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Savomis temomis

Puola maro melu
Rusų rašytojas Puškinas viename savo 

kūrinyje vaizduoja puotų maro metu. Puo
tos dalyviai sukasi šokių sūkury, čia pat 
siaučiant marui.

Istorijai žinoma visa eilė įvairiose tau
tose buvus panašių puotų kaip tik pačiais, 
tragiškiausiais momentais. Toli nesižval- 
gant Pompėjos iškasenos taip pat atskleidžia 
puotos bruožus ugniakalnio lavai liejantis 
ant puotaujančiųjų galvų.

Mūsų tarpe taip pat nestinga panūstan- 
Čių kelti puotas kaip tik tada, kada tenka 
prisiminti marą, mus išvijusį iš nuosavu, 
sodybų. Bene prieš metus laiko Amerikos 
lietuvių kai kuriuose laikraščiuose buvo 
keliamas klausimas: — šokti ar nešokti 
Vasario 16-sios minėjimo dieną? Nestigo 
manančių, esą nevengtini šokiai. Ypač, kad 
Šokių proga daugiau galima sutraukti pu
blikos ...

Šiais metais ir Vokietijos stovyklinio bu
vimo aplinkoje vienos buvusio karo griu
vėsiais apsuptos stovyklos lietuvių ben
druomenės pirmininkas buvo panūdus Va
sario progči suruošti pasilinksminimą ...

Suprantama, jog svetimoje pastogėje esąs 
jaunimas negali visą laiką ištverti liūdesy. 
Psichologai tvirtina, kad nusiminimas 
daugiau jėgų išsemia, negu normalus dar
bas. Ypač jaunimui būtina giedros, kad jis 
nepalūžtų jaunuose metuose. Tačiau šo
kiams galima visų m et ii būvyje parinkti 
kitą laiką, tik ne Vasario 16-sios minėjimų 
proga. Bent šią dieną tektų stengtis pra
leisti rimtyje, nes esamomis aplinkybėmis 
ši diena nėra jokio džiaugsmo diena, o pri
siminimas netekimo pačio svarbiausio — 
savo krašto laisvės.

Rengiant mirusių minėjimus paprastai 
kultūringame ir civilizuotame pasaulyje 
nešokama. Tik kai kurios laukinės gente- 
lės su, mirusiais atsisveikina šokdamos. 
Mes, rodos, kitose ti’ddichost? išaugą. Jei 
jau mirusį minint nešokama, tai juo la
biau nederėtų šokiai Vasario 16-ją — pri
simenant netektą savo valstybinį gyveni
mą, iškovotą didelių aukų pasėkoje.

Netikslumai 
informacijoje

Paskutiniu metu pasigirsta vis daugiau 
pasisakymų lietuviškosios informacijos su
derinimo, jos sutikslinimo ir sustiprinimo 
klausimais. Tačiau pasisakymai lieka pa
sisakymais, o informacinė tikrovė rodo vi
sai ką kitą. Ypač dažnai pasigendama in
formacijos tikslumo įvairių veiksnių lei
džiamuose biuleteniuose. Pakaktų žvilgter
ti į pora informacinių leidinių, pasirodan
čių Vokietijoje.

Vokietijos lietuvių bendruomenės vado
vybė leidžia savaitines „Informacijas“, 
kuriose pateikiama žinių apie stovyklinį 
gyvenimą, toliau seka žinios apie ben
druomenės vadovybės pastangas leng
vinti pasilikusių būtį, apie organizavimą 
pagalbinių Vargo Mokyklų ir pn. Kalba
mose „Informacijose“ aptinkama žinių, 
kiek kuri lietuvių Darbo ar Sargybų kuo
pa paaukojo pinigų sušelpti šalpos reika
lingiems tautiečiams, kiek šalpos gauta per 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių ir pn. Kadangi 
„Informacijos“, leidėjų pareiškimu, tesiun- 
tinėjamos lietuviškai spaudai, tad jų pa
teiktomis žiniomis informuota spauda sa
vo skaitytojams pateikia toli gražu nepilną 
Vokietijoje pasilikusiais tautiečiais rūpini
mosi vaizdą. Atsimenant, jog per BALFą 
eina bene didesnė šalpa, kokią kad pajė
gia suorganizuoti Vokietijos bendruome
nės vadovybė, kalbamose „Informacijose“ 
kažkuriais motyvais nutylėjimas BALFo 
šalpų pasiekimo Vokietijos lietuvių ypač 
nuolatiniams aukotojams gali kelti klau
simų. Gi „Brit. Lietuvį“ dirbtinai paver
tus Europos lietuvių laikraščiu ir jam iš
tisai persispausdinant PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos .leidžiamas „Informaci
jas“, tasai laikraštis skaitytojui daug ką 
nutyli, kas neturėtų būti nutylima, ypač 
šalpos klausime, nes Čia vienoki ar kitokį 
prasilenkimai su tikrove gali turėti neigia
mus atgarsius betelkiantiems šalpą atei
tyje.

šia proga prisimintinas VLIKo Vykdo
mosios Tarybos pirmininko K. Zaikausko 
šių metų pradžioje apsilankymas vienoje 
kitoje lietuvių stovykloje Vokietijoje. To 
apsilankymo proga ELTA (Nr. 3) pateikė 
pasikalbėjimą, kuriame Vykdomosios Ta
rybos pirmininkas pasidžiaugia Wehnen 
stovykloje veikiančia Vargo Mokykla, da
rančia gerą įspūdį, kuri Krašto Valdybos 
pastangomis remiama kasdien gaunamu 
„pienu ir bandelėmis“. Tačiau kad Wehnen 
stovyklos Vargo Mokyklą, kaip ir kitas Vo-

Vasario 16-ji tarptautinės politikos fone
Šiais metais Vasario 16-ji visose laisvojo 

pasaulio valstybėse, kur tik esama lietuvių, 
buvo paminėta plačiu mastu. Visur minėji
mai, kiek spėta susipažinti iš spaudoje pa
teiktų aprašymų, buvo gražiai organizuoti, 
sueinant į kontaktą ir su vietos politikais, 
spauda ir vadovaujančiais visuomeninin
kais. Per didžiumos valstybių radiofonus 
Vasario 16-ją, lietuviams švenčiant 35-sias 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo me
tines, buvo prabilta arba į Lietuvą, arba 
vietos kalba duotos transliacijos, kurių me
tu kitakalbiai klausytojai buvo supažindi
nami su Lietuvos praeitimi, jos kultūra, 
muzika ir tragiška tautos padėti sovietų 
okupacijoje.

Džiugu, kad kiekvienenais metais Vasa
rio 16-sios proga gebama pasiekti vis pla
tesni kitų šalių sluogsniai ir jų vadovau
jančiose asmenybėse randama vis daugiau 
Bičiulių Lietuvai. Stiprėjantis kontaktas su 
mus priglaudusių valstybių įtakingais as
menimis kaip tik yra teigiama išdava šia 
linkme padėtų pastangų. Sitų pastangų pa
sėkoje Lietuvos bylos kėlimui randasi vis 
daugiau nuoširdžių talkininkų.

Šių metų Vasario 16-sios minėjimas susi
laukė ypatingo dėmesio iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių užsienio reikalų ministerio 
Dulles, kuris ta proga paskelbė sveikinimą 
lietuvių tautai. Dulles sveikinimo tekstas 
buvo perduotas radio siųstuvų ir paskelbtas 
eilė pačių žymiausių Amerikos, Vokietijos ir 
kitų šalių laikraščių. JAV užsienio reikalų 
ministeris Dulles Vasario 16-ją kreipėsi į 
lietuvių ir estų tautas, (estai savo nepriklau
somybės sukaktį minėjo vasario 24 d.) ir pa
linkėjo, kad abi tautos, kartu su latviais, 
veikiai išvystų laisvės valandą. Dulles nu
rodė dar ir į šių metų Vasario 16-sios ypa
tingą reikšmę, nes Lietuvai dabar tektų 
švęsti savos valstybės 700 metų sukaktį. 
Toliau JAV užsienio reikalų ministeris, iš
reiškęs užuojautą lietuvių tautai, pareiškė 
tikįs jos būsima laisve. JAV nepripažino ir 
nepripažįstančios Sovietų okupacijos ir tai 
įrodo savo tikėjimą į šių tautų teisę į laisvę, 
nes tautų teisę į valstybinį gyvenimą ap
sprendžia ne gyventojų skaičius ir turtai, 
bet tautų dvasinė ir moralinė stirpybė ir jų 
laisvės meilė.

JAV užsienio reikalų ministerio Dulles 
pareiškimas Vasario 16-sios proga kaip tik 
yra akivaizdus ir atviras pasisakymas, jog 
Lietuva ir kitos Baltijos valstybės turi ne
abejotiną teisę į valstybinį nepriklausomu
mą. Toliau jis nedviprasmiškai davė supra
sti, jog tautų laisvei pasiekti vienu iš pa
grindinių veiksnių kaip tik yra jų pribren
dimas valstybiniam gyvenimui, matuojamas 
pačios tautos laisvės siekimo vertybėmis.

Be Dulles, visa eilė JAV kongreso narių 
Vasario 16-sios proga lietuvių tautą apibu
dino laisvę mylinčia tauta, tauriai kovojan
čia dėl savo laisvės.

Suglaustai peržvelgus Vasario 16-sios mi
nėjimus, tenka žvilgterti į tarptautinės po
litikos aukštumas. Šiais metais Vasario 16-ji 
buvo švenčiama daugiau įkaitusioje tarp
tautinės įtampos atmosferoje, negu kad ki
tais metais. Jungtinių Amerikos Valstybių 
naujos vyriausybės užsienio politika yra 
žymiai aiškesnes linkmės, negu kad buvu

kietijoje esančias Vargo Mokyklas, pasie
kė stambokos BALFo piniginės sumos — 
neužsimena ir VLIKo Vykdomosios Tary
bos pirmininkas skiltyse ELTOS, kuri 
siunčiama bene visai lietuviškajai spaudai.

Tačiau pažymėtina, kad ELTOJE tokie 
nutylėjimai, apskritai imant, yra retesni.

Vokietijos bendruomenės vadovybės „nu
tylėjimai“ savo „Informacijose“ BALFo 
šalpų slepiasi santykių stokoje tarp šių 
dviejų organizacijų. Tačiau šitoks revanša- 
vimosi būdas vargu bau galima būtų pa
teisinti, ypač atsižvelgiant į tai, kad ne
pakankamas įvertinimas pastangų šalpą 
sutelkiančių (turimi galvoje aukotojai), 
ateityje gali neigiamai atsiliepti į patį šal
pos darbo organizavimą.

šitokiomis nepilnomis informacijomis 
biuleteniuose klaidinama spauda. Ir 
TREMTIS, vadovaudamasi Vokietijos ben
druomenės „Informacijomis“, 86 nr. pažy
mėjo, jog iš dėmesio buvę išleisti ligoniai. 
Šitokios išvados tebuvo prieita pasė
koje nepilnų informacijų apie Vokietiją 
pasiekiančią tautiečių šalpą. Tik vėliau pa
tirta, kad per BALFo atstovybę Vokieti
joje tarp 1952 metų lapkričio 20 ir 1953 
sausio 14 d. Vokietijoje besigydantiems 
tautiečiams ir esantiems senelių prieglau
dose pinigais išmokėta 2078 DM Paminė
tinos stambesnės šalpos atskirai: Gautingo 
sanatorijoje besigydantieji dviem atvejais 
veik vieno mėnesio laikotarpy gavo 1020,- 
DM, o Varelio prieglaudoje esą tautiečiai 
dviem atvejais gavo 608 DM.

Kitakalbė informacija. Jei pageidautinas 
tikslumas informacijų, skiriamų savai 
spaudai, tai informacijai, skiriamai sveti
mai spaudai, statomi kur kas didesni už
daviniai. Savai spaudai pakanka, kad in
formacija būtų tiksli, tačiau nebūtina rei
kalauti, kad ta informacija būtų galutinai 
paruošta. Galima būtų ribotis pateikiamo 
fakto perdavimu, redakciniai paruošti pa

sios vyriausybės. Pataikavimo politikos yra 
aiškiai atsisakyta. Prezidentas Eisenhowe- 
ris, perėmęs krašto vadovavimą, pareiškė, 
jog negalima toliau leisti įvairiose pasaulio 
vietose Sovietams kelti nerimo židinius. 
Atėjo metas užkirsti kelią šitoms Kremliaus 
pastangoms. Taip pat atėjęs metas ameri
kiečiams reviduoti buvusio karo metais pa
darytus su sovietais slaptus susitarimus, ku
rtų pasėkoje eilė valstybių patekj sovietinėn 
verguvėn. Prezidentas Eisenhoweris kon
gresui ir senatui jau pateikė rezoliuciją at
sipalaiduoti nuo negarbingų slaptų susita
rimų, padarytų Jaltoje ir Potsdame. Nors 
Joltoje padaryti slaptieji susitarimai nuo 
viešumos iki šiol buvo slepiami ir jų turi
nys pilnai nėra paskelbtas, tačiau kiek ta
tai liečia Lietuvą ir jos kaimynių likimą yra 
žinoma, jog Stalinui pavykę įtikinti JAV 
prez. Rooseveltą, kad Baltijos valstybėse 
sovietai telaikys karines bazes, o kraštų

34-sis Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas Eisenhoweris, ėmęsis iniciatyvos, 
kad būtų panaikintos buvusio karo metais su Sovietais Jaltoje, Teherane ir PoUdame 
sudarytos slaptos sutartys bei sisitarimai, kurių pasėkoje eilė valstybių pateko sovietų 

okupacijon

liekant savo nuožiūra kiekvienai redakci
jai. Tačiau sausu fakto perdavimu negali
ma tenkintis bandant informuoti sveti
muosius. Čia būtinas kur kas didesnis ap
dairumas tiek žinias parenkant, tiek jas 
paruošiant, kad jos sudomintų kitakalbį 
laikraštininką ar kurios redakcijos narį.

Lietuviškoji informacija kitakalbei spau
dai iki šiol buvo leidžiama daugiau atsi
tiktinumo atvejais. Jau kuris laikas Vokie
tijoje lietuvių bendruomenės vadovybę 
bandė teikti informacijų vokiečių kalba, 
leisdama INFORMATIONSBLATT. Tame 
biuleteny buvo pateikiama žinių, liečiančių 
lietuvių gyvenimą ar veiklą ne vien Vo
kietijoje, bet ir kitose šalyse. Taip pat bu
vo pateikiama informacijų apie gyvenimą 
Lietuvoje.

šių metų pradžioje Vokietijoje pasirodė 
ELTOS biuletenis vokiečių kalba: — EL- 
TA-PRESSEDIENST. Būdinga, kad pas
tarasis biuletenis pasirodė po to, kai praė
jusių metų rudenį VLIKo Vykdomoji Ta
ryba turėjo pasitarimus su Vokietijos lie
tuvių bendruomenės vadovybe informaci
jos suderinimo ir sustiprinimo reikalu.

