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Savomis temomis
Me dėl diskusinio 

pasismaginimo
TREMTYJE iki šiol buvo pateikta eilė 

straipsnių lietuvybės svetimose šalyse iš
likimo klausimais. Praėjusiame numeryje 
buvo pateiktas žinomo mūsų rašytojo Ig
no Šeiniaus pasisakymas šia tema. Ta
me straipsnyje Ignas Šeinius palietė kai 
kurias rašytojo Vytauto Alanto TREM
TYJE paskelbtas mintis, bandydamas i lie
tuvybės išlikimo klausimą žvelgti kitu po
žiūriu, ypač užakcentuodamas reikalą sve
timų kalbų visapusišku mokėjimu bandyti 
prieiti prie tų mūsų tautiečių, kurie jau 
užmiršę tėvų kalbą, ir stengtis juos su
grąžinti lietuvybėn. Si Šeiniaus mintis, 
TREMTIES manymu, yra tikrai nauja ir 
originali, iki šiol lietuviškoje spaudoje ne
kelta. Atsidėjusiai, apgalvotai ir planingai 
dedant šia linkme pastangų, manytina, iš 
tiesų būtų galima lietuvybei palenkti ne 
vieną nuo jos jau nutolusį. Savaime su
prantama, kad tokių pastangų sėkmingu
mas kiekvienu atveju priklausys nuo tiks
lui atsiekti kelio pasirinkimo, sugebėjimo 
ir ištvermės pakankamumo. Vienais 
straipsniais savoje spaudoje, kuri teskai- 
toma lietuviškai dar tebekalbančių ir mąs
tančių tautiečių, lietuvybės atgaivinimo 

linkme nebus nieko padaryta, kol niekas 
nesiims tiesiog misionierišku pasišventimu 
kalbama linkme darbuotis.

Kitas Šeiniaus straipsnio teigimas, susi
laukęs pasisakymų (žiūr. pateikiamus Vy
tauto Alanto ir I. Sragausko straipsnius), 
tai mišrios vedybos. Si tema lietuviškoje 
tremties spaudoje nėra nauja. Yra pasi
rodę įvairiuose lietuviškuose laikraščiuose 
straipsnių prieš mišrių vedybų žalin- 
gfimą. Gal tik motyvai Igno Šei
niaus straipsnyje (spausdintame 85 TREM
TIES numeryje) kiek šviežesni. Būtent — 
per mišrias vedybas įeiti svetimon visuo- 
menėn Lietuvos klausimo kėlimui. Mišrių 
vedybų tema labai jautri ir vargu bau vie
nu ar kitu straipsniu pavyktų ją išsemti, 
juo labiau į ją atsakyti. Šį klausimą (miš
rių vedybų) besvarstant bene būtų svar
biausia iš dėmesio neišleisti kas kuria 
mišrias šeimas. Tiek praeity, tiek dabarty 
galima būtų nurodyti nemaža mišrių šei
mų pavyzdžių, kurios buvo pagreitinto nu- 
lietuvėjimo priežastimi; taip pat būtų gali
ma aptikti ir priešingų pavyzdžių, kurie 
rodytų, jog mišrių vedybų pasėkoje ne tik 
kad neįvyko lietuvių partnerių (mišrių ve
dybų) nutautėjimas, bet, priešingai, kita 
pusė (kitatautė, ištekėjusi už lietuvio, ar 
kitatautis, vedęs lietuvaitę) pasistengė iš
mokti lietuvių kalbos ir nuoširdžiai domisi 
Lietuvos reikalais. Žinoma, tokie pavyz
džiai reti. Jei po ranka mes turėtume šiuo 
klausimu statistiką apie mašrias lietuvių 
šeimas, tuo atveju būtų galima vienus ar 
kitus teigimus grįsti turimais duomenimis. 
Dabar, neturint tokios statistikos, tenka 
ramstytis spėjimais. Vis dėlto vargu klys 
teigiantieji, jog daugiau lietuvių mišrių ve
dybų pasėkoje atitrūko bei nutolo nuo lie
tuvybės, negu kad per tokias vedybas 
atlikta atžymėtinų pasitarnavimų lietu
viškam reikalui, esamų retų teigiamų išim
čių nebandant suvisuotinti.

Vytauto Alanto ir I. Sragausko pasisisa- 
kymai dėl Igno Šeiniaus samprotavimų 
dedami ne diskusinio pasismaginimo moty
vais, bet tikslu tremtyje išblaškytos lietu
viškos visuomenės atkreipti dėmesį į lietu
vybės išlikimo klausimus, reikalingus pla
čių svarstymų, ir jų (svarstymų) pasėkoje 
dedant asmeniškų lietuvybės išlikimui pa
sitarnavimų, pagal kiekvieno turimas jėgas 
ir esamas galimybės^

TREMTIS bus dėkinga ir ateity gavusi 
pasisakymų lietuvybės išlaikymo klausi
mais, ypač apeinančių diskusinius momen
tus, o keliančių naujų minčių ir ieškančių 
pozityvių kelių lietuvybės klausimui svar
styti. Kiekviena diskusija tik tuo atveju 
tūri vertės, jei'ja ieškoma tiesos.

„Pasižadu paaukoti 200 DM**.
„Labai nudžiugau TREMTYJE perskai

tęs žinutę Lietuvos atstovavimo Vokietijoje 
klausimu.

Dar daugiau nudžiugau, kad norima sta
tyti Vasario 16-sios Gimnazijai Rūmus. Jei 
projektas bus realus, pasižadu paaukoti 200 
DM.“ Al. Požėla.

„Sustoja laikas skaitant knygą.. .**
„Gatvės Berniuko Nuotykius“ puikiai iš

leidote. šią knygą pradėjęs skaityti, negali

Lietuva, tarptautinė teisė ir mes ©
Praėjusių metų pabaigoje New Yorke 

vykęs visuotinis Jungtinių Tautų atstovų 
susirinkimas, be visos eilės kitų klausimų, 
savo darbotvarkėj buvo įrašęs agresijos 
sąvokos aptarimą. Skamba truputį keisto
kai, kad dabar tepradedama bandyti nusta
tyti agresijos sąvoką, visai eilei valstybių 
esant agresijos aukomis. Bet iš tiesų taip 
yra. Agresijos sąvoka iki šiol nėra tiksliai 
aptarta. Taigi Jungtinėse Tautose buvo 
bandoma nustatyti agresijos aptarimą. So
vietai, jiems įprastu būdu, atvykdami iš 
Maskvos, atsivežė šitokios sąvokos apta
rimą. Tačiau laisvojo pasaulio atstovai 
bandė kiek kitomis akimis žvelgti į agre
siją.

Teisių komisijai pradėjus svarstyti agre
sijos sąvoką, pasinaudodamas proga, Lie
tuvos Įgaliotas ministeris Vašingtone Po
vilas Zadeikis, kartu su Estijos pasuntiniu 
Kaivu Jungtinių Tautų sekretoriatui įteikė 
memorandumą, jame nušviesdami sovietų į 
Baltijos valstybes įsibrovimo aplinkybes, 
patiems sovietams sulaužant jų pačių pa
sirašytas sutartis...

Vyšinskis, tatai patyręs, išdrožė kalbą, 
bandydamas įtikinti kitų šalių atstovus, jog 
Baltijos valstybės laisvu noru paprašiusios 
įjungiamos Sovietų Sąjungon...

Laisvųjų valstybių atstovams po ranka 
turint dokumentais pagrįstą medžiagą Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos klausimu, Vyšins-

PASIKEITIMAS PAREIGOMIS
Sausio 20 dieną buv. JAV prezidentas 

Trumanas perdavė pareigas naujam pre
zidentui Eisenhoveriui, kuris sako, jog ne
pakanka komunizmo veržimąsi sulaikyti, 
bet atėjęs metas jį grąžinti atgal... Dėl Ko
rėjos reikalų, esą, Elsenhoverls sutaręs su 
gcn. Mac Arthuru paslapty laikomus pla
nus: — išmušti komunistus Mandžiūrijon, 
kad būtų priversti siekti garbingų taikos

pamesti. Tada sustoja laikas ir visi... dar
bai eina per nieką, kol užverti paskutinį 
puslapį ir apgailestauji: — kodėl nėra tę
sinio — II-jo tomo ... G. J., USA.

„Man labai patiko...“
Praėjusio TREMTIES numerio paskuti

niame puslapyje, po antrašte „Tamstos dė
mesiui“, buvo atkreipiamas prenumerato
rių dėmesys į tai, iki kurio laiko prenu
merata TREMČIAI apmokėta ir kokia su
ma padengtina. Žymi dalis TREMTIES Bi
čiulių redakcijos pasirinktu būdu paten
kinti. Pateikiamas vienas iš daugelio atsi
liepimų:

„Jūsų sugalvotas būdas pranešti apie 
prenumeratos stovį man labai patiko. Atei
ty tokius pranešimus darykit dar nesibai
gus mokėjimo laikui“.

A. Jankūnas.
„Tematau vilkinčius iš Lietuvos atsivežtais 

; drabužiais“
TREMTIS gavo Dr. A. Navicko laišką, 

kuriame reiškiamas nusistebėjimas 85 Nr. 
pasirodžiusiu straipsniu „Keli stovyklinio 
gyvenimo vaizdai Vokietijoje". Laiško au
torius teigia tematąs stovyklose žmones, 
vilkinčius aptriušusiais iš Lietuvos atsi
vežtais drabužiais. Kiti, kas gali, neatsi
žvelgdami į savo amžių, geriau iešką dar
bo, negu lūkuriuoją pašalpų.

Red. pastaba: Aišku, nestinga ir tokių. 
Tačiau taip pat galima sutikti pačiame 
sveikume vyrų, kurie net ir prašomi neina 
į darbo kuopas, o verčiasi pašalpų asmeniš
ku organizavimus!. Svarbiausia, kalbamo 
reportažo vedamoji mintis nėra prieš pa
šalpas, bet keliamas klausimas dėl jų su- 
tikslinimo, kad jos pasiektų kiekvieną šal
pos reikalingą. Ta pati mintis ne kartą 
spaudoje buvo kelta paties BALFo pirmi
ninko. 

kio kalba susilaukė priešingo atgarsio, ne
gu kad Maskvos prokuroras tikėjosi. Eilės 
valstybių atstovai savo kalbose sovietinės 
agresijos pavyzdžiu nurodė Baltijos val
stybes.

Prisiminus Lietuvos bylos atsiradimą 
Jungtinių Tautų forume, šia proga bus 
suglaustai žvilgterta į terptautinę teisę, ar 
joje gali būti aptiktas tokio pobūdžio, kaip 
kad Lietuvos (ir kitų Baltijos valstybių) 
okupacijos, pateisinimas. Tatai padaryti 
skatina ir eilės laisvojo pasaulio valstybių 
nepripažinimas sovietinės okupacijos Lie
tuvoje teisėtumo. Ar tatai jos daro turė
damos kokį nors teisinį pagrindą? O gal 
Lietuvos okupacijos nepripažįsta tik iš sen
timento Lietuvai?

Grynai tarptautinės teisės požiūriu kiek
viena valstybė teisingai pasielgia, kuri ne
pripažįsta Baltijos valstybių okupacijos. 
Šia proga primintina, jog galima būtų nu
rodyti visą eilę pavyzdžių, kurie rodytų, 
jog tam tikrais atvejais vienos ar kitos 
valstybės okupacija būva pripažįstama tei
sėtu aktu ir nekyla dėl tokios okupacijos 
jokių tarpvalstybinių ginčų. Gi Baltijos 
valstybių okupacija lig šiol paliko atviru 
klausimu. Vienos valstybės patylomis pa
kenčia sovietų okupaciją Baltijos valsty
bėse, tačiau nedrįsta jos pripažinti teisėtu 
aktu. Kitos, kaip Jungtinės Amerikos Val
stybės, įvairiomis progomis yra pakartoja- 

sąlygų. Gi jei ir Iš Mandžiūrijos nesiliaus 
puolę — bombarduoti Mandžiūriją, Ceng- 
kaišeką per Korėją leidžiant žygiuoti Kini- 
jon... Sovietai, manoma, tik ir laukia 
Amerikos įsivėlimo Kinijos karan. Tada 
būtų susilpnintos amerikiečių karinės po
zicijos Europoje ir kitose šalyse, ypač Ma
žojoj Azijoj, kur taip sovietus traukia jiems 
stokojąs benzinas ir kur jie laiko savo pa
sieny sutelkę 40 divizijų.

Ar yra lietuvių Anglijoje?
Ar gali kam kilti dar toks klausimas? Juk 

visiems gerai žinomas faktas, kad po antro
jo karo į D. Britaniją iš Vokietijos stovyklų 
nuvyko tūkstančiai lietuvių. Be to, ten ir 
iš seniau gyvena keliasdešimt tūkstančių 
lietuvių. Pagaliau pats D. Britanijos vidaus 
reik, ministeris 1950 m. liepos pradžioje, 
teikdamas parlamentui žinias apie svetimu- 
šalius, pažymėjo, kad iš tuo laiku D. Brit. 
buvusių 425.578 svetimų valstybių piliečių, 
latvių buvo 13.784, lietuvių — 6.954 ir estų 
— 5.682.

Kiek liečia lietuvius, jų buvimą galima 
būtų dar ir tokiais faktais paryškinti, kad 
jie ten turi savo kunigus, nuosavą bažnyčią® 
Londone, visuomenines bei kultūrines or
ganizacijas ir dar tebeeinančius du savai
traščius; kad lietuviai, kaip tautinė grupė, 
tam tikromis progomis pasirodo savo meni
niais parengimais ir Krašto šeimininkams. 
Tačiau, nežiūrint šitų duomenų ir faktų, 
oficialiai nėra lietuvių D. Britanijoj. Toks 
teigimas išplaukia iš sekančio fakto.

Prieš Kalėdas Londone iš spaudos išėjo 
1951 metais balandžio 8 d. buvusio D. Brita
nijos gyventojų surašymo duomenų knyga. 
Ją parengė valdinė įstaiga — General Re
gister Office. Knyga vadinasi — Census 
1951 Great Britain. One Per Cent Sample 
Tables, Part II; išleido — Her Majesty's 
Stationary Office (valdinių raštų leidykla), 
1952. Didelio formato, 366 psL ii priedai, 
kaina 2 svarai.

Mums šios knygos įdomi toji dalis, kuri 
liečia kitų valstybių žmones, gyvenusius 
Britų salose surašymo metu. Jos 238 psl., 
lentelėj IX. 3 pasakyta, kad tuomet svetim
šalių buvo 405.700, o 240 psl. esančioj len
telėj paaiškinta, kokių valstybių tie žmonės 
buvo. Europos valstybių buvo 361.200 žmo
nių, kurių 12.300 neaiškios pilietybės. Ko
kių valstybių šie svetimšaliai ir kiek kurios 
valstybės, lentelėj išvardinta. Joje sumi
nėta 20 Europos valstybių, bet tarp jų nėra 
nei Lietuvos, nei Latvijos, nei Estijos vardo. 
Atrodytų, kad gyventojų surašymo metu 

mai pareiškusios, kad jos nepripažįsta so
vietinės okupacijos teisėtumo Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Tačiau šitokiam pa
reiškimui reikalinga turėti teisinį pagrindą, 
lygiai kaip kad reikalinga turėti teisinį pa
grindą norint Baltijos valstybių okupaciją 
pripažinti.

Tarptautinė teisė, kuria tvarkomi val
stybių santykiai, sako, jog okupacija tuo 
atvveju gali būti pakanti (kalbant apie val
stybių okupacijas, bet ne neapgyvendintų 
teritorijų prisijungimus. Red.), kada ji 
įvykdoma be smurto akto, t^ y. kada vie
nos kurios valstybės gyventojai be paša
linės įtakos savo laisvu noru apsisprendžia 
ir paprašo įsijungimo kitos valstybės glo
bom Tačiau, atkreipiamas dėmesys, užak
centuojama, kad nebūtų bet kurio pašalinio 
spaudimo, kad vyrautų krašto gyventojų 
laisvas apsisprendimas, šis nuostatas grin
džiamas vadinamąja Stimsono doktrina 
kuri papildyta Nuernbergo proceso spren
dimu. Nuembergo teisme svarstant Ceko- 
slovakijos-vokiečių tariamą sutartį, buvo 
prieita išvados, kad buvusio karo meto če
kų prezidentas Hacha Hitlerio spaudimo 
pasėkoje 1939 metais kovo 15 d. pasirašė 
sutartį. Kadangi ta sutartis, teismo nusta
tyta, buvo įvykdyta spaudimo pasėkoje, 
dėl to ji nebuvo pripažinta teisėta.

