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Savomis temomis

Stalinui nuvirtus . . .
Daug užuojautų Kremlius susilaukė di

džiausiam šių laikų despotui, Stalinui, bai
gus savo dienas. Meldėsi Popiežius, ėjo te
legramos iš Amerikos, Kanados; anot mū
sų kaimynų latvių laikraščio: per paverg
tas ir kenčiančias Baltijos valstybes buvo 
ištiestas ir britų sukrakmolytas rankogalis 
pareikšti užuojautą nusibaigus despotui, 
užmirštant mirtis ir kančias milijonų ne
kaltų žmonių.

O žiūrėkit, praėjus šimtmečiams, koks 
nors istorikas, prisiklausęs ir prisiskaitęs 
įvairių knygų apie Stalino vykdytą despo
tizmą, ko gero susipažins su šito meto pa
saulinės taikos architektų Kremlių pasie
kusiomis užuojautos telegramomis ir su
abejos, ar tasai vyras buvęs toks blogas, 
jeigu jo mirtis sutikta su tokiu lietumi 
užuojautos telegramų ir apgailestavimų so
vietams netekus „didelio vyro“ (vietoje — 
žudiko).

. Iš kitos pusės tos užuojautos kaip tik 
parodo šių dienų politikos didesnį vertini
mą formos, negu turinio.

Laikraščiai Stalino mirti palydėjo įvai
riausiais, ir dažnai prieštaraujančiais, 
samprotavimais dėl galimumo sovietuose 
kilti vidaus sunkumams, kol Malenkovas, 
pirmuoju savo padėjėju pasitelkęs suėmi
mų ir trėmimų specialistą Beriją, nepra
bilo. Kiti pradėjo aiškinti, jog Malenkovas 
savo pirmose kalbose neiškoliojęs ameri
kiečių imperializmo epitetais ir tatai gal| 
reikšti jo norą (kol viduje įsitvirtins) ben
dradarbiauti su laisvuoju pasauliu. Gal tik 
amerikiečių ir britų lėktuvų pašovimai 
kiek prablaivė galvas, apsvaigusias lūkes
čiu, kur ir kada susitikti su naujuoju 
Kremliaus diktatoriumi naujoms dery
boms. Pasirodo, jog sovietams daug nerei
kia, kad dar pakankamai nesusikristaliza
vusiems vąkariečiams užmigdytų budrumą.

Stalino mirtis pagyvėjusiomis nuotaiko
mis buvo sutikta ir dalies tremtinių. Aiš
ku, gerai, kad vienu despotu mažiau. Ta
čiau jo mirtis tuo tarpu pavergtiesiems dar 
neduoda jokios vilties užuominų. Stalinas 
ir miręs savo sustingusia ranka atvėrė kal- 
jėjimų duris daugeliui asmenų, anapus ge
ležinės uždangos nepajėgusių išreikšti liū
desį, koki reiškė pasaulinės taikos archi
tektai, pradedarft Eisenhoweriu ir baigiant 
Churchilliu. Buvo eilė suėmimų rytų Vo
kietijoje; ncapsiriksim — jų galėjo būti ir 
kitur ir tik dėl to, kad išvargintas ir nua
lintas žmogus neprisivertė parodyti liūdėsi 
jo despotui nusibaigus.

Gi jei Stalino mirtį seks ieškojimas pro
gų su naujais Kremliaus valdovais „taikiu 
būdu“ įgyvendinti taiką — laukiančiųjų 
laisvės viltys turės dar daugiau mažėti. 
Kiekvienas prarastas laikas dirba paverg
tųjų nenaudai.

Patlkrintinas 
partinis svoris

Praėjusiame TREMTIES numeryje an
trame pusi, buvo kalbama apie tarptautinės 
teisės požvilgi į tautos brandumą valsty
biniam gyvenimui, primatą teikiant tautai.

Tautos organizuotumo bei pribrendimo 
valstybiniam gyvenimui samprata gali tu
rėti objektyviąją ir subjektyviąją pusę. 
Tačiau turi įtakos ar galios nustatant vie
nos ar kitos tautos pribrendimą valstybi
niam gyvenimui paprastai vadovaujasi 
remdamiesi objektyviaisiais duomenis, 
neskaitant negausių pasitaikiusių išimčių. 
Tatai daryti — vadovautis objektyviaisiais 
duomenis — skatina uždavinio rimtumas. 
Jei valstybiniam gyvenimui nepribrendu
siai ir neorganizuotai tautelei būtų kaimy
ninių valstybių pripažintos valstybinio 
tvarkymosi teisės, tai šitoks pripažinimas 
anksčiau ar vėliau pripažinusioms valsty
bėms gali kelti nemaža rūpesčių, nes vals
tybiniam gyvenimui nepriaugusi tauta ne
galės atlikti ne tik valstybinių uždavinių 
savo viduje, bet ir tarpvalstybinių įsipa
reigojimų, kuriais siejamos visos šių laikų 
valstybės.

Dėl to ypatingas dėmesys teikiamas tau
tos organizuotumui valstybiniam gyveni
mui. O tatai nustatoma vadovaujantis tau
tos organizaciniais duomenimis. Sis mastas 
taikomas tiek svarstant klausimą pripažin
ti de jure naujai pasiskelbusią tautą vals
tybe, tiek stebint senų valstybių tvarky
mąsi. De jure pripažinimas yra kiekvienos 
valstybės laisvo apsisprendimo reikalas. 
Viena valstybė naująjį partneri, įžengusį 
valstybių šeimon, tuojau pat pripažįsta 
lygiateisiu ir tuo pačiu užmezga diploma
tinius santykius, gi kitos valstybės kartais 
ir ilgesni laiką delsia. Tatai patyrė ir Lie
tuva, po I-jo Pasaulinio Karo pradėjusi 
valstybini gyvenimą.

Atrodytų keistokai, kad dar ir šiais lai-

Kaip ilgametis darbuotojas pieno ir že
mės ūkio srityse Nepriklausomojoj Lietu
voj, noriai pasinaudoju TREMTIES redak
toriaus pasiūlymu pasisakyti nuosavybės 
atstatymo klausimu Lietuvoj. Sutikdamas 
su visais Miglino argumentais, pareikštais 
dėl V. Rastenio straipsnio, norėčiau dar 
pastebėti: jog vyriausybė, kuri verstų dar 
kartą atsipirkti nuosavybes, vargiai turė
tų populiarumo ūkininkuose ir vargiai bū
tų jų remiama.

Toliau šia proga norėčiau pateikti dau
giau praktinių samprotavimų. Mano nuo
mone, pradžioje žemės bus daug daugiau, 
negu norinčių ją dirbti. Visi ūkininkai, pa
sidarę kolchozų biedniokais, valdžiai tega
lėtų už išsiperkamą žemę temokėti „natū
ra“, kas labai primintų bolševikines javų 
prievoles. Kad pradėti dirbti arba valdyti 
žemę, jau ir šiaip bus reikalingas šioks 
toks pradinis kapitalas. Bus nepaprastai 
jaučiama gyvo ir negyvo inventoriaus ir 
darbo jėgos stoka. Rasis daug niekam ne
priklausančių „niekeno žemių“ kaip žuvu
siųjų nuo bolševizmo, tremtinių, pabėgėlių 
ir žydų tautybės piliečių. Tų kategorijų 
ūkiai sudarys didžiulį plotą, kur| vyriausy
bė, atstatydama nuosavybes, turės paimti 
globon ir net naudojimui. Tos paskiros 
nuosavybės laikinai turėtų pereiti į Tau
tos Žemių ar kitų turtų Fondą, iš kurio 
grįžtantiems piliečiams būtų jų turėtos 
nuosavybės grąžinamos. Be abejo, dides
nius objektus, kaip buv. dvarų centrus, kol 
atsirastų'savininkai, tektų valdžiai pačiai 
valdyti, o mažesnius plotus nuomoti esan
tiems ūkininkams. Valdžios globa „niekeno 
žemėms“ turėtų trukti bent trejus metus, 
kad duoti galimybę visiems išblaškytiems 
anksčiau ar kiek vėlinta “sugrįžti tėvynėn. 
Po to termino įstatyminiu keliu visus ob
jektus, kurių savininkai ar jų įpėdiniai per 
trejus metus neatsiras, galutinai tektų per
imti Tautos (ar žemės) Turtų Fondo nuo
savybėn. Valstybė turėtų toliau su tokiomis 
žemėmis pasielgti vadovaudamasi tautos 
atstovų nutarimais. Ar neatsiras žmonių, 
kurie už ypatingus nuopelnus kovoje prieš 
bolševizmą turėtų būti aprūpinti žeme? Ar 
ne gerai būtų sukurti valstybinius ūkius, 
kurie, ypač pradžioje, pasidarytų žemės 
ūkio gamybos ir kultūros centrais? Kaip 
matome Vokietijoje, Lenkijoje ir net So
vietų Sąjungoje tokie žemės ūkio centrai 
labai padeda išspręsti miestų maitinimo 
klausimą. Kai dėl nuosavybės teisių ir že
mės plotų ribų įrodymo, tai nenugalimų 
sunkumų čia nenumatoma. Daug buv. sa
vininkų išsaugojo kokius nors nuosavybės 
dokumentus, be to, dar liks liudininkų pa
rodymai. Nereikia užmiršti, kad lietuviško 
kaimo vaizdas jau daug pakitėjo ir dar 
daugiau kitės. Daug kur yra sugriauti ir 
toliau griaunami viensėdžių trobesiai ir jų 
medžiaga sunaudojama kolchozų trobesių

Dar nuosavybės atstatymo kausimais 
laisvojoj Lietuvoj

statybai. ūkininkas, kurio sodyba sunai
kinta, per daug neprieštaraus gavęs žemės 
plotą kiek kitose ribose, arba net kitame 
kaime (? Red.). Tektų gerai pasvarstyti, ar 
viensėdijų atstatymas, ten, kur jos panai
kintos, būtų tikslingas? Ar kaimų skirsty
mas viensėdžiais buvo žemės ūkio pažangai 
pilnai pritaikintas?