Abiejų biuletenių vokiečių kalba (EL
TOS ir bendruomenės) turinys nieku ypa
tingu nesiskiria. Pasitaiko abiejuose biule
teniuose pasikartojančių žinių, taip pat 
yra ir kiek savo turiniu skirtingų, tačiau 
abiejų biuletenių paruošimas daro beveik 
vienodą vaizdą. Parinkta iš lietuviškojo 
gyvenimo žinių, jos išverstos vokiečių kal- 
bon ir sudėtos į leidžiamus biuletenius. 
Yra žinių gana ištysusių, nestinga, dėl ku
rių naudojimo svetima kalba leidžiamuose 
biuleteniuose tektų stipriai pagalvoti. 
Svarbiausia, kad abiem biuleteniam jun
tama stoka redakcinės rankos. Gi dviejų 
to paties tikslo biuletenių Vokietijoje pa
sirodymas gali daryti infliacinį pavojų. O 
kur yra infliacija, ten neišvengiamai susi
duriama su vertės kritimu. 

gyventojai laisvai galės apsispręsti dėl savo 
valdymosi... Dabar pasauliui yra pakan
kamai paaiškėję Sovietų pažadų netesėji
mai. Amerika pirmoji ryžosi distansuoti 
nuo susitarimų, kurie buvo tautų laisvės iš
davimo pasėka. Šitie JAV atsiribojimai, aiš
ku, bus lydimi įtampos politikoje. Anglų vy
riausybės atstovai pareiškė, jog jie ir toliau 
laikysis visų sutarčių...

Nors JAV atsiribojimas nuo buv. slaptų 
susitarimų dar ir nereiškia pavergtųjų iš
laisvinimą, tačiau šitie apsisprendimai aiš
kiai rodo, kad su Sovietais bičiuliavimosi ir 
jiems pataikavimo gadynė baigėsi. Tolimuo
se rytuose JAV taip pat imasi iniciatyvos 
pasiekti aiškumo. Jau atvirai kalbama apie 
reikalą rasti kelią Korėjos konflikto baigi
mui. Sitais motyvais tautinei Kinijai duo
tos laisvos rankos. Šituo aktyvumu, aišku, 
Amerika sovietuose neužsitarnauja simpa
tijų ir Kremlius priverstas susimąstyti.

Bandant svetimuosius informuoti, tektų 
tatai atlikti kuo tikslingiau. Lygiagretu
mas svetimuose gali kelti užuominų nesu
tariant arba nesugebant suderintai pasi
imtą darbą galimai tikslingiau atlikti. Ti
kėtina, kad bent ateity Šito lygiagretumo 
bus išvengta, nes ELTOS informacijoms 
pasirodžius vokiečių kalba, teko matysi 
„Brit. Lietuvio“ skiltyse informaciją, jog 
Vokietijos lietuvių bendruomenė liausis 
leidusi informacijas vokiečių kalba, kai šio 
darbo imsis kompetentingesnės Žinybos ... 
Būtų buvę naudingiau, jei- prieš pasirodant 
ELTOS informacijoms šitos supratos būtų 
pasiekta. Tačiau taip pat būtų sveikintinas 
tokio lygiagretumo išvengimas bent ateity.

Kalbant apie ELTOS informacijas vo
kiečių kalba, tenka teigiamai vertinti jų 
technikinę pusę: — darbas be priekaištų. 
Ateity tektų palinkėti stiprinti turinį. Net 
tektų suabejoti užsimojimo tikslingumu du 
kart per mėnesį leisti informacijas vokie
čių kalba. Geriau leistinas biuletenis re
čiau, turiniu jį geriau paruošus. Antrame 
ELTOS informacijų vokiečių kalba nume
ryje perspausdintas min. P. Zadeikio me
morandumas Jungtinėms Tautoms. Vokie
čio laikraštininko informacijai tatai gali 
būti naudinga, tačiau tame pačiame biule
tenio numeryje, kuris buvo išleistas spe
cialiai Vasario 16-sios proga, būtų buvę 
tikslinga dar pateikti suglaustų informaci
jų apie Lietuvą, iš jos praeities ir dabar
ties. Tokių suglaustų žinių daugiau galė
jo viena kita redakcija panaudoti, kai tuo 
tarpu memorandumas tegalėjo turėti tikslą 
bendrai orientacijai, kuris dėl savo ilgumo 
mažiau turėjo davinių patekti į vokiečių 
spaudos skiltis.

Manytina, kad ateity visa tai bus iš
vengta ir ELTOS informacijos vokiečių 
kalba taps pagrindiniu informacijos šalti
niu Vokietijos spaudai. S. M.

VEIKLA
♦ Amerikos lietuvių kongresas. Ameri

kos Lietuvių Taryba šiais metais yra nu
mačiusi sušaukti Amerikos lietuvių kon
gresą. Kongresui sušaukti laikas ir vieta 
dar neaptarta.

♦ Vasario 16 proga PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba atskiru raštu kreipėsi į 
Vokietijos bažnyčių vadovybės pamaldose 
paminėti kenčiančią Lietuvą. Eilėje baž
nyčių Vasario 15 dieną maldose ir pa^1 
moksluose buvo prisimintos lietuvių' kan
čios.

* Ne tuo adresu... E. Simonaitis, MLT 
pirmininkas, ELTOJE dementuoja infor
maciją, paskelbtą 85 TREMTIES numery
je, kurioje sakoma, jog mažalietuviai pa
reiškę, kad jie savo atstovo VLIKan priė
mimo klausimą tuo tarpu nelaiko aktualiu. 
MLT pirmininkas ELTOJE pateiktame sa
vo pranešime nepaneigia tokio pareiškimo 
fakto, tik pažymi, jog Mažosios Lietuvos 
Tarybos prašymas tebėra VLIKe, tylomis 
praeidamas pro 1952 metais MLT nhriams 
ir ML Bičiuliams išsiuntinėtą ir iki šiol 
neatšauktą aplinkraštį, kuriame sakoma, 
kad „Prezidiumas nėra numetęs į šoną 
ginklo, o tik stabtelėjęs laukia... kol bus 
sudarytos aiškios ateities koncepcijos, ko
kia bus Lietuva ir koks bus Mažosios Lie
tuvos vaidmuo toje valstybėje“ (DIRVA, 
1952, Nr. 17). Gi Dr. M. Anysas NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS 2 Nr. prieina 
išvadų, jog šitą nerealų galvosūkį sąmo
ningai bus sukūręs VLIKas bei jo nariai, 
nors minėtasis MLT aplinkraštis su būsi
mos Lietuvos koncepciniais sąlygojimais 
M. Anysui turėtų būti žinomas...

# ELTA pateikia pasikalbėjimą su Esti
jos Laisvės Kovotojų Sąjungos pirmininku, 
pulk. L. Jakobsonu. Pasikalbėjime Jakob
sonas apgailestauja egzilinės estų vyriau
sybės Norvegijoje susidarymo faktą, pažy
mėdamas, jog egzilinę vyriausybę atsto
vauja mažumą visuomenės jungiančios 
grupės. Toliau pasikalbėjime Jakobsonas 
užakcentuoja glaudesnio Baltijos tautų 
bendradarbiavimo reikalą, siekiant Balti
jos valstybių federacijos.

♦ Vasario 16 proga VLIKas pasiuntė 
sveikinimo telegramas Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentui Eisenhoweriui ir už
sienio reikalų ministeriui Dulles.

* Vasario 16-sios proga į Lietuvą kalbas 
pasakė, kurios buvo pertransliuotos Ame
rikos Balso siųstuvo bei perduotas kitų ša
lių radio siųstuvais: VLIKo pirmininkas 
prel. M. Krupavičius, Lietuvos Diplomati
jos Sofas min. St. Lozoraitis, Lietuvos įga
liotas ministeris Vašingtone P. Zadeikis, 
Lietuvos atstovas Prancūzijoje Dr. Bačkis, 
buv. Lietuvos ministeris pirmininkas Ern. 
Galvanauskas, šiuo metu gyvenąs Mada
gaskare; VLIKo Vykdomosios Tarybos in
formacijos valdytojas M. Gelžinis; per Va
tikano siųstuvą Vasario 16-sios proga per
duoti sveikinimai į Lietuvą J. E. aikivysk.
J. Skvirecko, vysk. PadoĮskio. Amerikos 
Balsas perdavė eilės senatorių Vasario 16- 
sios proga pasakytas kalbas.

* VLIKo Vykdomosios Tarybos pirm.
K. Zaikauskas tarnybiniais reikalais lan
kėsi Anglijoje. Lankymosi metu turėjo eilę 
susitikimų su lietuviais visuomenininkais.

Netekome Vydūno
Šio TREMTIES numerio antrajame 

puslapyje spausdinamas Dr. Vydūno 
straipsnis „TAUTOS DIENA“,TREM
ČIAI parašytas Vasario 16-sios proga. 
Tai bene bus paskutinis Didžiojo 
Lietuvio mąstytojo prieš mirtį para
šytas straipsnis. Laikraštį atiduodant 
{ mašinas, redakciją pasiekė Erdmo- 
no Simonaičio šio turinio laiškas:

„Pranešu Jums liūdna žinią.
Vasario 20 d. 17 vai. 40 min. po 

trumpos ligos Delmolde (Vokietijoje) 
pMfmirė

Dr. VYDŪNAS.

Prie gripo dar prisidėjo plaučių už
degimas, kas Jo silpnam kūnui per
daug buvo.

Labai Dr. VYDŪNAS dar norėjo 
dalyvauti Vasario 16-sios minėjime 
Diepholzo Gimnazijoje ir ten paskaitą 
skaityti, bet lygiai tą dieną susirgo.

Jis paliko labai sunkiai užpildomą 
spragą mūsų tarpe. Vydūnas buvo 
Mažosios Lietuvos Tarybos garbės 
narys.

Liūdėdamas sveikinu
Jūsų E. S i m o n a i t i s.

Su Dr. Vydūno, Didžiojo'Lietuvos 
mąstytojo mirtimi Lietuva neteko 
vienos iš retų asmenybių. Vydūno il
go gyvenimo veiklos lietuvių tautai 
nejmanu įvertinti suglaustais žo
džiais. Velionis mirė eidamas 85-sius 
metus. Visą savo gyvenimą Jis kėlė 
žmogiškojo taurumo idėjas. Lietuvai 
VYDŪNAS buvo tas pat, ką Indi
jai Gandi.
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Tautos Diena
RAŠO: VYDŪNAS

Turbūt visiems Lietuviams atmintyj ta 
diena. Visi ją prisimena kaip tikros lem
ties dieną. Ir tai yra ypatingos reikšmės. 
Visi tautietiai tada užimti tų patių mintių. 
Visi jie apie tą patį dalyką galvoja. Ir 
taip jie tikriausiai tampa vieningi. Kaip 
niekumet tada Tėvynė yra jiems gyva jū 
omenyje.

Prisimenama seni Tėvynės laikai, dar 
ir, kas jai vėliau buvo lemta, ir kokia da
bartinė jos būtis. Klausias! visi, kas gali 
jai dar atsitikti ir kas turėtū jai būt lem
ta. Taip tad visi tautietiai yra suvienyti 
vienu mąstymu, vienu siekiu ir vienu lū- 
kestiu.

Kitos dienos kiekvieną žmogų apkrauja 
skirtingais asmens reikalais, o šitoji lyg 
{kala į sąmonę, kad Tėvynė turi būt pri
klausoma tautai. Tėvynėje ji nori gyventi, 
kvėpuoti ir apsireikšti neprivartaujama. Kad 
ir nėra aišku, kaip tai nusiduos, vis-dėlto 
kiekvieno Lietuvio širdyje žybtioja viltis, 
nors ir nelygia šviesa, kad kartą tik vėl 
bus galima pasimėgti savo Tėvyne. Visi ir 
turėtų linkėti viens kitam, ypatlai nusimi
nusiems ir labai vargstantiems, kad pasl- 
ty^rintų ta viltis.

Bet sustojant prie Tėvynės - Tautos Die
nos, reikia prisimint, kad kiekvienas žmo
gus yra savo Tautos ir Tėvynės gyvenimo 
jėga ir galia. Kokiu būdu tautos žmonės 
gyvena ir elgiasi, apsireiškia, tokia yra 
Tėvynės lemtis. Labai svarbu, apie tai ge
tai pamąstyti.

Prisimintina, kas kartais tautose atsi
tinka. Jeigu jose tam tikri žmonės sten
giasi kiek galint kitus pagaut po savo va
lia, ir jiems tai pasiseka, pagaliau visa tau
ta patenka j svetimųjų vergovę. Yra tai 
lyg paųiokinimas, kaip tautietiai turėtų 
santykiauti. Dabarties {vykiai pasaulyje 
tai visai aiškiai įrodo.

Tiesa, žmogaus kaip h* tautų likimas 
nustatomas Visagalio. Išmintiai tai aiškiai 
mato. Bet jie ir žino, kad kiekviena tauta 
yra Dievo kūrinys, kurs fsirodo pavienėmis 
asmenybėmis. Jos todėl ir yra Kūrėjo prie
monės ir įrankiai. O kam žmonės patys pa
siskirta, geram ar piktam, tokiu pasidaro 
jų gyvenimas. Jie patys nulemia savo ir 
Tėvynės likimą.

Todėl ypatlai Tautos Dieną visi tautietiai 
turi pasiskirti geram ir nuoširdiai pasiš
vęsti Dievo Meilei Ir Gailai. Tuo Jie tik
riausiai pakinta savo viduje ir jų esmė su
švinta. Jie tampa teigiamos reikšmės Kū
rėjo priemone.

Greitiausiai tikima, kad žmones šviesė
ja ir taurėja, įsigydami daug mokslo. O 
senovėje tūlose tautose buvo pasistengta, 
pasišvęsti Tam, iš kurio viskas yra, nusi- 
manyt Didiajame Slėpinyje, būtent Die- 
vuje. Taip tik žmogus ir šviesėja savo es
mėje. Jis įgalinamas visam, kas gera, o 
kad jis ir tik valandėle su nuoširdia mal
da parimsta.

Taip pasišvęsdamas Dievui, jis skaistėja 
Ir patiria savo esmėje Dievo Apsireiški
mą, vadinas Kristų. Šventa Dvasia jį nu- 
švietia. Tokiai vidiniai laikysenai turėtų 
Žmonės ypatiai dabartyje pasiskirti. Visą 
savo elgesį, visus savo apsireiškimus jie 
taip nustatytų iš savo esmės. Jie pildytų 
patarimą: „Ką tiktai darote, darykite iš 
širdies kaip Vicšpatiui o ne žmonėms!" 
(•Kol. 3, 23.). Taip tad žmonės tampa tik
riausiai žmoniškais žmonėmis, nepriklauso
mi ir laisvi.

Kur tokių žmonių skaitius didėja, tše 
tautos likimas linksta geron, jai aušta lai
minimo diena. Todėl kaip tik Tautos Die
na turi būt tikra pasišventimo diena. Tau
tietiai turi prašyt įgalinimo pavyzdingam 
žmoniškumui iš Dievo Galios. Jiems tai su
teikdama, Ji ir nustato tautos likimą, tvir
tina ją ir laimina.