Grįžtant prie Lietuvos klausimo, Vyšins
kis, Jungtinių Tautų Forume bandydamas 
kalbėti apie Baltijos valstybių laisvą įsi
jungimą Sovietų Sąjungon, tesiekė vieno 
tikslo — tylomis praeidamas pro įvykdytą 
prievartą (tariamų balsavimų metu Lietu
voje jau buvo sovietų karinės pajėgos, 
slaptoji policija kontroliavo visą gyvenimą 
ir t. t.), jis tenorėjo pasinaudoti tarptau
tinės teisės tais argumentais, kurie leidžia 
pripažinti okupacijos teisėtumą .. . Tačiau 
Vyšinskiui šiuo atveju nepasisekė pasi
naudoti apgaulingu aiškinimu.

Pripažinimo teisėtumas. Kai dėl tarp
valstybinio pobūdžio .vienų ar kitų pri
pažinimų, tai jie yra-kiekvienos valstybės 
lėisvo apsisprendimo reikalas. Sakysim 
įsisteigia nauja valstybė. Vienos valstybės 
ją greičiau pripažįsta įžengusia valsty- 
binin gyveniman ir užmezga diplomatinius 
santykius, kitos lūkuriuoja ilgesnį laiką. 
Tas pats ir su vienos ar kitos šalies val
stybinio gyvenimo praradimu. Gali rastis 
valstybių, kurios vadovaudamosios kuriais 
nors išrokavimais, bus linkusios greičiau 
tos valstybės valstybinio gyvenimo nu
trūkimą pripažinti, kitos ilgiau lūkuriuos. 
Čia akivaizdžiu pavyzdžiu galėtų būti ko
munistinė Kinija, su kuria santykių turė
jimą įžiūrėjo reikalingais Anglija, Ameri
kai tuo klausimu tylint. Tą patį galima 
pasakyti ir Lietuvos bei jos kaimynių 
klausimu. Anglija pirmoji pasiskubino šių 
valstybių okupaciją de facto sovietams pri
pažinti. Nors mūsų spaudoje įvairiomis 
progomis buvo guostasi, kad de facto pri
pažinimas tėra konstatavimas esamos pa
dėties, tačiau tarptautinės teisės žinovai

Britų salose nebuvo nei vieno tų valstybių 
piliečio, net ir diplomatinių atstovybių per
sonalo. Tuo tarpu tikras faktas, kad daugu
mas vid. reik. min. paminėtų Pabaltijo val
stybių piliečių gyveno Britų salose ir su
rašymo metu pateikė apie save reikalauja
mas žinias. Jų kiekis surašymo metu ne
daug buvo sumažėjęs, kurį vid. reik. min. 
nurodė, nes emigracija iš Anglijos tuo lai
kotarpiu buvo nedidelė. Kiek tai liečia lie
tuvius, dar ir dabar jų bus Britų salose apie 
5.000 iš tų, kurie atvyko po karo, nekalbant 
jau apie seniau ten gyvenančius.

Netenka abejoti, kad Pabaltijo kraštų 
žmonės dalyvavo D. Britanijos gyventojų 
surašyme, bet kiek jų buvo ir kur jie paro
dyti — negalima minėtoje knygoje susekti. 
Sakysim, gal „neišaiškintos pilietybės" ka
tegorijoj? Bet peržiūrėjus šios skilties duo
menis paaiškėja, kad jie yra nurodyti ati
tinkamų valstybių skiltyse. Tai gal „kitų 
Europos valstybių“ skiltyje, kaip buvo 1931 
m. surašymo duomenyse nurodyta Bet tuo
met ir aiškiai buvo pasakyta, kad Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos piliečiai, gyvenę D. 
Britanijoj gyventojų surašymo metu, yra į 
tokią skiltį įjungti (Census of Englund and 
Wales 1931 General Report. London. His 
Majesty's Stationary Office, 1950). „Kitų 
Europos valstybių“ piliečių skaičius 1931 
metų duomenyse viršijo 18.000 žmonių, o 
1951 metų — tik 300. Vadinasi, čia mūsiš
kių negali būti.

Keista, kad 1951 metų surašymo duome
nyse nieko nepasakyta apie Pabaltijo val
stybių žmones, nors jų ir daug daugiau An
glijoj buvo, kaip 1931 metais. Taip ir ne
aišku, dėl ko paskutiniojo surašymo duo
menyse buvo ignoruota per 20.000 Pabaltijo 
valstybių piliečių ir kokioj svetimšalių ka
tegorijoj jie yra „paskandinti", negalima iš 
paskelbtų surašymo duomenų susekti. Tai 
yra didesnės reikšmės, kaip tikslumo, klau
simas.

K. Obolėnas.

VEIKLA
♦ Numatomas Europos bendruomenių 

pirmininkų II suvažiavimas. Praėjusiais 
metais Londone įvyko PLB Europos lietu
vių bendruomenių pirmininkų suvažiavi
mas, kurio metu buvo aptarti glaudesnio 
bendradarbiavimo klausimai. Ateinančią 
vasarą numatomas šaukti Vokietijoje 
Europos PLB lietuvių bendruomenių pir* 
mininkų II-sis suvažiavimas.

* Žodis į Lietuvą. Kalėdų Švenčių pro
ga VLIKo pirm. M. Krupavičius per Ame
rikos Balso siųstuvą pasakė kalbą į Lietu
vą. Naujųjų Metų proga į Lietuvą kalbėjo 
VLIKo Vykdomosios Tarybos pirm. K. Zai
kauskas.

♦ Dėl Lietuvos atstovavimo Kolumbi
joje. DRAUGAS informuoja, jog kun. Sal- 
dukas per Kolumbijos užsienio reikalų mi
nisteriją deda pastangų dėl Lietuvos diplo
matinio atstovavimo Kolumbijoje Esą vil
čių Lietuvos diplomatinės atstovybės pri
pažinimui.

* Lietuvos Laisvės Komitetas. Prie 
Laisvosios Europos Komiteto New Yorke 
veikusi Lietuvių Patariamoje Grupė, va
dinamoji Panel, nuo 1952 metų pabaigos 
vadinasi nauju vardu — Lietuvos Laisvės 
Komitetu. Lietuvos Laisvės Komitetas lie
tuvių kalba leidžia kas trys mėnesiai pa
sirodantį žurnalą LIETUVA, atskiru biu
leteniu teikia informacijas spaudai apie 
gyvenimą Lietuvoje, numato išleisti in
formacinių veikalų Lietuvos klausimais 
anglų kalba.

# Veiksnių konferencijos klausimu. 
Įvairiomis progomis spaudoje informuota 
lietuviškoji visuomenė apie numatomą 
šaukti lietuviškųjų veiksnių konferenciją, 
kurioje dalyvautų ir visuomeninių organi
zacijų atstovai. Tačiau vis nebuvo sutarta 
dėl tokios konferencijos vietos, laiko, nei, 
pagaliau, kas turėtų imtis iniciatyvos tokią 
konferenciją šaukti. 1952 m. lapkričio mė
nesio gale įvykusio pasitarimo metu LDŠ 
min. Lozoraičio ir VJ.JKo pirm. M. Krupa
vičiaus taip pat svarstytas konferencijos 
šaukimo klausimas ir prieita išvados, jog 
tokiaf konferencijai reikalinga iš anksto 
paruošti darbotvarkę, atptarti, kas konfe
rencijoje dalyvaus ir kur konferencija 
šauktina. Dėl to konferencijos parengia
miesiems darbams atlikti turėtų įvykti 
VLIKo ir Lietuvos Diplomatijos atstovų 
(atitinkamos komisijos) susitikimas (Lygiai 
kaip didžiojoj poltikoj: prieškonferencija. 
Red.). Gi pati konferencija, diplomatų ma
nymu, reikėtų šaukti Amerikoje. VLIKo 
atstovuose vyraujanti nuomonė, jog kon
ferenciją taupumo motyvais reikėtų šaukti 
kuriame nors Europos didesniame centre.

de facto pripažinimą laiko įžanga pripa
žinimui de jure.

Tačiau Anglija, kad ir de facto pripa
žindama Baltijos valstybių okupaciją, es
mėje prasilenkė su kai kuriais tarptautinės 
teisės dėsniais. Jų yra visa eilė. Taupumo 
sumetimais paminėtini patys būdingiausi:

Tarptautinės teisės požiūriu gali 
būti pakenčiamas arba teisėtu pripa
žintas krašto okupavimas (ir be lais
vo gyventojų apsisprendimo), jei dėl 
to krašto valstybinio gyvastingumo 
liaunasi kovoję buvusieji sąjungi
ninkai ar pats kraštas.

Grįžtant prie Lietuvos klausimo, tai ne
galima būtų surasti momento, kuris rody-„ 
tų, kad sovietams Lietuvą okupuojant būtų 
radęsi sąjungininkų, kurie būtų kovoję 
prieš Maskvos kėslus. Lietuva turėjo ir te
beturi tik moralinių sąjungininkų kitų 
valstybių asmenyse.

Tačiau lietuvių tauta, nuo pat sovietų 
okupacijos pradžios iki dabar, nesiliovė 
kovojusi dėl Lietuvos valstybinio gyveni
mo, dėl savo krašto savarankumo.-Lietu
vos partizanų kovos, veikusieji ir veikią 
pogrindžio sąjūdžiai, laisvuose Europos Va
karuose ir kitose valstybėse lietuvių vyk
doma veikla dėl Lietuvos laisvės kaip tik 
yra patys svarbiausi ir patys svariausi 
tarptautinės teisės požiūriu, argumentai, 
kurie kaip tik pasauliui akivaizdžiai rodo, 
jog lietuvių tauta nėra patenkinta sovie
tine okupacija ir, nežiūrėdama aukų, siekia 
laisvės.

šia proga atkreiptinas dėmesys į kartais 
iš savų tarpo pasigirstančius nepagrįstus 
pareiškimus: — esą „tų visų veiksnių ne
reikia, jie Lietuvos neišlaisvins. Tik di
džiosios valstybės tegali tatai padaryti...“

Tačiau atsimintina, jog jei lietuvių tauta, 
— tiek jos dalis, palikusi savose sodybose, 
tiek pasitraukusi svetur, — liausis kovo
jusi dėl Lietuvos valstybinic gyvenimo 
tęstinumo, tuo pačiu, tarptautinės teisės 
požiūriu, bus suteikiamas argumentas, jog 
ši tauta liovėsi kovojusi dėl savo teisių, tad 
nėra argumentų prieš jos okupacijos ne

pripažinimą sovietams. B. d.
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Vi ft. Alantas

Diskusijų nemėgstu ir diskutuoju tik rei
kalo verčiamas. Į mano straipsnį „Dvikalbė 
tauta — tautinė savižudybė“ atsiliepė Ignas 
Šeinius: „Nejau kalba — tai tauta“. Esu 
priverstas atsakyti, nes Šeinius stengiasi 
tikinti TREMTIES skaitytojus, jog aš, 
Amerikoje išgyvenęs beveik keturis metus; 
mažiau pažįstąs amerikinio lietuvių gyveni
mo problemas už Šeinių, Amerikoje nebu
vusį. Mano'tvirtinimą, kad be leituvių kal
bos nėra lietuvio, kad dvikalbiškumas 
mums yra tautinė savižudybė. Šeinius va
dina „absurdu“.
K o d ėl negali negrai s u a m e r i - 

konėti
Jei Šeinius iš arčiau pažintų amerikinę ti

krovę, tai tikrai nebūtų tokių išvadų daręs 
dėl negrų nesuamerikonėjimo (žiūr 85 
TREMTIES Nr. straipsnį „Nejau kalba — 
tai tauta“). Negrus nuo suvirimo ameriko
nizmo katile išgelbėjo tik jų odos spalva. 
Jei ne tas juodumas, tai jų šiandien tik kau
liukai bebūtų likę. Su jais, be abejo, būtų 
atsitikę tas pats, kas atsitiko su indėnais, 
kurių šiandien tik rezervatuose beliko. Mat 
raudonodžiai baltaveidžiams patiko ir jie su 
jais susimaišė, bet baltiesiems nepatinka 
nei juodukai nei geltonodžiai, kurių jie vi
sai į Ameriką neįsileidžia, nes jų negali su
virškinti. Išvada, kad negrai tik dėl savo 
tautinio atsparumo nepasidavė suameriko- 
ninami, yra per lengvas ir neįtikinantis pa
sakymas. Faktiškai negrai negali suameri- 
konėti, kadangi negali pakeisti savo odos
spal vos...

Kiti pavyzdžiai.
Taip, aš sutinku čia gimusių graikų, 

lenkų, italų, čekų, vokiečių, kurie dažniau
siai savo tėvų kalbos nebemoka, kitaip sa
kant jau virtę „vienakalbiais“. Tarp kita 
ko, mano vienas kaimynas yra čia gimęs 
graikas. Per Kalėdas jis mus pakvietė į sve
čius. Jis net nebemoka graikiškai pasakyti 
,Jaba diena“. Per pasikalbėjimą nepastebė
jau, kad jis dar turėtų kokį ypatingesni sen
timentą savo senajai tėvynei. Daugiausia, 
ką jis žino, tai kad jo tėvas buvo graikas ... 
Jis pats Graikija nebesidomi, visi jo intere
sai Amerikoje, visas jo dėmesys nukreiptas 
į amerikinę tikrovę. Pagaliau, jei dar vienas 
kitas čia gimęs kitatautis ir turėtų kokį sen
timentą savo tėvų žemei, tai jų vaikai, t. y. 
trečioji karta, nėt ir to jausmo nebeturi. Ak, 
žinoma, vienas kitas pasitaiko ir iš čia gi
musių, kurie dar ir gerai kalba savo tėvų 
kalba, bet kas iš to? Tai tik išimtys, o dau
gumas be pėdsako nugrimsta amerikonizmo 
katile.

Toliau, įrodinėdamas, kad dvikalbišku
mas negali pakenkti tautybei. Šeinius šau
kiasi airių, škotų ir žydų pavyzdžių, paga
liau neužmiršta minėti ir Šveicarijos, kur 
net keturios kalbos gražiai sugyvenančios. 
Bet galų gale kas mums svetimi pavyzdžiai? 
Kiekviena tauta turi savo istoriją, savo tra
dicijas ir savo charakterį. Mes, lietuviai, 
būtinai norime būti kosmopolitai ir savo 
lietuvišką reikalą tempiame į tarptautinę 
areną. Kitų tautų pavyzdžiai lietuviškam 
Reikalui nėra jokie pavyzdžiai. Mes turime 
savo istoriją, savo tradicijas ir savo būdą. 
Kodėl, kalbėdami apie savo reikalus, šau
kiamės airių, žydų, o neklausiame: — ko
dėl žuvo jotvingiai ir prūsai? Kodėl •tokie 
dideli lietuviškų žemių plotai Rytuose at
plyšo nuo motinos tėvynės? Kodėl mes ne
pagalvojame apie tai, jei Lietuvos didieji 
kunigaikščiai nebūtų į savo valstybę įsi
vedę dvikalbės sistemos ir j«i Lietuvos ku
nigaikščiai, nusiųsti į Rytus, nebūtu taip 
uoliai griebęsi dvikalbiškumo, tai šiandien 
Lietuvos geografinė bei politinė padėtis ti
kriausiai būtų buvusi kitokia? Kodėl mes 
neklausiame, kodėl musų inteligentai, apsi- 
gyvenę Rusijoje ir Lenkijoje ir prisiėmę 
dvikalbę sitsemą, dingo be pėdsakų? Ar jų 
vaikai beturėjo dar kokį sentimentą Lietu
vai taip greit ištautėję? Ir galų gale ne tik 
Amerikoje ... Žydai? Būkime žydai tauti
nio atsparumo atžvilgiu, ir mums čia nerei
kės kalbėti apie lietuvybės išnykimo pavo
jus. Žydai jau du tūkstančius metų klajoja

Kavinės strategija arba kabinetinis planavimas
po pasaulį ir neišnyko, o lietuviai ir po šim
to metų dingsta kitose tautose be pėdsako...

