaip po- 
pridėjo savo rankas.

Pirmiausia atvažiavo į Zydpilę ir. paprašęs mokytoją 
paklausinėt vaikus iš katekizmo, klausė atsidėjęs. Pas
kui, atsisveikindamas su mokytoju, taip prakalbėjo:

— Labai tamstai dėkui! Vaikai iš tikybos dalykų at-

terius.
Viršininkas atsistojo, ištiesė rankas ir vos ištaręs:
— Vaikai, tai jūs ir mane pažįstate! — pravirko. 
Daugiau vaikų jau nebeklausinėjo.
Žinoma, viršininkas padėkojo mokytojui už gražų 

sako puikiai. Nors aš lietuviškai nesuprantu, bet iš akių rūpestingą vaikų mokymą ir pristatė jį vyriausybei kai- 
matyt, kad tamstos mokiniai katekizmą moka gerai, po geriausią jo apskrityje mokytoją, kurį reiktų apdo- 
Taipjau vienas, skaitydamas ciesoriaus šeimyną, suklu
po, bet tai, apskritai imant, katekizmo mokėjimą tam
stos mokykloje dar ne visai gadina.. Tikybos dalykai 
didelis daiktas! Kas juos moka, tai moka viską! — baigė 
Kruglodurovas. pabrėždamas paskutinį žodį ir parody
damas, kad mokslo reikalų suprantime ir jo kelnės ne 
per žemai.

Iš čia nuvažiavo į Pliuškių bažnytkaimį ir paragino 
mokytoją paklausinėt vaikus poterių. Mokytojas buvo nusimanė, net kam tas vaitas reikalingas. Tam, tur būt, 
žmogus tamsuolis, bet turįs labai miklią sąžinę Ta an---- manė daugumas. — kad būtų ką rinkt. Todėl rink-
troji ypatybė duodavo jam progos taip gudriai pasielgt davo į vaitus ne tuos, kurie galėtų geriau atlikt ir gint 
su vyriausybe atvirais ir slaptais keliais, kad žmonės ne- valsčiaus reikalus, o tik tuos, kurie galėjo daugiau deg- 
galėjo išmest jo iš mokyklos, nors kelis kartus buvo linės pastatyt. Iš tokio žmonių aklumd naudojosi viso- 
bandę. Taigi ir dabar, nepasitikėdamas, ar vaikai, kalbė- kios erkės, visokie Pstrumskiai ir Bavolskiai. Jie gali 
darni poterius, nesuklups, griebėsi savo gudrumo: laimėt iš valsčiaus tol, iki valsčius pats patirs savo tei-

— Ponas viršininke, leiskite pirmiau paklaust apie sės, supras savo reikalus ir pradės rinkt sau vaitus, ga-
ciesoriaus šeimyną! * linčius apmalšint raštininkų šunystes arba ir visai pa-

— Gerai, gerai, — sutiko viršininkas. Salint netikusius. Dabar tokiems Pstrumskiams labai rū-
Vaikiščią net prakaitas išpylė, iki išrentė visą šelmy- pėjo, kad būtų išrinkti į vaitus tik jų pačių paskirti pa

vanot

V

Atėjo vaitų rinkimų laikas Jau ne tik šventomis, bet 
ir šiokiomis dienomis smuklės buvo pilnos žmonių. Tik 
geria, tik rėkauja. Tai kandidatai vaišina savo rinkikus.

Mūsų žmonės dar nesuprato jokių savo teisių, nelabai

klindamas palei ją dešinės rankos pirštais. Vziatkovičius. — O dabar, štai, šitą vaiką paklausk, dyt pažadą ir palaikyt savo uždarbio šaltinius.
Dabar autorius skaitė, o viršininkas rodė, kur būtų tamsta, poterių! Rinkimų metu į Miškagalius, Dykulius ir Žioplius

gerai pridėt ‘..doblestnyj V. V.“. Pabaigė antrąją korek- Vaikas atsistojo. pasirengė važiuot pats Kruglodurovas, o kitus valsčius
turą, ir pasirodė, kad dabar kur kas dažniau kartojos — Leiskite, ponas viršininke, aš dar jį paklausiu... paskyrė savo pagelbininkui.