Prisikėlusi Lietuva turės dėti milžiniškas 
pastangas kuo greičiau pradėti žemės ūkio 
elektrifikaciją, kad nebūtų nuo kitų žemės 
ūkio kraštų atsilikta dešimtmečiais.

Rašančiam šias eilutes 1944 metais pasi
braukus iš Lietuvos teko dirbti apie 5 metus 

žemės ūkio administravime prie Lenkijos 
prijungtose vokiečių srityse. Mano dėmesį 
ypatingai atkreipė naujai sudaryti 
vokiški kaimai iš išdalintų prasisko
linusių dvarų, kuriuos galima paga
dinti atskirų viensėdijų kaimais. Abipus 
gerai žvyruotos gatvės, apie 150—200 me
trų atstume sodeliuose ir gėlynuose pa
skendę gražūs namukai, už kurių ūkio tro
besiai. Kiekvienai tokiai sodybai prie tro
besių priskirta ne daugiau 2—3 ha žemės, 
o likusis plotas susideda iš kiek nuošaliau 
esančių dviejų (dėl rūšies siekiant teisingo 
paskirstymo) gabalų nuo 5—6 ha kiekvie
name. Namai ir ūkio trobesiai apšviesti 
elektra, su kurios srovės pagalba ūkininkas 
atlieka sunkiausius darbus. Pravesti van
dentiekiai.

Žinoma, dėl tokio žemės skirstymo gali 
rastis bandančių įrodyti, kad viensėdijose 
daug lengviau ir patogiau ūkininkauti.

Bet žvilgterkime, ką ūkininkams siūlo 
sujungtų viensėdžių sistema lietuviškose 
sąlygose: 1) nepaprastai palengvintų ir at
pigintų busimąją kaimų elektrifikaciją, 2) 
palengvintų organizavimą kaimo koopere- 
cijos, kaip tai: kooperatyVinių punktų stei
gimo, pieno suėmimo, nugriebimo, žemės 
ūkio produktų supirkimo, traktorių, ker- 
gimo, gaisrinių ir pagaliau taip reikalingos 
geros veterinarijos priežiūros ir jos vyk
dymo. Tokius kaimus jungia bendromis jė
gomis žvyruoti keliai, vietoje neįmanomų 
privažiavimo kelių prie kiekvienos atskiros 
sodybos, esančios viensėdijoje. Čia tenka 
prisiminti mūsų kelius nuošalesnių nuo 
vieškelio vietovių, kai pavasarį ir rudenį 
ne kurį metą neįmanomas buvo pristaty
mas pieno arba grietinės | pieninę. Neiš
brendamais keliais vargo žmonės ir arkliai!

Vaikams taip pat neprisieitų bristi per 
purvą ir sniegą mokyklon kai kuriose vie
tovėse net 5—6 kilometrus!

Tie būsimieji patogumai turėtų kalbėti 
patys už save ir šimteriopai konpensuotų 
sugaištą laiką dirbant nuošalesniame nuo 
sodybos lauke.

Dažnai man teko gėrėtis tokiais kaimais, 
svajojant, ar pamatysiu ką nors panašaus 
sugrįžęs Lietuvon!

Milžiniško darbo iš mūs pareikalaus 

kais, kada tiek daug kalbama apie kiek
vienos tautos laisvą apsisprendimą, esama 
besidominčių klausimais, ar viena bei kita 
tauta galinti būti pribrendusi valstybiniam 
gyvenimui. Tačiau tokio stebėjimo ir ati
tinkamo vertinimo neišvengia ir senos 
Valstybės. Tatai aiškiai rodo tiek spaudos, 
tiek vadovaujančių politikų pasisakymai 
vertinant, imkim pavyzdžių susidariusią 
naują vyriausybę, sakysim, Prancūzijoje. 
Atrodytų, jog Prancūzijos vyriausybė (ar 
kurio kito krašto) teturi uždavinį atlikti 
vyriausybinius uždavinius savo viduje, tai 
kodėl artimesni ir tolimesni kaimynai 
bando nustatinėti susidariusios vyriausy
bės stiprumą ar silpnumą, vadovaudamiesi 
vyriausybėn įeinančių partijų turimu svo
riu?

Atsakymo netektų toli ieškoti. Šiais lai
kais valstybės viena su kita turi įvairių 
reikalų, pradedant prekybiniais, baigiant 
politiniais. Jei kurios valstybės vyriausybė 
susilpnėja, tuo pačiu kyla pavojus tiek 
ūkiniams negalavimams, tiek valiutos kri
timui, kuris gali būti įvairių sutarčių už
sieniui netesėjimo priežastimi. Vyriausybė, 
neremiama gyventojų didžiumos, laikoma 
silpna ir į ją žiūrima su nepasitikėjimu.

Dar didesniu atsidėjimu paprastai stebi
mos tautos, siekiančios valstybinio gyveni
mo. Nebus apsirikta teigiant, kad jei ras
tųsi tauta, dėl kurios valstybinio gyveni
mo kovotų atskiros asmenybės, tačiau ku
rių pastangos nerastų atgarsio savo tau
toje, vargu ar būtų didesnio dėmesio tei
kiama tokioms pastangoms. Taip pat ne
pasitikėjimą gali kelti ir tautos savo vidu
je organizuotumas (esimas daugiau ar ma
žiau partijų bei politinių apsijungimų), 
tačiau vadovaujančiai didžiumai politinių 
junginių nesugebant sutartinai tikslo siek-

ti. Kiekvienas pakrikimas rodo stoką su
gebėjimo tautos didžiumai siekti to paties 
tikslo.

Ar mumyse esama pakrikimo? Savosios 
spaudos atsidėjęs stebėtojas, tiesiog neat- 
laidžiai tikinamas stoka visų jėgų apjun
gimo Lietuvos laisvinimo darbe, ilgainiui 
gali būti įtikintas iš tiesų tik pas mus 
esant tiekai negerovių, ko kitų tautų trem
tinių grupėse gal ir nėra. Tuo tarpu kitų 
tautų tremtinių lietuviai dažnais atvejais 
laikomi pavyzdžiu.

Kokį įspūdį gali daryti šitie tremtinių 
tarpsuvio varžymaisi svetimiesiems, ban
dantiems rasti svorį dedamose pastangose 
dėl savo kraštų laisvės?

Kiekvienas stebįs gali skirtingai vertinti 
tremtiniuose pasitaikančius nesutarimus, 
nuolatiniai lydimus nepasitenkinimo.

Prancūzas, kuone visą laiką namie bū
damas partinių varžytinių ugnyje, tatai ga
li palaikyti nustitebėjlmo nevertu reikalu.

Anglas tatai greičiausiai palaikys emi- 
granciniu reiškiniu, nes jis ne nuo šian
dien yra pas save glaudęs įvairius emi
grantus ir žino, kad šie žmonės, netekę po 
savo kojomis nuosavos žemės ir viską 
praradę, paprastai nepraranda vieno — 
nesugebėjimo sutartinai darbą dirbti...

Amerikietis, stebįs tremtinių siekimus ir 
tarpusavinius susirūpinimus, pirmiausiai 
ieškos parktinės išeities bei pateisinimo 
(toks faktas kai kurių mūsų veiksnių, ro
dos, patirtas iš amerikiečių, einančių svar
bias valstybines pareigas). Pirmiausia 
amerikietis susidomės, kokią visuomenės 
dal| gali atstovauti vyriausiame veiksny 
įsijungusios grupės. Ir ne tik paklaus, bet 
klausdamas apie tai turės duomenis, kad 
kartais nebūtų suklaidintas. Priėjęs Iš-

Naujoji Lietuva, bet tuo neturime baimin
tis. Grįš tie, kuriems darbas bus ne lik pra- » 
gyvenimo šaltinis, bet kartu ir tikslas!

Lieponis.

Tai lyg sovietinės 
tvarkos pateisinimas ...

Pasinaudodamas TREMTIES sutikimu 
noriu išsitarti dėl gana keistų V. Rastenio 
samprotavimų nuosavybės teisių atstatymo 
Lietuvoje klausimu. Pirmiausia atsimintina, 
kad dar niekeno Lietuvoje teisės į nekilno
jamą turtą nėra panaikintos, dėl to ir rū
pinimąsi jų atstatymu tektų laikyti nesu
sipratimu. Organizuotų pasaulinio mąsto 
plėšikų padarytų patvarkymų dar niekas 
iki šiol nepripažino teisėtais. Nuosavybės 
teisės tegali būti panaikintos tiktai atitin
kamu įstatymu. Suprantama, kad atsiku
riančios Lietuvos vyriausybė turės teisės 
leisti įstatymus, bet ji, ieškodama savo 
veiksmams atramos lietuviškoje visuome
nėje, vargu bau imsis nuosavybės teises pa
neigiančius įstatymus leisti. Tokio įstatymo 
išleidimas būtų lygus įteisinimui okupanto 
padarytų nusavinimų. Taip pat reikia ne
užmiršti, kad Lietuvos ūkininkai, tiek daug 
kentėję kolchozuose, Lietuvai išsilaisvinus, 
pirmieji iš jų veršis prie savo turėtų nuo
savybių. V. Rastenio išvadžiojimai, jog bū
sią sunku atrasti nuosavybių ribas, grei
čiausiai perdėti. Juk ir žemės ežes suarus 
dar kurj laiką bus įmanu jas atpažinti. Iš 
kitos gi pusės, ypač palikusieji Lietuvoje, 
kiekvienas ūkininkas, kad ir būdamas kol
choze, neišleidžia iš dėmesio savo buvusios 
nuosavybės ribų. Žinoma, jei okupacinė ne
laimė užsitęstų ilgesnį laiką, kelis dišimt- 
mečius ar ir daugiau, — tuo atveju nuosa
vybių nustatymo klausimas būtų sunkesnis.