(Tęsinys iš praeito numerio)
Praėjusiame TREMTIES numeryje buvo 

paminėti tie aspektai, kurie kliudo sveti
mos jėgos užimtą valstybę pripažinti tei
sėtu aktu tol, kol okupuota tauta nesiliau
ja kovojusi dėl savo valstybinio gyvenimo 
atstatymo. Tarptautinės teisės požiūriu 
laisvos valstybės turi teisės laisvai apsis
pręsti dėl okupacijos vieno ar kito krašto 
pripažinimo tuo atveju, jei okupacija 
trunka ilgesnį laiką ir dėl tos okupacijos 
nekyla jokių ginčų. Būtent, kai pati oku
puota tauta liaujasi dėl savo krašto laisvės 
kovojusi.

Tektų grįžti prie tarptautinės teisės po
žiūriu valstybės sąvokos supratimo. Vals
tybė tai nėra samprata vienos ar kitos ša
lies vyriausybės turėjimo. Tarptautinės 
teisės požiūriu valstybe suprantama ne 
vyriausybės aparatas, bet valstybiniam gy
venimui organizuota tauta. Vyriausybė ne
turi to patvarumo, kokį turi tauta. Vals
tybėse gali kilti ir kyla perversmai, kurių 
metu įvyksta vyriausybių pasikeitimai. 
Tačiau ir po tokių pasikeitimų valstybė 
palieka buvusi valstybe. Savu laiku tarp
tautinės teisės prasme buvo kilusių ginčų 
dėl vienos ar kitos šalies valstybinio gyve
nimo tęsimo teisėtumo po įvykusių revo
liucijų bei perversmų. Tada tarptautinės 
teisės žinovai išaiškino, jog vyriausybės 
pasikeitimas ar priverstinu būdu pakeiti
mas neturi nieko bendra su valstybinio 
gyvenimo tęstinumo sąvoka. Ir pasikeitus 
vyriausybei valstybė palieka valstybe.

Sis pavyzdys aiškiai rodo, jog tarptauti
nės teisės prasme žymiai didesnis svoris 
teikiamas valstybiniam gyvenimui pri
brendusiai tautai, negu kad jos vyriausy
bei. Dėl to ir Jungtinių Tautų Organizaci
ja sąmoningai pavadinta tautų, bet ne 
valstybių vyriausybių organizacija, nors 
faktiškai įvairias valstybes šioje organiza
cijoje atstovauja vyriausybių atstovai. Ši
tuo pavadinimu (Jungtinių Tautų, bet ne 
jungtinių valstybių vyriausybių) kaip tik 
sąmoningai nusakyta, jog pati tauta, bet 
ne jos vyriausybė turi lemiamą vaid
menį kiekvienos valstybės gyvenime.

Jei tarptautinė teisė teiktų pirmumą ne 
tautai, bet valstybės vyriausybei, tuo atve
ju, ypač priešui vieną ar kitą valstybę 
okupavus, su jos buvusios vyriausybės 
nustojimu vykdyti vyriausybinius uždavi
nius priešo užimta tauta neturėtų tarptau
tinėje teisėje atramos savo kovai dėl .kraš
to laisvės.

Galiausiai tegu — priešui okupavus vie
ną ar kitą valstybę — okupuoto krašto vy
riausybė pasitrauktų svetur ir bandytų 
tęsti kovą dėl savo krašto laisvės. Tokių 
pavyzdžių tarptautinė teisė turi nemaža. 
Tačiau atsimintina, jog žmogaus gyveni
mas, palyginus su tautos gyvenimu tereiš
kia trumpa, laiko tarpą. Labai dažnai prie
šo užimtos tautos okupacija trunka daug 
ilgesnį laikotarpį, kurio negalima matuoti 
žmogaus gyvenimo apimtimi. Jei tarptau
tinė teisė ne pačiai tautai teiktų pirmumą 
kovoje dėl krašto laisvės, bet, sakysim, 
svetur pasitraukusiai vyriausybei ar jos 
atstovams, tuo atveju būtų susiduriama 
su dideliu pavojumi, kad, išmirus buvu
siems vyriausbės atstovams, rastųsi spra
ga, nebūtų kas kovoja dėl užimto krašto 
laisvės (jei kovos primatas būtų tarptauti
nės teisės teikiamas vyriausybei, bet ne 
pačiai tautai) ir tuo pačiu rastųsi galimy
bė panaudoti argumentą, Jog dėl tos vals
tybės laisvės kova liovėsi, taigi tas kraštas 
okupantui pripažintinas animo domini mo
tyvu (pastoviu valdymu).

Atsigręžtina į savus rūpesčius. Paminėti 
tarptautinės teisės aspektai, kurie yra vie

Lietuva, tarptautinė teise ir mes
ni iš pagrindinių pažvalgoje į bet kurios 
tautos valstybinį gyvenimą, daug ką sako 
ir mums, esantiems kovos gretose dėl Lie
tuvos valstybinės laisvės.

Deja, emigrantinio gyvenimo eiga labai 
dažnais atvejais teikia priešingus pavyz
džius. Gausu mūsų esamų veiksnių veiklo
je poelgių, kurie kaip tik tarptautinės tei
sės požiūriu gali silpninti mūsų pozicijas 
kovoje dėl Lietuvos laisvės, negu kad jas 
stiprinti.

Mūsų padėtyje būtina taip rikiuoti savo 
veiklą, kad laisvos valstybės justų, jog vi
sos turimos jėgos sutelktos vieninteliam 
tikslui — kovai dėl Lietuvos laisvės. Ta
čiau tarpusavyje bevykstant varžyboms 
dėl pirmavimo, pagaliau savomis pastan
gomis kai kur svetimiesiems nunešti ir 
parodyti esą tarpusavio nesutarimai.

Turimi galvoje Lietuvos diplomatų ir 
VLIKo santykiai, arba, geriau pasakius, 
jų nebuvimas. Dėl tų santykių stokos daug 
kur vyko pagrotus ir nesuderintas sveti
mose vyriausybėse lankymasis VLIKo 
Vykdomosios Tarybos atstovų ir Lietuvos 
Diplomatijos šefo min. Lozoraičio (TREM
TYJE įvairiomis progomis buvo nedvipras
miškai pasisakyta prieš žalingumą šitokio? 
nesuderintos veikslos. Red.). Galiausiai, 
praėjusių metų lapkričio mėnesį susitikus 
min. Lozoraičiui su VLIKo pirm. M. Kru
pavičium tartis dėl veiklos suderinimo, bu
vo apgailestauta dėl atgarsių vokiečių vy
riausybėje pasėkoje šito dvigubo ir nesu
derinto lankymosi. Deja, besitariantieji ir 
minimo susitikmo atveju nerado būdo ati
taisyti padarytoms klaidoms, kurios buvo 
pasėka ne ko kito, kaip tik stokos bendra
darbiavimo. Šiuo atveju būtų klaidinga 
kaltės ieškoti vienoje kurioje pusėje. Sto

Klaidingai suprastas
Praėjusiais metais Pagalbinė Lietuvių 

Grupė Laisvosios Europos Komitete (nuo 
šių metų pasivadinusi Lietuvos Laisvės 
Komitetu) pradėjo leisti kas trys mėnesiai 
pasirodantį politikos žurnalą LIETUVA. 
Antrasis kalbamo žurnalo numeris pasiro
dė praėjusių metų pabaigoje. Čia neturi
ma tikslo imtis vertinti visą žurnalo LIE
TUVA turinio apimtį, bet tenorima pasi
sakyti ypatingai dėl vieno antrajame nu
meryje atspausdinto straipsnio, „Teisių at
statymas", kurio autoriumi yra V. Ras
tenis.

Žvilgterėjęs į nuosavybės teisinius pa
grindus Lietuvos nepriklausomybės metais, 
V. R. prieina išvados, jog nuosavybės tei
sės atstatymas būsimoje Lietuvoje susi
durs su dideliais sunkumais. Jei būtų no
rima turėtas nuosavybes grąžinti buvu
siems jų savininkams — būtų susidurta 
su dideliais neaiškumais, nes vieni savi
ninką! ir įpėdiniai bus žuvę, kiti net ne
galės įrodyti, kurioje vietoje buvusi viena 
ar kita nuosavybė, kur prasideda ir kur 
baigiasi, pavz., turėtos žemės ribos. Dėl 
to, straipsnio autoriaus nuomone, bene 
būtų tikslingiausia, jei valstybė perimtų 
visas nuosavybes, t. y. kurį laiką paliktų 
sovietinė. įvesta tvarka. Valstybė turėtų 
suteikti teisę norintiems nuosavybes įsigyti 
(žemės ar namų pavidale) už nustatytą at
lyginimą. Žodžiu, ir iš Sibiro grįžusieji 
tremtiniai,, ir į laisvas šalis pasitraukusie
ji vienų ar kitų nuosavybių savininkai, 
grįžę išlaisvinton Lietuvon, turėtų iš nau
jo nuosavybes įsigyti. Esą nereikėtų rem
tis senąja nuosavybės teise. „Išlikusiems 
teks kurti gyvenimą iš naujo, lyg tos ka
dai turėtos nuosavybės ir visai nebūtų 
buvę."

kojant sutarimo klaidos darytos ir vienų 
ir kitų. Apgailestauti tenka, kad ir paga
liau įžvelgę nemalonius atgarsius nesu
derintų ir neaptartų lankymųsi, nerado 
būdo klaidoms atitaisyti. Ir toliau, gauna
si įspūdis, bus vyravusi pastanga — neat
sižvelgiant į daromą žalą lietuviškam rei
kalui — varžytis dėl pirmavimo. Įsipainio
ta į suprincipinimus neprincipinių dalykų, 
iš dėmesio išleidžiant patį svarbiausią ir 
patį būtiniausią klausimą: — suradimą ke
lio darniam bendradarbiavimui.

Kai svetimuosius pasiekia šitos nesan- 
tarmės atgarsiai, reikalas ne tik kad ne
malonus, bet kartu parodoma, jog lietuvių 
kovos dėl savo laisvės baruose esama ne
maža braškėjimo.

Vienas veiksnys negali kito pakeisti. 
Benamiškume išblaškytos mūsų turimos 
jėgos nėra gausios. Kad jos būtų stipres
nės — būtina jų jungtis. Kalbant apie 
VLIKą ir Lietuvos Diplomatų Kolegiją — 
tarptautinės teisės požiūriu šiodvi insti
tucijos negali viena kitos pakeisti ir kiek
viena turi savo atskirą svorį. Lietuvos 
diplomatų pripažinimas teisiniu požiūriu 
reiškia ne ką kitą, kaip tik nepripažinimą 
Lietuvos aneksijos. Paprastai su valstybės 
žlugimu baigiasi ir tos valstybės diploma
tinių misijų uždavinal. Tačiau kol okupuo
tos šalies likimas nėra galutinai išspręstu, 
tol užimto krašto diplomatinės tarnybos 
pripažįstamos ar bent palaikomos draugiš
kų valstybių.

Tačiau pats pagrindinis svoris dėl lais
vės netekusios valstybės savarankaus gy
venimo atstatymo tarptautinės teisės po
žiūriu teikiamas to krašto žmonėms, kur 
jie bebūtų, nes tauta suprantama laiko 
požiūriu turinti patvaresnę prigimtį už

nuosavybes Lietuvoje
Nes: 1) grįžimas iš stambių kolektyvinių 

ūkių į buvusius individualinius ūkius dau
guma atvejų nebus įmanomas, kadangi 
daug kur nesiras buvusieji savininkai, 
daug kur nebus galima atsekti buvusias 
ūkių ribas,

2) dėl to tikslingiau būtų visą žemės ūkiui 
skirtą žemę iš naujo išparceliuoti atitin
kamais plotais individualiems ūkiams,

3) norintieji verstis žemės ūkiu galėtų 
išpirktinai iš valstybės ūkį įsigyti, 
neatsižvelgiant į tai, kad anksčiau bus tu
rėję nuosavybę, į kurią būtų netikslu, au
toriaus manymu, reikšti pretenzijų.*

Žiūrint valstybinio praktiškumo ir nau
dingumo, šitaip tvarkant nuosavybės klau
simą, gal ir būtų teigiamumų: 1) valstybė, 
nusavintas nuosavybės perleisdama už at- 
lygimą, papildytų iždą* 2) atpultų gyrimo 
reikalingi darbai, kas, kam ir kur priklau
sė: — visa nusavinai ir tegu kiekvienas, 
ko nori, įsigyja iš naujo!

Nebus apsirikta spėjant, jog jei jau iš 
tiesų būtų bandoma naudotis Rastenio siū
lomu receptu, tuo atveju susidurtų su eile 
kitų sunkiai išsprendžiamų klausimų. Rei
kia atsiminti, kad busimoji Lietuva ypač 
stigs žmonių. Laisvam gyvenimui besike
liančiai valstybei ne tik kad reikės įgalėti 
sutinkamus sunkumus, bet taip )5at rasti 
patrauklių būdų įvairiose šalyse išsklidu
sius tautiečius sudominti grįžimu tėvynėn. 
Net ir valstybiškai subrendęs pilietis prie 
savo krašto jungiamas ne vien praktiško 
išrokavimo, bet ir tėviškės bei gimtinės 
sentimentų. Štai vokiečiai šiuo atveju gali 
būti akivaizdžiu pavyzdžiu. Iš Rytų Vokie
tijos pasitraukę į Vakarų Vokietiją jie • 
faktiškai netampa betėvyniais mūsų mas
tu. O įsiklausyk jų kalbų ir aimanų: — 

valstybės vyriausybę ar jos įgaliotinius.
Šitie aspektai jau turėtų pareigoti mūsų 

veiksnius realiam padėties supratimui ir 
ta prasme jėgų ir veiksmų derinimui, vie
toje užsiimdinėjus bandymu išvesti gaires 
veiklos pasidalinimui. .Esame tokioje pa
dėtyje, kad tiek diplomatai reikalingi sa
vo veiklai atramos savoje visuomenėje, 
tiek visuomeninių susitelkimų veikla rei
kalinga darnos su diplomatų vykdomais 
darbais. Tik šitaip veiklą suderinus mūsų 
veiksmams ir pastangoms svetimieji teiktų 
didesnį svorį. Stasys Mingaila,

I Akimoju
...................... .

* Jungtinėse Amerikos Valstybėse, prie 
Indianos universiteto, lakūnams suruošti 
svetimų kalbų kursai, kuriuose mokoma ir 
lietuvių kalbos * Kolumbijoje šiuo metu gy
vena per 500 lietuvių, kurių didžiumą suda
ro naujieji imigrantai * Kaiserslauterne, 
Vokietijoje, gyveną lietuviai deda pastangų 
įsikurti nuosavose sodybose * Baigęs rašyti 
jumoristinį romaną „Tipelis", Pulgis An
driušis numato pradėti naują romaną „Bur
tų Kluonas“ * Die Neue Zeitung pateikia 
informacijų apie Lietuvoje aštrėjančią ak
ciją prieš žydus * Prezidentui Eisenhoweriui 
perimant pareigas iškilmes filmavo lietuvis 
filmininkas * Argentinoje gyvenas pianistas 
A. Kuprevičius su pasisekimu koncertavo 
Čikagoje, o jo sesuo Elena KupreviČiūtė 
Europoje davė eilę smuiko koncertų * Gen. 
St. Raštikis iš JAV grįžo Europon, paskuti
niu metu lankosi Anglijoje * Amerikoje gy
venąs laikraštininkas Jeronimas Cicėnas 
parašė veikalą Vilniaus likiminėmis proble
momis * Lietuvių Sąjungos vadovybė An
glijoje pasiryžusi aplankyti visus savo sky-

(Nukelta į 3 pusi.)

atstatymo klausimas 
paliktosios kertėj, nuosavybės ar gimtinės 
takelio neatstoja sava valstybė, Vakarų 
Vokietija, kur jie gali naujas nuosavybes 
įsigyti. Kiekvieno svajonė ir vienintelis 
lūkestis — grįžti į turėtą lizdą.