— Ko tu neišėjai?
— O ko tu neišėjai? Gudruolis koks!
— Aš būčiau išėjęs, kad tik tu nebūtum kvailas!

B. d.
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JAU RUOŠIASI PAVASARIO 
SĖJAI...

Vilnius. Iš Vilniaus radio pranešimų, 
nors ir gausiai persunktų sovietiniu melu 
ir propaganda, galima susidaryti tam tik
ras gyvenimo Lietuvoje apybraižas. Tarp 
gausių ir kasdienių pranešimų apie įvairio
mis progomis ruošiamus „lenktyniavimus“ 
darbe, apie sovietų okupacijos metais 
padidėjusį karvių pieningumą ir kiaulių 
veislingumą, iš Vilniaus radio pranešimų 
1952 metų gruodžio mėnesį išryškėja dar 
šie aspektai:

1) Kolchozininkai vykdo Lietuvos miškų 
kirtimą. Sovietinė propaganda tatai vadi
na „miško paruošos darbais“. Gal ir tei
singas terminas, nes buvusieji Lietuvos 
ūkininkai, varu suvaryti į kolchozus, miš
ką kerta ne savo reikalams, bet jį paruošia 
išgabenimui į sovietines respublikas ...

2) Jau vykdomi pasiruošimai pavasario 
sėjai... Gruodžio speigams prasidedant, 
kada laisvės metais lietuvis ūkininkas nė 
negalvodavo apie pavasario sėją (nes jo 
žemė pavasario sėjai jau buvo iš rudens 
tinkamai paruošta), sovietų akupuotoje 
Lietuvoje dabar apie tai jau rėkiama vi
sais propagandos garsiakalbiais: — kad 
būtų sėklai paruošti grūdai, kad iš anksto 
būtų sutvarkyti žemės dirbimo įrankiai.

3) Kontraktinės prievolės valstybei...

TREMTIES INFORMACIJA
Vokietijos bendruomenėje

Likviduota stovykla. Hcidenheimc veikusi 
tremtinių užsieniečių stovykla likviduota. 
Šioje stovykloje gyveno eilė lietuvių. Daba, 
jie išskleidyti įvairiose vietovėse: vieni nu
kelti į Goeppingeną, dalis į Ober Eselsberg 
(prie Ulmo), keli atkelti į Wilhelmsburgo 
stovyklą, esančių Ulmo pakrašty.

Ober Eselsberg stovykla (barakiniai pa
statai) įterpta tarp miškų. Čia įkurdinta 
apie 400 įvairių tautybių tremtinių. Ober 
Eselsbcrgc gyvena būrėlis lietuvių, priklau
sančių lietuvių bendruomenės Wilhelms
burgo seniūnijai. Ob. Eselsbergc įkurdinta 
lietuvė našlė su 7 vaikais Spurgaiticnė, ku
rios vyras, paimtas vokiečių kariuomenėn, 
žuvo praėjusio karo metu. Spurgaitienė 
gauna karo našlės rentą, tačiau tokiai gau
siai šeimai sąlygos nėra lengvos.

Dornstadte esančioje senelių prieglaudoje 
įkurdinti 9 Lietuvos piliečiai seneliai, pri
klausą lietuvių bendruomenės Wilhelms
burgo seniūnijai. 1952 metų pradžioje vie
na lietuvė senelė iš Domstadto senelių prie
glaudos išemigravo Anglijon, kur taip pat 
apgyvendinta anglų senelių prieglaudoje.

Ulmo apylinkėse dar yra išsklidusios ke
lios lietuvių šeimos. Vieni gyvena naujaja
me Ulmc, viena karo invalido šeima gyve
na Langcnau.

Wilhelmsburgo stovykloje (Ulmo pakraš
tyje) įkurdinta apie 120 įvairių tautybių 
tremtinių. Čia gyvena lietuvių, latvių, estų, 
lenkų, ukrainiečių, čekų, rusų tautybių be
namių. Šios stovyklos gyventojus ateinantį 
pavasarį numatoma perkelti į gyvenamuo- 

• sius blokus, kurie jau pastatyti ir vykdomi 
įrengimo darbai.