Negrįžusių savininkų nuosavybės, aišku, 
turėtų pereiti valstybės žinion ir turėtų bū
ti atitinkamu būdu išdalintos žmonėms 
naudojimui.

Ta pačia proga nurėčiau atkreipti dėmes} 
į Dr. V. Manelio straipsni žemės ūkio dy
džio klausimais, tilpusi LIETUVOS 1 Nr. 
Manelis maųo, jog Atkuriant Lietuvą tektų 
tvarkyti ūkią dydžius žiūrint Seimų pajė
gumo, derinant prie numatomos mechani
zacijos ir mažinant socialini gyventojų ne
lygumą.

Ūkio dydį derinti prie šeimos pajėgumo, 
tai tas pat, ką ne batą pritaikyti prie kojos, 
bet koją prie bato .. Reikia neužmiršti, 
kad šeimos pajėgumas, t. y. jos sudėtis nė
ra pastovi, ji nuolat kinta. Gi socialinis 
klausimas žemės plotų smulkinimu nebus 
pašalintas. Būtina ieškoti kito kelio. Tačiau 
jau dabar svarstytinas klausimas, kokio 
dydžio ūkiai Lietuvos sąlygomis būtų nau
dingesni, t. y. našesni. Tačiau, po išgyveni
mų sunkioj okupacijoj, ar nebūtų tikslin- 

(Nukelta | 4 pusi.)

vados, jog apsijungusios grupės kadai at
stovavusios tokią ir tokią visuomenės di
džiumą, jis bus patenkintas ir nekreips 
didesnio dėmesio | nesiliaujančius pokal
bius negalavimo temomis, nes gerai žino, 
jog Amerikoje yra dvi vyraujančios parti
jos, o partijėlių, turinčių ir skambius var
dus ir gražiai pakalbančių, taip pat nes
tinga ...

Ieškotina atomazgos. Ką mūsų reikalu 
pasakytų kitatautis ir ką sako savi, yra 
dvi medalio pusės. Kai kitatautis (ameri
kiečių pavyzdys) gali tenkintis ieškodamas 
atramos krašte buvusių partijų svoryje, 
tai savųjų tarpe pasigirsta balsių pareiški
mų, kad buvusios partijos tremtiniškame 
gyvenime neturi pateisinimo, nieko neat
stovauja, nes susidarę nauji sąjūdžiai, 
naujos organizacijos gimusios.

Nuolatinis ir nesiliaujančiai besikarto
jąs nepasitenkinimas, nesvarbu iš kurios 
pusės jis bebūtų reiškiamas, savaime su
prantama, kad tremtiniškame buvime ne
palieka be tam tikrų nuosėdų. Tektų ban
dyti ieškoti kelių, vedančių visuotinon dar
nom Tačiau ar tokius kelius būtų galima 
surasti? Apie tai tektų labai stipriai pa
galvoti.

O gal į vadovaujančius Lietuvos laisvi
nimo darbui veiksnius įjungti esama padė
timi nepasitenkinimą ir susirūpinimą reiš
kiančius ir reikalas lengvai ir greit bus 
sutvarkytas? Atsižvelgiant į sugebėjimą 
naujiems sąjūdžiams bei sambūriams mū
sų visuomenėje nelauktai atsirasti, vargu 
bau visuotinos „taikos“ būtų pasiekta vi
siems dabar veikiantiems sąjūdžiams, par
tijoms ir partijėlėms įsijungus | vadina
muosius vadovaujančius veiksnius. Niekas

VEIKLA
Egzilinės vyriausybės 

klausiniu
Redakcijos pastaba; šį kartą šioje 
skiltyje bus pateikta informacijų ne 
tiesioginiai liečiančių veiklą, bet 
daugiau kalbančių mūsų' veiksnių 
temomis. Red.

Šių metų pradžioje estų politikų grupė 
nelauktai ir netikėtai Norvegijoje sudarė 
estų egzilinę vyriausybę. Vyriausybę su
dariusieji gyvena Svendijoje, bet kadangi 
švedams nesimpatiškos egzilinės vyriau
sybes, tad estų politikai turėjo pervažiuoti 
Norvegijon ir ten pasiskelbti estų vyriau
sybe. Tuo tarpu estų egzilinės vyriausybės 
nepripažįsta nė viena vyriausybė ir nėra 
duomenų, kad artimesniu laiku būtų pri
pažinta. Būdinga, kad ir pačių estų pabėgė
lių visa eilė politinių organizacijų nepri
pažįsta sudarytosios egzilinės vyriausybės ir 
jos susidarymo proga nė vienas tremtyje 
esąs estų lankraštis nepaskelbė kalbamos 
vyriausybės sudarymo ištiso akto, dažniau
siai pasitenkindami arba kukliomis žinu
tėmis arba visai nutylėdami. Eilėje estų 
politikų vyrauja būgštavimas, kad pagre
čiui nebūtų sudaryta dar viena estų egzi- 
linė vyriausybė. Nežiūrint estuose vyrau
jančių gana skirtingų pažiūrų savo egzi
linės vyriausybės klausimu, pats estų eg
zilinės vyriausybės sudarymo faktas pa
akino kai kuriuos mūsų laikraščius pa
teikti straipsnių, ar iš tiesų ne metas būtų 
ir lietuviams sudaryti egzilinę vyriausybę? 
„Darbininkas“ ypač palaiko vyriausybini 
klausimą. „Dirva“ pateikė du straips
nius, pasisakydama prieš egzilinės vyriau
sybės sudarymo tikslingumą šiuo metu, ta
čiau pripažįsta, jog būtų metas jau dabar 
pasvarstyti, kas būtent turėtų sudaryti vy
riausybę atitinkamam momentui atėjus.

Atrodo, kad tokie svarstymai iš viso yra 
ne tiek išraiška sustfūpiMmo lietuviškai
siais reikalais, kiek vyriausybnį klausimą 
pamėgusiųjų noras jau dabar bandyti 
užimti ministerių kėdes ... Pirmiausia, ir 
tatai yra daugiau negu tikra, kad esamos po
litinės konjunktūros sąlygomis niekas to
kios egzilinės vyriausybės nepripažintų, tuo 
pačiu tarptautinės politikos požiūriu ji te
būtų emigrantinės ligos paraiška. Atsimin
tina, kad, pavz amerikiečiai ypač nėra 
linkę pasisakyti už egzilines vyriausybes. 
Jie geriau palaiko visuomeninius junginius, 
negu egzilines vyriausybes. Buvusio karo 
metas rodo, kad amerikiečiai, išlaisvindami 
tiek Italiją, tiek kitas valstybes, joms ne
atvežė egzilinių vyriausybių. Jei kada grį
šim Lietuvon, vargu kad amerikiečiai reikš 
simpatijų kokiai nors Lietuvos egzilinei 
vyrausybei, sudarytai svetur, grįžtančiai iš- 
laisvintan kraštan užimti valdžios funk
cijų. Daugiau tikėtina, kad tokiu atveju 
būtu duodama vyriausybės išsirinkimo ir 
jos sudarymo klausimu pasisakyti pačiai 
tautai savo namuose. Tik ypatingas ame
rikiečių užsienio politikoje posūkis galėtų 
šitą pažiūrą pakeisti.

Vyriausybinės minties kėlėjai turėtų pa
svarstyti, kokį (spūdį krašte padarytų šiuo 
metu paskelbimas egzilinės vyriausybės ir 
kokios gali būti pasėkos. Taip pat atsimin
tina, kad egzilinės vyriausybės sudarymas 
akcijos laisvinimo darbe ne tik kad nesti
printų, bet silpnintų. Juo daugiau bus veiks
nių, tuo didesnis jų tarpe bus nesusikalba- 
mumas, varžymasis dėl pirmavimo, užmirš
tant pat| svarbiausią uždavinį — Lietuvos 
laisvinimo akciją. Jau dabartiniai veiksniai 
gali būti akivaizdžiausiu nesukalbanumo 
tarpusavyje pavyzdžiu. VLIKas. Lietuvos 
Laisvės Komitetas, ALTas, Lietuvos Diplo
matija. Visų einama atskirai, tarpusavio 
damos nėra tik dėl to, kad vyksta varžybos, 
kuris vadovaujantis veiksnys. Atsiradus 
egzilinei vyriausybei, tos varžybos nesu
mažėtų, kaip jos nesumažėjo estams suda
rius egzilinę vyriausybę.

neužtikrins, kad po pusmečio, ar ir jo ne
laukus, gali staiga išdygti nauja partija ir 
vėl pradėti kalbėti dabar įprastomis ir jau 
atsibosiančiomis temomis.