Tokiomis mintimis minta ne vienas mū
sų tautietis, kur jis šiandien bebūtų likimo 
nublokštas. Bet pasakyk tiems žmonėms, 
kad jie, grįžę išlaisvinton Lietuvon, netu
rės galimybių atgauti turėtą gimtinės ker
tę ar kitą nuosavybę, susijusią su vienais 
ar kitais sentimentais, tačiau kiekvienas 
grįžęs Lietuvon galės išsipirktinai įsigyti 
ūkį ar kurią kitą nuosavybę. Jau vien už
mojis šitaip tvarkyti nuosavybės klausimą 
būsimoje Lietuvoje daug ką sulaikytų nuo 
grįžimo į savo kraštą. Žmogus, žinodamas, 
kad jis visa turės iš naujo pradėti, jog yra 
netekęs turėtos juosavybės, gali susimąs
tyti, ar iš viso beverta grįžti tokion tėvy
nėn, kuri atėmė gimtąją kertę, ir ar bebus 
jėgų visa iš naujo pradėti. Gali rastis ne
maža, kurie, vietoje darę išlaidas grįžimui 
tėvynėn visa iš naujo pradėti, apsispręstų 
palikti, kur likimo nublokšti pradėjo kur
tis. Valstybinis praktiškumas žmonėms 
neatstos gimtinės bei tėviškės sentimentų. 
Tokių romantikų rasis nemaža.

Iš kitos pusės, žinant mūsų žmonėse 
nuosavybės jausmo stiprumą, tektų suabe
joti, ar kalbamo straipsnio autorius spėtų 
iš New Yorko grįžti Lietuvon su savo 
„praktiškais" patarimais. Greičiausia dar 
prieš jo parvykimą, bent tėvynėje paliku
sieji, jau būtų spėję atrasti savo sodybas 
ir kitas nuosavybes. Simas Miglinas.

P. S.: būtų įdomu šiuo klausimu pa
tirti TREMTIES Bičiulių nuomonių. 
Laukiami suglausti atsakymai bei šiuo 
klausimu pasisakymai. Red.

: Dr. V. KUDIRKA >

VIRŠININKAI
Svarūnas, išgirdęs tokią kalbą, pyktelėjo ir karštai 

atsakė:
— Ar tamstai, ponas viršininke, rodosi, kad aš pats 

lendu į vaitus? Ką aš kaltas, kad mane valsčius renka? 
Juk aš nevažinėjau po valsčių, neprašinėjau, nepuldi
nėjau, nepapirkinėjau. Jeigu mane skundžia Raibutis, 
esą aš kurstąs valsčių, tai tegul kas nors parodo, kur 
ir ką kursčiau. Tikras kurstytojas tai štai šita raštinė. 
Kalbėkime atvirai. Ar tamstai rodosi, šitie susirinkę 
žmonės jau nėra tokie gudrūs, nei patys negali suprast,
kaip juos raštinė skriaudžia, begėdiškai lupa? Ką mąs- silaikydami už pažastų.

— Kuo gi Prstrumskis taip nusikalto? — klausia Tik vėlai vakare pasibaigė tas garsus susirinkimas, 
Kruglodurovas, nusiminęs ir jausdamas, kad duotų jam kokio nesitikėjo nė vienas Pstrumskio bičiulis; jame 
pamokymų gali neužtekt, netikėtoms sąlygoms atsi- pasirodė, kad jau ir valstiečiai ima suprast savo teises 
radus.

Nupasakojo Kruglodurovui, kad Pstrumskis lupa 
valsčių, reikalaudamas už kiekvieną raštinės darbą di
delių pinigų, rinkdamas iŠ valsčiaus per daug mokesčių 
ir t. t. Valsčiaus vardu kalbėjo prakilnesnieji vyrai, an
tai Spirgučių Antaura, Audikų Brazys, Poškakaimio kordono karininką netoli nuo raštinės. Taip ir manė

ir kad tų teisių negali laužyt nė apskrities viršininkas, 
eidamas tiesos keliu — gal jas apeit tik šuntakiais, nes 
su tais dar žmonės nepasipažįsta.

Pasibaigus susirinkimui, Kruglodurovas jau neužėjo 
pas Pstrumskį „pasilsėt“, o tiesiai nudūlino pėsčias pas

bę kasą. Gerai buvo viršininkas pamokytas, kaip ir ką
turi daryt. Bandė paeiliui visus patarimus, o pagaliau Laužaitis ir Bobrausių Papartis. Brazys tuoj parodą vir- visi, kad jau pas Pstrumskį neužeis. Bet kur tau! Kaip 
turėjo pasilikęs „administracines priemones“, kurias jau šininkui laiškelį, raginantį mokesčius nešt: "**“* *------- * —*-----—1X1—*x -—
net buvo priminęs Svarūnui. Paraginus, du vyroku nu
tvėrė Raibutį už pažastų ir išvedė priešais, šaukdami:

— Štai šitą mes renkame į vaitus!
O kiti atsiliepia:
— Judu jį renkate, judu ir algą jam mokėsite:

mums piemens vaitu nereikia!
Rinkikai su savo kandidatu ūmai išnyko, bet jau ne- Pstrumskį neva bart prie visų.

tik visi išsiskirstė ir gerai sutemo, neiškentė neužėjęs. 
Čia Pstrumskis su visa savo šeimyna puolė Kruglodu
rovui į kojas, šaukdami:

— Nepražudyk, ponas viršininke, nepražudyk!
Raitėsi žemėje, iki viršininkas suramino:
— Pažiūrėsiu, pažiūrėsiu!
Tada Pstrumskienė pakilusi nubėgo antnešt gar

džių skystimėlių. Kruglodurovas iš pradžių purtėsi ne- 
Valstiečiai buvo jau tiek įerzinti ir taipgi pasiryžo gersiąs, bet bardamas Pstrumskį pajuto, kad gerklė iš-

„... raštinės, teismo, vaito ii- kitiems reikalams."
— Kas tai tie „kiti reikalai“? — traukia Brazys. — 

Apie kokius mokesčius čia kalbama?
— Ar knygose taipgi įrašyta? — klausia Kruglodu

rovas ir pradeda vartyt knygas. Neranda. Braziui paro
džius, kur reikia ieškot, atranda tokį pat įrašą ir ima

to grįždamas iš raštinės toks neturėlis, kuris jau tris 
dienas čion vaikščioja ir ne tik kad savo reikalo ne
atlieka, bet netur laimės išgirst iš pono raštininko jokio 
atsakymo, ir tik dėl to, kad neturėjo iš ko raštininkui 
pasigerint. Tamsta, ponas viršininke, žinoma, to ne
onai, — baigė tokiu pabrėžiamu balsu, kad klausyto
jas gerai suprato...

— Taip ir aš numanau, kad jie čia „ima“.
— Taigi, — traukė toliau Svarūnas, — tikras kur

stytojas pati raštinė. Kam mane renka? Pasitiki, kad aš 
jų neskriausiu h* įvesiu raštinėje tvarką. Jie, mane 
rinkdami, žiūri savo naudos, o ne mano.

— Na, taip, taip, žinoma. Vienok aš turiu gubernato
riaus įsakymų rinkt kitą vaitą. Susimildamas tamsta pa
liepk valstiečiams rinkt kitą kandidatą!

— Man tai padaryt nesunku, tik netikiu, kad manęs 
klausytų, jeigu paties viršininko neklauso, — atsakė 
Svarūnas ir, išėjęs laukan, pasakė žmonėms:

— Ponas viršininkas mane prašė pasakyt jums, kad 
rinktumėt kitą kandidatą.

Pasakęs pasitraukė, o Krugfodurovas vėl ragino rinkt 
kitą vaitą ir pridūrė, kad Svaramri, rinkdami jį, tik duo-

Tuo tarpu išnešė puodynes, išėmė grebšelį su gilutė
mis ir telkė mest, kaip paprastai daroma, renkant balsus. 
Valsčius atsisakė, o Spirgučių Antaura, pasisėmęs sau
ją slyvų ir rodydamas jas tarė:

— Kad ponas viršininkas mus šitokių užkviestų, tai 
noriai eitume visi.

Kruglodurovas mato, kad iš to nieko nebus ir kad iš 
jo pradeda tyčiotis, todėl liepė nunešt puodynes atgal ir 
laukė, kas bus toliau. Bet jau pradėjo nerimt, nes buvo 
žymu, kad žmonės pyksta ir gali kartais padaryt, ko jis 
visai nesitiki. Valsčius pats nutraukė tą neramią va
landą:

— Mes žinome, ponas viršininke, kas dirba, kad mes 
negalime turėt kokio norime vaito. Tai raštininko 
Pstrumskio darbas! Jis nori, kad vaitas daugiau nemo
kėtų, vos tik ranka pasirašyt, o mes tokio vaito neno
rime. Jau mes seniai tarėmės prašyt jus, kad mums 
duotumėte kitą raštininką, tik iki šiol to nepadarėme, 
tikėdamiesi, kad naujas vaitas padarys raštinėje naują 
tvarką ir susiieškos gerą raštininką. O dabar mes, po
nas viršininke, labai jus meldžiame tuojau, šiandien at
statyt Pstrumskį.

varyti savo iki galo, kaip ir viršininkas. Pareikalavo, 
kad Pstrumskis pats prieš save parašytų nuo valsčiaus 
prašymą gubernatoriui. Pstrumskiui rašyt savo nenau
dai tai jau per didelis nusižeminimas. Nesutiko.

— Tu esi valsčiaus raštininkas, tai turi išpildyt tą 
mūsų reikalavimą! — prispyrė.

Pstrumskis turėjo išbėgt. Tada vertė rašyt antrąjį 
raštininką, Takūną. Jis atsisakė, nes nesąs čia patvirtin
tu raštininku.

Jei negali atlikt, kas reikia, tai šelauk! Ko čia užimi 
kitiems vietą? Daug yra mūsų vaikinų, kurie į tavo vietą 
tiks!

Ir tas išbėgo.
Reikėjo rašyt patiems, bet tą dalyką atidėjo rytojui, o 

tuo tarpu prašė viršininką, kad tuoj atstatytų Pstrums
kį ir pradėtų tardyt jo šunybes tam tyčia sušauktame 
valsčiaus susirinkime. Kruglodurovas atsakė dabar ne
galįs palikt raštinės be raštininko ir vaito, o šiaip pada
rysiąs viską, ko prašo. Tąsyk surašė susirinkimo proto
kolą, ir valsčius pareikalavo kopijos su viršininko pa
rašu, pridurdamas, kad kitaip nė vienas nepasirašys 
protokok). Kruglodurovas turėjo tai padaryt.

džiūvusi, ir neiškentė neišgėręs. Paskui nereikėjo nė 
verst.

Tą vakarą džiaugėsi valstiečiai, įbauginę savo ponus 
ir tikėdam greit.su jais apsidirbsią. Antaurą, Brazį, Lau
žaitį ir Papartį net ant rankų nešiojo. Vienok matėme, 
kad ir jų priešininkai raštinėje nepasiliko be vilties.

Svarūnui vis rūpėjo Kruglodurovo pasakymas, kad 
„Svarūnui, rinkdami į vaitus, tik duobę kasą“. Būdamas 
sykį Naupilėje, užėjo pas viršininką ir paklausė, ką tai 
reiškia.

— Prieš tamstą yra paduotas didelis skundas Ir 
.tamstos vardu atsiųsti uždrausti lietuviški laikraščiai. 
Supranti, tamsta, kad dabar galima tamstą administra- 
tyviniu keliu iškelt iš Miškagalių valsčiaus, — atsakė 
viršininkas ramus, kad Svarūnui jau tos baimės užteks.

— Aš iškėlimo iš valsčiaus nebijau, — kalbėjo Sva
rūnas: — o tokioms suktybėms yra teismas. Ar negalė
tum, tamsta, parodyt man tą baisųjį skundą ir tuos lai
kraščius? Aš žinau, kad jokių uždraustų negaunu. Jeigu 
gi atėjo mano vardu tokie laikraščiai, tai, pones virši
ninke, išrašyt laikraštį svetimu vardu gali kiekvienas 
piktadarys, norėdamas keršyt. Juk šiandien tai papr :3 •
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PASTABOS PRABĖGOMIS „Knyga buvo per trumpa...
Archyvinė istorinė medžiaga

Tereikia tik perskaityti 27 skyrių ir dau
gybės poskyrių sąrašą, kuriame išvardyta, 
ką renka Pasaulio Lietuvių Archyvas (tas 
sąrašas buvo paskelbtas spaudoje), kad ga
lėtum įsivaizduoti, koks milžiniškas šio Ar
chyvo uždavinys ir kaip sunku jį atlikti. 
Archyvas, rodos, turi tokį platų medžiagos 
rinkimo planą, tokius milžiniškus užsimo
jimus, jog visu pilnumu tiesiog neįmano
ma įgyvendinti, nes jis norėtų medžiagos 
net iš kiekvieno eilinio lietuvio, iš kiekvie
nos buvusios stovyklos, kiekvienos orga- 
nizacjos ir iš kiekvieno laikotarpio, prade
dant ta diena, kai anapus liko gimtosios 
žemės siena, o šiapus — apkasai, darbai, 
bombos, o vėliau taika su stovyklinio gy
venimo teigiamybėmis ir neigiamybėmis, su 
kultūriniais, tautiniais ir politiniais trem
tinių pasireiškimais, su „kompaktiniu“ iš
sisklaidymu po pasaulį, su naujomis darbo 
ir kūrybos sąlygomis ir t. t. ir t. t. Tai mil
žiniškas uždavinys, sunkiai įvykdomas net 
gyvenant valstybinį gyvenimą, ir reikia 
manyti, jog Archyvas tesurenka tik trupi
nius tai, ką yra užsimojęs, bet tai jokiu bū
du nemažina užsimojimo vertės. Reikia vi
sokią medžiagą rinkti, reikia viską dėti į 
krūvą, reikia turėti ir gimtosios žemės smė
lio, ir buvusių seimo atstovų foto, ir kon
centracijos stovyklose sėdėjusių atsimini
mus, ir laiškų blankus su lietuviškais vaiz
deliais ir įrašais ir dar daug ko, labai ko. 
įskaitant net tai, kai stovyklose būdami 
Slavėm kiemą ar važiavom miškan malkų 
kirsti.

Visa tai reikalauja pinigo, laiko ir žmo
nių. Žmonės, tvarkingai suorganizuoti vi
suose kraštuose, turėtų tokią medžiagą 
planingai rinkti ir siųsti ją, Archyvui — tik 
tuo būdu bus galima rimčiau įgyvendinti 
bent didesnę dalį tų milžiniškų užsimojimų, 
nes vienas šaukimasis į visuomenę nieko 
nereiškia, į jį gal teatsilieps vienas iŠ tūk- 
stanties. O gyvenimo praeitosios dienos 
eina užmarštin, ir šiandien jau nebesurink
sime, ką išgyvenome Vokietijoje, o rytoj 
nebepaslinksime Šiandienai pavaizduoti su
rinkti įrodomiųjų duomenų.