Memmingeno stovykla šiuo metu yra vie
na iš didžiausių stovyklų amerikiečių zono
je Vokietijoje. Šioje stovykloje įkurdinta 
apie 1100 pabaltiečių. Lietuvių skaičius (su 
vaikais) siekia arti 400. 1953 metų pradžioje 
numatoma Memmingeno stovyklos, buvu
sios aviacijos kareivinėse, gyventojus per- 
keldinti į naujai pastatytus gyvenamuosius 
pastatus. Vokiečių pabėgėliai veda akciją, 
kuri Memmingeno burmistro palaikoma, 
kad bent trečdalis naujųjų pastatų būtų pa
vesta įkurdinti vokiečių pabėgėliams.

TREMTIES ATSAKYMAI
Kitų leidyklų leidinių reikalu: TREMTIES 

Leidykla nuolat gauna laiškų, kuriuose pra
šoma nurodyti, kur galima gauti vieną ar 
kitą leidinį, išleistą ne TREMTIES, bet ku
rios nors kitos leidyklos. Šiuo pranešama, 
kad TREMTIES leidykla kitų leidyklų lei-

Pranešimai, ieškosimai, skelbimai
Ieško brolio

Povilas Bagdonas, gyvenąs Brazilijoje, 
ieško savo brolio Petro Bagdono (aj^e 32 
metų amžiaus). Žinantieji ieškomojo liki
mą ar adresą prašomi pranešti:

Sr. P. Bagdonas,
Rua Sao Carlos, 191 — Ap. 301
Rio d e Janeiro, Brasil.

Paieškojimas.
M Z. Glosniai, gyveną Brazilijoje, ieš

ko Eleonoros Aleksc.iūnaitės (apie 59 metų 
amžiaus), Lietuvoje dirbusios Sv. Kazimie- 

Jas, Vilniaus radiofono pranešimais, Lie
tuvos kolchozininkai didžiumoje atliekų 
virš normos. Tik nepranešama, kiek pa
lieka patiems kolchozininkams, atlikusiems 
„valstybei kontraktines prievoles“...

Pakartieji Pragos komunistai — britų 
aukos

Čekoslovakijoje pakorimu nuteistieji 
Pragos komunistai, Vilniaus radio praneši
mais, esą britų žvalgybos aukos. Britų 
žvalgyba juos įpainiojusi priešvalstybinin 
darban, gi Izraelio konsulas Kobovy Če
koslovakijai sudaręs ryšius, dėl to čekų 
vyriausybė nota pareikalavusi Izraelio vy
riausybę ligšiolinį savo konsulą Pragaroje 
atšaukti. Apie tai, kad čekų diplomatas 
Urugvajuje, VI. Brozek, pareikalautas 
grįžti Cekoslovakijon pakeliui nusižudė — 
atrodo, kad bus praeita tylomis, nes apie 
savižudybę kurį laiką buvo susilaikoma 
nuo informacijų.
Pabėgo 2200 vokiečių liaudies milicininkų

1952 metais iš rytų Vokietijos, daugiau
sia į vakarinius Berlyno sektorius, pabėgo 
per 2200 vokiečių liaudies milicininkų. 
Prasidėjusi ūkių sukolchozinimo akcija iš 
rytų Vokietijos į Vakarus pabėgėlių skai
čių taip pat padidino. Aštrėja maisto 
stoka. Gyventojuose didėja nauja tvarka 
nepasitenkinimas.

dinių platinimu neužsiima ir dažnais atve
jais prašantiems negali nurodyti, kur iš tie
sų viena ar kita knyga būtų galima įsigyti 
(TREMČIAI taip pat ne visų leidyklų adre
sai žinomi).

Tarptautinių kuponų reikalu: TREMTIES 
bičiuliai kartais leidyklai atsiunčia kuponų 
padengti prenumeratai bei sumokėdami už 
vieną ar kitą TREMTIES Leidyklos šleistą 
knygą. Kadangi kuponų kaina įvairiose ša
lyse skirtinga, gi Vokietijoje kiekvienas ku
ponas teskaitomas 30 fenigių, iš kai kurių 
šalių kuponų siuntimas nuostolingas. Pvz. 
USA pirktas kuponas, išvertus sumokėtą 
kainą į vokišką valiutą, atsieina apie 50 
fenigių, gi Vokietijos paštai už Jį teskaito 
30 Pf. Dėl to TREMTIES Bičiuliai, norėda- 
mami atsiskaitymus daryti tarptautiniais 
pašto kuponais (jei nėra atskirai susitarta), 
juos leidyklai siunčią turi įsidėmėti, kad ku
ponas vertas .30 fenigių, ir, pavz., norint pa
dengti 3 DM sąskaitą, reikia siųsti 10 tarp
tautinių kuponų, neatsižvelgiant į tai, ku
rioje šalyje jie būtų perkami.