Bene būtų tikslingiausia pasvarstyti bal
savimo reikalą. Suprantama, kad prie mū
sų išsisklaidymo tat ne nebūtų lengva pa
daryti. Tačiau nereikštų, kad negalima. 
Antai latviai savo vyriausiąjį komitetą su
darė pravesdami balsavimus visose šalyse, 
kur tik yra latvių tremtinių. Svarbiausia, 
kad pravesti balsavimai parodytų esamą 
padėt}, nustatytų partijų buvimą ar jų vi
sišką išnykimą, taip pat parodytų naujų 
susitelkimų, ypač ištvermingai kalbančių 
kitų negalavimų temomis, tiek <ikrąj| 
svorj, tiek atramą lietuviškoje visuomenė
je. Kol balsavimo keliu tatai nebus pa
daryta, tęl valia kiekvienam apie save ir 
apie kitus manyti taip, kaip jam atrodo, 
arba kaip jam yra patof’ u.

S. M.
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Vytautas Alante® nustato išdidžiai 
T remty j e sausio 19-tą savo atsakyme 
mane „Diskusijų nemėgstu ir diskutuoju 
Wk reikalo verčiamas“. Man gi diskusijos 
patinka. Juk tai, nuoširdžiai jieškant tei
sybės, geriausias kelias ją pasiekti. Tik 
diktatoriai įsako, nes jiems ne tiek kas ki
ta, o daugiausiai asmens reikalas rūpi.

p Panašiai galvojančių kaip Alantas yra ir 
daugiau, todėl ir negalima nutylėti tokio 
didelio klausimo kaip priemonės mūsų tau
tai išlaikyti ir jos laisvei atgauti plačiau 
nepanagrinėjus.

Alanto „Kitų tautų pavyzdžiai lietuviš
kam reikalui nėra jokie pavyzdžiai“, tai 
sena dainelė. Tą gaidą traukė caro laikų 
pusai šovinistai, antivakariečiai. Jie keikė 
/iet geležinkeli ir telegrafą, kaip rusų rei
kalui svetimus ir kenksmingus padarus, iš 
viso Petro Didžiojo „iškirstąjį langą Euro
pon“.

Lietuvių tautai pakenkė praeityje dau
giausiai tai, kad per ilgai per daug ramiai 
sėdėta užsidarius giriose. Nepasirūpinta 
net savu raštu, nepagalvota apje tolimesnė 
ateitį, nepasidairyta kaip reikia kas dedasi 
toliau pasaulyje. Pagaliau, kai iš idilijos ne 
dėl savo kaltės pabudus ir buvo išvystyta 
pašėlusi energija, reikėjo greitomis skolin
tis kitų tautų vienoki ir kitokį civilizacijos 
pabūklai. Ne lenkų kalba nulietuvino mū
sų diduomenę, o lenkų toliau iš Vakarų 
anksčiau perimta kultūra drauge su krikš
čionybe. Pačioj Lenkijoj Vytauto Dydžlojo 
ir Jogailos laikais kultūros ir rašto rei
kalams buvo naudotasi lotynų kalba. x Ji 
vėliau palaipsniui užleido vietą prancūzų 
kalbai ir prancūzų „tonui“. Bet reikia įsi
dėmėti viena: mūsų diduomenės ir lenkiš
kai šnekant ir toliau save skaityta lietu
viais ir ilgai labai atkakliai ginta Lietu
vos žemių ir Lietuvos valstybės reikalas.

Iš viso šių dienų prasme ir forma tauti
nės sąvokos viduramžiais nejausta ir ne
pažinta. Karai tarp valstybių, kombinuotai 
geografinių ir stiprių asmenybių padarų,# 
kildavo paprastai iš noro pasiplėšti, prisi
grobti, ar už seną skriaudą atsilyginti. Jlė 
vėliau įgavo kilnesnę, ideloginę prasmę, 
eita dažnai kariauti net labai toli, au kar
du ir kryžium rankoje, bet ir su plėšiko 
maišu už nugaros. Visdėlto ir nugalėtojas 
kartais suklupdavo, susidūręs su aukštesne 
kultūra. Klasinis pavyzdys tai Romos im
perija ir užkariautoji Graikija.

Jotvingiai ir prūsai dingo ne kalbų, o ci
vilizacijų kovoje. Per ilgai miške užsitupė
jo, nebuvo nei organizaciniai, nei tekniš- 
kai, nei ideologiniai gyvybiniams tauto® 
uždaviniams pasiruošę. Kalba kaip tauti
nis požymis pradėjo įgauti vertės renesan
so lankais, pirma Italijoj, paskum Prancū
zijoj ir Ispanijoj, pagaliau Vokietijoj. Ro
mantizmas iškėlė kalbą drauge su etno
grafiniu folkloru iki tų aukštybių, kuriose 

daugiausiai dėka grožinės literatūros ir 
poezijos, daug kur ir šiandien tvirtai lai
kosi. Bet jau pradedama vis plačiau visai 
teisingai įsitikinti, kad kalba, nors ir labai 
svarbus, tai tik vienas tautos būtybės kom
ponentų ir ramsčių. Tautai kad gyventi ir 
klestėti reikia be tęįfsavos žemės, laisvės, 
savos ideologijos ir materialių išteklių.

Būtinai norėdamas grąžinti lietuvių tau
tą atgal izoliuotan miškan ir saulės ir ug
nies tikybon, Alantas vis dėlto nieko ne
turėtų prieš žydų tautos pavyzdį: „Būkime 
žydai tautinio atsparumo atžvilgiu, ir 
mums čia nereikės kalbėti apie lietuvybės 
išnykimo pavojus“. O kas gi sudaro žydų 
atsparumo pagrindą? Sava labai sena, se
niai didelio grožio raštais fiksuota, tiky-

Vienasparnė priemonė
binį pokylį įgijusi kultūra. Nepaprasta 
meilė gimtai žemei ir savo tauto* artimui. 
Dideli* paslankumas pasinaudoti kitų tau
tų dvaiirtiais ir materialiai* laimėjimais, 
jei tik jie kuo prisideda prie individuali
nio ar tautinio įturtinimo. Žydui ne sveti
ma būti ir kosmopolitu ir sionistu tuo pat 
metu. •

Skaitytojai tur būt prisimena, kad mano 
straipsnio Tremtyje „Nejau kalba — 
tai tauta?" pagrindinė mintis buvo Ši: rei
kia skirti lietuvių padėtį baisioj barbaro 
vergijoj ir laisvam kultūringam pasaulyje. 
Čia, šiapus geležinės uždangos mums gy
venant, mūsų vyriausiuoju, viską dominuo
jančiu uždaviniu turėtų būti šaukti nenu- 
rimstant visam pasauliui, ką bolševikai su 
Lietuva daro, šauktis visomis išgalėmis 
mums galinčių ir turinčių padėti efektin
gos pagelbos. Ties šita, mano įsitikinimu, 
laisvėn išsigelbėjusių lietuvių kardinaline 
ir Šventa pareiga Alantas neskaito reika
linga apsistoti. Jis ironiškai sušypso: „Mes 
lietuviai būtinai norime būti kosmopolitai 
ir savo reikalą tempiame į tarptautinę 
areną“. Na, tai ir jau! Niekados nesitikė
jau kai ką panašaus išgirsti iš lietuvio pa
trioto ir inteligento. Vadinas, išsigelbėję tu- 
pėkim sau ramiai, išskyrus pasišnekučia
vimus ir barnes tarp savęs, lietuviška tra
dicija valgykim dešreles su kopūstais, tegul 
mūsų tautą Lietuvoje bolševikai tylomis 
baigia pasmaugti. Ko jie ir siekia. Žydų 
stiprybė yra ta, kad paliesk juos tik kuo! 
Tuoj visas pasaulis nuaidės apkaltinimu 
antisemitizme ir dar Dievas žino kuo. Net 
pakritikuoti žydus baugu. Nėr ko stebėtis, 
kad visi, kas gali, vengia žydus pakibinti, 
visi su jais ič smulkmenose skaitosi. Ki
tais žodžiais, „ujėmU“ žydu visai nebloga

Lietuvybės ir savosios kalbos klausimu gyvenant svetur
Žemiau pateikiamos pagrindinės min

ty* Vieno TREMTIES Bičiulio pasisaky
mo lietuvių kalbos išlaikymo klausi
mais, aplenkiant straipsnio pradžią, ku
rioje straipsnio autorius žvilgteri į 
TREMTYJE šiuo klausimu pasirodžiu
sius Igno Šeiniaus, Vytauto Alanto ir 
Iž. Sragausko samprotavimus, daryda
mas išvadą, jog būtina ieškoti konkre
čių lietuvybės išlaikymo priemonių. 
Straipsnio autorius siūlo:

„Iš savo pusės lietuvybės ir lietuvių, 
kalbos išsaugojimui gyvenant svetur siū
lau imtis šių priemonių:

1) Įsteigti JAV instituciją, kuri laikui 
bėgant taptų lietuvių kalbos neakivaizdaus 
dėtymo institutu arba tiesiog Lietuvių 
Kalbos Institutu, kuris apimtų ne tik 
Ameriką, bet ir visas šalis, kuriose gy
venama lietuvių ir pasiektų ir tolimiausioj 
užukertėj įsikūrusį mūsų tautietį. Kad šis 
darbas būtų sėkmingas, pirmiausia tektų 
tam reikalui sudaryti atskirą fondą, saky
sim prie BALFo. Tokio fondo reikalu tu
rėtų pasisakyti VLIKo, ALTo, BALFo pir
mininkai ar jų vadovybės. Radus tokio 
instituto steigimą priimtinu, skelbti spau
doje ir per Amerikos Balso programas. 
Lietuvių kalbos instituto išlaikymui tektų 
kiekvienam lietuviui į metus apsidėti pas

rašo ignas J. Šeinius

būti. Kai ir su mumis stevimieji daugiau 
skaitysis, gerbs mus, kai mūsų vertė 
svetimųjų akyse pakils, nebėgs taip leng
vai Ir greitai lietuvis iš lietuvybės.