„Kad tauta kaip ant plauko kabėtų ant 
vienos kalbos, tai didesniu imperialistinių 
tautu, prasimanymas mažesnių atžvilgiu“, 
— toliau teigia Šeinius. Pagal Šeinių išei
tų, kad aš, reikalaudamas laikytis vienos 
kalbos, ginu imperialistinių tautų požiū
rį... Bet vis dėlto imperialistai pramates- 
ni už šeinių. Jie žibo, kad per svetimą kal
bą ateina ir svetimas turinys. Juk nebe 
reikalo mūsų aušrininkai ir varpininkai 
taip atkakliai kovojo už lietuvių kalbą. O 
gal. šeiniaus nuomone, būtų buvę geriau, 
jei mes būtume priėmę dvikalbę lenkų-lie
tuvių aiba rusų-lietuvių sistemą? Tauta 
iš karto niekados nenutautėja: iš pradžios 
ji pasivadina dvikalbė, o paskui vėl pe
reina į vienakalbę sistemą, tik nebe savo, 
o svetimą ...
Dvikalbi š kūmas ne blogas

Šeiniaus manymu A. L. R. Kat Federa
cijos Kongreso keliama mintis pereiti į dvi
kalbę organizaciją ..nėra joks blogas pro
blemos sprendimas*- ir esą .išvadinti tai 
oportunistiniu apskaičiavimu yra visai ne
protinga“. O aš dar kartą pakartoju, kad 
tai būtų žingsnis į tautinę savižudybę. Ar 
Šeiniui kartais neateina tokia mintis, kad 
būtų visai „protinga“ pereiti i ■ dvikalbę 
laikraščiams (kai kur, pvz. Australijoje, 
išeiną svetimomis kalbomis laikraščiai vie-

Sava kalba -
Perskaitęs I. šeiniaus straipsnį „Nejau 

kalba — tai tauta?“ negaliu neatsiliepti dėl 
daromų išvadų. Manau nėra daug ką aiš
kinti apie tai, kas jau Dr. ,. Basanavičiaus 
AUŠROJE aiškinta, kad sava kalba yra 
svarbiausias pagrindas tautybei išlaikyti. 
Bet jei jau lietuvybės išlaikymo problema 
ėmė suktis apie dvikalbę tautą, tai šį klau-. 
simą reikia plačiau diskutuoti.

Jeigu lietuvis, būdamas tremtyje ar emi
gracijoje, svetimame krašte teisingai iš
moksta vartoti to krašto kalbą, tai nėra ža
linga lietuvybei, bet labai naudinga lietu
viams ekonomiškai sustiprėti. Galima daug 
kalbų mokėti, bet svarbu savo kalbos ne
pamiršti, ją mylėti ir nesidrovėti jos varto
ti. Jei kiekvienas lietuvis, kalbėdamas ge
rai lietuviškai, dar moka vieną ar daugiau 
svetimų kalbų, tai nereikš dvikalbiškumą. 
Dvikalbe ar daugiakalbe lietuvių tauta rei
kia suprasti turint ir tokių lietuvių, kurie 
nebemoka lietuviškai kalbėti arba labai 
silpnai kalba ir gyvenime vartoja tik sve
timą kalbą. Manau, kad šia prasme dvikal
bę lietuvių tautą suprato ir V. Alantas ir 
L. R. Kat. Federacija Amerikoje. Šveicarai 
negali mums būti pavyzdžiu. Šveicarų tau
tos senovėje nebuvo: politinėms aplinky
bėms susidėjus Šveicarijos valstybė įsikūrė 
iš keturių tautų ir amžių eigoje, dar ir da
bar, konsoliduojasi į vieną šveicarų tautą. 
Šveicarams tatai galima tik turint savo 
laisvą, nepriklausomą valstybę. Toliau I. 
Šeinius pavyzdžiu paėmė žydų tautą. Tie
sa, visų yra manoma kad žydų tauta yra 
atspariausia nutautėjimui. Bet ne todėl ji 
yra atspari, kad pamiršo hebrajų kalbą ir 
ėmė vartoti jidiš. Žydų tauta tik todėl liko 
atspari nutautėjimui, kad ji jidiš kalbą pa
darė nuosava, ją išplėšdami beveik visoje 
Europoje ir net už jos ribų savo tautiečių 
tarpe. Šia kalba (jidiš) ir dabar, be žydų, 
daugiau niekas nekalba, nors vokiečiai jų 
žargoną supranta. Be to. neišmokus žydų 
abėcėlės — jidiš raštu negalima pasinaudo
ti. Bet svarbiausia, žydus, išplitusius pa
sauly, nuo nutautėjimo sulaiko jų konser
vatyvi tikyba, kuri kaip tik draudžia įsilie
ti į kitas tautas, skatina jų neapkęsti ir ra
gina ekonomiškai įsigalėti. Rasime ir dau
giau tautų, kurios savo kalbą dalinai ar vi
sai pakeitė. Šitokie kalbiniai tautose pasi
keitimai ivyko ilgų metu eigoje, evoliucijos 
keliu, visai tautai laikantis vienodo nu
krypimo ir žmogaus amžiuje veik nepaste- 

tos valdinių įstaigų patvarkymais verčia
mi pereiti dvikalbėn sistemom Gi kai ku
rie Amerikoje išeiną, kaip LIETUVIŲ 
DIEMOS, VYTIS, atrodo savanoriškai bus 
padarę įžangą tokion sistemom Red.), baž
nyčioms ir kitoms lietuvių organizacijoms? 
Ar nebūtų „protinga“ pradėti laikraščius 
spausdinti dviem kalbom, sakyti pamoks
lus lietuvių bažnyčiose lietuviškai ir an
gliškai? Juk tada mes „sutrauktume“ i 
vieną krūvą visus lietuvius: kalbančius 
lietuviškai ir nebekalbančius! O kadangi 
lietuvių kolonija Amerikoje yra didžiau
sia, tai ją, be abejo, pasektų ir kitos mūsų 
kolonijos. Tad ir susilauktume Pietų Ame
rikoje lietuviškai portugališkų ir ispaniškų 
laikraščių ir organizacijų, Prancūzijoje — 
lietuviškai prancūziškų, Švedijoje — lietu
viškai švediškų ir tt. Žodžiu; gelbėkime lie
tuvybę principu fifty fifty! Bet ar tuo bū
du mes neprisigamintume tokios mišrainės, 
kurioje patys uždustume? Dabar kiti mus 
nori uždusinti, o tada patys sa\c pačių 
rankomis pasigamintoje kilpoje užtrokštu
me. Aš nieko neturiu prieš mokymąsi kal
bos to krašto, kur gyveni, bet aš esu prie
šingas svetimą kalbą kultivuoti tose mūsų 
įstaigose bei institucijose, kurios kaip tik 
yra pašauktos lietuvybę saugoti ir palai
kyti. Vienas dalykas yra individualus sve
timos kalbos mokėjimas, o kitas — pripa
žinimas „protingu dalyku“ viešai ją var
toti šalia lietuvių kalbos mūsų tautinėse 
institucijose.

- svarbiausias ran 
bimai. Tokiose aplinkybėse kalbos pasikei
timas tautybei galėjo ir nepakenkti.

Ne tauta kabo, kaip ant plauko, bet yra 
atskirų mūsų tautiečių, kabančių ir nega
linčių apsispręsti: — būti, ar nebūti lietu
viu? O ką bekalbėti apie tuos, kurie jau 
apsisprendė nebūti lietuviais, nors jie yra 
gryniausio lietuviško kraujo ir kilmės. Jų 
tėvai tikriausiais lietuviais save laikė. Vel
tui šauktume antropologus nustatyti tau
tybę to buvusio savo tautiečio, jei jis dva
sioje jau visai svetimas mūsų tautai

Visiems yra žinoma, kad mažosios tautos 
tirpsta didžiųjų tautų sąskaitom jeigu jos 
yra didžiųjų apsuptos. Kuo tauta mažiau 
atspari, tvirtai nesilaiko savo kalbos, tuo 
didesnius turi nuostolius. Mums nėra ge
riau, kad mes neturime, I. Šeiniaus teigimu 
didžiųjų imperialistinių tautų prasimanymų 
mažesniųjų tautų atžvilgiu vBet negalima 
tų nutautinimo metodų vadinti negudriais, 
jeigu daugelis jų nepermato ir jei jų pa
kanka nutautinimui daliai mažųjų tautų 
žmonių. Lengvokai aiškinamas lietuvių at- 
lietuvinimas 1904—1914 metais rytų Lie
tuvoje. Minėti lietuviai, nors jau kalbėjo 
lenkiškai ir gal jau buvo lenkiško nusista
tymo. bet lietuvių kalbos dar nebuvo visiš
kai užmiršę. Be to, tais metais panaikinus 
lietuvių spaudos draudimą, visoje Lietuvoje 
ėjo stiprus tautinis atgimimas dėl to ir 
minėtiems lietuviams buvo lengva įsijung
ti į tą srovę. Dar geresnius atlietuvėjimo 
vaisius matome Lietuvos nepriklausomybės 
metais. Kaip tik nutautėjimo pavojus vėl 
pasidarė opus Lietuvai netekus laisvės. Mes 
negauname impulso iš gyvo tautos kamieno, 
nebeturime to ramsčio, kurio galėtume at
siremti prieš nutautėjimo srovę. Esame 
kaip medžio šakos, vėjo nuplėštos nuo tė
vynės kamieno ir bandome įvairiose pa
saulio šalyse įleisti šaknis, kad visai nenu- 
džiutume savo tėvynei. Ateinančios iš pa
vergtos tėvynės žinios rodo, kad ir ten lie
tuvių kalbai nėra taip lengva. Okupantai 
jau daug savo kalbos žodžių prievarta į- 
bruko lietuvių kalbon.

Sutinku su Alantu, kad Amerika yra tas 
katilas, kuris suvirina įvairių tautybių 
žmones ir padaro juos amerikonais. Kas 
greičiau savo kalbą pamiršta, tas greičiau 
tame katile pasineria. Ne anglų-amerikie
čių kalbos išmokimas nutautina lietuvį, bet 
savo kalbos užmiršimas ji atstumia nuo 
lietuvybės. Jei nėra tokio pavojaus nutaus-

Liet u vy bės g e 1 b ė j i m o metodą i...
Štai kokiu būdu Šeinius siūlo veikti į 

nebelkalbančlus lietuviškai: „Jei į juos bus 
prabilta, vieton kaip dabar pravardžiavus 
nutautėlials ir išgamomis (kas pravar
džiuoja? V. A.), jiems suprantama kalba, 
ta kalba papasakota, kokia lietuvių tauta, 
kokia jos praeitis, tautinė kultūra, kokie 
turtai glūdi jos dainose, pasakose ir kokia 
ta lietuvių kalbh graži didžiausiu pasaulio 
kalbininkų žodžiais, priversime ne vieną 
„ištautėjusią“ galvą palenkus giliai susi
mąstyti. O gal Alantas netiki? Jei taįp, tai 
jis nežino, kokie dideli skaičiai aplenkėju
sių lietuvių grąžinta susipratusiai lietuvy
bei Rytų Lietuvoje 1904—1914 m paskaitų 
lenkų kalba, lietuvių dainomis ir vaidini
mų pagalba“.

Jei neklystu, Šeinius seniau gyveno Šve
dijoje — o gal ir dabar tebegyvena? Ir tai 
matyti, kad tame ramiame pasaulio kam
pelyje įvyko nutolimas nuo gyvenimo. Jis 
tebekartoja tuos pačius Šukius ir tebesiūlo 
tuos pačius metodus, kuriuos prieš pusę 
šimto metų vartojo lietuvių tautinio atgi
mimo veikėjai ir kuriuos jis pats sėkmin
gai taikė Rytų Lietuvoje šio amžiaus pra
džioje. Tai balsas iš praėjusio amžiaus. Šei
nius net negali perprasti, kad kas buvo 
prieš 50 metų gera ir naudinga Rytų Lie
tuvos sulenkėjusiam ar sugudėjusiam lie
tuviui, tas visai netinka Čikagoje ar New 
Yorke suamerikonėjusiam lietuviui pusei

Įstis tautybei
ti suaugusiems, ypač intelektualams, tai su 
didžiausiu pavojum susiduria jaunimas. 
Tėvų menkų pastangų pasėkoje vaikai neiš
moksta pakankamai lietuvių kalbos. Jie 
kasdieniniame gyvenime pradeda kalbėti 
svetima kalba. Toks jaunimas palengva 
pradeda nutolti nuo savo tautos kamieno. 
Šitokio nutautėjimo pavojų V. Alantas ma
to minėtame L R. Katalikų Federacijos 
užsimojime Amerikoje. Jį daug kas mato.

L. R. Kat. Federacijos Amerikoje svars
tymas dvikalbiškumo, tėra bandymas šį 
klausimą spręsti, bet ne jo išsprendimas. 
Toks dvikalbiškumas vienoje ar kitoje or
ganizacijoje tegali tik tiek būti naudingas, 
kiek šiuo keliu einant pavyktų per organi
zacijas atlietuvinti jau nutautėjusių ir lie
tuviškai nebekalbančių lietuvių. Tačiau ir 
šituo keliu einant nutautėjimo bangos su
laikymas nebūtų lengvas. Svarbiausia, kad 
lietuviškai jau nebekalbą tautiečiai ir jų iš
mokta svetima kalba kalbinami nesidomi 
lietuviškaisiais reikalais. Reikėtų jų grą
žinimui Jietuvybėn ieškoti patrauklesnių 
kelių. Čia ir reikėtų bandyti pritaikinti I. 
šeiniaus minimą įsiliejimo į vietos visuo
menę kelią, tik, gink Dieve, ne tautinio 
pasilaidojimo, bet grynai ūkiniais ir valsty
biniais motyvais. Turtingas prekybininkas, 
fabrikantas,' aukštesnę valdinę tarnybą 
užimąs žmogus, ypač gerai besiverčiąs švie
suolis, gali nutautėjusių lietuvių tarpe pa
daryti didelė? įtakos. Jei tokie žmonės bus 
sąmoningi lietuviai — jie galės daug prisi-. 
dėti prie lietuvybės išlaikymo ir nutautė
jusių letuvių atlietuvinimo. Amerikoje, kur 
tautų laisvė nėra valstybės slopinama, rei
kėtų išbandyti visus kelius lietuvybei iš
laikyti. Kitose šalyse reikia ieškoti kraštui 
būdingų priemonių lietuvybės išlaikymui.

Negalima tylomis praeiti pro lietuvybei 
gręsiančius pavojus. Neapgalvotas besąly
ginis įsiliejimas į "vietos visuomenę kar
tais gali pagreitinti ištautėjimo procesą. Ne
galima beviltiškai sudėjus rankas laukti, 
leidžiant įvykių eigai savaime slinkti. Rei
kia veikti. Todėl nesigailėkime šiais klau
simais plačiau padiskutuoti. Negalima pasi
duoti ramybei ir poilsio pagundai. Gyve
name ne tik sau. Kiekvienas turime daug 
pareigų savo tautai. Kai Lietuva atgaus ne
priklausomybę — mūsų brolių eilės bus la
bai praretėjusios ir teks jas užpildyti, dėl 
to nevalia ištirpti svetimų tautų visuome
nėse. I. SRAGAUSKAS.

Lietuvis amerikonizmo katile

amžiaus praslinkus! Kalbos .grožis? Bet 
kalbos grožį gali suprasti tik tas, kas ją mo
ka. Kalbėti apie kalbos grožį jos nemokan
čiam yra tas pats, kaip aklam aiškinti lau
mės juostos spalvų gražumų. Tegul man 
visi pasaulio autoritetai tikina, kad abisinų 
kalba labai graži, vistiek jų tvirtinimai bus 
tik tušti žodžiai, nes aš jos nemoku ir ne
galiu žodžių išgyventi. O kita vertus, Ame
rikoje labai nemadoje bet kokie autorite
tai. Ir turiu dar pridurti, kad vidutinis 
amerikietis apie Europos autoritetus nič
nieko nežino ir nenori žinoti. Amerikietis, 
be abejo, labai domisi baisbalu, kinu, baru, 
automobiliu ir ypatingai doleriu, tik jau 
ne kalbotyra ... Jam gali lakštingalos bal
sais čiauškėti apie kalbos grožį, o ameri
kietis galvos, kad tai visai bergždžias laiko 
gaišinimas, nes laikas pinigai. O neužmirš
kime, kad suamerikonėjęs lietuvis panašus 
į tikrąjį yankį kaip vandens du lašai...

Pasakos, dainos...
Pasakos, dainos! Suamerikonėjusiam lie

tuviui aiškinti lietuvių pasakų ir dainų 
grožį! Lietuviškos dainos, dainuojamos 
chorų, turėjo įtakos lietuvybei palaikyti, bet 
tik dar lietuviškai tebekalbančioje visuo
menėje. Bet eiti su tais ginklais į lietuviškai 
nebekalbančių lietuvių tarpą tai būtų ne 
kas kita, kaip pastangos lietuviškų ramu
nėlių prieskoniais bandyti atmiešti milži
nišką amerikoninį katilą. Žavėti pasakomis 
ir dainomis galima bent kiek romantines 
sielas, o tuo tarpu amerikoninė siela yra be 
galo prozaiška...

O pagaliau, jei nori papasakoti kam apie 
lietuvių kalbos, dainos ir pasakos grožį, tai 
reikia turėti auditoriją. O Čia visų pobūvių 
didžiausias rūpestis, ar susirinks publikos. 
Taigi, jei čia staiga atsirastų Šeinius ir pa
siskelbtų kurį sekmadienį kalbėsiąs angliš
kai tokioje ir tokioje salėje apie lietuvių 
kalbą ir folkliorą, tai jam tikriausiai tektų 
parėmus galvą giliai susimąstyti tuščioje 
salėje...