Mr. V. Akelaičiui ir Mr. J. Butkevičiui, 
Anglijoje: siųstoji prcnumerąta TREMČIAI 
gauta. Ačiū.

Mr. Eug. Abromaičiui, Kanadoje: laiku 
Tamstos nepasiekusi „Altorių Šešėly“ kny
ga išsiųsta naujuoju adresu.

Mr. A. Zalcckui, Anglijoje: Tamstos siųs
toji prenumerata TREMČIAI gauta. Ačiū. 
Prašomo adreso neturim.

A. Šukiui, Vokietijoje: Tamstos duotu 
adresu TREMTIS Mr. Lenkauskui siuntinė
jama.

Mr. K. Ežerinskui, Anglijoje: siųstoji pre
numerata TREMČIAI gauta.

Mr. Audn. Svc.: siųstoji prenumerata 
Indokinijoje žuvo 6 lietuviai

. ..... ....... r_________ Prancūzijos Svetimšalių Legijone esą In- 
TREMCIAI 1952 antram pusmečiui ir 1953 dokinijoje vykstančiose su komunistais su- 
pirmajam pusmečiui gauta.______________kijeliais kovose žuvo 6 lietuviai: Jonas Mic-

Mr. J. Strumskiui. Anglijoje: Tamstos kevičius, Vladas Levickas, Antanas Tom- 
siųstoji už TREMTĮ 1953 metams prenume- kus. Jonas Nemeika, Andrius Vasiliauskas 
rata, o taip pat įmoka už Kudirkos raštus ir Jonas Preisas/Preisas kilęs iš Kauno, ki- 
gauta. Susidaro 6 DM permoka, kuri bus ti — iš Panevėžio ir Ukmergės. Eilė lietuvių, 
panaudojama lietuviams ligoniams siunčia- kovojančių Indokinijoje, pateko komunistų 
mo laikraščio daliai išlaidų padengti. nelaisvėn. Žuvusieji lietuviai palaidoti le-

Mr. A. Armaliui, Anglijoje: Tamstos gijonierių kapuose, kur ilsisi jau 6000 žu- 
TREMTIES prenumeratai įmokėjimas gau- vusų karių. Lietuvių kapai papuošti tautine 
tas. Iki 1953 metu pabaigos belieka gauti 12 vėliava, gi kryžiuose prancūzų kalba įrašy- 
koponų, nes vietoje 32, tereikės mokėti 28 ta: „Žuvo už Prancūziją ir tėvynę Lietuvą“, 
kuponus metinei prenumeratai padengti.

Mr. B. Straukui, Australijoje: įsibrovu- ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSAS šven- 
sios klaidos jau negalima buvo atsitaisyti. x‘“ nr •—’-4‘
„Gatvės Berniuko Nuotykiai“ Tamstos sū
nui išsiųsti 1952 m. lapkričio 5 d.

čia 25 metų sukaktį
Prieš 25 metus Argentinoje rotatorium 

buvo pradėtas spausdinti laikraštėlis, turė
jęs BALSO vardą. Rotatorinio BALSO išė- 

Sekančiamc TREMTIES numeryje jo apie 60 numerių. Vėliau pradėtas spaus- 
bus spaudinamas mūsų žinomojo rašytojo dinti spaustuvėje, tačiau nauju vardu: AR- 
Igno Šeiniaus vertinimas naujausių kurio iki
TREMTIES Leidyklos leidinių: Jurgio Sa- 
vickio romano ŠVENTOJI LIETUVA ir R. 
Spalio GATVES BERNIUKO NUOTYKIŲ.

ro Draugijoje. Žinantieji ieškomosios adre
są prašomi pranešti:

M.Z. Glodenis
Rua Itapiru, 1155.
Rio de Janeiro, Brasil.