Kiekviena kova reikalauja aukų. Nieko 
neveiksi, nieko nenustosi. Ar nustosi vis
ko. Vystant užsieniuose plačią akciją Lie
tuvai, jieškant simpatijų ir paramos savo 
kraštui, santykiaujant ir bendraujant su sve
timšaliais gali, žinoma, ne vienas, nemažai 
dingti. Bet vadinti yankiu ar; ispanu tą, 
kas su jais santykius .palaiko, ar ilgai ir 
per arti palaikė ir savo kalbą apmiršo, tai 
jau iš tiesų neapsakomai lengvabūdiška. 
Tuo būdu patys mažinam lietuvių skaičių, 
šiurkštumu ir netolcrantingumu savuosius 
nuo savęs atstumiam, per pigiai svetimie
siems atiduodam. Tokia neprotinga laiky
sena 'silpninant savo istorines ir tikra, pil
na prasme etnografines teises į Vilniaus 
kraštą ir Mažąją Lietuvą.

Vilniaus krašto dvarininkai, lietuviškai 
nemoką inteligentai ir šiaip Vilniaus mies
to ir kaimo gyventojai su pasididžiavimu 
vadino save 1 i t v i n a i s, lietuviais. Tam 
daug kuo buvo įrodymu ir žymiausias Vil
niaus kalba, 1; 'ku vardu dienraštis 
„Kurjer Litewski“. Mes patys daug ką Vil
niaus krašto gyventojų siaurai, vien kal
biškai suprastu lietuviškumu padarėm len
kais. Mat pasiekėm Varšuvos ir Krokuvos 
endekais,’ kurie vien dėl katalikybės mus 
taip pat lenkais vadino.

Vilniaus krašte, atsakant į endekų de
magogiją ir muštynes bažnyčiose, buvo 
daug laimėta, be kitų kultūrinių priemo
nių, kunigų Gimžausko, Lukšos, Kuktos, 

toviu vieno dolerio mokesčiu (arba atitin
kamai kita valiuta).

2) Imantis Lietuvių Kalbos Instituto or
ganizavimo, tektų per PLB skyrius pra
vesti plataus masto akciją, specialiai šau
kiant šitam reikalui apsvarstyti susirinki
mus ir priimtus nutarimus skelbti spaudo
je.

3) „Amerikos Balso“ lietuviškų trans
liacijų metu įvesti kas savaitę bent du 
kartu lietuvių kalbos pamokas, trunkančias 
10—15 minučių. Tokios pamokos kartą ga
lėtų būti vedamos angliškai, kitą kartą 
lietuviškai. Taip būtų sudarytos sąlygos 
pagilinti anglų kalbos mokėjimą tiems, ku
rie užmiršo, Ir ypač tiems, kuriems būtų 
naudinga anglų kalbos pramokti Manau, 
kad tokiomis pamokomis domėtųsi ir Lie
tuvoje palikusieji, ypač esą krašto lais
vės sargyboje. Tokios pamokos, bent kar
tą savaitėje, daugelį daugiau domintų, ne
gu nuoboduliu tapęs aiškinimas bolševi
kinių nedorybių, kurias krašte palikusieji 
patiria kasdien.

4) Vargo Mokyklos namuose. Nemaža lie
tuvaičių yra ištekėjusių už svetimtaučių, 
arba lietuvių, vedusių kitatautes. Siekiant 
lietuvių kalbos, o tuo pačiu ir tautybės ap
saugos, dėti visas galimas pastangas, šia 
linkme pravedant atitinkamą akciją, kad 
tiek lietuvaitė, ištekėjusi už kitataučio, 
tiek lietuvis, vedęs kitatautę, savo šeimoje 

Stakelės, Petrulio, Tumo Ir kitų dideliu 
taktu ir įtikinimo šiluma. Ta pat linija ėjo 
visa eilė inteligentų ir dvarininkai Pabe- 
reckas, Dabužinska* (užginto lietuviško 
rašto platinimo organizatoriai), Malinaus
kai, Dovaina-SilvestraviČIua ir nemažai ki
tų. * Bet Vilniaus krašto ir jo gyventojų 
nepažįstančių, buvo vėliau netaktu daug ir 
pagadinta. Mums *1920 metais atgavus Vil
nių ir ten mūsų kariuomenei įžengus, at- 
sišaukhnai į gyventojus buvo gatvėse iš
klijuoti lietuvių, gudų ir žydų kalbomis. 
Lenkiškai ne. Su gatvių pavadinimais pa
sielgta lygiai tai pat. Tuo neapgalvatu 
užgaulingu gestu buvo tik pasitarnauta 
besiruošiantiems Pilsudskiui su Zeligovs- 
kių ir unljonizmo šalininkams. Nuo to lai
ko tikrai tik retas kas save litvinu vadi
no. Spalį 1939 metais tas pat netaktas bu
vo ruoštasi pakartoti, bet laiku prisiminta 
1920 metų efektas.

O ar labai smagu dabar Amerikoje at- 
siradusiems lietuviams prisiminti, kaip 
nepriklausomybės laikais daug keno Lie
tuvoje buvo žiūrima į Amerikos lietuvius? 
Taktas ir netaktas nesensta, kad Alantas 
ir kažin kaip kalendoriaus stvarstytus.

Būdamas senos lietuvių tikybos apaštalu, 
Alantas turėtų prisiminti, kad ji buvo po- 
liteistinės galvojimo sistemos. Mozės ir Jė
zaus tikyba įvedė Lietuvon, kaip ir kitur, 
vieną monistinį Dievą. Įsigalėjęs monizmas 
šukė net ir vėlesniais laikais galvas ir to
kiems „blaiviems“ filosofams kaip Hėgelis 

dr Marxas. Lietuvių tikybos, kaip ir seno
vės egiptėnų ir graikų, stovėta daug arčiau 
visatos tikrovės. Paukščiai neskrenda vie
nu sparnu, ir skrenda ne tik sparnais, lapė 
ir žmogus neina viena koja, ir vaikščioja 

tampa Vargo Mokyklos namuose mokyto
jai. Tik šiuo keliu einant butų apsaugota 
nuo nutautimo daug savų tautiečių.

Tektų pasižvalgyti ir daugiau konkrečių 
priemonių* lietuvybės ir lietuvių kalbos 
apsaugai gyvenant svečiose šalyse.

A. 2. Žėrutis. 

TREMTIES pastaba: Taip, bene prieš 
trejetą metų Amerikoje buvo dedamo® in
dividualios pastangos bandyti teikti ne
akivaizdžias (už akių) lietuvių kalbos pa
mokas. Deja, tos gražios pastangos greit 
atsitrenkė į tremtiniškos bei emigranti
nės, mūsų .visuomenės abuojumą. Įvairiose 
šalyse steigiami Lituanistikos Institutai su' 
plačia, gražia ir dėmesio verta programa. 
Taip pat deja: — dažnai lituanistinio po
būdžio parengimai, kaip tenka matyti 
spaudoje, turi vykti apytuštėse salėse. 
TREMTIS, pritardama kiekvienam užmany
mui gyvybiniais lietuvybės išlaikymo klau
simais, vis dėlto mano, jog reikėtų pir
miausia asketiškų ir neatlaidžių pastangų 
pajėgti bent didžiąją emigrantinės visuo
menės dalį išjudinti iš pasyvumo ir ją nu
teikti aktyvumui. Sitam darbui būtini 
apaštalai, kaip pirmaisiais krikščionybės 
amžiais. Ir jei ką galima šita linkme pa
daryti, tai tik, kaip pateikto str. autorius 
siūlo, organizaciniu keliu. Red.

ne tik vienomis kojomis. Kiekvienas reiš
kinys, kiekvienas daiktas remiasi ir veikia 
sudėtingu, net labai sudėtingu pagrindu. 
Monistiniu suprastinimu, visko suvedimu 
iki vienos priežasties, žmonių norėta tik 
palengvinti sau galvojimo ir pažinimo 
darbas.

Į pabaigą Alantas prisipažįsta, kad jis 
nesiūlo priemonių lietuvybei gelbėti. Jis 
tik šaukia, kad štai pavojus. Tai taip pat 
patogus problemos suprastinimas. Krykš
taudamas apie kitų kavinlnę strategiją ar
ba kabinetinį planavimą, jis pats patogiai 
išsitiesia saliūne. Kitiems palikdamas gal
vojimą ir darbą. Bet jam nepatinka, jei 
kas bando problemos praktišką sprendi
mą. Kaip Lietuvių Romos katalikų fede
racija Amerikoje, ar neblogai redaguoja
mas ir gražiai lietuvių ir anglų kalba lei
džiamas mėnesinis laikraštis Lietuvių Die
nos. Įsitikinę, kad kitos, suprastintos prie
monės, kaip kitas kalbas vartojančių lietu
vių pravardžiavimas, prie nieko pozityvaus 
nepriveda, Lietuvių katalikų federacijos ir 
Lietuvių dienų vyrai matyt nusistatė pa
bandyti naujas, daugiau psikologiniai mo
tyvuotas priemones. Koks bus rezultatas, 
šiandien galutinai spręsti būtų per anksti. 
Bet męn atrodo, kad pasirinktas kelia® 
veda teisinga kryptimi, duoda vilties. Lie
tuvių Dienos nedaro skirtumo tarp lietu
viškai ir angliškai kalbančių lietuvių, o į 
abi puses prabyli lygiai šiltai ir patrauk
liai. Kas be to svarbu: tokį laikraštį kaip 
Lietuvių Dienos galima be sarmatos paro
dyti ir svetimšaliui. O jis-gaus ne tik ko 
pasižiūrėti, o ir pasiskaityti.