Ko gi reikėtų?
Kiekviename krašte paslankių ir laiko 

turinčių žmonių, kurie turėtų tamprius ry
šius su kiekviena to krašto lietuvių koloni
ja, tose kolonijose tokius pat paslankius ir 
darbui visiškai atsidėjusius ryšininkus — 
tik tuo būdu, rodos, reikalas rimčiau paju
dėtų, būtų daugiau naudos Archyvui ir jo 
didžiuliams užsimojimams, nors dalį pra
eities jau vistiek reikia palaidoti ir peržeg
noti, nes ką gi, sakysim, besugaudysi šian
dien iš tų kolonijų, kurios jau suspėjo su
nykti, Vokietijoje ar ir naujuose kraštuose! 
Kalba begali būti tik dėl dabarties ir pra
eities mažų smulkmenėlių, dar išlikusių ku
rio nors po pasaulį blaškomo lietuvio galvo
je ar lagamine, nors ir iš lagamino dažnai 
išmetamos smulkmenos, kai žmogui reikia 
dažniau bastytis.

Žmonės, rankraščiai, laiškai...
Lietuvoje turėjome Tumo-Vaižganto lite

ratūrinių dokumentų muziejų, Maironio 
muziejų. Tokių literatūrinių kultūrinių do
kumentų, rodos, bus turėję ir provincijų 
muziejai. O dabar tokios medžiagos nei 
branginame, nei renkame, nei turime, ro
dos, kur rinkti, nei kas imasi iniciatyvos.

Mirė rašytojas Jurgis Savickis. Kada 
nors, jei gyvensime, gal gi bus pravartu ži
noti, kaip jis rašė, kaip rankraštį taisė. O 
kur bus sudėti jo rankraščiai? Jis taip pat, 
kad ir vienišas žmogus, turėjo reikalų su 
žmonėmis, ir šen bei ten yra jo laiškų. Ar 
iš jų mes neatpažinsime Savickio? Ar jie 
neišsimėtys, tie laiškai laiškeliai?

Anksčiau Vokietijoje džiovos nuvargintas 
mirė Juozas Krūmines. Kas gi surinko ir 
saugoja jo literatūrinį palikimą, ypač jo 
laiškus, šen ar ten rašytus?

Kada nors tikrai gailėsimės. Jei rūpes
tingo lietuvio akimis taip pajėgtume žiū
rėti į ateitį, sakysirh, gal po 10, gal po 20 
ar 50 metų pasigesime tokių dalykų ir šauk
sime tikrai ir nuoširdžiai: kokie apsileidę 
ir vienadieniai buvome, jog nepasirūpinome, 
jog nesurinkome, nesudėjome. nesuprašėme 

visų tų dalykų į vieną krūvą, jei ne kitur 
kur, ne į specialų, tai nors tą patį Pasaulio 
Lietuvių Archyvą, kuris vietos, greičiausiai, 
užteks. Bet specialiai nepaklabinti vargu 
kas nors ką nors susius.

O juk visi tebetikime, kad namuose, kai 
grįšime, atgis „Mūsų Senovė“, ir dalis to
kios medžiagos bus vėl spausdinama Tik 
kas imsis iniciatyvos rinkti?

Dar vienas archyvas
Dabar yra keletas vietų, kur šiokiais ar 

kitokiais sumetimais komplektuojama li
tuanistinė spauda — knygos, žurnalai, lai
kraščiai. Bet tų rinkinių, rodos, niekas ne
žada gabenti į būsimą laisvąją Lietuvą ir, 
sakysim, atiduoti Universiteto ar centrinei 
bibliotekai. Niekas, rodos, nežada ir niekas 
šitaip klausimo nekelia, nes jo šitaip net ir 
negalima kelti: juk rinkėjai niekam nesakė, 
kad jie parveš ir atiduos.

O kas ir ką atiduos? Kur dingsta niekie
no nerenkama lituanistika, kurią, sakysim, 
normaliu metu mielai priimtų Universiteto 
ar kuri kita Lietuvos biblioteka ir dar dėkui 
pasakytų?

Tarp kasdienių dalykų pasitaiko žmonėse 
ir retesnių spaudinių, kurie, neradę vietos, 
sunyksta be naudos (šitaip atsitinka ir su 
lietuviškais ir su nelietuviškais dalykais).

Kai kurie žmonės komplektuoja, ką mėg
sta, vežiojasi ir nešiojasi su savim, kol pa
vargsta O paskui, kai pavargsta, ieško, kad 
kas nors priglaustų, jog nereikėtų bent iš
mesti. O kas neieško — išmeta.

Jeigu būtų, sakysim, kur nors Amerikoje 
toks centras, kuris renka lietuviškus ir ne
lietuviškus vertesnius laikraščius, žurnalus 
ir knygas busimosioms Lietuvos įstaigoms 
(Universitetui ar kitokioms centrinėms bi
bliotekoms), reikia tikėtis, kad didžioji da
lis sunykstančių vertesnių leidiniu būtų su- 
siunčiama ten ir lauktų dienos, kada ratuoti 
grįšim namo.

Šitoks rinkimo centras, žinoma, gerokai

Kas nauja Tremties pastogėje
KUDIRKOS RASTŲ REIKALU

TREMTIES leidyklos išleidžiamieji Dr. 
Kudirkos raštai (originalioji kūryba ir publi
cistika) jau baigiami rinkti. Tačiau atrodo, 
kad jie vargu bus spaustuvės suspėti at
spausdinti ir įrišti kovo mėnesį. Nemaža 
laiko pareikalauja priėjimas prie įrišimo 
darbų eilės. Spaustuvės vadovybė mano, 
kad balandžio eigoje Kudirkos raštai bū
sią atiduoti leidyklai.

PO TO SEKS BARENO NOVELES
Išėjus Kudirkos raštams, sekančiuoju lei
diniu TREMTIES leidykla leis TREMTIES 
nuolatinio bendradarbio K. Barėno novelių 
rinkinį. Rankraščiai jau gauti, leidykla su 
Jais susipažino ir, išėjus Kudirkos raštams, 
novelės bus atiduotos rinkti. Apie jų pa
sirodymo laiką tiksliau bus informuota vė
lesniuose TREMTIES numeriuose.

PRISTIGO TREMTIES
Pirmojo šių metų TREMTIES Nr leidykla 

pristigo ir dalis vėliau užsisakiusiųjų tega
vo numerius pavėluotai, Juos gavus iš 

platintojų, gi kai kuriems užsakytojams 
buvo pasiųsti iš spaustuvės paimti mašinai 
dar neįsiėjus numeriai, kurių ypač trečia
sis puslapis kiek sunkiau įskaitomas. Ga
vėjai tokių egzempliorių atsiprašomi.

* Mūsų tremties politiniame gyvenime 
nuolat iškylančios nedarnos paraiškos, 
spaudoje jas dažniausiai vertinant pagal 
vieno ar kito laikraščio leidėjų pažiūrą, 
buvo ir yra reikalingos nešališkų studijų. 
Eilė TREMTIES Bičiulių TREMTIES lei
dyklai paskutiniu metu kėlė sugestijų im
tis leisti politinio gyvenimo klausimams 
gvildenti atskirą leidinį. Keltąjį klausimą 
išstudijavus prieita išvados, jog šitokio lei

skirtųsi nuo esamųjų, nes jis galėtų priimt! 
ir visą dešimt kurio nors leidimo komplek
tų, Jei tik būtų davėjų, o taip pat jis turėtų 
ir aiškaus patrauklumo: viskas Lietuvai, sa
vo valstybei, kraštui, iš visų po truputį.

Abejoju, ar tokią visuotinę lietuvišką rin
kimo paskirtį žinodamas kas nors atsisaky
tų apmokėti siunčiamojo dalyko pašto iš
laidas. O surinkę ir parvežę turėtume gra
žios naudos, nes už tuos dalykus, kurie da
bar surinkti, bus parvežti namo, nereikės 
mokėti iš valstybės iždo.

B. Kazimieraitis.

Redakcijos pastaba: Kalbant apie archy
vus, iš tiesų svarstytinas klausimas, keno 
nuosavybe taps dabar komplektuojami įvai
rūs rinkiniai. Privačia iniciatyva tvarkomi 
archyvai daro lyg ir privataus pobūdžio į- 
spūdį, nors kai kurių jų savininkai kartais 
ir pareiškia, kad jie, grįžę į Lietuvą, tuos 
archyvus paves kultūrinėms bei valstybi
nėms žinyboms. Tačiau dar nė vienas pri
vataus pobūdžio archyvas oficialiai nėra 
užtikrinęs kuriai nors mūsų institucijai, jog 
surenkamoji medžiaga bus skiriama atsikū
rusios Lietuvos įstaigoms. Sis klausimas 
keltinas ypač atsimenant netolimo meto 
pavyzdžius, kai žymių mūsų asmenų ver
tingi archyvai, po jų savininkų mirties, 
tapo šeimos nuosavybe ir buvo parduoti 
svetimų valstybių biobliotekoms, nors tie 
archyvai bei bibliotekos, be jų sudarytojų 
asmeniškų įnašų, tam tikra dalimi buvo 
papildomi lietuviškų kultūrinių įstaigų ne
mokamai duodamais eksponatais išleidžia
mų knygų bei žemėlapių pavidale. Tuo 
tarpu tik vienas Čikagoje prisiglaudęs 
Pasaulio Lietuvių Archyvas nedaro pri
vačios įstaigos pobūdžio. Tačiau jei 
šio archyvo vadovavimas patektų į ne 
Lietuvos piliečių rankas, taip pat gali 
kilti klausimų dėl galimybių jį perkelti 
atsikūrusion Lietuvon. Red.

dinio esamomis sąlygomis leidimas atidė- 
tinas, ir toliau TREMTIES skiltyse patek 
kiant lietuviškojo gyvenimo paraiškų sug
laustus vertinimus, kurie skaitytojui teiktų 
pilną realios padėties vaizdą.

Garbės prenumeratoriai
TREMTIES Leidyklos išleidžiamus Dr.

V. KURDIRKOS raštus (originalioji kury- 
ba ir publicistika) iš anksto užsisakė, įmo
kėdami knygos kainą, ir laikomi garbės 
prenumeratoriais šie tautiečiai:
151. P. R. Kiršteinas, Vokietija,
152. Mr. Vladas Lišauskas, USA,
153. Mr. A. Gerdžiūnas, Anglija,
154. Mr. V. Girėnas, Anglija,
155. Mr. Leonas Baltrūnas, Australija,
156. Mr. Vladas Boslkas, Australija,
157. Mr. Jonas Mulokas, Australija,
158. Mrs. Marija Gudelienė, Australija,
159. Mr. Antanas Mickus, Australija,
160. Mr. Povilas Baltutis, Australija,
161. Mr. Adolfas Kalpokas, Australija,
162. Mr. Romualdas Greimas, Australija,
163. Mr. Juozas Šilainis, Australija,
164. Mr. Vytautas Bieliauskas, Australija,
165. Mr. Vladas Savaitis, Australija,
166. Mr. Antanas Mikoliūnas, USA,
167. Mr. Flederis Augustas, Australija,
168. Mr. Kazimieras Lisauskas, Australija,
169. Miss. Irena Šukytė, USA,
170. Mr. Ant. Mačiukevičius, USA,
171. Mr. Vladas Petrauskas, USA,
172. Mr. Antanas Janušonis, USA,
173. Mrs. Stasė Tamašauskienė, USA,
174. Mr. Kazys Kazlauskas, USA,
175. Mr. Pranas Slyteris, USA,
176. Miss. Stasė Taučytė, USA,
177. Mr. Adomas Ambražiūnas, USA,

Atspausdinus R. Spalio GATVES BER
NIUKO NUOTYKIUS, TREMTIS buvo 
pageidavusi apie šią knygą jaunųjų 
skaitytojų, kokį įspūdį apysaka jiems 
bus padariusi, kas patiko ir kas joje ne
patiko. Redakcija yra gavusi keletą at
siliepimų, kuriuose labai suglaustai pa
sakoma „Knyga man labai patiko“, ta
čiau kodėl patiko, nepateikiami moty
vai. Tik vienas atsiliepimas gautas iš
samus, kuris čia ir pateikiamas:

■Qty aulai
Sugyvenimo klausimais

Susidomėjęs V. Alanto ir I. ^Šeiniaus 
nuomonėm liėtuvių kalbos išlaikymo te
momis tremtyje, norėčiau suglaustai žilg- 
telti J kitą reiškinį, dažnai pastūmėjantį 
nutautėjiman. Savo tarpe nesugyvenlmas 
taip pat gali būti viena iš priežasčių tolti 
nuo lietuvybės. Neliesdamas tų priežasčių, 
kurios kartais tautiečius stumia pasitrauk
ti nuošalin nuo bendrųjų reikalų, pateikia
mu pavyzdžiu noriu atkreipti dėmesį į ga
limas tarpusavio nesantarmės pasėkas.

Komunistų tikslas yra palaikyti nesantar- 
mę tarp žmonių. Jie tremtinius persekioja 
visokiomis priemonėmis ir stengiasi kom
promituoti kitų akyse. Juk mes esame 
išlikę gyvi liudininkai, galį pasauliui pra
nešti sovietinę grėsmę. Komunistai ypač 
mėgsta tremtiniams siuntinėti savo propa
gandinį šlamštą, siekdami sukelti nerimą 
ir nuogąstavimą bei įtarinėjimus. Tam 
tikra dalimi jie atsiektų savo tikslo, jei ne
būtų imtasi priemonių užkirsti kelią jų 
pastangoms. Gi kas nesiryžta tatai padary
ti, vėliau skundžiasi savo artimiesiems. 
Liktų tik viena išeitis: — pakeisti savo 
adresą. Tačiau komunistai siuntinėjimus 
atlieka gerai apgalvoję, ant siuntinių ne
dėdami siuntėjo adreso.

Štai tremtinys gavo sovietinės spaudos 
po to, kai laikraštyje buvo atspausdintas 
jo paieškojimas artimųjų. Tatai parodo, 
kad komunistams labai rūpi kuo daugiau 
turėti tremtinių adresų. Čia tremtiniams 
tektų pasinaudoti lietuviška patarle: „At
sarga gėdos nedaro“. Nieko negelbsti, jei 
žmogus ir pakeičia adresą: — siuntiniai 
persiunčiami naujuoju. Žmogus skundžiasi 
savo tautiečiams ir klausia patarimo. Bet 
čia taip pat susiduriama su nauju pavo
jumi. Kartais šitoks patarimo klausimas 
panaudojamas su klausėju suvesti kokioms 
nors sąskaitoms. Kartais prieinama prie 
to, kad nieku dėtas žmogus apkaltinamas 
sovietinės spaudos platintoju. Tokiu atve
ju tepasitarnaujama komunistų siekimams:

178. Mr. Jurgis Barsčiauskas, USA,
179. Mr. Stasys Virpša, USA,
180. Mr. Pranas Račiūnas, USA,
181. Mr. C. Šadcika, USA,
182. Mr. Donatas Kikas, Venezuela,
183. Mr. Pranas Žutautas, Kanada,
184. Mr. Kęstutis Grigaitis, Kanada,
185. Mr. Stasys Bakšys, Kanada,
186. Mr. Ed. Balceris, USA,
187. Mrs. Eug. Petraška, Naujoji Zelandija,
188. Mr. Juozas Bružinskas, Anglija,
189. Mr. Edvardas Varekojis, USA,
190. P. Kasparas Dikšaitls, Vokietija,
191. Mr. A. šova, USA,
192. P. J. Rimeikis, Vokietija,
193. Mr. K. Barėnas, Anglija.
194. Mr. Gestartas Izidorius.