Nori susirašinėti
Vakariniame Berlyne gyvenąs lietuvis 

nori susirašinėti su tautiečiais, gyvenan
čiais Vakarų Vokietijoje arba kitose ša
lyse. Laiškus siųsti šiuo adresu:

Alg. Suomis,
Berlin - Rheinickendorf Ost,
Postlagerkarte Nr. 067.

KALĖDINIAI
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikini

mai specialiai šiam tikslui atspausdintomis 
atvirutėmis bei kortelėmis įsigalėjo maž
daug prieš 50 metų. Tačiau jų pradžia sie
kia per 100 metų. 1846 metais anglas Henry 
Cole užsakė pažįstamam dailininkui pa
daryti piešinius kalėdiniams sveikinimams. 
Dailininkas nupiešė grupę vyrų, rankose 
laikančių stiklus. Piešinys atvirutės pavi
dale buvo atspausdintas spaustuvėje ir Co
le, siuntinėdamas savo pažįstamiems, juos 
sveikino Kalėdų ir Naujų Metų proga. Ne
trukus kilo nepasitenkinimo atgarsių. Kas 
čia, girdi, per sveikinimai siunčiant tokius 
piešinius!

Tik kiek vėliau, kai Anglijos karalienė 
Viktorija, jos vyras ir Valijos princas pas 
dailininkus užsakė šventinius atvirukus ir 
jais buvo pasveikinti artimieji — nuo to 
meto sveikinimo atvirukai įgavo pilietines 
teises, tačiau šis sveikinimo būdas pla
čioms masėms nebubo prieinamas dėl 
brangumo. Buvo madinga kiekvienam 
sveikintojui pas žymesnį dailininką užsa
kyti paruošti Kalėdų bei Naujųjų Metų 
sveikinimo atvirutes. Dailininkų reikalau
jami aukšti honorarai vis trukdė masėse 
paplisti atvirlaiškiais sveikinimo būdui. 
Tik žymiai vėliau, praėjus maždaug 50 
metų nuo pirmojo šventinio sveikinimo 
atspausdinimo, pradėta plačiu mastu 
spaustuvėse spausdinti šventinių sveikini
mų atvirutes bei korteles ir nuo to laiko 
šis sveikinimo būdas, ypač anglosaksų ša
lyse, nepaprastai įsigalėjo. JAV šitų svei
kinimų leidyklos daro milijoninę apy
vartą.

Lietuvoje Kalėdų ir Naujų Metų progo
mis sveikinimai atvirlaiškiais taip pat bu
vo plačiai įsigalėję. Kurį laiką buvo ban
domi perspausdinimai kitose šalyse išleis
tų atvirlaiškių, tačiau ilgainiui vis didėjo 
paklausa savų dailininkų paruoštų svei
kinimų, turinčių lietuvišką bruožą. Į Ame
riką nukilus mūsų išeivių bangai, ten

Tremties leidyklos leidiniai

KUPRELIS 
klasikinė apysaka žinomojo mūsų 

rašytojo.

PRAGARO POŠVAISTES, 
netolimą metą vaizduojąs romanas, 

susilaukęs didžiausio dėmesio.
R. S p a 1 i s 

DIDŽIOSIOS ATGAILOS, 
novelės, kuriose pulsuoja gyvas 
gyvenimas su gyvais žmonėmis.

ŠVENTOJI LIETUVA, 
romanas. Iki šiol Jurgis Savickis mū
sų literatūroje tebuvo žinomas kaip 
grakštus novelistas, ir tragiškus gy
venimo momentus vaizduojąs su šyp
sena. „Šventoji Lietuva“ yra pirmasis 
Savickio romanas, kuriame vaizduo
jama lietuviškos buities iškarpa ca- 
ristinės verguvės metais. Ir romane 
Savickis sutinkamas su ta pačia šyp

sena, kaip ir novelėse.
R. S p a 1 i s 
GATVES 

BERNIUKO NUOTYKIAI, 
nepaprastos intrigos didžiulė apysaka 

jaunimui ir senimui.
Visi TREMTIES Leidyklos leidiniai 
išleisti europiškai, įrišti patvariuose 
drobės viršeliuose. Gaunami leidyk
loje ir pas TREMTIES atstovus, 

esančius įvairiose šalyse.
TREMTIES Leidyklos adresas: 

Simas Miglinas.
c/o TREMTIS,

(13b) Memmingen 
Postfach 2, Germany.