Ne „kosmopolitizme“ glūdi lietuvybei 
didžiausias pavojus, o vienokioj ar kito
kioj izoliacijoj. IGNAS. J.-ŠEINTUS.

Akimoju
* Vasario 16 proga Lietuvos klausimu 

kalbėjo JAV senato posėdyje 8 senatoriai, 
o kongrese Lietuvą priminė 19 atstovų 
(kongreso narių) * Korėjoje žuvo Amerikos 
lietuvis Mykolas Matonis, kurio brolis te
bedalyvauja Korėjos kovose * 1940 metais 
Sovietams okupavus Lietuvą, švedai Mas
kvai atidavė už 8,5 mil. litų Lietuvos aukso 
* Kolumbijoje gyvenantiems lietuviams 
dantų gydytojams leista verstis praktika be 
papildomųjų egzaminų * Akciniais pagrin
dais lietuvių Londone įgytų namų apyvarta 
praėjusiais metais siekė 12 000 svarų * 1921 
metais birželio mėnesį Londono lietuviai 
buvo suruošę pirmąją viešą eiseną, kurioje 
dalyvavo per 500 asmenų, reikalaudami 
Lietuvą pripažinti de jure * Melbourne, 
Australijoje, veikia trys sekmadieninės lie
tuvių vaikams mokyklos * Lietuvos Sava
norių Kūrėjų Sąjunga Lietuvoje turėjo 
11 000 narių — Lietuvos nepriklausomybės 
kovos dalyvių, kurių dalis šiuo metu išskli
dusi įvairiose šalyse: Pietų Amerikos val
stybėse, Kanadoje, Anglijoje, Australijoje, 
Naujojoj Zelandijoj, USA ii Vokietijo
je * Lietuvis Lionginas Pečiūra Amerikoje 
išrado naują plastinę medžiagą, kurią For
do fabrikai pradeda naudoti automobilių 
gamybai * BALF pasiryžęs šiais metais šal
pai sutelkti 367 700 dolerių * Prieš 50 metų 
Piladelpijoje, USA, įsisteigusios lietuvių fi
nansinės įstaigos (Liberty Federal Savings 
and Loan Ass.) turtasi šiandien siekia 12 mi
lijonų dolerių * Šiuo metu Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse įvairiuose universitetuose 
studijuoja arti 400 lietuvių studentų: di
džiausias procentas studijuojančių inžineri- 
riją bei mechaniką. * Statistikos duomenis 
šiuo metu JAV gyvena 147 765 lietuviai, 
gimę Lietuvoje. »

< Dr. V. KUDIRKA © <

VIRŠININKAI

Pusiaukelėje viršininkas pabudo, ir nežinia, kas 
atėjo į galvą, kad paklausė:

— Kaip tamstai rodos, ar aš imu, ar ne?
— Man rodosi, kad ne, — atsakė vaikinas.

Zydpilę, žydiškiausią ir per tai nevaliausią miestelį. Ra- Burmistras rodo jam sąrašus, aiškindamas:
do, žinoma, daug medžiagos protokolams ir gąsdinimams — Turime teisę rinkt šiandieną gubernatoriaus ir
teismu. Žydai iš tikrųjų nusiminė, pamatę, kad reiks jūsų, ponas viršininke, leidimu.
užmokėt tiek daug pinigų, bet. gerai pažindami savo vir- —- Da ... — sukeikė Kruglodurovas, prikergęs „va-
šininką, žinojo, kaip išsisukt. Užuot mokėję skyrium po šu mat“ ir apsisukęs.nuėjo pas kunigą.
25 rublius teismo sprendimu, jie sudėjo po keletą tik Netrukus vėl sugrįžo ir prakalbėjo į susirinkusią mi- 
rublių be teismo ir įkišo juos į visa imančias viršininko nią:
rankas. Tas, gavęs 60 rublių, suplėšė visus protokolus — Bičiuliai! Ką viešpats ciesorius yra paliepęs, tai

Anksti rytą važiuoja vėl į Zydpilę patirt, kas įdėjo pat Naupilės. ir leido žydams toliau gėrėtis savo proza. reikia daryt, — tarė traukdamas su atida aukštyn nu-
sūrį, kas tori reikalą, ar negalima bus uždirbt. Jo pa- Tikrai nebuvo žymu, kad Vakkanalijus Vziatkovičius Prireikė Kruglodurovui vėl pinigų, nes rugsėjo 5 d. smukusias kelnes. — Aš jūsų viršininkas, ciesoriaus vie- 
stangos pasibaigė tik tuo, kad Vakkanalijus Vziatkovi- turėtų pinigų. Nors dabar žydeliai duodavo mažiau vį] atsibaldė į Zydpilę sanitarinės revizijos daryt. Tą tininkas, klausykite tiktai manęs! Jūs turite valsčiaus
čius pasigėrė ir miegodamas išvažiavo namo. Su juo sy- aukų, nekaip iš pradžių, kartais po keletą tik rublelių, dieną Zydpilės parapijonys rinko bažnyčios komiteto vyresnybę, turite burmistrus... Jūs tų pašalinių vyteš
kiu važiavo iš Zydpilės vienas gerai pažįstamas vaikinas, bet iš kitų šaltinių eidavo nuolat pinigai Galėjo užtekt narius ir buvo apstoję klebonijos prieangį, o burmistras, nybių neklausykite! Ar mokate kas maskoliškai?

jam jų net puikiam gyvenimui. Tačiau Kruglodurovas ne atsisėdęs už stalelio tame pat prieangyje, turėjo sąrašus Atsirado vienas toks.
pėr puikiai gyveno ir dar, įsiskolijęs iš Prūsų pusės pre- |r traukė į juos tinkančių nariais būti parapijonų pa- — Na, tai versk! — liepė viršininkas.
kijui už visokius daiktus kelis šimtus rublių, neturėjo iš vardes. — Tai jis sako, — pradėjo vertikas, —- kad jis mūsų
ko atiduot skolos. Pats liovėsi vaikščiojęs į Prūsų pusę. gtaj atjOja raitas Vakkanalijus Vziatkovičius. iš pra- bičiulis; paskui sako, kad ką ciesorius liepia, tai reikia

z i tr i j i a bijodamas susitikt su anuo prekiju, o kada prekijas ^žių įjnginC( paskui sudilgino arkliui pašones ir, šuoliu pildyt ir nieko nedaryt prieš valdžią; dar sako, kad mes 
a , a mu. susu o rug o urovas. j g nore pradėjo vaikščiot pas jį. įsakė neleist jo į šią pusę, nes prijojęs prie susirinkusios minios, staiga sustabdė arklį nieko neklausytume.

damas pasigirt, ką jis galįs. jis kurstąs žmones cmlgruot. Bet skolos neužmokėjo: ir suriko; __ O pagaliau ... spiaut į visa tai! — tarė Vakkana-
Imu! Tik nemanyk, tamsta, kad mažai. mėlavO. neužteko. — Įęas |aj? Atkeliavo apskrities viršininkas, o nieko lijus Vziatkovičius, išklausęs savo žodžių vertimo ir

— Ne, aš imu šimtą, du šimtu ... Su mažiau neprisi- Netrukus atsivėrė naujas uždarbio šaltinis: ištiko nėra valdyboje! * eidamas pas kunigą. Negalėjo vienok ilgai nurimt ir sk
leidžiu ... cholera. Kitiems baimė, o viršininkui laimė. Burmistras atsistojo ir, prisiartinęs prie Krugloduro- grįžęs vėl iš prieangio prakalbėjo.

— O kaip tamstai rodosi, ar mano valdininkai ima? _____ vo, paaiškino, kad. turėdamas čia dirbt, negalėjo būt tuo — Bičiuliai! Aš maskolius ir kalbu maskoliškai, o
— paklausė vėl. pat metu valdyboje. tai dėl to, kad aš jau treji metai esu jūsų viršininku, ir

— Rodosi, ne. 1892 metais, kaip sakiau, ištiko cholera. — Visoje — Jau tu man seniai įgrisai! Aš tavęs daugiau kęst dar lietuviškai nieko nesuprantu, bet aš žinau, kad jūs
— Ima, ir dar kaip ima! Tiktai aš žiūriu į tai pro Maskolijos valstybėje buvo sudaryti sanitariniai komi- negaliu, negaliu! Stražnike, rašyk protokolą! — suriko geri žmonės. Pakartok! — paliepė vertikui.

pirštus ir apsimetu nematąs. Aš žinau, kad jie ima. o jie tetai gyventojams prižiūrėt, kad nors choleros metu at- ne ”rvu balsu viršininkas ir ko tik nenukrito nuo arklio. Pakartojo.
too tarpu nežino nieko, kad aš imu. sižadėtų nevalumo, purvų ir smarvių, o paskui, mat. vėl Burmistras'matė, kad Kruglodurovas girtas, nusi- —O dabar šalin iš čia! Nesirašykite k- eikite į

— Jeigu jau kalbėt atvirai, — tarė vaikinas — tai galėsią knistis mėšluose, tegul tik apsimalšins cholera, spiovė ir grįžo prie sąrašų. Viršininkas tuo tarpu ėmė smuklę! — suriko ant žmonių. Vertikas tą pat pakar-
aš pasakysiu ponui viršininkui štai ką: valdininkai irgi Nepaklausius kuriam gyventojui sanitarinio nurodymo, rėkt ant susirinkusiųjų: tojo.
žino, kad ponas viršininkas ima. Tiktai toks skirtumas, komiteto narys galėjo apvalyt užsive lėlio butą jo kaštu. — Ko jūs čia susirinkote? Tiek jūsų yra, o nė vienas Vieni abejojo,** ar eit į smuklę, ar neit. Kiti, išmin- 
kad ponas viršininkas nežinai, kiek ima valdininkai, o ir dar toks turėdavo užmokėt teismo nutarimu mažiau- nebėjo pasitikt savo viršininko! tingesni, nesijudino iš vietos, o vienas lėtai atsiliepė:
jie gerai žino, iš ko, kada ir kiek paima ponas virši- šia 25 rublius baudos. Be to. į apskrities viršininkų ran- Žmonės klausė ir tylėjo. Iš jų akių buvo matyt, kad — Plačios maskoliaus kelnės, bet jis pats dar plačiau 
ninkas. kas buvo prisiųsta iš gubernijų pinigų dezinfekcijai nieko, o nieko nesupranta. Nepasitenkinęs nė čia, nusė- girtas!