GATVES BERNIUKO NUOTYKIAI man 
labai patiko. Ypač kad mūsų tėvynės, ku
rios aš nepažįstu, gamta taip aiškiai api
budinta. Patiko man tie gražūs pasiauko
jimai ir darbeliai, kuriuos Lietuvos skau
tai parodė šios knygos herojui Jonui Vai
tui. Perskaičiau knygą jau du kartu ir man 
ji vis gražesnė darosi.

Blogo joje nerandu, tik kad knyga buvo 
per trumpa.

Esu perskaičiusi daug knygų svetimų 
autorių, Mark Twaino, Kiplingo ir kt, bet 
nė viena man nesuteikė tiek džiaugsmo, 
kaip GATVES BERNIUKO NUOTYKIAI.

Ponas Miglinai, prašau paprašyti rašy
toją R. Spalį, kad jis daugiau tokių gra
žių knygų sukurtų, kad rašytojas Spalis 
parašytų tolimesnius Jono Pamidoro nuo
tykius. AŠ esu tikra, kad kiekvienas su 
malonumu juos skaitytų.

Padėka rašytojui Spaliui už tokią gra
žią knygą. E. Liudyto Cėsnaitė.

— sėjamas tarpusavio nepasitikėjimas.
Mūsų gyvenimas nėra rožėmis klotas, 

mūsų širdys ir sielos išgyvenimų pervar
gintos. Laimingesni užjūrius pasiekę.

Siekiant darnaus sugyvenimo, reikia 
kelti pasitaikančias mūsų tarpe negeroves, 
o Jas pašalinus siekti darnos visose savo 
gyveninio srityse. Nesugyvenimas silpnina 
mūsų negausias jėgas. Priešas to ir telau
kia. Kai bus daugiau tarpusavio šilimos, 
tada rasis ir sugyvenimas. Tuo pačiu bus 
pakeliamesnis lūkestis, kol galėsim grįžti 
tėvynėn. V. Lapinskas.

Knyga domėjimosi veidrodis
Vienas TREMTIES Bičiulis JAV rašo:
„Knygų dar parduodu, palyginti, ne ma

žus kiekius tik dėl to, kad visus leidinius 
duodu kreditan. Pasilinksminimų metu, 
šiek tiek išgėrus alaus, kai atsileidžia šykš
tumo gyslelė, vienas kitas nusprendžia įsi
gyti knygą. Be to, keletas yra ir tikrų lie
tuviškosios knygos mylėtojų, kurie perka 
beveik kiekvieną lietuvišką knygą. TREM
TIES leidininiams tenka didelis kreditas, 
kad yra gražiai įrišti. Gražus knygos iš
leidimas patraukia ne vieną ir TREMTIES 
leidinių išplatinu didesnį procentą, negu 
Amerikoje išeinančių leidinių.

Kreditan paėmusieji už knygas atsilygina 
labai nerangiai. Tačiau ir toliau duodu 
kreditan, nes jį nutraukęs parduočiau žy
miai mažiau.“ A. Aitk., USA.s

Akimoju
(Atkelta iš 2 pusi.)

rius * Čikagoje mirė žinomas matematikas, 
ilgametis „Aušros“ gimnazijos Kaune mo
kytojas Jonas Mašiotas * Čilės vyriausybė 
iškilmingai paminėjo 150 metų gimimo su
kaktį lietuvio Igno Domeikos, kuris daug 
prisidėjo prie šalies švietimo pakėlimo ir 
kurio vardu pavadinta eilė vietovių * Va
karų Vokietijoje patikusieji lietuviai tei
sininkai savo vadovybėn išsirinko J. Kairį, 
Iz. Rugienių ir J. Juodvalkį * Kelios senųjų 
lietuvių emigrantų sukomunistėjusios šei
mos iš Argentinos repatrijavo į Lietuvą * 
Australijoje gyveną lietuviai skautai daly
vavo Australijos skautų stovykloje Lietuvos 
skautų vardu * Šiauliuose įvykusiose grei
tojo čiuožimo varžybose laimėtoju išėjo Bal
trušaitis * Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
yra 123 lietuvių katalikų parapijos * Kauno 
Valstybės Teatro aktorius Henrikas Ka
činskas, Blekaitis ir Škėma New Jorke įstei
gė dramos studiją.

TREMTIS leidžiama ne pasipelnijimo 
motyvais. Tačiau ir Tamsta, nesumokėjęs 
jai prenumeratos, taip pat nebūsi padaręs 
atžymėtlnų sutaupą.

tas pas mus dalykas. Nori tūlas pasigerint vyriausybei — Mat, gubernatorius buvo visą vasarą užsienyje, ir tik tu paaiškintų, dėl ko netvirtina. Su tuo atsakymu pa- pilni ūkininkai (tikras melas!), kad senesnieji sodiečiai 
eina ir skundžia, kad tame ir tame kampe skaito lietu- trys dienos, kaip sugrįžo. Teisybė, be jo buvo žemė pri- skui galima bus kreiptis į mane. Bet tikiuosi, kad jūsų su jas neiną iš vieno, kad jiems Pstrumskis tinkąs ir t. t.
viškus laikraščius, o kartais pasako net visai nekaltų pažinta, bet reikia atsimint, kad gubernatoriaus paliktas viršininkas tamstos nenuskriaus: tai žmogus kilniausios Be reikalo išleido tą atsišaukimą, nes valsčius ir be to
žmonių pavardes. Kitas nori keršyt, eina ir apskundžia, 
kad tas ir tas laiko uždraustas knygas. Yra tai labai 
lengvas būdas pakenkt: už žmogžudystę, vagystę gal 
teismas išteisint, o čia teismo nėra — apskundė ir jau 
neišsivaduosi, kaltas ar nekaltas. Tiktai nežinau, ar vy
riausybė iš tikro to dalyko nesupranta, ar apsimeta tik 
nesuprantanti, ir jeigu gąsdina už tai administratyviniu 
keliu, tai nenumanau, ar iš geros, ar... iš piktos valios.

Kruglodurovas, jausdamas, kad, taip bešnekant, gali 
suirti visi jo planai, ir norėdamas greičiau nusikratyt 
nuo drąsių Svarūno pažiūrų, pasakė jam, kad skundą 
turįs žandarų viršininkas, o laikraščius galima matyt jo 
raštinėje pas raštininką Colovskį, arba pas zemskių vir
šininką. Svarūnas išėjo. Vienok nei vienoje, nei kitoje 
vietoje jokių laikraščių nebuvo ir niekas negirdėjo, kad 
foke laikraščiai būtų atėję. Iš kur apskrities viršininkui 
galėjo ateit į galvą prasimanyt tokius melus? Bet Sva- 
rūnui buvo aišku, kam tas melas pramanytas.

Valstiečiai, nesulaukdami nuo viršininko jokios ži
nios apie Pstrumskį, nusiuntė į Suvalkus savo įgalioti
nius. Tie padavė gubernatoriui prašymą, kad patvirtintų 
Svarūną, atstatytų Pstrumskį ir atsiųstų savo ypatingą 
valdininką Pstrumskio nusikaltimams ištirt ir kad tar
dymas būtų atliktas tam tyčia sušauktame valsčiaus su
sirinkime. Prašyme buvo išaiškinta keletas Pstrumskio 
nuodėmių ir pagrindas, kodėl nori vaitu Svarūno, o ne 
too kito. Gubernatorius prašymą priėmė ir pasakė, kad 
raštininkas — tai valsčiaus samdininkas, ir valsčius 
gali jį laikyt, ar ne, ir neginąs, dėl ko negalima būtų 
Sėarūno patvirtint.

Svarūnas irgi tuo metu buvo Suvalkuose. Patyręs — Nuo Snapo pirkt negalėjau, nes jis niekad lauko 
gubernijos „prisutstvijoje“, kad jam leista turėt valstie- neturėjo ir neturi, o pirkau nuo savo brolio, Jurgio Sva
rių žemę, nuėjo pas gubernatorių. tūno, ir tam įrodyt turiu rejento aktą.

— Aš pats prieš tamstos patvirtinimą neturiu nie- — Daugiau jokių skundų neturiu. Jeigu apskrities 
bo, — sako gubernatorius. — Yra, mat, kitas dalykas: viršininkas sako, kad yra, tai gal būt pas apskrities žan- 
tamstai nepripažinta teisė valdyt valstiečių žemę. darų viršininką. Jeigu vėl apskrities viršininkas sakosi

— Juk man gubernijos „prisutstvije“ pripažino tą žodžiais negalįs tamstai parodyt tų svarbių skundų, o
teisę, — atrėmė Svarūnas. oficialiai rašo, kad dėl lauko, tai geriausiai tamsta pa-

— Tai padaryta be manęs, te aš ra tuo nesutinku, darysi, padavęs apskrities viršininkui prašymą, kad raš-

pavaduotojas turi gubernatoriaus galią. Tik gubernato
rius čia norėjo parodyt savo fanaberiją, nes jam nes
magu buvo prieš Svarūną nežinot, ką jo „prisutstvija“ 
nusprendė.

— Pagaliau, — sako Svarūnas, — ir be „prisuststvi- 
jos" sprendimo galiu turėt valstiečių žeme nauju šių 
metų birželio mėnesio 11 d. įstatymu.

— Jeigu toks įstatymas ir būtų, — atrėmė gubernato
rius, kuriam buvo dar nesmagiau, kad nežino išleistų 
naujų įstatymų, — tai aš visgi nesutiksiu. Juk tokiu bū
du galėtų ir kunigai tokius laukus pirkt.

— Teisybė, bet jeigu geistina, kad kunigai tos teisės 
neturėtų, tai reikia kaip nors įspėt. Kam gi skriaust to
kius, kaip aš, kokių šiandien yra jau gana daug?

Gubernatorius, atsakęs į tai nei šį, nei tą, nukreipė 
kalbą, priminė Miškagalių įgaliotinius ir tuo baigė.

Nuo gubernatoriaus Svarūnas nuėjo pas žandarų vir
šininką, išpasakojo viską, kaip Pstrumskis kliudo jam 
patekt į vaitus, kaip paduoda niekiausius skundus, kaip 
patraukė j savo pusę apskrities viršininką, kuris prade
da gąsdint „administratyvinėmis priemonėmis“, neturė
damas tam menkiausios priežasties ir t. t.

Saukia viršininkas savo adjutantą ir liepia surast 
skundus prieš Svarūną. Rado vieną, kuriame kažkokio 
ten pasislėpėlio surašyta, neva laukas esąs Svarūnui 
svainio užrašytas tik tam, kad turėtų teisę būti vaitu 
išrinktas.

— Ar tikrai tamsta pirkai lauką nuo savo svainio, 
Snapo?

dvasios.
— O pasaulėli, — manė Svarūnas išeidamas: jeigu 

šitas kilniausios dvasios, tai kokie tur būt kiti viršinin
kai!

Pakeliui užvažiavo Svarūnas pas apskrities žandarų 
viršininką. Tas paaiškino, kad Svarūno vardu nėra jo
kių laikraščių, tai esąs melas, — juk pats tokius dalykus 
turėtų geriausiai žinot, — kad jis pats liepęs žandarams 
tik patikrint skundą, ar Svarūnas tikrai, ar tik fiktyviai 
valdo žemę.

Parvažiavęs namo, Svarūnas tuojau padavė apskri
ties viršininkui prašymą, kad jam išaiškintų priežastis, 
dėl ko nenori jo tvirtint vaitu.

Nelauk, brolau! Atsakymo nesulauksi!
Valsčiaus įgaliotiniai, palūkėję mėnesį ir negalėdami 

sulaukt iš Suvalkų atsakymo į savo prašymą, išsiuntė 
gubernatoriui telegramą, perspėdami, kad jie lauksią at
sakymo stotyje. Vienok nei tą, nei antrą, nei trečią die
ną atsakymo nebuvo. Paskui tik, po dviejų ar trijų sa
vaičių, gavo per valsčiaus raštinę pranešimą, kad Sva
rūno patvirtinimas vaitiu bus peržiūrėtas skyrium. 
Pstrumskio tame pranešime nebuvo nė paminėta. Gal 
būt, Pstrumskis savęs ir nenorėjo minėt

Pstrumskio bičiuliai ir šalininkai kovoje su Svarūnu 
išbandė visokias priemones: paines, liežuvus, skundus, 
baugnimą „administratyvinėmis priemonėmis“ ir t. t. 
Betgi negalėjo visai laimėt. Dabar susitarė nuveikt vals
čių, drauge ir Svarūną, vilkindami visą dalyką, trukdy
dami žmones. Tas pasisekė visai Darbymečio laiku vals- 
čius negalėjo atsidėjęs varyt iki galo reikalo, kuris taip karą su Miškagalių valsčium, pradėjo baisiai gert, o 
velkasi. Daugumas per ilgą laiką spėjo atšalt nuo pir- aukų tai jau pats ieškojo.
mojo karščio, kiti nustojo vilties laimėt ir tik rankomis Pargrįžęs sykį iš Žydpilės, rado vežime pusę svaro 
mostelėjo į viską. Atsirado vėl daug silpnadvasių, kurie, sūrio, suvynioto į popiergalį. Iš kur atsirado tas sūris, 
pabauginti arba Pstrumskio pavaišinti, perėjo į jo pusę, sunku buvo spręst, bet viršininkas išaiškino sau, ką tai 
Likę tvirti keli vyrai taipgi negalėjo be valsčiaus nieko reiškia.
daryt. — Tą sūrį įdėjo man Zydpiiėje, — manė Krugiodu-

Dar buvo dėl viso ko paleistas seniūnų ir kelių sodie- rovas. — Matyt, turi ten kas kokį reifca+ą sti manim... 
čių atsišaukimas į vyriausybę, kad įgaliotiniai buvę ne-Reikia važiuot;

buvo jau visai atsisakęs nuo kovos su Pstremskiu.
Dabar jau lengva tapo viršininkui padaryt vaitu 

Svainišių, išrinktą į kandidatus. Nors Svainišius buvo 
pažadėjęs atsisakyt nuo vaitystės, vienok neatsisakė ir 
per tai palengvino Kruglodurovui darbą — renkant vai
tą apsieit be valsčiaus.

Po kelių savaičių seniūnai patys, taipgi valsčiaus ne
siklausdami, išrinko iš savo tarpo kandidatą, ir rinkimai 
buvo galutinai baigti.