Taigi, labai gaila, bet Alantas tikrai ne
betiki, kad šiandien būtų galima sėkmingai 
vartoti tuos pačius metodus, kurie buvo 
vartojami prieš pusę šimtmečio. Taip pat aš 
nelabai tikiu, kad Šeiniui pavyko didelius 
skaičius grąžinti lietuvybei aplenkėjusių ir 
apgudėjusių lietuvių Rytų Lietuvoje. Kas 
buvo lenkinta per šimtmečius, per dešimt
metį vaidinimais ir paskaitomis nepataisyti. 
Tačiau aš sutinku, kad vargingiems Rytų 
Lietuvos gyventojams anais laikais paskai
tininkas turėjo autoritetą, bet, deja, šian
dien nebe anie laikai ir nebe apie anas geo
grafines platumas kalbame ...

Valio mišrios šeimos!
Dar Šeinius pasisako dėl mišrių šeimų. 

„Maišytos vedybos, — sako jis, — kaip tik 
neretai praveria duris į gyvenamojo krašto 
visuomenę, bet kur rėksniams šovinistams 
tai suprasti!“ Žodžiu, valio mišrios šeimos, 
nes jos pasitarnauja lietuviškai propagan
dai svetimtaučiuose! Skaitytojas gali ką ne
ri galvoti apie šitą šeinišką teigimą, bet aš 
tiesiai pasakysiu, kad Šeinius viešai bruka 
virvę lietuvybei į rankas. Amerikoje tūk
stančiai lietuvių ir lietuvaičių, sukūrė miš
rias šeimas, bet niekas čia nejaučia, kad jie 
būtų pasitarnavę lietuvybei, tačiau visiems 
aišku, kad jie žuvo lietuvių tautai. Aš ge
riau noriu būti „rėksniu ir šovinistu“, kaip 
lietuvybės duobkasiu. Galima, žinoma, vi
saip galvoti, bet, švelniai tariant, nekuklu 
kalbėti apie lietuvybės žlugdymą tos pačios 
lietuvybės gelbėjimo vardu!

Žiūrint į ateitį...
Gal aš, kalbėdamas apie lietuvybės pro

blemas, klystu, gal tik šūkauju. Aš niekados 
nepretendavau į neklaidinguosius, bet aš 
sakau, ką jaučiu, ką pats išgyvenu ir ką 
matau savo paties akimis. Nuogą nutautė
jimo procesą aš turiu progos kasdien čiu 
pinėti savo paties rankomis. Man lietuvy
bės žlugimo problema nėra kdbinetinė pro
blema: ji man yra gyvybės ir mirties pro
blema. Kol kas aš nesiūliau priemonių lie
tuvybei gelbėti. Aš tekalbėjau apie patį pa
vojų. Aš noriu, kad mes įsisąmonintume 
pavojaus didumą ir realybę.

< Dr. V. KUDIRKA @ <

VIRŠININKAI Į
Kirvelis — tai girtuoklis, dažnai smuklėje po suolu 
guli. Yra vienas seniūnas, žmogus blaivus, teisingas, 
kuriam aplinkiniai kaimai paveda mokesčius nunešt į 
iždą. Jį valsčius tikrai išrinks vaitu, ypač, jeigu dar 
aš prisidėsiu. Be juoko! Piktvalės valsčiuje aš taip
gi įtaikiau vieną seniūną į vaitus. Iki pat rinkimo nei 
mano vyras, nei valsčius, nei jis pats nežinojo, kad jį 
kas rinktų. Susiėjus žmonėms į rinkimus, aš apstačiau 
stalą buteliais, padėjau užkandžio, pasišaukiau dides
nius ūkininkus, gražiai pamylėjau ir kaip paskui jie 
išėję suriks: Rėplaitis, Rėplaitis vaitu! Jiems pritarė 
dar kiti, ir seniūnas buvo išrinktas vaitu. Bus ir čia taip 
Aš jau gerai pažįstu žmones.

Pstrumskis, patyręs, kad Svarūnas sutinka būt vaitu, 
užsispyrė visokiais nelabais trukdymais Svarūno prie 
vaitystės neprileist. Paleido valsčiuje paskalą, kad vals
čius turįs tūkstantį rublių skolos, neva ta skola prie 
nemokyto vaito slepiama, o jeigu bus išrinktas Svarū
nas, tai paslėpt nebus galima, ir reiks skolą mokėt. O 
tuo tarpu per Klynaitį, vaito kandidatą, ir Kirvelį, pa
tarėją. abudu geru girtuokliu, padavė žandarams skun
dą, kad Svarūnas turįs žemę tik fik ai ir todėl ne
galįs būt vaitu. Už tai pažadėjo Pstrumskis skundikams 
padaryt vieną iŠ jų vaitu, o Kitą vaito kandidatu. Ne
trukus padavė kitą skundą, neva Svarūnas esąs gir
tuoklis. turįs sumišusį protą ir t. t.

Beje! Pstrumskis visai neįrašė Svarūno į kandidatų 
lapą.

Svarūnas, patyręs apie viską, nuvažiavo pas apskri
ties viršininką pasiskųst, kad jo neįrašę į kandidatus 
ir paleidę neteisingus skundus. Viršininkas atsakė, kad 
dar kandidatų lapo nematęs, o jeigu rasiąs Svarūną 
neįrašytą, tai liepsiąs įrašyt. Skundų gi nė kokių jis 
negavęs; jeigu atsirastų paskiau, tai duosiąs Svarūnui 
žinią.

Žmonės kaltino patys save,, o Striukis, Kuznickio 
kandidatas, liko vaitu.

Rinkimai Miškagalių valsčiuje buvo tokie ypatingi, 
parodė tiek žemų palinkimų, pagedimo, painiojimų, ne
teisybės, kad tą dalyką ketinu aprašyt smulkiau, visai 
skyrium.

Dar toli prieš rinkimus, beveik prieš dvejus metus, 
Miškagalių valsčius sutarė rinkt į vaitus Petrą Svarū
ną, baigusį universitetą ir buvusį gimnazijos inspekto
rium. Metęs tarnybą tolimoje šalyje, gyveno dabar Sva
jūnas Lietuvoje pas savo brolį. Jau valsčius norėjo iš
rinkt jį pirmiau į vaitus ar į teisėjus, tik jis nesutiko. 
Dabar sutiko ir įsirašė į kandidatus. Pasigailėjo žmonių 
ir pasižadėjo tarnaut valsčiui, ketindamas išrodyt visas 
neteisybes, daromas iki šiol raštinėje, išplėšt valstiečių 
teises tiek, kiek jos yra įstatymų numatytos. Šiandien 
tos teisės buvo labai susiaurintos, nes žmonės ir patys 
apie jas nieko nežinojo ir dar turėjo nelabą vyriausy
bę. Valstiečių daugumas, netikėdami galvas kraipė, ka
da Svarūnas priminė jiems sykį, kad jie turi teisę patys 
tarp savęs paskirstyt, kiek kuriam pridėra mokesčių 
mokėt.

Raštininkas Pstrumskis iš savo pusės taipgi stebėjo, 
kas jam būtų parankiausiu vaitu. Anksti pavasarį, ka
da dar nežinojo apie Svarūno kandidatūrą, Pstrumskie- 
nė atvirai išpasakojo pačiam Svarūnui savo ateinančių 
rinkimų politiką.

— Valsčius išrinks tą, kurio mano vyras norės, — 
sakė ji.

— Valsčius stengiasi dabar, kaip teko girdėt. — at
sakė Svarūnas, — išrinkt vaitą, išmanantį raštinės 
darbą. Rinks arba Kirvelį, arba Raibuti.

— O kam reik vaito, išmanančio raštinės darbą? 
Juk mano vyras gerai tą darbą supranta. Jau tiek me
tų raštininkauja1! Viršininkas niekad jo nepapeikia. O

Nors Kruglodurovas priėmė Svarūną labai švelniai, nas pažadėjo gyvent prie raštinės. O tai didelis Žmo- 
vis dėlto, susitikęs rejentą, pasakė: nėms palengvinimas, nes iki šiol dažnai negalėdavo

— Ar supranti, tamsta, kokį Miškagalių valsčius visko su sykiu raštinėje atlikt, turėdami kažin kur ieš-
renka sau vaitą? Žmogų, baigusį universitetą, buvusį kot vaito. 3) Tikėjosi, kad, Svarūnui pastojus vaitu, tu- 
gimnazijos inspektorium! rėš pasišalint Pstrumskis, tinginys ir lupikas, ir kad

— Labai gerai, jeigu toks žmogus apsiima patarnaut raštinėje bus įvesta tvarka. 4) Svarūnas buvo žmogus,
valsčiui, — atsakė rejentas. nors aukšto mokslo, bet prieinamas, nedidžiuolis.

— Gerai! Bet matyk, tamsta, jo laipsnis aukštesnis • Pstrumskio gi valsčius nenorėjo ir labai nekentė. Oi,
buvo už ką nekęst! Lupdavo žmones kruvinai, be gėdos 
ir pasigailėjimo. Jau nieko nė nedirbdavo, tik, vaikš
čiodamas po raštinę, svarstė, iš ko kiek galėtų išlupt. 
Imdavo didelius pinigus net už tokius dalykus, už ku
riuos nepriderėdavo imt nė skatiko Už liudijimo išdavi
mą žemei pirkt nulupdavo po 3, 5, 10 ir 15 rublių; už 
valančenijas — 10 ir daugiau, už laiškeli gyvuliui par
duot imdavo po vieną arba du auksinu; už pasą į Prū
sus — rublį ir t. t. Plėšdavo už mažiausią daiktelį. O 
nuo sugrįžusių iš Amerikos imdavo šimtais. Ypač pel
nydavo gerai, kada žmonės su jo pagelba atsiimdavo 
ugniapinigius. Kam vėl teko gaut per vaitą pinigus iš 
skolininko, pagal teismo sprendimą, tai Pstrūmskiui vis 
likdavo arti pusės visų pinigų — kitaip neidavo jų ieš
kot. O jeigu dar kaltinihkas paprašydavo užvilkint 
skolos grąžinimą, tai raštininkėlis ir čia pelnydavo taip, 
kad abi pusės turėdavo jam įkišt. Sunku būtų išpasakot 
visas Pstrumskio gudrybes žmonių plėšimo dalykuose. 
Pakaks jau to. kas aukščiau paminėta. Ir iš to galima 
matyt, kad valsčius galėjo nekęst Pstrumskio. Be šitų 
visų ypatybių, raštininkas mėgdavo dar „užsitraukt“, o 
žmonių reikalus atlikdavo tada, kada jam pačiam pa
tikdavo.

Tokiais raštininko darbais valsčius ketino per susi
rinkimą pasiskųst viršininkui ir prašyt, kad ji iškeltų. 
Bet atsirado keli, kurie sudraudė tai daryt, sakydami: 
jeigu sykį bus išrinktas išmintingas vaitas, tai Pstrums
kis pats turės pasitraukt. Paskui pasirodė, kad valsčius 
padarė didelę klaidą, tylėdamas dėl raštininko atsta
tymo.

Iš vakaro prieš rinkimus atvažiavo į Benderių kai
mą žandarai, klausinėdami kaimynus apie Svarūną. 
Klausinėjo, ką jis veikia, ar vaikų nemoko, ar turi savo 
lauką. Kaimynai pasakė, kad turįs lauką ir trobas įtai
sytas. Veikte ką veiks, lauko darbo nemokėdamas;

už mano, tai kaip aš jį bausiu? Aš turėčiau jį baust 
tik per gubernatorių arba teismo keliu, o tai man visai 
neparanku!

Reikia žinot, kad Kruglodurovas laipsnių lipynėje 
stovėjo trimis žemiau už Svarūną. Matė, kad su tokiu 
vaitu jau negalės elgtis „be ceremonijos“; tai buvo 
papratęs daryt su kitais vaitais. Taigi Svarūno kandi
datūra ir Kruglodurovui buvo negeistina.

Pstrumskis, nepasitikėdamas skundais, nusiuntė pas 
viršininkienę savo pačią, žinoma, ne su tuščiomis.

Pstrumskienė įsišnekėjus pradėjo skųstis:
— Svarūnas dar neišrinktas vaitu, o jau nori mus 

išmest iš raštinės! Tai ką jam mes! Jis giriasi, kad ir 
viršininkas jam menkas daiktas, kad galįs jį pamokyt!

Viršinirikienė įsidėmėjo šitą ir papasakojo savo vy
rui. Vyras taipgi įsidėmėjo.

Atėjo 2 gegužės diena, rinkimų diena.
Kandidatai buvo keli, o tarp jų apsukriausias Rai

butis, matininko raštininkas. Jis puldinėję tarp susi
rinkusiųjų nuo vieno prie kito, save girdamas, kitus 
peikdamas.

— Ką, — sako, — Svarūnas išmano apie raštinę? 
Koks jis bus vaitas? Jis tik vaikus težino mokyt!

Vienas atsiliepia:
— O tu ar gali vaikus mokyt? Mat, paršas, pusant

ros klasės pabaigęs, o šneka prieš akademiką!
Raibutis sugėdintas nulindo kažin kur. Bet jau jo 

dalykas liko praloštas. Dar prasčiau: paleido paskalą, 
kad Raibutis vesiąs Pstrumskio dukterį. To buvo jau 
per daug, kad Raibučio kandidatūra dingtų neatitaiso
mai.

Visi, matyt, norėjo l vaitus Svarūno. Dėl ko norėjo? 
Dėl to, kad 1) tikėjosi iš jo, kaip išmanančio ir teisingo 
žmogaus, jog valsčiaus neskriaus ir neslėps šelmysčių, 
raštininko išvien su buvusiu vaitu padirbtu 2) Svarū-
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Jurgio Savickio ir R. Spalio naujosios knygos
1952 gruodžio 18 d. rašytojas Jurgis 

Savickis parakė TREMTIES ledakto- 
riui laišką, jame minėdamas savo už
simojimus, o gruodžio 22 dieną jis jau 
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Jurgis Sa
vickis buvo vienas iš originaliųjų mū
sų rašytojų, modernistas tiek savo 
kūryba, tiek gyvenimo būdu. Paskuti
niu metu Jurgis Savickis rašė naują 
romaną, kuriuo siekė pavaizduoti ne
priklausomam gyvenimui besikelian
čią Lietuvą. Mirtis neleido rašytojui 
jo baigti.

Žemiau pateikiamas Jurgio Savic
kio TREMTIES leidyklos Išleisto ro
mano ŠVENTOJI LIETUVA vertini
mas. parašytas Igno Šeiniaus. Šeinius, 
vertindamas ŠVENTĄJĄ LIETUVĄ, 
atrodo dar nežinojo apie jos auto
riaus staigią ir netikėtą mirtį. Jurgis 
Savickis mirė tik peržengęs 62 su pu
se metus. Red.

Jurgis Savickis: Šventoji Lie
tuva, romanas, 248 pusi. / Tremtis / 
Memmingen 1952.

R. Spalis: Gatvės berniuko 
nuotykiai, apysaka jaunimui ir 
senimui. 508 pusi. / Tremtis / Mem
mingen 1952.

Abi knygos Švariai atspausdirttos neblo
gam popieriuje, dailiu, lengvai paskaitomu 
šriftu, beveik be korektūros klaidų ir įriš
tos patrauklios spalvos drobės viršeliais. 
Sektinas pavyzdis mūsų leidykloms Ameri
koje, kurios lig šios dienos lyg būtų dar ne
pastebėjusios aukštos anglų ir amerikiečių 
tipografinės kultūros.

Jurgis Savickis ir R. Spalis ir panašū' 
vienam kitam ir daug kuo skyriasi. SkyrU 
pats amžius. Savickis, romantine Jurgio 
Rimošiaus slapyvarde prisidengęs,meilia se
nutės Gabrielės Petkevičaitės ranka pirmyn 
stumiamas, pradėjo rašynėti Lietuvos Ži
niose Vilniuje noveles jau daugiau kaip 
prieš keturiasdešimts metų. Dar gerai nenu
sistatęs, kam palinkti, ar plunksnai ir ra
šalui, ar drobei su vyliojančiais spalvingais 
dažais, ar pasirinkti praktišką ir gimtosios 
Airiogalos laukams tiek reikalinga mokyto 
agronomo amatą. Spalis, laisvosios Lietuvos 
Kaune išaugęs, susigundė plunksna Ir raša
lu tik ten su aukštais mokslais susitvarkęs, 
gerokai su literatūros istorija ir jos veikė
jais susipažinęs. Tik kaip tik tuo metu Lie
tuvon įsiveržė kryžiuočių ainių palaiminti 
Rytų barbarai, svalsčiuodami durtuvais, 
tankais ir žvangindami vergijos pančiais, 
temdydami sukeltomis dulkėmis saulę ir 
prismirdusiomis rudynėmis užimdami žmo
nėms kvapą.