■ šiol išėjo 960 numerių (baigiant 1952 metų 
gruodžio numeriu). ARGENTINOS LIETU
VIŲ BALSAS išeina kas dvi savaites, daž
niausiai 4 puslapių.

ALB spausdinamas nuosavoje spaustu
vėje. Be ALB, Argentinoje leidžiamas dvi- 
savaitraštis LAIKAS, didžiumoje išlaiko
mas rėmėjų aukomis.

26 metai visuomeninio darbo
Argentina. Prieš 26 metus Argentinoje 

įsisteigęs Argentinos Lietuvių Centras 1952 
m. spalio mėnesį minėjo 26 metų veik’os 
sukaktį.

Australijos lietuvių bendruomenės 
atstovų suvažiavimas.

Adelaidė. 1952 gruodžio pabaigoje Ade
laidėje, Australijoje, įvyksta Australijos 
lietuvių bendruomenės atstovų suvažiavi
mas. Suvažiavimo proga ruošiama lietuviš
kos spaudos tremtyje paroda.

♦ Australijos spaudoje neretai pasitaiky
davo pareiškimų, jog naujųjų imigrantų 
tarpe nemaža pasitaiką kriminalinio ele-

SVEIKINIMAI
taip pat pradėti spausdinti lietuviški Ka
lėdų ir Naujų Metų sveikinimo atvirukai. 
1952 metais atspausdinta 12 skoningai dai
lininko Pauliaus Augiaus paruoštų atvi
rukų. Spaudoje buvo informuota apie pa
sirodymą ir kitų lietuvių dailininkų pa
ruoštų šventinių sveikinimų atvirukų, ta
čiau apie jų atspausdinimą neteko girdėti.

Tamstos dėmesiui
Pastaba: Sis pranešimas neliečia TREM

TIES platintojų, su kuriais atsiskaitymo 
reikalu vedamas susirašinėjimas, taip pat 
žemiau pateikiamas pranešimas neliečia 
TREMTIES prenumeratorių, gyvenančių 
Australijoje, Kanadoje, Belgijoje, Brazili
joje ir Argentinoje, nes minėtose šalyse tuo 
tarpu prenumeratos reikalas tvarkomas 
TREMTIES atstovų. Įsidėmėtina jog šiuo 
atveju pranešimas liečia tik tuos gerb 
TREMTIES prenumeratorius, k u - 
r i ų žemiau pateikiamame tekste įrašy
tos pavardės, nurodant, kuriai sumai 
laukiamas atsiskaitymas. Šituo būdu, lei
dykla tikisi, bus sutaupyta laiko prenu
meratoriams, juos atpalaiduojant nuo tei
ravimosi apie prenumeratos apmokėjimo 
būklę, gi TREMTIS tikisi, jog laukiama at
siskaitymo suma gerbiamų prenumeratorių 
bus nedelsiant padengta, kad tuo būdu 
TREMTIS būtų įgalinta, kaip iki šiol, ir 
toliau reguliariai lankyti savo Bičiulius.

Redakcija.

TREMTIES Bičiuliui . . . •

TREMTIS džiaugiasi iki šiol Tamstą tu
rėjusi savo Bičiulių tarpe ir tikisi, kad bu- 
vusis ryšys nenutruks ir toliau. Šia proga 
maloniam Tamstos dėmesiui atžymima. Jog 
laukiamas prenumeratos padengimas:

sumoje,

sumoje,
sumoje.

Už 1951 metus
Už 1952 metus
Už 1953 metus

Iš viso: sumoje.
Prenumeratos padengimas siunčiamas 

(JAV prenumeratoriai pašto perlaidomis, ne 
čekiais) šiuo adresu:

Simas Miglinas
c/o TREMTIS

(13b) Memmingen
Postfach 2, Germany.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Garbės prenumeratoriai
TREMTIES Leidyklos ruošiamus išleisti 