Valsčius tai matė, bet jau nesikišo.
Pstrumskis pradėjo atsigriebt. Tik sunku dabar, žmo

nės jau ne tiek daug neša. Ypač jo pati rngoja. Ar maža 
jam kainavo pasilikimas Miškagalių valsčiuje. Kur tau! 
Kiek privežė į Naupilę sviesto, sūrių, kiaušinių, vištų, 
ančių, žąsų, paršų, rapukų, kviečių ir kitokių daiktų! 
O kiek pinigų! „Ikonai“ pašventinti paukščiai, zuikiai ir 
stirnos — juk tai buvo Pstrumskio pristatyta. Nuveikus 
gi valsčių, reikėjo iškelt vaišes savo geriausiam bičiu
liui Kruglodurovui, kuriam tik vienų gėrimų parvilkta 
iš Prūsų už 50 rublių. Kainavo daug. Kada galima bus 
tuos pinigus iš valsčiaus atsigriebt?

Kaip viršininkas neguldys galvos už Pstrumskį ir 
kaip Pstrumskis neviešpataus valsčiuje, turėdamas tokią 
paramą!

Per Šeštines 1892 m. numirė Svarūnas. Pstrumskis 
visai atgijo. Galėjo dabar drąsiai už valsčiaus pinigus 
kariaut su valsčium.

VI
VakkanaMjus Vziaticovičius Kruglodurovas, baigęs
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redaktorius.

Kodėl reti pabėgimai is Lietuvos, Latvijos ir Estijos?
Rytų Vokietijoje prasidėjus sovietinių 

valymų bangai ir pradėjus įvesti ūkinę 
sistemą, pastaraisiais metais vis daugiau 
vokiečių iš Rytų Vokietijos pabėga į Vaka
rų Vokietiją, daugiausia naudodamiesi ke
liu per Vakarinius Berlyno sektorius. Juo 
toliau, tuo daugiau vokiečių pabėgėlių pa
siekia Vakarus. Berlyne esąs Amerikiečių 
Augštosios Komisijos Biuras sudarė sąrašą 
tariamų komunistinių „dogmų“, įgalinan
čių vykdyti gyventojų likvidacijas. Tokių 
„dogmų“ visa eilė, pradedant apkaltinimu 
šnipinėjimu svetimų, valstybių naudai, 
trockizmu, šovinizmu, sionizmu, kosmoli- 
tizmu, militarizmu, imperializmu, indivi
dualizmu, karjerizmu, neutralizmu, biuro
kratizmu, buožiškumu ir t.. Ta begalybė 
galimų apkaltinimų sovietinėje sistemoje 
gyvenančiam neteikia jokio saugumo jaus
mo ir gyvenlojas kiekvienu atveju gali bū
ti kuria nors „nedorybe“ apkaltintas ir su- 
likviduotas. Tas netikrumas ir yra pačiu 
pagrindiniu akstinu Rytų Vokietijos gy
ventojams nesiliaujančia banga, visa pali
kus, ieškoti kelio laisvėn. Pastaraisiais mė
nesiais bėgimai dar daugiau didėja. Štai 
vien tik sausio mėnesį vakarinius Berlyno 
sektorius pasiekė 25 000 vokiečių, gi vasa
rio mėnesio pirmoje pusėje pabėgėlių skai
čius siekė 15 000.

Esant šitokiam dideliam vokiečių pabė
gėlių skaičiui, kyla klausimas, kodėl iš ki
tų sovietų valdomų sričių pabėgėlis yra 
reta retenybė? 1951 metais trijų lietuvių 
žvejų pabėgimas per Baltijos jūrą pasau
linėje spaudoje nuskambėjo reta sansacija. 
Toliau sekė eilė lenkų pabėgimų, taip pat 
pasinaudojant laivais. Praėjusiais metais 
latvių grupė žvejų panašiu būdu pasiekė 
laisvąjį pasaulį, o šių metų sausio 21 d. 4 
latviai laiveliu iš Liepojos uosto pasiekė 
Gotlandą, o vėliau gavo teisę įsikurti Šve
dijoje, laisvėn atveždami pakeliui mirusią 
latvaitę, ant kurios kapo latviai ruošiasi 
pastatyti paminklą, simbolizuojantį tragiš
komis aplinkėbėmis siekimą laisvės

Nepaprastai reti iš Baltijos kraštų pa
bėgimai rodo ne ką kita, kaip esant šiuos 
kraštus atskirtus žymiai stipresne geležine

TREMTIES INFORMACIJA
Stovyklose gyvenantieji bus suglaudinami

Nesiliaujant vokiečių pabėgėlių bangai 
iš Rytų Vokietijos, Vakarų Vokietijoje 
gyvenamųjų patalpų stoka vis aštriau jau
čiama. Užsieniečių pabėgėlių stovyklas 
tvarkančios vokiečių įtaigos numato stovy
klose gyvenančius kiek daugiau suglaudin
ti, kad tuo būdu būtų galima įkurdinti 
naujų atbėgėlių. Suglaudinapt stovyklų 
gyventojus susidariusi vieta bus užpildo
ma iŠ kitų vietovių atkeltaisiais. Suglau
dinimo akcija ypač paliesianti iš buv. ka
reivinių stovyklų gyventojus perkeliant į 
naujas statybas.

Iš Austrijos žydai nori persikelti Vokietijon
Sovietų valdomose srityse aštrėjant ak

cijai prieš žydus, daug šios tautybės gy
ventojų, ligi šiol gyvenusių sovietų kontro
liuojamose Austrijos srityse, deda pastan
gų patekti Vakarų Vokietijon. Šio klausimo 
išrišimo ėmėsi atitinkamos amerikiečių 
įstaigos.

Galimas 80 užsieniečių ištrėmimas
Vokiečių administracinės įstaigos infor

muoja, jog atitinkamose Mūncheno žiny
bose svarstomas 80 užsieniečių ištrėmimas 
iš Vakarų Vokietijos. Tatai liečia daugiau
sia neramų elementą. Pateiktose informa
cijose nenurodoma, kurių, tautybių yra mi
nimi užsieniečiai.

Tiriamos radijo siųstuvo galimybės
Užsieniečių Žurnalistų Sąjungos Taryba 

Vokietijoje vasario pabaigoje turėjo posė
dį, kurio metu aptarti bėgamieji reikalai. 
TREMTIES redaktoriui Simui Miglinui iš
kėlus mintį užsieniečiams laikraštininkams 
dėti pastangų pastatyti nepriklausomą ra
dijo siųstuvą, kuris įvairiomis kalbomis 
duotų transliacijas anapus geležinės už
dangos, mintis laikraštininkuose susilaukė 
didelio pritarimo. Nutarta vokiečių įstai
gose aiškinti klausimą dėl leidimo gavimo 
siųstuvui statyti. Gavus leidimą ir siųstu
vą pastačius—kiekviena tautybė galėtų tu
rėti atskirus pusvalandžius i savo kraštą

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai
Paieškojimas

Paieškojimas Edvardas Selanis ir Algir
das Kapturauskas. žinantieji prašomi pra
nešti:

EI. Sonė Vaicekauskienė
Cooperativa Islas del Ibicuy 
Via Canal san Fernando, 

uždanga, ne toji, kuri skiria Rytų Vokieti
ją nuo Vakarų Vokietijos. Nuotolis čia 
taip pat turi reikšmės. Tačiau jei nebūtų 
jokių užtvarų iki Berlyno vakarinių sek
torių, neabejotina, kad per juos laisvę pa
siektų nemažas pabėgėlių skaičius ir iš 
Lietuvos bei kitų pavergtų kraštų. Nors 
taip pat susijęs su pavojais vokiečių bėgi
mas iš Rytų Vokietijos, tačiau tie pavojai 
nepalyginami bandančiam laisvę pasiekti 
Lietuvos gyventojui, ar kurio kito krašto. 
Jis turi nugalėti nepalyginamai didesnius 
nuotolius, užtvertus visa eile stiprių sargy
bų užtvarų. Gi vokiečiui papanka pasiekti 
Berlyną. Iš rytų Berlyno pasiekti vakari
nius Berlyno sektorius yra kur kas leng
viau, negu įgalėti jūros pakrančių bei sie
nų sustiprinimus. Vokiečių spauda pateikia 
gana sąmojingą vienos vokiečių šeimos 
„persikėlimą“ iŠ rytų Berlyno į vakarinį. 
Vienas vokietis, nedidelės spaustuvėlės sa
vininkas, gyveno rytiniame Berlyne ir 
spausdino įvairius sovietų propagandinius 
atsišaukimus. Jo spaustuvėlė buvo ant pat 
sektorių ribos. Gausėjant vokiečių pabėgė
lių skaičiui, pagauliau ir spaustuvės savi
ninkas, kurio pusė namo buvo įsikišusi va
kariniu Berlynan, ir tik įėjimas iš rytinio 
Berlyno (o pagal namo duris ant sektoriaus 
ribos esančių pastatų gyventojai skirstomi 
vienai ar kitai zonai), pradėjo ruošti pabė
gimo planą ir palikti spaustuvėlę. Visa su
sipakavo ir taikstėsi progos pro daugelį, 
vedantį į vakarinį Berlyną, sprukti. Staiga 
jam kilo nauja mintis: — užmūryti spaus
tuvės duris, vedančias į ritinį Berlyną, ir 
padaryti duris, vedančias į vakarinį Ber
lyną. Nakties metu tatai buvo atlikta ir 
jau ryto metą spaustuvininkas pradėjo 
spausdinti įvairius užsakymus, gautus iš 
vakarinio Berlyno..., kaip vakarinio Ber
lyno gyventojas...

Tokių patrauklių progų neturi nė vienas 
palikusis Lietuvoje, Latvijoje ar kuriame 
kitame krašte, kurie yra atskirti žymiai 
sunkesne geležine uždanga, negu ta, kuri 
skiria Rytų Vokietiją nuo Vakarų Vokie
tijos.

transliacijoms. Sąjungoje atstovaujama 14 
tautybių.

Nauji patvarkymai pasų reikalu
Aukštasis Komisariatas užsieniečių rei

kalams Vokietijoje informuoja, jog pas
taruoju metu išleistos naujos taisyklės už
sieniečiams pasų išdavimo reikalu. Naujo
sios taisyklės netrukus įsigalios ir jomis 
vadovaujantis bus išduodami pasai. Tad 
užsieniečiai, norį išsiimti pasus iš vokie
čių įstaigų, geriau padarytų, kad luktertų 
bent iki pirmosios kovo mėnesio pusės. 
Naujose taisyklėse tas naujumas, kad pa
kaks kartą gauti pase įrašą apie teisę Vo
kietijoje gyventi, gi senosiose taisyklėse ši 
procedūra buvo numatyta kas dveji metai. 
Taip pat yra ir daugiau naujumų naujo
siose taisyklėse.

Su tėvais aptartinas paramos 
panaudojimo klausimas

Praėjusiame TREMTIES numeryje buvo 
pažymėta, jog ne visose Vargo Mokyklose 
besimoką vaikai Kalėdų proga gavo po 5 
dol., kaip BALFo auką. Kai kurių Vargo 
Mokyklų mokytojai, patiriama, savo nuo
žiūra nusprendė, jog gauti pinigai panau
dotini mokyklą lankantiems vaikams kas
dien duodant papildomo maisto lli litro 
pieno ir pyragaičio pavidale, nors tėvų 
buvo pageidaujama BALFo atsiųstuosius pi
nigus išdalinti ir už juos tėvai patys galį 
pagerinti vaikams maistą. Šiuo reikalu 
TREMTIES atstovas New Yorke buvo įga
liotas kreiptis į BALFo centrą. BALFo 
centras pareiškė, jog Vargo Mokykloms 
skiriamų BALFo šalpų sunaudojimas tu
rėtų būti vietoje aptartas Vargo Mokyklų 
mokytojų su vaikų tėvų komiteto atstovais 
arba su pačiais vaikų tėvais. Ta proga 
BALFo centro atstovo Mr. Minkūno buvo 
pareikšta, jog BALFas dės pastangų ir 
ateityje paremti Vargo Mokyklas belankan
čius mokinius. Gi jei susidarytų daugiau 
aukų, būtų stengiamasi padėti ir visiems 
Vokietijoje palikusioms lietuviukams.

Prov.: Entra-Rlos, 
Argentina.

Redakcijos pranešimas
EI. J. Miscinskięnci, Argentinoje: Jūsų 

prašomo teksto redakcija neturi, dėl to ne
galėjome pasiųsti.

Bedarbio parama pabėgėliams 
nebus nuolatinė

Bavarijos žemės ūkio ministerijon buvo Hanau suruoštame minėjime dalyvavo ir
pakviesti užsieniečių pabėgėlių tautybių 
atstovai informaciniam pasitarimui, kurio 
metu pabėgėlių reikalus tvarkantieji vo
kiečių pareigūnai pateikė eilę informacijų 
pabėgėlių klausimais.

★ Pirmiausia buvo apgailestaujant pa
reikšta stoka perspektyvų, duodančių vil
čių žymesniam užsieniečių pabėgėlių skai
čiui išemigruoti. Dėl to teksią ieškoti būdų 
čia paliekančius įjungti į gamybos procesą. 
Buvo pabrėžta, Jog negalima laukti, kad 
dešimtmečiais pašalpa bedarbio forma bū
tų teikiama. Tačiau norint galinčiuosius 
įjungti į darbą, būtinas jų paruošimas. Dėl 
to svarstomas klausimas ruošti atitinkamus 
kursus.

* Darbu aprūpinti užsieniečius nėra 
lengvas klausimas, nes pasitaiko vietovių, 
kur vokiečių darbo įstaigos pareiškiančios, 
jog jos stengiasi pirmoje vietoje darbu ap
rūpinti savuosius. Tik juos aprūpinus, bus 
galima į darbus jungti užsieniečius. Kitur 
darbdaviai užsieniečių nenori darban pri
imti dėl jų nepakankamo pasiruošimo vie
tos darbo procesui bei dėl kalbos nemokė
jimo.

* Svarstomąs klausimas viengungius at
skirai apgyvendinti. Be visos eilės kitų 
klausimų, yra svarstomas klausimas steng
tis viengungius, ypač galinčius imtis dar
bo, apgyvendinti atskirai, t.y. tokiose vie
tovėse, kur daugiau perspektyvų darbui 
gauti. Keliamas klausimas statydinti vien
gungiams įkurdinti atskirą koloniją.

♦ Naujas skryningas. Po 1950 metų lie
pos 1 dienos Vakarų Vokietiją pasiekusieji 
užsieniečiai turės būti patikrinti, kad galė
tų būti įkurdinti.

* Sąlygos į stovyklas patekti. Tie užsie
niečiai, kurie iki šiol gyveno privačiai, da
bar ir norėdami nebus priimami į stovyk
las. Jie skaitomi įsikurdinę. Gi užsieniečiai, 
gyvenę vokiečių stovyklose, jiems pagei
daujant, galėtų būti perkelti į užsieniečių 
stovyklas, tačiau taip pat gali ir toliau pa
likti vokiečių pabėgėlių stovyklose.

* Iš stovyklos pasitraukimo atvejai. Pa
ruoštos stovyklose gyvenantiems taisyklės 
sako, jog pasitraukęs be stovyklos vadovy
bės žinios ir 6 savaites neprisistatęs, vėliau 
gali būti į stovyklą nepriimtas. Tačiau da
romos išimtys darbo ieškantiems, gavu
siems laikiną darbą bei estantiems Darbo 
bei Sargybų kuopose.