Spalis, kaip ir daugelis kitų lietuvių rašy
tojų, galėjo vėl paimti rankon plunksną tik 
atsidūręs svetur, saugesnėje vietoje, bai
siems pergyvenimas kiek nugulus, negęsta
mai gyvo žmogaus vilčiai vėl sušvitus ir ap
stingusį kraują sušildžius. Savickiui neteko 
iš arti, savomis akimis ir ausimis pergyven
ti nei Rytų, nei Vidurinės Europos barbarų, 
bet pajusti jų virš žvėrišką žvėriškumą ga
vo ir jis. Be tėvynės laisvės, dėl kurios ir 
jo buvo tiek kovota, jo artimiausiems iš
plėšta gyvybė. Ir jis, anksčiau dėl tarny
binių pareigų tiek ilgai nerašęs, ėmėsi 
plunksnos tik gyvenamai aplinkai ir pačiam 
kiek aprimus.

Bendra Savickiui ir Spaliui kad jiems 
nereikia griebtis žudymų, savižudybių ir 
kitokių kraštutinių ekscesų, kad atkreipus 
skaitančiųjų dėmesį, juos suintrigavus, 
įtempus jų jausmus. Abiejų stilius moder
niai kultūringas, kalba laisva nuo publicis
tinių prašmatnybių ir literatinių blizgučių. 
Ji srovena skambiai, aiškiai ir ryškiai Dia
logai, ypatingai pas Spalį, lietuviškai lako
niški, bet kiekvienas tartas žodis, tai vaiz
das, tai mintis. Bendra Savickio Šventajai 
Lietuvai ir Spalio Gatvės breniuko nuoty

kiams, kad tema pasirinkta kasdieninė bui
tis, išgyventa jaunatvėje visais atvirais 
jausmais. įstrigusi dėmesin kaip naujai at- 
lietan veidrodin visu savo natūraliu realu
mu, smulkmenų turtingumu ir spalvingu
mu. Ir vienas ir kitas, kaip menininkai iš 
prigimties, naudoja tą savų stebėjimų ir iš
gyvenimų medžiagą artistiniu įsimylėjimu, 
jos nežaloja, tik ar viena ar kita skoningai 
atrenka, suderina. Savickis, perkrikštyjęs 
Airiogalą Paėgliškiais. palieka daugelio vei
kėjų tikrus vardus ir pavardes. Kaip atro
do ir Spalis.

Šventoje Lietuvoje dėstosi įvykiai 
aplink 1905—1907 metus. Tik Paėgliai toli 
nuo Kauno, nuo Vilniaus ir kitų tais metais 
sukrutusių kultūros ir politikos centrų. Pa- 
ėglių ir jų apylinkės gyventojų gyvenimas 
teka ir toliau sava sena, idiliška vaga. Kas 
lemiamo dedasi kitur, toliau, čia atsispindi 
tik retkarčiais, atsitiktinai, nuklydusiais ir 
nublyškusiais šešėliais. Lietuvos bajorų to
limas atospindis Tvirbutas. pusiau patriar- 
kas, pusiau praktiškas ūkininkas, ištikimai 
skaito sau Kurjer Poranny jo ūkiniais pa
tarimais naudojasi pats ir kitiems kaimy
niškai pataria ir sekmadienio popiečiais at
sargiai ir apdairiai palošia kortomis su kle
bonu Borisevičium, skaniai ta proga siur
biančiu arbatą su uogiene, kurios nepa
gaili dar jaunoka, gamtiškai sveika ir Žvali 
Tvirbuto antroji žmona. Bet daugiau nei 
kortos ir moters kaitinantis vaizdas Borise- 
vičių traukia dailidystė. Savomis rankomis, 
nors ir augindamas ilgus smailius nagus, 
realizuoja jis savus, rūpestingai suprojek
tuotus išradimus. Automatinius vartelius 
mekanines suplaukas ir augančias, kur nori 
lengvai nutaikomas kopėčias. Ir vieno ir 
kito kartais romane prireikia Borisevičius 
be to turi pavyzdingą vargonininką Apera- 
vičių, su nepaprastai bažnytiniams reika
lams paslankiu sūnumi, Varšuvos universi
teto studentu. Ištikimybę tėvui ir bažnyčiai 
moka jaunasis Aperavičius puikiai suderinti 
su ateizmo ir socializmo skelbimu Nepa
mirštamą sceną sudaro išniekinimas bažny
čioje, nykioje ir tylioje sutemoje, šventojo 
sekramento, tikslu įtikinti Tvirbuto berną 
Leonardą, kad Dievo nėra. Su tuo pat bernu 
atlieka jis ir meistriškai pavaizduotą, ren
gėjui ne visai nusisekusią, cerkvei statyti 
surinktų ir pas policijos viršininką Akcen- 
tavičių tik ką atsiųstų pinigų ekspropriaci- 
ją. Pajutęs savo rankose stambią pinigų su
mą, socializmu aokrėstas bernas gaivališkai 
kinta ir apsukriai socialižuoja juos savo 
naudai. Pajutęs, kad kojų padai pradeda 
svilti, pasineša jis bėgti užsienin. Anksčiau 
| jį akį metusi Tvirbutienė pastoja jam ke
lią gale lauko miškelyje, ir tą proga jis iš
naudoja, išniekina ją. Pasiekęs Ameriką ir 
ten pritapęs, įstoja Leonardas vienan šven- 
tablivan ordenan ir atsiunčia buvusiems 
šeimininkams savo atvaizdą puošnioje or- 
deno nario uniformoje.

S y entojojLietuvoj nėra kokių vy
raujančių asmenų. Romanas prasideda ne
paprastai nuotaikinga ir vasaros vaišingu
mu persunkta šventadienio nuotaika. Anėlė 
Tvirbutaitė grįžta iš miestelio su pirkiniu- 
kais anksčiau prieš kitus, pamaldoms ne
pasibaigus. Dubysos vanduo sugundo ją nu
sirengti ir paplaukioti. Tai pamato visur be
sibastąs Jegorka. Kaukazo generalinio gu
bernatoriaus sūnus, viešįs Lietuvoje pas te
tą. čia atsiustas fizinei ir dorovinei lygsvarai 
atitaisyti, žinoma, sugauna grakščią nekal
tą mergaitę ir burliokiškai ją išgvaltovoja, 
vėliau dar koja pasoiria. Pavakariop, kaip 
ir klebonas Borisevičius, atsilanko i Tvir- 
butus ir jo auklėtinis klierikas Amžius. Si 
kartą pasiryžęs gauti iš Anėlės lemiamą at
sakymą, ar ji myli ji ar ne. Bet kur Anėlel 
apie meilę po visų nežmoniškų pergyveni
mų, nors ji ir nenarodo, kas su ja dedas! 
Pasitaikiusi Anėlės kaimynė ir giminaitė. 
Anėlė antroji, klieriko Amžiaus dideliam iš
siblaškyme savo gimnazistine galvele įsi
vaizduoja kad jis ne ką kitą, o ja myli. Čia 
prasideda jos viską dominuojančios kančios 
ir nemigo naktys. Sava eile ją pakeičia kiti

RAŠO IGNAS J.-SEINIUS

įdomūs įvykiai ir asmenys. Kai eigon išeina 
policijos viršininkas Akcentavičius, išlepin
tos ir padykusios žmonos nuolat su Jegorka 
numulkinamas ir apgaudinėjamas, pats grau
žiamas ne tiek sąžinės kiek rūpesnio kaip 
užtrynus išeikvotų pinigų pėdsakus, susi- 
gundai žmogus patikėti, kad tai jis domi
nuoja visą romano vyksmą. Gal ir todėl, kad 
jis taip įdomiai ir giliai psikologiniai pa
vaizduotas. Ta iliuzija dingsta išėjus scenon 
studentui Aperavičiui, be ko kita medžiagą 
socialiam romanui renkančiam ir .laisvą 
meilę skelbiančiam. Bet kai tik jis veikti 
pasiruošęs, susitinka kokią patrauklią mo
terišką esybę, nustoja žado ir traukiasi ato- 
pakaliu.

Savickis yra tiek subrendęs ir išaugęs ra
šytojas. kad jis virtuoziškai žaidžia romano 
konstrukcija ir asmenimis, nuvilkdamas 
tuos asmenis kartais visiškai nuogai. Bet tai 
daro jis ne piktai, tulžies neliedamas, o 
žaizdamas šilta suverenine ironija. J«s nie
kam nesiangažuoja, parodo žmones su jų 
ryškiais individualiniais bruožais, gyvena
moje aplinkoje ir gyvenamu metu, bet 
drauge kaip menininkas tapytojas iš oro, 
vaizdžioje perspektyvoje. Jaunatvėje j daug 
ką pradėjęs žiūrėti tapytoja vaizduotojo 
akimis. Savickis žiūri rašydamas ir dabar 
tuo pat žvilgsniu. Tik daugiau kritišku, šil
tos ironijos persunktu žvilgsniu. Bet nieka
dos anksčiau kaip Šventojoj Lietuvoj jis 
meniškai ir psikologiniai nebuvo pasiekęs 
taip giliai ir aprėpęs tiek plačiai

Be abejo, galima būtų iš Savickio pagei
dauti didesnės šiaip gerai intriguojančių J- 
vykių konsekvencijos ir tampresnio vaiz

PASTABOS PRABĖGOMIS
Pučia vėjas, neša laivą..

Į anglosaksiškąjį ir i kitų tautų vakarie
tiškąjį pasauli skubėdama veržiasi ameri
koniškoji kultūra. O kultūra, kaip ir visada, 
plati ir neribota — nuo didžiųjų talentų kū
rybos iki džazo, nuo Faulknerio. Hemingva- 
jaus, Steinbecko iki bulvarinio Šlamšto. Tik 
pažiūrėkite, kaip vakarai šoka amerikoniš
kuosius vadinamuosius „square“ šokius 
mūsiškai būtų — ratelius. Šoka sau. vieno 
šokėjo komanduojami, ir džiaugiasi, kad iš 
Amerikos atėjo naujiena, tokia stipri, kaip 
gripas, kuris užkrečia milijonus.

Daug kartų, kai matau šituos šokius ir 
girdžiu šitą šokėjus komanduojančio vyro 
balsą, vis prisimenu lietuviškus ratelius, 
nepriklausomojoje Lietuvoje plačiai buvu
sius paplitusius visuose kaimuose ir mies
tuose, kur tik būdavo vakaruškos ar gegu
žinės. „Pučia vėjas, neša laivą, nuneš mane 
j Lietuvą. Ten bus linksma, ten bus links
ma, ten bus linksma ir smagu“ — šeštadie
nių ar sekmadienių vakarais tuos ratelius 
šokdamas dainuodavo jaunimas, linksmas ir 
smagus Lietuvoje, bet dar vis kartodamas tą 
linksmybę.

Šiandien tremtyje tokie dalykai nemadin
gi ir užmiršti. Tartum niekas nebetrokšta, 
kad pūstų vėjas, neštų laivą ir nuneštų į 
Lietuvą, kur bus linksma ir smagu Kur tik 
vakaras, ten trenkia džazas svingus, svin
gus ir kitokius clngus lingus, vis svetimus, 
nors ir madingus. O senieji mūsų IjetuviŠ- 
kieji rateliai ne tik lietuviški, bet ir žymiai 
turtingesni už amerikoniškuosius, nes juose 
visi šokėjai prašo vėją.pūsti, prašo nešti 
laivą, prašo nunešti j Lietuvą, kur bus 
linksma ir smagu. O kas nuolat kartoja, tas 
stiprina savo tikėjimą. Sako, kad Vilniaus 
nepažinojusi Lietuvos jaunimą natnotizmo 
mokiusi „Ei. pasauli, mes be Vilniaus ne
nurimsim!“ Tuo reikia tikėti, kaip ir tuo. 
kad prašymas vėją pūsti ir nešti laivą | Lie
tuvą dažniau primintu, kad lietuviais esa
me mes gimę ir lietuviais turime ir būti.

Kažin, iei kur nors Manchesteryje. Lon
done. Melbourne. Čikagoje ar Los Angeles

duojamųjų asmenų sąryšio. Bet Savickį, 
kaip ir kiekvieną tikrą meninką rašytoją, 
reikia skaityti be iš anksto susidarytos ar 
kur galvon įsikaltos nuomonės. Kuriančio 
meno teorijomis nesukaustysi. Meno teore
tikai kaip paprastai velkasi tik paskui me
nininkus. Menui kaip ir kiekvienai našiai 
kultūrinio gyvenimo sričiai ir pažangai rei
kia laisvės ir laisvos erdvės.

♦
R. Spalio pradėta rašyti tvirtai teoretiniai 

pasiruošus, išsikristalizavus. Drauge įgim
tam dideliam talentui subrendus ir išsivys
čius. Tai įtikinančiai parodė jo Didžio
sios atgailos. Gatvės berniuko 
nuotykiais pasirodęs toks pat Ištikimas 
kaip Savickis jaunatvės gyvenimo vaiz
dams. vietos ir laiko koloritui. Snails atsi
skleidžia visai kita vaizdavimo teknika. Jis 
nepiešia žmonių ar įvykių menininke ta
pytojo būdu, iš oro. išskyrus kur žmogaus 
ar vyksmo reikalas pats tai verčia Spalis 
vaizduoja vyksmais. Jo asmenis, jų veiks
mus. veikiančią, taip, dynaminiai veikian
čią aplinką, žmogus nuostabiu būdu išgy
veni iš vidaus. Visa, ką skaitai, pagauna, vi
diniu vaizdingumu, Inteligentiškumu, me
niškumu. įprasmina, neša toliau. Spalis 
griežtas pats sau. Pas ji vargiai ką užtiksi, 
ką norėtum sutrumpinti. Net ir tada, kai 
jis atrodo kiek per daug žodingas Netrukus 
įsitikini, kad tai būtina ir reikalinga Kad 
tai nejučiom deda pagrindą, gimdo tolimes
nius vyksmus, neša priekin eigą. Ir nors 
Gatvės berniuko nuotykiai tikrai 
didoka knyga, tolyn beskaitant pagauna 
baimė, kad Jono Vaito. Pamidoru praminto, 
tokie pasakiškai tikrovingl. tokie patikimi 
ir iš pat pradžios patikėti nuotykiai per

lietuviai, suruošę šokių vakarą ar po kurio 
nors minėjimo šokius, kartą pritildytų dža- 
zą. sušauktų visus šokėjus ratelio ir už
trauktų lietuvišką „Pučia vėjas, neša laivą“ 
ar kurią kitą lietuvišką gaidą? Man rodos, 
kad būtų labai gražu, la^ai lietuviška, o 
noriu manyti, kad mūsų tarpe dar yra ir to
kių, kurie moka svingus Ir cilingus tilingus, 
amerikoniškųjų ratelių dar neišmoko, o lie
tuviškųjų neužmiršo. Pamėginkime, bus 
gražu ir miela ir gera. Bus pradžia atgaivin
ti vienai gražiai lietuviškai tradicijai Kas 
pirmas pradės?

Sveikinimai
Praėjo vėl didelės metinės šventės — tra

dicijų ir šilumos pilnos Kalėdos ir naujus 
lapus verčiantieji N. Metai. Ant staliuko 
sukrautos guli sveikinimų atvirutės: lietu
viškos ir nelietuviškos, gražios ir netokios 
jau puikios. Nežinau net, kur jas dėti? Gai
la sumesti j židinį, nes daugelis tų, kurie 
siuntė, rinko, kad būtų gražus vaizdelis, 
mokėjo pinigus, rašė nuoširdžius sveikini
mus, siuntė ... Sudėtum J dėžę, rodos, ir po 
metų žiūrėtum, kas čia ir kaip tave sveiki
no: ir sentimentaloka, Ir įdomu, nes metai 
po metų ir iš tų sveikinimų matyti su kuo 
tuomet būta reikalų ir kokie tamprūs ar vė
sūs ryšiai. Tik ir tų dėžių sukrauti maža, 
vietos maža, tai gal vieną dieną, kai teks 
kur ir iš svetimų namų keltis į svetimus na
mus, būsiu priverstas atsisakyti viso tuose 
vaizdeliuose išreikšto grožio ir žmoniškuo
sius santykius pasakojančio pavardžių mar
gumo ir sukrauti viską J židinį.

Pats taip pat pirkau, rašiau, sveikinau, 
dėkojau už sveikinimus ir sugaišau nemaža 
brangiu valandų. Žinau, kad atlikau nenau
dingą darbą: kam siunčiau — sumes į ži
dinį. O dariau tai dėl to tik, kad taip visi 
daro, lyg tas čigonas, kuris kariąsis dėl 
kompanijos. Jei kam noriu pasakyti nuošir
dų žodj. naudodamasis proga galiu pasaky
ti kiekviename laiške. Man negaila net svei
kinimams išleistų šilingų, o laiko, nes tom 
dienom, kai rašiau, buvau laisvas nuo pa- 

(Nukelta į 4 pusi.) 

greitai nepasibaigta. žmogus sulėtini skai
tymo tempą, kad tik pratęsus, iki paskuti
nio trupinio išgyvenus vatą visišką susiža
vėjimą. Kuris lygiai maloniai ir intymiai 
pririša ir pavergia ir jaunimą ir senimą.