Dr. Vinco Kudirkos Raštus (originalioji kū
ryba ir publicistika) iš anksto užsisakė, 
įmokėdami knygos kainą, šie tautiečiai:
80. Dali. Paulius Augius, USA,
81. Prel. M. Krupavičius, Vokietija,
82. V. Gailius, Vokietija,
83. M. Brakas, USA,
84. Mr. Kazimieras Jankus, Anglija,
85. Manchesterio Lietuvių Socialinis

bas, Anglija,
86. Mr. Juozas Keršys, Anglija,
87. Mr. P. Ivanauskas, Anglija,
88. Miss. Jūratė Saparaitė, USA, 

Mr. Jonas Ciplickas, USA, 
Mr. Aug. Kuolas. Kanada, 
Mr. Justinas Vaičaitis, Australija, 
Mr. Vaclovas Raginis, Australija, 
Mr. M. Vansauskas, USA, 
Mr. V. Gegeckas, Šveicarija, 
Mr. J. Stupelis, Vokietija.

96. Mrs. V. Lozoraitienė, Italija,
97. Mr. J. Strumskis, Anglija,
98. Mr. Jonas Mikalauskas, Kanada,
99. Mr. Juozas Barzcvičius, Kanada,
100. Mr. Antanas Diržys, Kanada,
101. Jeronimas Gaižutis, Kanada,
102. Mr. Vytautas Sendžikas, Kanada,
103. Mr. Antanas Bruškcvičius, Kanada,
104. Mr. Jeronimas Cicėnas, Kanada
105. Mr. Aleksandras Ribskis, Kanada,

Klu-

mento. Dabar valdinės įstaigos paskelbė, 
jog naujųjų ateivių tarpe, statistika rodan
ti, kaip tik žymiai mažesnis nusikaltimų 
skaičius, palyginus su australų nusikaltimų 
procentu.

Tremties atstovybės
JAV:

Mr.

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

USA
W. Stuogis

1037 Darrow Avė.

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

Mr. B. Jacikevlčius 
c/o „Pašvaistė" 

560 Grant Ave., 
Brooklyn 8, N.Y., USA.TIES Leidyklos leidinius:

1) Putino Mykolaičio žymųjį romaną 
„Altorių Šešėly",

2) Igno šeiniaus ..Kupreli",
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 VVankegau, kurie tal
kina ypač knygų paskleidime. Per juos 
vietoje TREMTIES Bičiuliai gali įsigyti bei 
užsisakyti naujausius TREMTIES leidinius.

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

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

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

Keliais 
sakiniais

Amerikoje gimusieji ne visi tampa Ame
rikos piliečiais. Pagal JAV įstatymus kiek
vienas naujagimis, kad ir svetimšalio ar 
net turisto, gimęs Amerikoje, tampa jos pi
liečiu. Tačiau įstatymas daro išimtį diplo
matų vaikams. Svetimų valstybių diplo
matų valkai, gimusieji Amerikoje, netampa 
Amerikos piliečiais.

Jungtinių Tautų sekretoriaus atsistatydi
nimas siejamas su tarnyba Maskvai? Pra
sidėjus 1952 metų Jungtinių Tautų sesijai 
staiga iš pareigų pasitraukė šios organiza
cijos generalinis sekretorius Trigve Lie. Jo 
atsistatydinimas iš prabangios tarnybos 
siejamas su pradėtu apklausinėjimu kai 
kurių amerikiečių, buvusių atsakingose JT 
organizacijos tarnybose, kurie vengė atsa
kyti į klausimus dėl ryšio su kumunis- 
tinėmis organizacijomis. Gi gen. sekreto
riaus Trigve Lie atsistadynimo pasėkoje jo 
dešinėj ranka, Abraham Feller, kuris ypač 
užstojo pradėtus apklausinėti amerikiečius, 
iššoko iš 14 aukšto ir užsimušė, su savimi 
nusinešdamas turėtas paslaptis. Greta šitų 
spėliojimų, kai Auri spauda užsimena, jog 
išrinkimas naujo Jungtinių Tautų genera
linio sekretoriaus gali atsidurti panašiuose 
sunkumuose, kaip bandymas Korėjoje pa
siekti taikos. JT gen. sekretorių renkant ga
lioja veto teisė. Sovietai vetuos kiekvieną 
jiems nepriimtiną asmenį, gi laisvojo pa
saulio tautų atstovai greičiausiai nerodys 
noro nusilenkti Maskvos užmačioms. Tokiu 
būdu galimas Jungtinėse Tautose susidūri
mas su nauja sunkiai išsprendžiama pro
blema.