♦ Likviduoti Bavarijoje numatome eilė 
stovyklų, jų gyventojus išskirstant kitose 
stovyklose. Likviduotinų sąrašo pirmoje 
vietoje yra Feldafing prie Mūncheno.

♦ Naujoms statyboms numatoma gauti 
paskolos 10 milijonų markių sumai ir pra
dėti vykdyti statybas tose vietose, kur dau
giau vilčių darbui gauti.

Bendruomenėje
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAI

Vasario 16-sios Gimnazijoje: Diepholze 
esanti Vasario 16-sios Gimnazija, drauge 
su vietos bendruomenės valdyba surengė 
turiningą Vasario 16-sios minėjimą, kuris 
buvo pradėtas pamaldomis. Iškilmingo ak
to metu paskaitą skaitė bendruomenės pir
mininkas Pr. Zunde. Minėjimas buvo baig
tas turininga menine dalimi, kurios metu 
pasirodė choras, tautinių šokių grupė, dek
lamatoriai.

Hanau: Čia susitelkę lietuviai suruošė 
turiningą Vasario 16-sios minėjimą, kuris 
pradėtas Tėvo Bernatonio atlaikytomis pa
maldomis. Apylinkės valdybos pirmininkas 
A. Survila įvykusiame susirinkime apibu
dino Vasario 16-sios reikšmę. Toliau sekė 
dail. J. Kaminsko paruoštas montažas, 
vaizduojąs istorinius Lietuvos momentus.

Australijoje nedarbas mažėja
Adelaide. Paskutiniu metu Australijoje 

nedarbas įgauna kiek švelnesnes formas.
Buvusių bedarbių dalis jau pradeda įsi
jungti į darbus. Tačiau iš anksto sunku 
pasakyti, ar tai nėra laikino pobūdžio reiš
kinys. Nemaža Australijon nukilusių lietu
vių, užėjus nedarbo bangai praėjusiais me
tais, dar vis darbo negauna. Duodamos be
darbio pašalpos yra tiek kuklios, kad vos 
užtenka nuomai apmokėti.

Vis daugiau lietuvių jungiasi prekybon
Kanada. iš Kanadoje išeinančios lietu

viškos spaudos informacijų matyti, jog juo 
toliau, tuo daugiau ten nukilusių lietuvių 
įsijungia prekybon. Nemaža naujųjų atei
vių yra įsigiję tabako ūkius, kiti miestuose 
atidaro prekybas. Tačiau taip yra dar nes
pėjusių tvirčiau įsikurti, ypač iš vėlesniu 
laiku imigravusių. Nestinga , atvejų, kad 
susirgusiam lietuviui, nespėjusiam ekono
miškai sutvirtėti, reikalinga tautiečių para
ma ir jo pagalbai renkamos aukos.

Amerikoje eilė įmonių mažina darbą
USA: redakciją paskutiniu metu iš Jung

tinių Amerikos Valstybių pasiekiantieji 
laiškai rodo, jog paskutiniu metu eilė įmo
nių staiga žymiai sumažinusios darbo va
landas. Pasitaiko įmonių, paskutinių tre
jų metų būvyje dirbusių savaitėje visas 
darbo dienas, staiga pradėjo savaitėje dirb
ti dvi tris dienas. Tačiau taip pat pasitaiko 
įmonių, kurios darbo laiką didina.

Lietuviškos dainos plokštelėse
Argentina: Argentinoje veikia Lietuvių 

Tautinis Ansamblis DAINA, kurio chorui 
vadovauja pianistas A. Kuprevičius. Pas
kutiniu metu šis choras į tris plokšteles 
įdainavo 7 lietuviškas dainas: Kur giria

apylinkėse gyveną lietuviai. Taip pat atsi
lankė eilė svečių.

Memmingene: Vietos stovyklos šiais me
tais minėjimas Vasario 16-sios buvo su
ruoštas turiningiau, negu praėjusiais me
tais. Buvo turininga meninė programa. 
Minėjiman ‘atsilankė Mcmmingeno miesto 
burmistras, stovyklos vadovybė.

Stovyklos vadovui sveikinant Vasario 
16-ją švenčiančius lietuvius, keletas ne
nuoramų švilpimais kiek sudrumstė minė
jimo nuotaiką.

Augsburge: Čia gyveną lietuviai buvo 
suruošę Vasario 16-sios minėjimą, kuris 
įvyko sekmadienį, vasario 15 d. Minėjimas 
buvo pradėtas kun. Bungos atlaikytomis 
pamaldomis. Minėjimo programa buvo 
įvairi ir turininga.

Vasario 16-sios minėjimai buvo suruošti 
ir kitose Vokietijoje gyvenančių lietuvių 
stovyklose. Taip pat minėjimus buvo su
ruošę lietuvių Darbo ir Sargybų daliniai.

Hanau Vargo Mokyklos nebuvo.
86 TREMTIES numeryje buvo pateikta 

informacija, pasinaudojant BALFo buv. vi
cepirmininko Boley pranešimu, jog be eilės 
kitose stbvyklose veikiančių Vargo Mo
kyklų, tokia mokykla veikianti ir Hanau 
ir jos mokiniai Kalėdų proga gavę po 5 dol. 
Hanau stovyklos vadovybė prašo pranešti, 
jog Hanau Vargo Mokykla praėjusiais me
tais neveikė,'dėl to ir minėtoji parama ne
pasiekė.

Wehnen stovykloje uždarytas vaikų 
darželis

PLB Vokietijos „Informacijos“ praneša, 
jog Wehnen stovykloje (britų zonoje) vei
kęs lietuvių vaikams darželis dėl lėšų sto
kos uždarytas. Kalbamą darželį lankė 22 
vaikai. Darželio, toliau pažymima minėto
se „Informacijose“, išlaikymui kas mėnuo 
buvo reikalinga 150 DM.

Iš BALFo atstovybės Vokietijoje pati
riama, jog Wehnen vaikų darželis 1952 
metais buvęs šelptas. Taip pat nebuvę duo
ta sugestijų, kad ateity šalpa bus nu
traukta.

TREMTIES ATSAKYMAI
TREMTIES Bičiuliams Anglijoje: Mr. J. 

Krivickui, Mr. K. Ežerinskui, Mr. P. Mtlč., 
Mr. V. Jurevičiui, Mr. Andrėjauskui, Mr. 
A. Litvaičiui, Pr. Bielskiui, Mr. G. Damo- 
ševičiui, Mr. Ad. B., Mr. J. Žiguliui — 
Tamstų TREMČIAI siųstoji prenumerata 
gauta.

Mr. A. Bruškevičiui, Kanadoje: adresas 
pakeistas.

Mr. Al. Žakui ir Mr. A. Staudei, USA: 
siųstoji prenumerata TREMTĮ pasiekė.

Mr. St. Skirmantui, USA: už Tamstos 
Įmokėtus pinigus 1953 metais TREMTIS 
bus siunčiama p. E. Mačkaitei ir Haid sa
natorijoje besigydančiam lietuviui.

Mr. W. Linderiui, Šveicarijoje: Tamstos 
siųstoji prenumerata TREMTĮ pasiekė.

Mr. Martinaičiui, USA: Tamstos siųstoji 
TREMČIAI prenumerata gauta. Nuoširdus 
ačiū už gražius linkėjimus.

Mr. H. K., Alsager: siųstoji prenumerata 
TREMČIAI gauta.

Mr. K. Ivoškui ir Mr. P. Čeponiui, Ang
lijoje: siųstoji prenumerata TREMČIAI 
gauta, adresai pakeisti.

Mr. V. Rutkauskui, USA: siųstoji prenu
merata TREMČIAI gauta. Adresas pakeis
tas, tačiau pirmasis šių metų numeris siųs
tas senuoju adresu.

Mr. Pr. Katinui, USA: siųstieji pinigai 
gauti. TREMČIAI prenumerata apmokėta 
iki šių metų pabaigos.

P. K. Miceikai, Vokietijoje: prenumerata 

žaliuoja, Vėjo dukra, Pasisėjau žalią rūtą, 
Vai žydėk, Paskutinis vakar., Vai gudri ir 
Stikliukėlis.

Tremties
JAV:

Mr. M. Zablockas,
3322 SoHalsted St., 
Chicago 8, 111, 

USA
Mr. W. Stuogis 

1037 Darrow Ave, 
Evanston, Hl.

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

Mr. B. Jacikevičius 
c/o „Pašvaistė“ 

560 Grant Ave., 
Brooklyn

Mr. Jonas Cės n a 
212 — E. Illinois Ave, 
St Charles, UL

Australijoje:
Mr. P. Lukošiūnas

Box 1665 M., G.P.O. 
Adelaide, 8.A.

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

Keliais 
sakiniais

Vyriausybės nariai negali būti įmonių 
dalininkais. Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse veikia įstatymas, draudžiąs vyriausy
bės nariui būti dalininku įmonės, kuri 
gauna iš vyriausybės vienus ar kitus už
sakymus. Naujasis JAV krašto apsaugos 
min. Vilsonas buvo dalininkas didžiulių 
įmonių, kurios atliko vyriausybės karinius 
užsakymus. Užimdamas ministerio postą 
Vilsonas turėjo parduoti 2,5 milijonų ver
tės akcijas, turėtas General-Motor įmo
nėse. Tik po to galėjo tapti krašto apsau
gos ministeriu.

Įsūnyto vaiko negali tėvai atsiimti. Karo 
metais nemaža vokiečių tėvų pasimetė su 
vaikais, kurių dar ir šiandien tebeieško. 
Jei tėvai suranda savo vaiką auginamą 
našlaičių prieglaudoje ar kurios šeimos 
priglaustą — jie gali atrastą vaiką atsi
imti. Tačiau jei vaikas jį auginančių būva 
įsūnytas (ar dukra įdukrinta) — tuo atve
ju atrastasis vaikas tėvams negrąžinamas. 
Įstatymas draudžia tatai daryti.

Ne ledas, bet namų savininkas kaltas... 
Žiemos metu pasitaiko, kad žmogaus, eida
mas gatve, paslįsta ir išsilaužia koją ar 
ranką. Vokietijoje veikia įstatymas, įparei- 
gojąs namų savininkus prižiūrėti ties jų 
namais esančius šaligatvius. Jei dėl nepa
kankamos šaligatvio priežiūros praeivis 
paslįs ir susižeis tarp 7 vai. ryto ir 11 vai. 
vakaro — namo savininkas privalo pa
dengti gydymo išlaidas. Gi jei paslydusis 
tiek susižeis, kad taps invalidu — namo 
savininkas privalo invalidu tapusiam mo
kėti pensiją.

10 000 vokiečių svetimomis pavardėmis. 
Vakarų Vokietijos saugumo organų ap
skaičiavimu Vokietijos vakaruose tebesis- 
lapsto, dažniausiai prisidengę kitomis pa
vardėmis, apie 15 000—10 000 buvusių na- 
cionalsocializmo veikėjų.

Geriau kalėjimas, negu sovietinis „ro
jus“. Šių metų pradžioje JAV nusteita 13 
komunistų, dariusių suokalbį įvykdyti per
versmą. Nubaustųjų bausmės siekia 3 me
tus kalėjimo. Tačiau teismas davė nuteis
tiems pasirinkti: kalėjimą Amerikoje, ar 
„laisvę“ sovietuose. Jei jie būtų sutikę 
vykti į Sovietų Sąjungą, būtų, vietoje ka
lėjimo, įsodinti laivan ir išvežti iš Ameri
kos. Tačiau nė vienas nuteistųjų nesutiko 
vykti Sovietų Sąjungon, o apsisprendė ge
riau bausmę atlikti Amerikos kalėjimuose.

Olandijoje, Belgijoje ir Anglijoje kilusių 
potvynių pasėkoje žuvo apie 1500 žmonių. 
Potvyniai padarė didžiulius nuostolius, 
ypač Olandijoje, apsemdami šeštadalį 
krašto teritorijos.

Vokiečiai belaisviai atstato Stalingradą, 
pareiškė iš sovietų grįžę belaisviai. Prie Sta
lingrado atstatymo dirbą per 4000 vo
kiečių.

Ligos keliauja kaip ir žmonės. JAV jau 
kuris laikas atsidėjusiai buvo studijuojama, 
norint nustatyti ligų, ypač epideminių, pli
timo centrus. Tyrimai parodė, jog jau nuo 
senovės ligos keliauja tais pačiais keliais, 
kaip ir žmonės. Didieji pasaulinio susisie
kimo keliai nuolat buvę ir epideminų ligų 
plėtimosi centrai. Ligos keliavusios ten, kur 
vyksta žmonių judėjimas. Tik drugys čia 
sudaro išimtį, atkeliaudamas be žmonių pa- 
gelbos. Pasirodo, kad vėjas dažnai iš malia- 
rinių pelkynų išnešioja drugio šukelėjus- 
museles į gana tolimas apylinkes ir tokiu 
budu sukelia ligą.

TREMČIAI 1953 metams gauta.
Mr. V. Poručiui/Svcdija: Tamstos prenu

merata TREMČIAI 1953 metams padengta.
Mr. A. Nagini, USA: siųstoji prenumera- 

‘ta gauta. TREMTIES prenumerata padeng
ta 1953 metams.

P. J. Rakauskui, Vokietijoje: Tamstos 
prenumerata TREMČIAI padengta visiems 
1953 metams.

P. St. Kundrotui, Vokietijoje: Tamsta 
teiraujiesi ar kuri leidykla Europoje nėra 
išleidusi 1953 metams kalendoriaus. Praė
jusių metų pabaigoje skelbėsi Londone iš
leisianti lietuvišką kalendorių leidykla
„Bendrija“ ir tasai kalendorius būsiąs pla
tinamas ir Vokietijoje. Šį TREMTIES nu
merį atiduodant spaustuvėn dar nebuvo 
žinių apie minėto kalendoriaus pasirody
mą. TREMTIS Tamstai pasiuntė Argenti
nos Lietuvių Balso išleistą ir redakcijai 
atsiųstą paminėti kalendorių 1953 metams.

Mr. A. Kinduriui, USA: siųstoji prenu
merata gauta. 1 dol. permoka panaudota 
laikraščio siuntimui neįstengiantiems jo 
užsisakyti.

atstovybės
Argentinoje:

Sr. L. KanČauskas
Calle Paso de Burgos 1783, 

Avellaneda. Buenos Aires.
Belgijoje:

Mr. Br. PoSkevičius
87 Rue Vertbols Montegnee, 
Lies— Liege

Brazilijoje:
Sr. St Jaseliūnas,

Av. Churchill S/1.110
Riode Janeiro, Brasil. 

Kanadoje:
Mr. Aug. Kuolas.

143 Claremont St.
Toronto, Ont.

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

8, N.Y., U8A.TIES Leidyklos leidinius:
1) Putino Mykolaičio žymųjį romaną 

„Altorių Šešėly“,
2) Igno Šeiniaus .,Kuprelį“,
3) Vytauto Alanto romaną „Pragaro 

Pošvaistės“.
4) R. Spalio novelės „Didžiosios Atgai

los“. Visos knygos yra įrištos drobėje.
Kiti talkininkai: TREMTIS tu

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