Spaliui toli nukeliavusio rašytojo meni
ninko ironija svetima. Jį nuoširdžiai anga
žuoja kiekvienas, ką jis pavaizduoja. Net 
juodasis sukčius Akutis, net grubu* ir drau
ge gudriai pakvaišęs pusbernis Dinda, net 
inteligentiškai apsukri burtininkė „ragana“, 
net savo neįveikiamu atsargumu Ir viso ko 
permatymu įsitikinęs vagis Duonelė. O ką 
jau sakyti apie skurdo suveržtą, lengvabū
džio batsiūvio Vaito sūnų Joną. Pamidorąl 
Ima noras stvertis plunksnos ir paklausti 
autoriaus, ar čia jis ne pats save, savo jau
natvę pavaizduoja.

Nors Spaliui ironija ir sarkazmas svetimi 
ir jis atrodo jumoro nesigraibstG. bet ne
retai lyg netyčia, savaime šūdam tokias si
tuacijas. kad staigus, nelauktas juokas 
žmogų iš kėdės išmeta, juokas spontaniškas, 
nesuvaldomas. Pavyzdin kai pletkininkė 
Juozapienė, visokių baisių nelaimių prana
šautoja. pakliūva besikaujančių gatvės ber
niukų ugnin ir ją pataiko iš leidyklos pa
leistas akmeniokas. Ji suklykia tokiu riks
mu. kad visos apylinkės šunys nustebusiu 
losterėjimu atsiliepia. Arba kai Dinda, mer
gininkas ir dabita, norėdamas nelaimėn 
įvelti nemėgstamą Joną Pamidorą, pats il
gai apgalvota kombinacija taip suvelia sau 
plaukus, kad jų ne tik jokios šukos ir plo
vimas neįkanda, bet sunkiai ima ir atkvies
to kirpėjo žirklės. Arba kai jis, verkiamai 
reikalingas pasipelnymo, sutartą valandą 
turėdamas vykti kitur pernešti už jį gudres
nių pavogtąjį turtą, randa tik dešinės kojos 
batus ir nematydamas išeities, bando de- 
šinin batan įsprausti rambią kairią koją.

Visą apysaką, nuo pat pradžios iki galo, 
per kavalkadą nepamirštamų įvykių ir as
menų, dominuoja Jonas Vaitas. Pamidoras 
Ne tik jis pats ir jo įgimtas sumanumas Ir 
sugebėjimas, kiti jį iškelia, tolyn pastumia, 
kartais patys nenorėdami ar siekdami ko 
priešingo, kaip iš guminės leidyklos iššauna. 
Iš sunkiausio skurdo ir sveikata paliegusio 
berniuko, per braškių vieną naktį va
gystę. netyčia, neįprastu svečiu patekęs 
skautų stovyklom Jonas palaipsniui, nežy
miai kinta, vystosi, per nepasisekimus ir ne
laimes sveiku ir tvirtos valios ir ištvermės 
berniuku išauga. Įgyti draugai skautai jo 
nepalieka, seka jo gyvenimą ir kai jį ir jo 
tėvą ištinka didžiausia nelaimė,sukčiuiAku- 
liui, pačiam esant vagių gaujos vadu, pri
metus jiems stambią vagystę, skuba skautai 
pagelbon. Bet tai nekvepia kokia morali
zuojančia tendencija, visai ne! Viskas dė
stosi ir vyksta giliai pagrįsta psikologine lo
gika. viskas įtikina ir protą ir jausmus. Ki
tų alternatyvų nei Jono, nei kitų asmenų 
atžvilgiu nematai. Ir tarp pačiu geriausiai , 
disciplinuotų ir rodos Jgrūdlntų skautų sun
kią valandą iškyla silpnavalių, panorusių 
nusikratyti pareigos. Bet drauge Gatvės 
berniuko nuotykiai, tai gyvas pa
minklas mūsų skautijai, kuria laisva Lie
tuva didžiavosi ir kurią užsienis ir dabar 
labai gražiai prisimena.

Ir pro Savickio ir pro Spalio čia trumpai 
panagrinėtas knygas spindi kaip paverta 
praeities Lietuva, Lietuva prieš pirmąjį pa
saulinį karą ir prieš antrąjį. Kasdieninė Lie
tuva. su visais savo šviesiais protarpiais ir 
dėmėmis. Tokia, kuri mums svetur esan
tiems neretai prisisapnuoja mūsų geriau
siuose sapnuose. Nežiūrint visų savo neto
bulumų. Lietuva pilna sveikos jėgos Ir gra
žių galimybių vystytis ir klestėti. Palygi
nus su tuo, kas dabar joje dedasi. Lietuva 
visiškai nusipelniusi vardo Šventosios.

Užuomaršoj nenuskęstų, jei ir Švento
ji Lietuva ir Gatvės berniuko 
nuotykiai galėtų pasirodyti didžiųjų ir 
kultūringų kraštų kalbų vertimuose. Būtų 
pasitarnauta Lietuvos reikalui. Deja, mūsų 
išeivija, siaurų užmačių kankinama ir silp
ninama, nemokėjo ir nemoka sueiti į santy
kius su pasaulio ir Lietuvos likimą lemian
čių kraštų kultūros viršūnėmis.

skaito, rašo, o kad vaikus mokytų, tai negirdėję. Skun
das buvo paduotas be parašų, o skundikai, Kirvelis su 
Klynaičiu, patys pasisiūlė liudytojais. Žandarai, surin
kę kaime apie Svarūną žinias, nesutinkančias su skun
de, visai nė neužėjo pas liudytojus skundikus. Tuodu 
vėl pakartojo savo skundą ir dabar labiausiai rėmė 
tao, kad Svarūnas skaitąs knygas, laikydami tai di
deliu nusidėjimu.

Nors Pstrumskis kur kas dar prieš rinkimus pra
dėjo važinėt po kaimus, vaišint visus, siūlydamas savo 
kandidatą, nors pasikvietė į pagelbą Slavikų smuklės 
žydą Smulkį, vienok valsčius Pstrumskio prisimeilini
mui nepritarė, nes, atvažiavus viršininkui ir paraginus 
rinkti vaitą, visi vienu balsu sušuko: Svarūnas. Sva
rūnas!

Viršininkui tai nepatiko. Juk jis pats nenorėjo Sva
rūno vaitu, ir dar Pstrumskį reikėjo gelbėt. Paliepia 
Kruglodurovas norintiems Svarūno pereiti j kitą pusę. 
Pereina visi, išskyrus 13 sutikusių būt kandidatais. Tiek 
daug kandidatų padarė Pstrumskis. tikėdamasis tuo 
būdu išsklaidyt balsus, kad mažiau tektų Svarūnui.

Tada viršininkas lįepia rinkt vaito kandidatą. Vals
čius. pastebėjęs, kad viršininkas Svarūno nenori, sutarė 
rinkt į kandidatus tokį žmogų, kuris galėtų atsisakyt, 
panorėjus viršininkui tvirtint jį vaitu. Išrinko Svai- 
nišių, einantį jau ir, be to, dvi tarnybas, raštinės už- 
veizdėtojo ir bažnyčios priežiūros nario. Jis gavo apie 
150 balsų. Pats viršininkas skaitė balsus ir rado jų 270. 
Visi pastebėjo, kad nemoka skaityt, bet niekas nieko 
nesakė, nes Svarūnas turėjo 480 balsų, o Svainišius bu
vo pažadėjęs atsisakyt.

Pagaliau Kruglodurovas, nežinodamas, ką daryt, lie
pia rinkt trečią kandidatą. Bet valsčius tiesiog pasakė, 
kad jam trečio kandidato nereikia, kad į vaitus išrinko 
Svarūną, o į kandidatus Svainišių.

Pasirodžius, kad valsčiaus negalima nieku būdu pri
verst rinkt trečio kandidato, nors kelissyk ragino, pats 
Kruglodurovas įrašė Svarūną į kandidatų lapą, kas dar 
iki šiol visai nebuvo padaryta.

Ponia Pstrumskiene! Nebuvo čia taip kaip prana
šavai. Matyt, žmonių nepažįsti.

Visą tą dieną landė Pstrumskis tarp žmonių ir klau
sė, ką šneka. Tą pat darė Slavikų Smulkis su savo val
dais. Tur būt, nelaimingas pagavo žinias, nes Pstrums

linkimas jau į Svarūno pusę.
Pstrumskis stipriai tikėjo, kad Svarūnas nebus pri

statytas patvirtinti, nes ne tik viršininkas buvo tai pa
žadėjęs. bet ir visa raštinė jo pusę laikė, o viršininkas 
visada klausydavo savo raštinės patarimų. Raštinei pri
derėjo laikyt Pstrumskio pusę. Kada tik jis atvažiuo
davo į Naupilę, tai visą raštinę, anot žydo pasakos, 
..padarydavo be kojų“: nuo Dinės jau rėplomis grįždavo, 
namo.

Sukakus dviem ar trims savaitėms, atvažiavo 
Pstrumskis su pačia ir dukterim į Naupilę. Raštinėjė 
patyrė, kad jau siunčiamas pas gubernatorių raštas Sva
rūnui patvirtinti. Ta žinia apliejo Pstrumskį tartum šaltu 
vandeniu. Kaip šūvis nubėgo pas pačią. Pati, pama
čiusi atsimainiusį jo veidą, klausia:

— Kas atsitiko?
— Svarūną patvirtins! — atsakė trumpai.
— O Jėzau! — suriko raštininkienė ir. parvirtusi 

ant lovos, apalpo. Duktė, pasižiūrėjus į motiną, taipgi 
apalpo. Bet Pstrumskis su jomdviem nesiglamonėjo. 
Paliepęs pašaukt gydytoją, išvažiavo ko greičiausiai na
mo padaryt raštinėje šiokios tokios tvarkos.

Valsčius, matydamas visas paines ir bijodamas, kad 
iš tikro nekiltų kliūčių dėl Svarūno lauko, parašė gu
bernatoriui prašymą, kur išdėstė, kad laiduoja už Sva
rūną „savo nauda įstatyme reikalaujamo cenzo ribose". 
Be to. vienas sodietis įkeitė skyrium dešimt margų su 
trobomis.

Kada prašymas pateko į Suvalkus, nuvažiavo ten ir 
Svarūnas Pas gubernatorių, kurį tuokart pavadavo 
vicegubematoriaus, patyrė, kad valščiaus ir to sodiečio 
prašymai nebus patenkinti, nes įstatymuose nėra pasa
kyta. kad tame dalyke galima būtų priimt svetimą 
laidą.

— O pagaliau, — tarė vicegubematorius, — to laido 
ir nereikia, nes turi tamsta reikalaujamą cenzą ir gali 
būt patvirtintas. Jeigu net nuspręstų tą cenzą iš tams
tos atimt, tai vis praeis ilgas metas, o tuo arpu gali 
tamsta įgyt tokią žemę, kokią leidžia įgyt įstatymai. 
Pasakyk, tamsta, šitai viršininkui.

— Ar negalima būtų gauti iš Jūsų Malonės raštelį 
pas viršininką?

— Be reikalo. Ne mano dalykas mokyt viršininką, — 
atsakė vicegubematorius.

Svarūnas parvažiavęs išpasakojo ir paaiškino vir-

kis balsiai nusiminė. Išvydęs pavojų, kybantį ties savo 
galva, stvėrėsi iš paskutiniųjų gelbėtis Iki šiol buvo 
pasitikėjęs savimi; dabar, nepasisekus, šoko ieškot pa- 
gelbos pas kitus. Nuvažiavo pas Virdulynės teisėją 
Bandavyčių. kuris buvo išgarsėjęs skundų rašinėjimu 
prieš savo priešininkus ir jiems painių darinėlimu kiek
vienų rinkimų metu. Jau Jis kartą skundė net Svarūną. 
kurį buvo ketinę rinkt | teisėjus Bandavyčiaus vieton. 
Todėl dabar mielai prisidėjo prie Pstrumskio, nes Sva
rūno vaitavimas jam pačiam buvo neparankus: vaitas 
greičiau gali būt teisėju už kitus kandidatus. Sutarta 
įskųst Svarūną. kad jis. kaino nusipelnęs bajorystę, ne
turi teisės pirkt valstiečių žemės, ir dėl to negalįs būt 
vaitu. ‘

Atvažiuoja pas Pstrumskį viršininko pagelbininka® 
Duževskis. Nelaimingas raštininkas puola prie jo, mels
damas patarimo. Duževskis visada pataria noriai ir ge
rai. Tuoj surašė Juodu šitokį skundą: „Svarūnas moko 
slapčia vaikus, skaito uždraustus užsieninius laikraš
čius ir platina Juos tarp žmonių. Jis yra pusadvokatis 
ir stoja J teismą, o kaipo toks negali užimti nė kokios 
tarnybos Taigi mes. Miškagalių valsčius. Svarūno tu
rėt vaitu nenorime“ ir t. t.

To skundo taipgi niekas nepasirašė.
Tokie skundai prajuokino net Kruglodurovą. Vals

čius vienu balsu išrenka Svarūną. o po kelių dienų tas 
pats valsčius sakosi Svarūno nenorįs!

Po tokio valsčiaus užsispyrimo Kruglodurovas Jau 
buvo pradėjęs kitaip manyti, bet reikia gelbėt Pstrums- 
kį. Tegul jau Svarūnas bus sau vaitu, tegul tik 
Pstrumskį palieka raštininku, tegul Jo Svarūnas neiš
meta. Pasimatęs su Svarūnu. klausia:

— Ar tamsta galėtum su Pstrumskiu sugyvent?
— AŠ Pstrumskiui nieko pikto nedarau, — atsakė 

Svarūnas: — tik jis stengiasi man kenkt, paduodamas 
per bjauriausius girtuoklius skundus prieš mane. Paga
liau nuo Pstrumskio priklausys, ar galima bus su juo 
sugyvent, ar ne.

— Ar tenai, vietoje, galima kur nusisamdyt butą?
— Kur gi nebus galima.
Svarūnas suprato, kad viršininkas nori ne tik pa

likt Pstrumskį raštininku, bet ir tame bute, kurį vals
čius turėjo paskyręs vaitui. Dar ilgą valandą Juodu kal
bėjosi ir matyt buvo, bent tuo žygiu, viršininko pa

šininkui viską, ką girdėjo Suvalkuose.
Tuo pačiu metu Pstrumskis taipgi nusiuntė J Su

valkus savo bičiulį, Slavikij Smulkį. Žydas prieis vi
sur — priėjo ir prie gubernatoriaus raštinės virši
ninko ...

Rodos, vėl aptilo. Štai per Petrinių prekymetį sutin
ka Svarūną viršininkas ir rodo jam Raibučio skundą, 
esą Svarūnas kurstąs valsčių. Tik nepasakyta buvo, 
prieš kokį viešpatį kursto: prieš Pstrumskį ar prieš 
Raibutį.

Taip klojosi. Iki nebuvo namie viršininko pačios — 
buvo išvažiavusi kelias savaites į Vilnių. Iki šiol visos 
sąlygos taip buvo pakrypusios, kad valsčius su Sva
rūnu tikrai tikėjosi laimėt. Tik štai parkeliauja Pogoda 
Nenastjevna, Ir Pstrumskis pradeda greit atsigaut.

Netrukus po jos parvažiavimo patiria Svarūnas H 
viršininko, kad jau jis pats abejojąs dėl Svarūno pa
tvirtinimo. kad dar turįs apie tą dalyką susirašyt su 
gubernatorium.

Ką rašė Kruglodurovas gubernatoriui, nežinia, tik 
sukakus mėnesiui ar daugiau, paragino Miškagalių 
valsčių susirinkt rugsėjo 18 dieną vaitai paskirt

Valsčius susirinko įsakytą dieną, bet, viršininkui pa
raginus rinkt vaitą, žmonės atsiliepė:

— Mes jau turime išsirinkę vaitą Svarūną ir kan
didatą Svainišių. .Mes kiti; nenorime. O jeigu ponui vir
šininkui Svarūnas nepatinka, tai rinkite sau kitą, bet 
ir algą jam mokėkite nuo savęs. Prašome mūsų dau
giau be reikalo negaišint, nes dabar didelis darbymetis.

Taip pasakę, sujudėjo namo. Viršininkas vienok su
laikė juos, aiškindamas, kad neprivalo nesusitarę skir
stytis.

— Svarūną tvirtint neleidžia gubernatorius, — tei
sinosi Kruglodurovas. — Ką tik jūs trinksite kitą, tas 
bus tikrai patvirtintas.