— Argi tai gali būt? daryt. , do Vakkanalijus Vziatkovičius nuo arklio ir nusvyravo Kitas vėl:
— Tikrai. Vakkanalijus Vziatkovičius cholera pasinaudojo dau- pas kunigą, bet tuoj sugrįžo ir, atsistojęs prieangyje, — Tai priputo kacapas ir tik erzina žmones!
— Na... Tegul juos velniai! — baigė Vakkanalijus giau, ne kaip cholera iš žmonių. paklausė: Burmistras aiškino žmonėms, kad liktų ir baigtų rin-

Vziatkovičius ir vėl taikėsi užsnūst. Negalėjo. Iš pinigų, skirtų dezinfekcijai, išleista šiek tiek dėl — Kas čia darosi? Ko čia taip daug žmonių prisi- kimus, o viršininkas neleido, varydamas į smuklę ir
Tą dieną Kruglodurovo sieloje, matyt, vyko kažkas akių, o didesnė dalis liko viršininko kišeniaus dezin- rinko? liepdamas neklausyt burmistro.

k -'./taprasto, matyt, ten visko per daug prisikaupė. Jeigu fekcijai. O kiek pelno iš sanitarinių peržvalgų! Teisybę — Pasiremdami Aukščiausio 1864 m. paliepimu ren- Tas supykęs atsistojo ir tarė garsiai, kad visi girdėtų*, 
jis neiškentė neprakalbėjęs apie aukas. sakant, nebuvo Juk nė vieno buto, prie kurio negalima kame bažnyčios priežiūros narius, — atsakė burmistras, — Ponas viršininke! Atsiimkite paskutinius savo žo-

— Plynia žino, kur mano pinigai dingsta! Tiek daug buvo prikibt dėl švaros, kiekvieną šeimininką galima rodydamas sąrašus. džius, nes paskui būsite priversti juos atsiimt!
Iwmmx. o nieko neturiu. Nei gubernatoriui, rodos, ne per buvo gąsdint teismu, o kiekvienas teismo bijosi, tad — Kaip tai? Viešpats ciesorius dar 1864 metais pa- — Tu esi kiaulė, ir su kiaulėmis kalbėt nenoriu, — 
de»t5 duodu, nei... reikėjo viršininkui gerintis ir t. t. liepė, o jūs tik dabar susipratote pildyt! A? — riktelėjo atsakė Vakkanalijus Vziatkovičius ir nukrapino pas

Tur būt, susiprato, kad negerai padarė, prasitaręs Apčiulpęs pusėtinai Naupilės žydus, atvažiavo Vak- Vakkanalijus Vziatkovičius užsirūstinęs, kad tiek susi- kunigą.
apie eros torių. Stalgi nutilo ir neatsiliepė iki kanalijus Vziatkovičius ‘ sanitarinės revizijos daryt į vėlino pildyt ciesoriaus įsakymą. Tarp susirinkusiųjų pakilo lyg spiečiaus dūzgimas.
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PASTABOS PRABĖGOMIS
Ai juk pirmininkas!

Mūsų jaunesnioji karta ne ką teturi or
ganizacinio gyvenimo praktikos: tiek, kiek 
tremtyje įsigijo, o namuose paskutinieji 
neramūs metai tiko daug kam, bet ne su
sirinkimams. ne prezidiumo pirmininką ma
tyti prie stalo.

O tremties metai bėga perdėm po libera
line žvaigžde. Rodos, jei susirinkime ar mi
nėjime netrauks kas nors cigaretės, kaž
kaip nesiderins su aplinka ir visa tos va
landos dvasia. Šitaip su cigarete dantyse | 
savo valdomuosius kalbėjo pirmieji sto
vyklinio gyvenimo komend ntai, tuo pa
brėždami skirtumą tara vakarykščios bai
mės ir drausmės ir Šiandienyščios laisvės, 
šitaip išvažiuojančius būryje atsisveikinė- 
jo. Šitaip šitą tradiciją dažnai bandome 
ifiaikyti iki šios dienos: cigaretė' ' 'lyse 
simbolizuoja laisvę, laisvę ir dar kartą 
laisvę ir demokratiją, o ki.' laisvėje ir de
mokratijoje jaučiasi viršesnis, tas, sunkda
mas j savo aveles šviesos ir tiesos žodžius, 
stipriau sukanda cigaretę ir bando leisti 
tirštesni u s dūmus.

Pradeda stipriau reikštis ir kita vado
vaujančiųjų ypatybė: stiprus ’ uas, kad 
valdomieji akivaizdžiai privalo pamatyti, 
jog jie yra mažesni. Ar-kart laikrodis pra
bėgo nustatytąjį laiką, žmonės salėje tir
pinėjo, laukdami, kas čia ir kada pradės 
tą minėjimą, o pirmininkas vis neskubėjo

— Paskubėk, jau seniai turėjai pradėti 
minėjimą, — draugai spaudė pirmininką.

— Ko čia skubėti? Aš juk pirmininkas, 
ir be manęs niekas nepradės.

M tiesų minėjimas palaukė pirmininko. 
Salėje niekas neapalpo, nes nebuvo spūs
ties, o kitom ligom nuobdžiaudamas retas 
kas teauserga

Vilkių pirmininkų mes čia vakaruose 
savų tiek daug turime, kįek, tur būt, nė 
Lietuvoje gerais laikais nesame turėję. La
bai malonu, kad yra kam pirmininkauti, 
nemažiau malonu, kad yra kas pirminin
kauja. Tik ir pirmininkai tai vis tie patys 
Dievo leistieji žmonės. Kalbant dėl viešu
mo*, taigi jie ne visi auksaburniai, kartais 
visiškai kitos ypatybės iškelia juos J pir
mininkų rangą. Tik jau saugok. Dieve, nuo 
bado, maro, ugnies ir karo ir nuo tokių su
sirinkimams ir minėjimams vadovaujan
čių asmenį, kurie mikčioja, stena ar be 
jokios nuovokos paleidžia J darbą savo kas
dieninį žargoną! Pasigailėkite klausytojo 
ausų, pasigailėkite net ir savęs (mažas 
klausimėlis: jei kur pirmininkas netinka 
viešai kalbėti, gal ten yra auksaburniškes- 
nis vicepirmininkas ar sekretorius).

Oi, ne, mes nenorime žeminti pirmininkų 
reikšmės, tik. va, kalbame vien dėl to, jog 
susirinkimuose ir minėjimuose norėtume 
turėti juo daugiau žmonių, todėl ir ponus 
pirmininkus prašome nesivėlinti, išsiimti 
cigaretę iš dantų ir prie žmonių pasivaduo
ti kuo nors, jei neišmoko lietuviškai dal
bai kalbėti.

Truputis pakeitimų
Turime dvi rūšis savos publikos, kuri 

ateina į visokius minėjimus ir vakarus; tai 
senimas ir jaunimas. Kiekviena tų r’šių 
turi savo palinkimus ir pamėgimus, kiek
viena savus kaprizus ir ydas, bet rengėjai 
paprastai taikosi prie abiejų ir niekaip ne
pajėgia prisitaikyti. Ksunku suderin

ti dviejų trijų žmonių reikalus, tai ką ten 
bekalbėti apie du tris šimtus!

Ta pradžia nelaimingoji paprastai skel
biama labai anksti — vištos eina tūpti, ir 
jau bėk į salę, į minėjimą ar vakarą. Ro
dos, šėštadienio popiečiu, ypač vyresnie
siems — Šeiminiams, tiek reikalų visokių: 
prasmuks kas nors neatlikta, tai vėl turės 
visą savaitę laukti, o čia skubėk į vakarą, 
nes pačioj pradžioj turi būti programa, į 
kurią paprastai skuba suprakaitavę vyres
nieji. Skuba, bet ne visi laiku suskuba. Kai 
jau pirmieji laikrodžio tikslumu suėję sėdi 
salėje ir šluostosi skubėjimo išsunktą pra
kaitą, atsargesnieji ir labiau užimti dar tik 
išskuba iš namų. Kiekvienas turi savo rū
pesčius ir motyvus, bet praktika rodo, kad 
iš reikalo ar mandrumo didelė dalis vis- 
tiek vėlai ateina, todėl dažnai pirmininkas 
būna visiškai nekaltas, jei pats vėliau pa
sirodo, nes ne jis vienas toks.

Dalis jaunimo paprastai viską žino, kas 
bus sakoma ir rodoma, ir jei jiems nepa
žadėsi šokiams orkestro, jie visiškai nesi
teiks pasirodyti. Todėl rengėjai priversti ir 
prie jų (net ir gėrimų pasirūpinti). O jie 
dažniausia patys vėlyvieji, ateina jau po 
visam ir nekantraudami laukia, kol or
kestras sutrenks, nes laikas būna ribotas, 
jie už savo pinigą nori atsišokti. .