Anglijoje tebenormuojamas maistas. Iš 
karą laimėjusių valstybių vienintelė Angli
ja iki šiol priversta normuoti maistą. 1952 
metų nuo gruodžio 1 d. sviesto normos pa
didintos ir į savaitę kiekvienas anglas pagal 
maisto korteles gali pirkti 90 gramų, gi 
margarino į savaitę (norma sumažinta svie
sto normos padidinimo proga) gali pirkti 
120 gramų. Sūrio savaitinė norma, buvūsi 
30 gramų per savaitę, nuo 1953 metų pra
džios numatoma padidinti iki 45 gramų. 
Žuvis, paukštiena ir kumpis nėra normuo
tas.

Vakarų Vokietijoje ruoštasi perversmui? 
Lapkričio antroje pusėje Vakarų Vokieti
joje suimta eilė asmenų, kurie, esą, įtaria
mi darę suokalbį perversmui. Suimtų tarpe 
žymi dalis buv. nacionalsocialistų partijos 
atsakingų pareigūnų. Šia proga vokiečių 
spauda pažymi, jog per šių metų rudeni 
įvykusius savivaldybių rinkimus eilėje Va
karų Vokietijos kraštų išrinkti buvo žymūs 
nacinės Vokietijos pareigūnai.

Jauniausia pasauly respublika. 800 metų 
Indijos Vandenyno nedidelių salų grupėje 
(400 mylių nuotolio nuo Ceilono), vadina
mose Maldivų salose, vietos gyventojai vedė 
savistovų gyvenimą. Nuo 1887 metų šių salų 
gyventojai pritarė priklausomomui Brita
nijos imperijai, tačiau 1948 metais apsi
sprendė nepriklausomai tvarkytis. Valdžia 
buvo sultano rankose. Paskutiniu metu sa
lyno gyventojai, kurių yra 183 000, apsi
sprendė už respublikinę santvarką. Pagal 
paruoštus nuostatus gruodžio mėnesį įvyko 
rinkimai, kuriuose balsavimo teisė buvo 
pripažinta ir moterims. Jauniausioje pasau
lio respublikoje — Maldivuose — niekas 
nėra matęs automobilio. Šalis neturi nė vie
no kalėjimo. Verčiamasi žvejyba.

Glandų operacija — pasėka vaikų para
lyžiaus. Amerikiečių gydytojų medicinos 
žurnalas skelbia, jog tyrimai parodė, kad 
ankstybame amžiuje yra pavojinga vaikams 
daryti vadinamąsias glandų operacijas, nes 
glandų pašalinimas dažnais atvejais vėliau 
iššaukia vaikų paralyžiaus susirgimus.

Mrs. Ona Indrellenė, Kanada. 
Miss. Elzė Jankutė, Kanada, 
Mr. Antanas Masionis, Kanada, 
Mr. Jonas Didžbalis, Kanada, 
Miss. Elena Gaputytė, Kanada. 
Mr. Pranas Bcrneckas, Kanada, 
Mr. Vytautas Paulionis, Kanada. 
Miss. Hilda Janušaitytė, Kanada 
Mr. Albinas Gačionis, Kanada, 
Mr. Mečys Abromaitis, Kanada. 
Mr. Vilius Puodžiūnas. Kanada, 
Mr. S. Treigys, Kanada, 
Mr. Julius Bakšys, Kanada, 
Mrs. Aldona Jankaitienė, Kanada,

106. Mr. Edmundas Miliauskas, Kanada,107. “ ----- -
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121. Mr. Bronius Urbelis, Kanada,
122. Mr. Balys Rukša, Kanada,
123. Sr. Donatas Kikas, Venezuela,
124. Mr. J. Giedrys, Šveicarija,
125. Mr. Ben. Babrauskas, USA,
126. Mr. Kęstutis Puskunigis, USA.
127. P. A. Skopas, Vokietija.

Sr. L. Kančauskas
Calle Paso de Burgos 1783, 

Avellaneda. Bu-nos Aires.

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

Sr. St. Jascliūnas,
Av. Churchill 94-11° S/1.110 
R I o d e Janeiro. BrasiL

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

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