Bet valsčius nesiliaudamas šaukė:
— Svarūną! Svarūną!
Tada Kruglodurovas, pasikvietęs Svarūną į raštinę 

ir likęs su juo vienas, prakalbėjo taip:
— Ponas Svarūne! Aš tamstą prašau atsisakyt nuo 

vaitystės. Iš savo pusės aš labai norėčiau patvirtint 
tamstą, kaipo apsišvietusį žmogų, tik gubernatorius 
neleidžia. Jis man įsakė padaryt naujus rinkimus. O 
jeigu tamsta nenorėtum atsisakyt... tai administracija 
turės imtis savo priemonių...
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redaktorius.

Trukdė švęsti Kalėdas.
Sovietų pavergtoje Lietuvoje Kalėdų 

švenčių nebuvo. Okupantai trukdė jas 
švęsti. Kūčių dieną tyčia pasiuntė tūkstan
čius agitatorių į kolchozus ir fabrikus, kad 
suvarą žmones į susirinkimus juos sutruk
dytų turėti bendras Kūčias. Agitatoriai tą 
dieną aiškino apie pavasario sėją ir vasa
rio mėnesį įvykstančius deputatų (atstovų) 
rinkimus i rajonų ir apylinkių tarybas. Su
sirinkimai sąmoningai buvo užtęsti iki vė
lyvos nakties, kad žmonės, dienos darbų ir 
agitatorių kalbų nukamuoti, negalėtų su
rengti simboliško Kūčių stalo.

Triukšmas už per anksti išparduotus eglu
čių papuošalus.

Vilnius. Gruodžio antrojoje pusėje viena 
Vilniaus bendrinė parduotuvė, vadinama 
rusišku vardu „univermag“, pardavinėjo iš 
Maskvos atvežtus blizgučius „naujų metų 
eglutei“ papuošti. Tačiau vilniečiai tuos 
blizgučius Išpirko jau prieš Kalėdas. Tai 
pastebėję komunistai pradėjo kaltini pirkė
jus „buržuaziniais prietarais“, o parduotu
vės tarnautojus apšaukė sabotažininkais. 
Girdi, blizgučius reikėjo pardavinėti ne 
prieš gruodžio 24, bet tik prieš Naujuosius 
Metus, tada jų būtų neišgrobstę „reakci
niai gaivalai“.

TREMTIES INFORMACIJA
Amerikiečių spaudos atstovas TREMTIES 

redakcijoje
Sausio 8 d. TREMTIES redakcijoje lan

kėsi amerkiečių spaudos agentūros ŲSIS 
atstovas Mr. II. Gutermuth. Apsilankymo 
metu aptarta, kurios medžiagos TREMTIS 
iš USIS pageidauja. Taip pat sutarta, kad 
USIS TREMTI aprūpins iliustracine me
džiaga, vaizduojančia būdingiausius pasau
linius įvykius.

TREMTIS pasiekia 21 valstybėje gyvenan
čius tautiečius.

Kickvieneriais metais TREMTIS pasiekia 
vis platesnes skaitytojų mases ir tolimes
nes šalis. Nuo 1953 metų pradžios TREM
TIS skaitoma šiose šalyse gyvenančių tau
tiečių: 1) Amerikoje (USA), 2) Anglijoje, 
3) Afrikoje (Moroke), 4) Australijoje, 
5) Argentinoje. 6) Abesinijoje, 7) Austrijoje, 
8) Belgijoje, 9) Brazilijoje, 10) Danijoje, 
11) Italijoje, 12) Ispanijoje, 13) Kanadoje, 
14) Kolumbijoje, 15) Norvegijoje, 16) Pran
cūzijoje, 17) Šveicarijoje, 18) Švedijoje, 
\9) Peru, 20) Venezueloje, 21) Vokietijoje.

GATVES BARNIUKO NUOTYKIAI 
verčiami latvių kalbon

Žinomas latvių vertėjas E. Skujenieks, 
išvertęs eilę lietuvių rašytojų veikalų lat
vių kalbon, pradėjo versti rašytojo R. Spa
lio apysaką GATVES BERNIUKO NUO
TYKIAI, išleistą TREMTIES Leidyklos ir 
lietuviškos knygos Bičiulių tarpe turinčią 
didelio pasisekimo. Į latvių kalbą išverstų 
GATVES BERNIUKO NUOTYKIŲ dalį 
spausdins New Yorke išeinantis latvių sa
vaitraštis LA1KS, vėliau bus išleista atski
ra knyga.

Dovanos skautams
Bostono (USA) skautai ir skautės 1952 

metų Kalėdų proga nupirko 5 egz. rašytojo 
R. Spalio apysakos GATVĖS BERNIUKO 
NUOTYKIAI ir padovanojo lietuviams 
skautams, gyvenantiems Salzgitter-Leben- 
stedt, Muenchene, Memmingene, Luebeckc 
ir Diepholze. Duotais adresais TREMTIES 
leidykla knygas išsiuntinėjo.

Rašytojo dovana tremtiniams.
Rašytojas P. Abelkis savo naujojo romano

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
PADĖKA

Kalėdų švenčių proga Varelio senelių 
prieglaudoje gyvenantiems lietuviams per 
kap. R. Berentą 2040 lietuvių dalinio vyrai 
prisiuntė dosnią piniginę dovaną. Tuomi 
buvo įgalinta seneliams rrie Kalėdų eglutės 
suruošti benarą vakarienę ir atžymėti do
vanomis savanoriškai mokančius solidaru
mo mokestį bei ligonius.

Už suteikimą senėliams neužmirštamo 
džiaugsmo reiškiame nuoširdžią padėką.

PLB Varclio Apylinkės Valdyba.

Stipendijų reikalu Laisvosios Europos 
Tremties Universitete.

1953—1954 mokslo metams į Laisvosios

Druskininkams ir Vilniai nuteiktos rajoninių 
miestų teisės

Sovietų patikėtinis, Paleckis, 1953 metų 
išvakarėse paskelbė įsakus, kuriais Drus
kininkų ir Vilnios miesteliams suteikiamos 
srities (t. y. pirmaeilių) miestų teisės. Toks 
paskelbimas neturės praktiškos reikšmės 
minėtų miestelių augimui, bet tegalės būti 
naudojamas tik kaip pretekstas propagan
dai gyventojams mulkinti apie pavergtos 
Lietuvos miestų augimą.

ŽYDŲ VALYMAI prasidėjo sovietuose. 
Suimta eilė žydų gydytojų, buvusių asme
niškais gydytojais svarbių pareigūnų. Su
imtieji kaltinami priešingo diagnozo nu
statymu nužudę Žukovą (1948) ir Ščerba
kovą (1945) ir buvę sutarę nužudyti eilę7žy
mių karininkų. Antisemitinė akcija sovie
tuose siejama su esamais vidaus ūkiniais 
sunkumais ir noru įgyti simpatijų arabų 
pasauly, sočiam benzinu. Visa eilė žydų jau 
pabėgo iš rytų Vokietijos. Antisemitinė ak
cija taip pat gali būti siejama ir su sovietų 
kariniais pasirengimais.

Netiki Stalino taikos planais. 1952 metų 
pabaigoje Stalinas atsakė į amerikiečio lai
kraštininko pateiktus klausimus. Savo at
sakymuose Stalinas pažymėjo, jog turįs 
planą taikos pasiekti be karo. Pasaulinė 
spauda ta proga pareiškė, jog tik tada so
vietų teigimais bus galima tikėti, kada jie 
žodžius pakeis darbais.

„ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS“ 5 egz. padova
nojo lietuviams tremtiniams, gyvenantiems 
Vokietijoje. Autorius knygas pavedė Trem
ties leidyklai persiųsti jos nuožiūra. Kny
gos pasiųstos: .Vasario 16 gimnazijai 2 egz., 
Varclio senelių prieglaudoje* esantiems lie
tuviams 1 egz., Gautingo sanatorijoj besi
gydantiems 1 egz. ir Ulmo lietuvių koloni
jai 1 egz.

TREMTIES Bičiuliams USA
Buv. TREMTIES atstovui Mr. A. Siliūnui 

tepranešus tik 1953 sausio pradžioje apie 
per jį gautus eilės skaitytojų įmokėjimus 
1952 m. TREMTIES prenumeratos, kai ku
riems iš įmokėjusių TREMTIS buvo 1952 
m. gruodžio mėn. pasiuntusi sąskaitas. Su 
šia TREMTIM siunčiamas sąskaitų patiks
linimas tiems skaitytojams, apie kurių į- 
mokėjimus leidykla buvo ‘pavėluotai in
formuota.

Garbės prenumeratoriai
TREMTIES Leidyklos ISleldžiatnus Dr. 

Vinco Kudirkos raštus (originalioji kūryba 
ir publicistika) iš anksto užsisakė, sumokė
dami knygos kainą, šie tautiečiai;
128. Miss. E. Liudyto Cėsnaitė, USA,
129. Mr. J. Sonda, USA,
130. Mr. V. Vaškys, USA,
131. Mrs. Kvedaras, Šveicarija,
132. Mr. Andrius Virbūnas, Kanada,
133. Mr. Henrikas Satkus, Kanada,
134. Mr. Jurgis Račys, Kanada,
135. Mr. Sigitas Pranckūnas, Kanada,
136. Miss. Marija Vilčiauskaitė, Kanada,
137. Mr. Lionginas Bartusevičius, Kanada
138. P. K. Radzevičius, Vokietija,
139. Mr. S. Šiaučiūnas, USA,
140. Sr. Vladas Venckus, Venezuela,
141. Miss. Irena Kanaitė, Peru,
142. Mr. V. Akelaitis, Anglija,
143. Mr. Antanas Bruzgys, Anglija, 
144—145 Miss xMarija Ulinskaitė, USA,
146. Mrs. Janina Kairiūkšticnė, Australija,
147. Mr. A. Undzėnas, Australija.
148. Mr. V. Bieliauskas, Australija.
149. Mr. K. Jonclynas, Anglija,
150. Mrs. St. Skirmantas, USA,

Europos Tremties Universitetą StraBbourge 
ir kitose aukštosiose mokyklose kandidatai 
jau priimami. Teisę stipendiją gauti turi 
asmens, gimusieji po 1922 gruodžio 31 d. ir 
turį brandos atestatą bei jo pakaitalą. Pra
šymus rašyti anglų, vokiečių ar prancūzų 
kalbomis šiuo adresu: L*Association du 
COLLEGE DE LEUROPE LIBRE, 7 rue de 
la Paix, Paris, 7e (France). Prašymuose 
pažymėti, ar prašytojas nori studijuoti 
prancūzų kalba, ar vokiečių. Prašymai 
siunčiami be kitų dokumentų. Priėmimo 
atveju dokumentų pareikalaujama vėliau. 
Gi prašymų nuorašus siųsti Europos Lie
tuvių Studentų S-gai šiuo adresu: Verband 
Litauischer Studenten, (14b) Tuebingen, 
UlricherstraBc 24, Germany.

Kalėdos Vokietijos bendruomenėje
1952 metų Kalėdos Vokietijoje gyvevan- 

čių tautiečių buvo švenčiamos gana įvai
riai. Vienur, kur susitelkę daugiau lietuvių, 
buvo ruošiamos bendros Kūčios, kitur — 
esant.lietuviams daugiau išsisklaidžiusiems 
tarp vokiečių, — kiekviena šeima jas šven
tė atskirai. Nemaža viengungių, gyvenan
čių vokiečių ūkyje, negalėjo Kūčioms susi
tikti su savo tautiečiais prie bendro stalo.

Memmingene, kur šiuo metu yra 
didžiausia amerikiečių zonoje lietuvių sto
vykla, kun. Bungos pastangomis buvo su
ruoštos bendros Kūčios, jaukiai praėjusios, 
kurių metų vaikučiai buvo apdovanoti Ka
lėdų Senelio.

Augsburge gyvenančių lietuvių vai
kučiams BALFo įgaliotinis J. Rugienius Ka
lėdų šventėms atsiuntė 30 DM suruošti Ka
lėdų eglutei. Eglutė buvo suruošta sausio 4 
d. komiteto pirmininkės Augustaitienės 
buto.

Karpavičienė ir Vasiliauskienė iškepė py
ragaičių. Kalėdų eglutės proga dovanėlės 
buvo papildytos buv. tremtinio skauto Vy
tauto Kamentavičiaus dovanomis. Šiuo me
tu Kamentavičius yra amerikiečių karys. 
Patyręs apie ruošiamą eglutę Augsburge 
sausio 4 d., jis atvyko su visu maišu dovanų. 
Eglutėn su motinomis atvyko 10 vaikučių. 
Iš jų tik trys lietuviškai kalbėjo, kiti vokiš
kai. 3 vaikučiai neatvyko eglutėn, motinai 
lietuvei, ištekėjusiai už svetimtaučio, boi
kotuojant lietuvių rengiamą eglutę.

Varelyje esančioje senelių prieglau
doje, PLB Vokietijos Bendruomenės Infor
macijomis, vietos lietuviai seneliai šiemet 
turėjo jaukias Kalėdų šventes. Iš bendruo
menės vadovybės, kap. Ęerento vadovau
jamos kuopos, dalinio Kaiserslautern ir 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus seneliai gavę 
92 kg cukraus ir pinigais 663,— DM. Buvo 
suruošę bendras Kūčias.

Hanau, kadaise buvusioje didžiausioje 
lietuvių stovykloje amerikiečių zonoje, da
bar tegyvena negausus būrys lietuvių. Prieš 
šventes čia apsilankė amerikiečių radio 
siųstuvo atstovai ir vaikučiai įdainavo dvi 
daineles, kurios Kalėdų I dieną buvo tras- 
liuojamos per amerikiečių karių siųstuvą 
Stuttgarte. Hanau vaikučiams suruoštoji eg
lutė'buvo su turininga programa.

Vargo mokyklų mokiniams ir mo
kytojams, BALFo vicepirmininko Boley 
spaudai pareiškimu, esantiems Vokietijoje, 
Kalėdų proga kiekvienam buvo pasiųsta po 
5 dol. Pinigai pasiųsti šių Vargo Mokyklų 
mokiniams: Augustdorfo, Dillingeno, Gest- 
hacht-Spakenberg, Memmingeno, Wehnen, 
Hanau, Neusjtadt (Holst.), Muencheno, Salz- 
gitter-Lebenstcdtirkt. EilėjeVargo Mokyk
lų šių dovanų įteikimo proga buvo spe-

TREMTIES ATSAKYMAI
TREMTIES Bičiuliams Anglijoje: Mr. A. 

Marmai, Mr. P. Dudėnui, Mr. Pr. Ivanauskui, 
Mr. A. Balučiui — Tamstų TREMČIAI siųs
toji prenumerata gauta. Ačiū.

Mr. V. Girėnui, Anglijoje: Tamstos siųs
toji prenumerata TREMČIAI gauta. Kudir
kos raštus galite užsisakyti Anglijoje šiuo 
adresu: Mr. K. Barauskas, 12, Mayfield Rd.,
Eccles, Manchester. Reikia mokėti du an
glišku svaru. Taip pat galima užsisakyti 
tiesiogiai per leidyklą, TREMTIES adresu 
atsiunčiant 60 tarptautinių pašto kuponų. 
Galite pasirinkti užsisakymo kelią, kuris 
Tamstai atrodys patogesnis.

Mr. A. Kinaičlni, USA: TREMČIAI siųs
toji prenumerata gauta.

Mr. J. Saulėnui, Norvegijoje: atitaisomas 
netikslumas: — Tamstai belieka TREM
TIES prenumeratai 1953 metams padengti 
6 DM.

Mr. Eringiui, Švedijoje: TREMČIAI siųs
toji prenumerata 1953 metams gauta. Ačiū.

Dviem Glostericčiams: siųstoje prenume
rata TREMČIAI 1953 metams gauta.

Mr. J. Gutauskui, Anglijoje: prenumerata 
1953 metams gauta.

Mr. A. Cepuliui, USA: siųstieji pinigai 
I p. gauti. Adresas pakeistas.

Mr. Br. 2vynini, USA: prenumerata pa
dengta baigiant 1953 metais.

Britanijos lietuvių rūpesčiai
Visokių vargų ir rūpesčių Anglijos lietu

viai turi: moralinių, kultūrinių ir ne mažai 
materialinių. Pradėjusi reikštis visokeriopa 
apatija, ypač naujųjų ateivių tarpe, kaip 
kokia rūdis, plečiasi, kelia vienų kitais ne
pasitikėjimą ir neigiamai veikia bet kokias 
kultūrinio bei visuomeninio darbo pastan
gas. Dėl to kultūrinės reprezentacijos at
žvilgiu praėjusieji metai buvo vieni silp
niausių, palyginus su priešpraėjusiais. Ši
tuo atžvilgiu jei ir buvo kas padaryta, tai 
tik paskirose vietovėse gyvenančių lietuvių 
pastangomis ir jų iniciatyva.

Porą metų gražiai Londono lietuvius re
prezentavo meninis ansamblis, sudarytas iš 
senosios ir naujosios lietuvių emigracijos 
žmonių, bet praėjusiais metais ir jo veikla, 
iš dalies dėl emigracijos, iš dalies dėl as
meninio nesutarimo, buvo susilpnėjusi. Tik 
Manchestcrio lietuvių veikla nebuvo su
šlubavusi. Manchestery ir apylinkėj gyvena 
didelis lietuvių būrys, dėl to per žymesnes 
progas jų susirenka dar apie penketą šimtų. 
Nors Londone ir apylinkėje ir ne mažiau 
lietuvių gyvena, kaip Manchestery, bet jie 
yra kaž kaip palaidesni ir jau bus pora me
tų, kai didesnio jų susibūrimo nebuvo. Gau- 
singiau jų susirenka tik Londono lietuvių 
parapijos salėj, bet ir tai tik iki poros šim
tų. Tiek šios salės, tiek ir Londono lietuvių 
bažnyčios lankytojų daugumą dabar sudaro 
jau senosios emigracijos žmonės.

Keistas dalykas, bet vėliau atvykusieji į 
šį kraštą mūsiškiai, kaž kodėl greičiau pasi
davė aplinkos poveikiui ir tapo apatiškeni 
lietuviškai veiklai, kaip čia jau seniai gy
veną tautiečiai. Ypač tatai pasireiškė pas
kutiniuoju laiku, kai suskurdo jiems ski
riama spauda ir kai išemigravo didesnis bū
rys veiklesnių žmonių. Žinoma, yra ir dau
giau susirūpinimą keliančių reiškinių, ku
rie stagnaciją didina.

APSINAMINUSIŲ BĖDOS
Daugelis po karo apsigyvenusių Anglijoj 

lietuvių, kai tik susitaupė šiek tiek pinigų, 
ryžosi „apsinaminti". Sis jų siekis buvo

daliai suruoštos eglutės.
Reikia pažymėti, kad Kalėdų proga ne 

visose minėtose vietose Vargo Mokyklų mo
kiniai gavo po 5 dol. Pasiekia įvairūs skir
tų pinigų neišdalinimo motyvai. Jei kur pa
sitvirtintų netikslumai — sekančiame nu
meryje skaitytojai bus išsamiai painfor
muoti.

Buvusių Kalėdų ir Naujų Metų proga ne 
visus paramos reikalingus lietuvius Vokie
tijoje pasiekė Svetinės dovanos Ypač ligo
ninėse besigydą kažkodėl šiais metais buvo 
lyg ir daugiau išleisti iš dėmesio. -r-

& SkeuMcas if
INFORMACIJOS rūpesčiais paskutiniu 

metu susirgo eilė mūsų veiksnių. Ir nebe 
pagrindo. Tik visa bėda, kad ligai gydyti 
siūlomi nevienodi vaistai. Visuomet perte
kęs sumanymais PLB Vokiefjos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas, neseniai užsi
mojęs centralizuoti spaudą, savo aplinkraš
tyje rašo:

„Pradedant Naujaisiais Metais, mūsų kal
ba leidžiamos „Informacijos“ bendruome
nės arba atskiriems asmenims nebebus 
siuntinėjamos, nes musų „Informacijų“ ži
nios bus dedamos (red. pabraukta) „Bri
tanijos Lietuvyje“. Gi „Informacijos“ atei
tyje bus siuntinėjamos tik laisvojo pasau
lio lietuviškajai spaudai, kuriai jos ir buvo 
skirtos“.

Būdingas informacijos sutikslinimo pa
vyzdys. Bendruomenė savo „Informacijas“ 
spausdins „Britanijos Lietuvy“, kurį pasi
keitimo būdu gauna kiti laikraščiai ir pagre
čiui savo informacijas tiems patiems laik
raščiams ta pati bendruomenė papildomai 
siuntinės.

Pinigų mėtymas iš užsispyrimo.
MAŽI UŽDARBIAI. „Brocktono koloni

joj yra apie 5000 senųjų ateivių ir 250 nau
jųjų. Jie kasmet Lietuvos laisvinimo rei
kalams suaukoja dienos uždarbį, šiemet 
(...) surinkta Brocktonui skirtoji 1 500 dol. 
kvota“. ELTA, Nr. 1.

Vargšai tie broektoniškai lietuviai, nors ir 
Amerikoje gyvena! Jie į dieną, pasirodo, te
uždirba tik 28 centus. Mažau negu stovyk
loj gyvenąs benamis kad gauna bedarbio 
pašalpos. Ir koks žmonių, nežiūrint tokių 
žemų uždarbių, patriotizmas! Jie kasmet 
Lietuvos laisvinimo reikalams suaukoja 
dienos uždarbį“, anot ELTOS.

ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSO ko
respondentas skundžiasi, kad jis viename 
pasišokime atsilankęs ir, nesulaukdamas 
lietuviškos muzikos, prie patefono sėdinčią 
lietuvaitę paprašęs uždėti lietuvišką plok
štelę. Lietuvaitė tuščiomis akimis pažiūrė
jusi į lietuviškos muzikos pasiilgusį ir lie
tuviškai atsakiusi: „Lietuviškos muzikos? — 
Kas ją supras!“

Nauja medžią bediskutuojantiems lietu
vybės išlaikymo temomis.

PARTIJŲ NĖRA ... „Daugelis VLIKo na
rių atstovauja buvusias garbingas,^savo lai
ku didelį tautinį darbą atlikusias, bet da
bar nei krašte, nei tremtyje neegzistuojan
čias, partijas ...“ M. Bajorinas.

Būdingas samprotavimas, giminingas St.

PASTABOS PRABĖGOMIS
(Atkelta iš 3 pusi.) 

reigos eiti į fabriką ir žadėjau protingai su
naudoti laiką.

Po teisybei, jei specialiai nebūčiau pirkęs 
šventinių vaizdelių, o, sakykim, svarą pa
siuntęs kuriam nors tuščiam fondui, ten jau 
būtų buvęs svaras. O jei tūkstantis sveikin
tojų ten būtų nusiuntęs po svarą? Kažin, 
kas tokiu atveju labiau nusvertų: ar mūsų 
kiekvieno nuoširdumas, įdėtas į tuos svei
kinimus, ar ta bėda, kuri sumažėtų, kai fon
de sučežėtų tūkstantis svarų (ar 2800 dole
rių)? Man rodos, nėra abejonių, kas nu
svertų visus gražiausius mūsų sentimentus.

Nieko neturiu prieš pačius sveikinimus 
(jei šitoji mada tarp pačių lietuvių net iš
nyktų, sakyčiau, kad ji ir toliau gyvai puo- 
selėtina santykiuose su kitataučiais): nuo

daugiau psichologinis, kaip ūkinis, nes, vie
na: — įgriso jiems stovyklinis gyvenimas, 
vadinamuose hosteliuose ir antra: — ne
buvo kito kelio, dėl butų stokos, gauti butą 
ir su šeima apsigyventi, kaip tik „savo na
muose“. Namai pirkta išsimokėtinai, įmo
kant dalį pinigų, ir tos dalies dalį ne retai 
dar iš draugų paskolinant.

Iš pradžių apsinaminimui konjuk'ūra bu
vo palanki. Apsinamienusieji turėjo užtek
tinai nuomininkų iš saviškių tarpo Nuo
mojo jiems pelningai kambarius, turėjo iš 
namų užtektinai pajamų, skaičiavo, kada 
visiškai baigs už namus mokėti ir manė, kad 
tokia konjunktūra visą laiką ir bus Tačiau 
po kelių metų ji pasibaigė. Be kita ko ir dėl 
nuomininkų stokos. Dalis jų išemigravo, kiti 
nepanoro brtngiai mokėti už kambarius ir 
susirado pigesnius kambarius pas anglus. 
Sumažėjo pajamos iš namų, o rata ir mo
kesčiai už juos reikia mokėti. Be to nė vieną 
apsinaminusįjį palietė ir atsiradęs nedar
bas. Dėl to daug apsinaminusiųjų pateko į 
bėdą, o kai kurie net ir į didelę bėdą, iš ku
rios nežino nei kaip išlįsti. Ne vienas mielai 
parduotų namus, bet dabar namų kainos 
tiek krito, kad pardavus namus gali likti ir 
be namų ir skoloje už juos, nekalbant jau 
apie įmokėtų pinigų dalies atgavimą.

Iš viso Anglijoj seni namai nėra joks pa
jamų šaltinis. Jų nuoma tvarkoma atitin
kamais įstatymais, pagal kuriuos dažnais 
atvejis dydis nustatytas dar prieš pirmąjį 
pas. karą ar po jo. dėl to dabar yra tiek ma
žas, kad nedengia nė būtiniausių namo re
monto išlaidų. Dėl šios priežasties daugelis 
namų tapo „pamestinukai“, nes namų savi
ninkai juos pametė. Namai pamestinukai, 
netaisomi ir neprižiūrimi, po kurio laiko 
virsta laužai. Pasak „News Chronicle“, to
kio likimo kasmet susilaukia Anglijoj apie 
200.000 namų, arba apie tiek, kiek per metus 
pastatoma naujų namų. Sis reiškinys at
kreipė vyriausybės ir parlamento dėmesį. 
Beabejonės namų savininkams bus paleng
vintos „naminės bėdos", bet kol tai įvyks, 
dar gali ir daug laiko praeiti.

k. a

Keliais 
sakiniais

Lietuvos paukščiai naikinami laisvame 
pasauly. Kiekvieną rudenį, prieš užšąlant 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ežerams, į 
Europos vakarus iškeliauja tų šalių vande
nyse gausiai esą narai. Iš Lietuvos ir kitų 
kaimyninių šalių narai kiekvieną rudenį, 
prieš pat prasidedant šalčiams, pasiekia 
Vakarų Vokietiją ir Šveicariją. Čia jų at
skrenda! neprasta daugybė. Skaičiuojama, 
jog kiekvieną rudenį neužšalančius Vokie
tijos, ypač pietų, ir Šveicarijos ežerus pa
siekia per milijonas narų. Bene daugiausia 
iš Lietuvos ir kaimynų narų žiemojimui 
pasirenka Bodeno ežerą ir kai kuriuos Švei
carijoje. Gi čia atvykusių žiemoti paukščių 
laukia pasiruošę medžiotojai, kurie tam ty
čia suruošia medžiokles ir sunaikina tūk
stančius benusileidžiančių žiemoti, po ilgos 
kelionės pavargusių narų. Vokiečių spauda 
rašo, jog praėjusį rudenį iš Baltijos kraštų 
atskridusių narų buvę vien tik Bodeno 
ežere ir kaimyniniuose vandenyse nušauta 
per pusė milijono. Narus šaudo medžiotojai 
ir vietos žvejai, kad savo žiemojimu paukš
čiai nesumažintų žuvų būsimo prieauglio. 
Anksčiau narų medžioklės nebuvo drau
džiamos. Dabar keliamas klausimas už
drausti šiuos paukščiuš, atvykusius pra
leisti žiemą, naikinti.

Kiek pasaulyje yra profesijų? Tarptau
tiniai Darbo Rūmai Ženevoje buvo pavedę 
įvairių sričių specialistams paruošti pasau
lyje esančių profesijų katalogą, šio katalo
go tikslas — lengvinti emigracinėms ir 
imigracinėms žinyboms darbą, kadangi 
kalbamame kataloge ne tik nurodytos pa
saulyje esančios profesijos, bet taip pat 
kurioje šalyje kurių profesijų emigrantai 
gali rasti atitinkamo darbo. Surinkus ži
nias paaiškėjo, jog šiuo metu pasaulyje 
esama 1727 profesijų.

Kuris sportas žiaurus, ir kuris ne? Jau 
kuris laikas sportinėje spaudoje keliami 
klausimai apie sporte pasitaikančius žiau
rumus, pasibaigiančius mirtimi. Daugelio 
buvo manyta, kad laisvojo stiliaus imty
nės ir boksas, bei šioms šakoms artimos 
sporto rūšys laikytinos žiauriuoju sportu. 
Dabar statistika rodo visai ką kita. Pasi
rodo, kad laisvo stliuas imtynių pasėkoje 
mirimų veik neįvyksta. Net ir bokso rin
gas rečiau esąs mirties pasėka, palyginus 
su futbolo aikšte. 1951 metais JAV ir Eu
ropos futbolo aikštėse nuo sužeidimų buvo 
daugiau mirčių, negu bokso ringuose.
Žymanto mąstymui. Bet ne tai svarbu. Įdo
mesnis partijų pranykimo kelias. Gaila, kad 
nenurodoma, kas bus atsitikę su partijų 
žmonėmis, pasiekusiais Vakarus? Kuo, pa
vyzdžiui, išvirto krikščionis demokratas, 
kai jis atsirado vakaruose? Arba liaudinin
kas? Gal ir bolševikus čia įsileidus jie taptų 
kuo kitu ir mes galėtume ramiai sau namo 
grįšti?

širdumas žmonių santykiuose gerbtinas. 
Tik, va, mūsų akys vis galėtų krypti ten, 
kur svariau. O svariau sumesti kiek pinigo 
ne į židinį, bet į tuščius fondus. Šitai galima 
net kolektyviai padaryti: x pakviečia y ir 
kitus savo bičiulius vietoj šventinių sveiki
nimų, nors ir smulkiais, paaukoti geram 
tikslui; kitas x kitus savo bičiulius. Prieš 
šventes taip ir susidarytų sumelės.

Gal nuo Velykų ir pradėtume. Jos ne už 
jūrių marių, tad lengviau ir atsiminti, kad 
čia kažkas buvo mestelėjęs šūkį pabandyti 
iškrypti iš prabangios tradicijos.

Žinoma, čia nė nebandoma pasisakyti 
prieš siūlymus švenčių proga pirkti dova
noms knygų. Tai gražus sumanymas, kitų 
tautų praktikuojamas, ir jį tik visoms ke
turiomis reikėtų remti.

Šiaudinės sąžinės
Normaliai knygų ir laikraščių preky

ba paprastai tvarkoma šitaip: leidėjas, ką 
nors išleidęs, už gryną pinigą parduoda 
knygynams tiek egzempliorių, kiek šitie 
paprašo. Knygynas, pirkdamas iš leidėjo 
kurią nors knygą, ne visada turi numatęs
pirkėją. Jei jis nusipirks truputį perdaug, 
iš anksto nenuuosdamas, kokia gali būti nau
jai išėjusios knygos rinka, gal ir po dešimt 
metų lentynoje stovės koks apdulkėjęs eg
zempliorius — tikras nuostolis. Bet jis turi 
rizikuoti, nes tik tokiu būdu ateina uždar
bis, kai pataikoma nupirkti gerą rinką tu
rinčios knygos didesnis kiekis.

Mažieji knygynėliai, besiverčiantieji dau
giau periodikos ir sveikinimo atviručių 
prekyba, negali rizikuoti, ir ten retai rasi 
brangesnę knygą; tie pasitenkina atsitikti
numu: jei žmogus ateina ir paprašo ką nors 
užsakyti jam ir jei leidėjas dar turi neiš- 
pardavęs, tai koks trupinėlis ir smulkiajam 
nukrinta.

O leidėjas, išleidęs iš sandėlio paskuti
niuosius egzempliorius, turi grįžusį į knygą 
įdėtąjį kapitalą, numatytąjį pelną ir auto
riui hononrarą. Jis žino, kad niekas jam 
nebegrąžins ryšulio neišparduotų egzem
pliorių ir joks platintojas nedings su pini
gais.

O pas mus? Vargšai tie mūsų leidėjai! 
Jie priklauso nuo skaitytojo-pirkėjo, bet 
dar daugiau nuo platintojų malonės. Išleidę 
knygą ir išsiuntinėję platintojams, jie nie
kada nežino, kiek grįš neišparduotų egzem
pliorių ir kuris procentas nerūpestingų (va
dinkim juos šitokiu nekaltu vardu!) platin
tojų neatsiskaitys niekados. Jei knyga net 
išparduota iki paskutinio egzemplioriaus, 
jei pirkėjų prispirtas iš palovės ištraukia 
net ir pats didžiausias miegalis platintojas 
(šitokia ypatybė ne kartą žinoma pas orga
nizacijų rinktus platintojus), net ir tuomet 
leidėjas ne visada tikras, kad pajėgs susi
rinkti savo pinigus ir išleisti naują knygą. 
Jam toli gražu iki anglo ar kito kurio nors 
krašto leidėjo, nes jo finansus tvarko pla
tintojai, paėmę knygas komisan.

Garbė tiems nuoširdiems platintojams, 
kurie darba gražų kultūros darbą, padėdami 
paskleisti lietuvišką knygą! O ar ne pats 
gražiausias laikas būtų naujų metų pra
džioj, bent iki Velykų, perkratyti sąžinę 
tiems, kurie negarbingai platina: knygas 
paima, o pinigus sau pasilieka?

B. Kazimieraitis.
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