Taip ir prasideda daina galo: senimas 
laukia programos, kuri būna perdaug 
anksti, todėl nutęsiama vis vėluojančių be
laukiant, o jaunimas laukia šokių.

O jeigu iš pat pradžių, tegu ir 5 vai. 
vakare, sugriežtų orkestras? Tegu pasišo
ka! O kokią 7 vai. pradedama programa 
be jokio vėlavimosi, tvarkingai, gražiai? 
Šokėjai atsipūstų, gal kuris nors dar su
rizikuotų pasiklausyti ir pasižiūrėti (gal 
pastebėtų, kad dar ne viską žino!). Paskui 
tegu vėl sau šoka prakaituoja.

Su lėkštute? Ne!
Kiek elgeta įdeda į savo tarbelę, mums 

visiškai nerūpi. Jei kieno širdis buvo ypač

Kas nauja Tremties pastogėje
Kudirkos ir kitos knygos

Jau praėjusiame TREMTIES numeryje 
šioje vietoje buvo TREMTIES bičiuliams 
pranešta, kad Dr. Vinco Kudirkos raštai, 
išleidžiami TREMTIES leidyklos, išeis kiek 
vėliau, negu kad iš anksto buvo manyta 
išleisti, t.y. ne kovo mėnesį, bet, tikimasi, 
balandžio mėnesio eigoje.

Po to seknačiuoju leidiniu TREMTIES 
leidykla, kaip jau buto trumpai informuo
ta, išleis K. Barėno novelių rinkinį, kurio 
pasirodymo laiką šiuo metu dar negalima 
kiek tiksliau nustatyti, nes tik Kudirkos 
raštams išėjus bus galima su spaustuve 
aptarti laiką, kada naujasis leidinys galės 
būti atspausdintas.

Igno Šeiniaus veikalas
Dar šiais metais tikimasi išleisti rašytojo 

Igno Šeiniaus naują veikalą, kurį autoriaus 
ruošia spaudai ir dėl jo išleidimo kalbasi 
su TREMTIES leidyklaJgnas Šeiniaus ra
šomajame veikale atskleidžia pastarųjų 
metų grubios tikrovės iškarpą. Apie rašo
mojo veikalo turinį kita proga. 

gera, jei sugraudino rffierta rardeo ar 
skurdi išvaizda, vienas kitas išmeta ir ne
sivaržydamas.

Mes ir visokį savo lietuviškiesiems rei
kalams aukų telkimą dažnai vadiname el
getavimu.

Maldavimas, prašinėjimas iš ties primena 
šitąjį niekam nebetinkančių vargšų amatą.

Tik tada, kai žmogus duoda elgetai, vi
sas davimo ir ėmimo veiksmas baigiasi 
tarp jų dviejų, nes išmaldos davimo pats 
faktas nepripažįsta nei varpų skambinimo, 
nei kitokių triukšmingų formų: jis yra ir 
turi būti kuklybė.

Nesakome, kad ir tada reikia varpais 
skambinti, kai šios ar kitos organizacijos 
vadovybė renka aukas Tautos Fondui, kul
tūros ar organizaciniams reikalams ar bė
don patekusiam savo nariui paremti. Tik 
tokios sumos vistiek, kiek jos smulkios be
būtų, yra visuomenės pinigas, ir jis turi 
būti pagal tam tikrą griežtą tvarką renka
mas ir šitaip pat atiduodamas, kad ne tik 
nebūtų jokių progų kam nors sau į pri
vačią tarbelę įsidėti nors vieną nudilusį 
grašį, bet kad net renkantiesiems nekristų 
ant galvos net nuodėmingas įtarimo šešė
lis, kuris reikštų, jog kitą kartą bus ma
žiau surinkta.

Keista, bet aš šią Vasario 16 d. mačiau 
žmogų, kuris pats vienas vaikščiojo su 
lėkšte po salę ir prašlšnėjo aukų Tautos 
Fondui, aukoms pakvituoti turinčiam tik
rai gražių priemonių! Jei tų priemonių net 
nebūtų, gali per žmones pereiti aukų la
pas, oficialių asmenų (ne asmens!) pasira
šytas. Piniginiuose visuomenės reikaluose 
lėkštės liberalizmas reiškia tik atsilikimą, 
netvarką ir nenorą apsaugoti rankančiuo
sius nuo pagristų ar nepagristų šmeižtų, o 
duodančiuosius nuo įtarinėjimų, kad jų pi
nigas nuteka ne tais kanalais, kur sako
ma. Todėl lėkštė vartotina valgyti, o ne 
aukomis rinkti, nes ji niekada neatstos do
kumento, ir aukų su ja niekas daugiau 
nesurinks. B. Kazimieraitis.

„Gatvės Berniuko Nuotykiai“ 
— mėgstamiausia knyga

Poeto Tysliavos redaguojama „Vienybė“ 
pastaraisiais metais, prieš L. Rašytojų 
Draugijai skiriant literatūros premiją, at
siklausia savo skaitytojų, už kurią lietu
višką knygą jie pasisakytų. Šiais metais 
„Vienybė“, darydama tokį atsiklausimą, 
pateikė praėjusiais metais išėjusių lietu
vių autorių knygų sąrašą. Gavusi skaity
tojų atsakymus, „Vienybė“ pateikė šio tu
rinio informaciją:

„R. SPALIS LAUREATAS?
Daugumas skaitytojų, atsiliepusių į mū

sų paskelbtą anketą, kuriam rašytojui 
skirtų literatūros premiją, jei būtų litera
tūros premijai skirti komisijoje, pasisakė 
(80*/«) už R. Spalio „Gatvės Berniuko Nuo
tykius“.

RED. PASTABA:
Rašytojų Dr-jos jury komisija 3 balsais 

premiją paskyrė N. Mažai a i te i už knygą 
„Gintariniai Vartei“.

Dar vieno archyvo reikalu
TREMTIES Redaktoriui.
Labai ačiū už idėtą puikų B. Kazimierai

čio straipsnį „Pastabos prabėgomis“. Taip 
nuoširdžiai keliamas Pasaulio Lietuvių Ar
chyvo reikalas ir svarba, kad mane jau- 
dinte jaudina. Būk malonus, Redaktoriau, 
perduoti p. B. Kazimieraičiui nuoširdžiau
sią mano padėką.

Kad sėkmingiau vyktų darbas, B. Kazi
mieraitis siūlo rasti kiekviename krašte 
energingą žmogų ir t. t. Malonu konstatuo
ti, kad ta kryptimi jau nemaža padaryta 
pereitų metų pabaigoje organizuojant vi
suose kraštuose įgaliotinius, kurie susiras 
kolonijose talkininkus. Kad įgaliotiniai bū
tų vykusiai parinkti, tuo reikalu tariamasi 
su kraštų valdybomis. Jau daugelyje kraš
tų tas reikalas išspręstas ir įgaliotiniai jau 
veikia. Kai išsispręs visur, bus paskelbta 
spaudoje pavardės.

Dėl skyrelio „Dar vienas archyvas“ noriu 
pastebėti, kad Pasaulio Lietuvių Archyvas 
renka archyvinę, bibliografinę ir muziejinę

Knygos ir meno baruose

♦ Į Amerikoje atsikūrusią Lietuvos Žur
nalistų S-gos Centro valdybą koresponden- 
ciniu keliu išrinktieji šitaip pasiskirstė pa
reigomis: pirm. — V. Rastenis, vicep. — D. 
Penikas, sekr. — S. Narkeliūnaitė, ižd. — 
A. Šalčius, vald. narys — A. Merkelis * 
Prieš 100 metų (1853) Berlyne išėjo G. F. 
Nesselmanno lietuviškų dainų rinkinys * 
Karaliaus Mindaugo Instituto Australijoje 
dir. P. V. Raulinaitis parašė veikalą „Lietu
vos suverenumo raida". * Lietuvos Valsty
binio Teatro aktoriui H. Kačinskui, gyv. 
USA, suėjo 50 metų amžiaus. * Valstybinės 
Operos solistė E. Kardelienė Lietuvoje da
lyvavo 500 operos spektaklių, Vokietijoje 
buvo suruošusi 100 koncertų, dabar gyveva 
Kanadoje, Montrealy, nuolat suruošdama 
koncertus * L. Knygų Klubas Čikagoje iš
leido Gaučio paruoštą Pietų Amerikos no- 
velistų kūrybos rinkinį „Pietų Kryžiaus Pa
dangėje“ * „Vaga“ Amerikoje išleido pulk. 
J. Petraičio atsiminimų iš nepriklausomy
bės kovų I-ją dali „Laisvę ginant“ * Ra
šytoja Alė Nakaitė, gyvenanti JAV, parašė 
psichologinį romaną iš tremtinių gyvenimo 
* „Kolumbijos Lietuvis“ numato ispanų 
kalba išleisti iliustruotą leidinį apie Lie
tuvą ir lietuvius * „Draugo“ novelės kon
kurse pirmąją premiją laimėjo Nelė Maza- 
laitė už novelę „Ąžuolinės durys“ * Lietu
vių Tautinė Sąjunga Clevelande, USA, or
ganizuoja tautinei literatūrai ir kultūrai 
ramti „Tumo-Vaižganto literatūros-kultū- 
ros Fondą“ * Amerikoje išleidžiamas Igno 
Šeiniaus veikalas lietuvių kalba „Raudo
nasis Tvanas“, Danijoj, Švedijoj ir Suomi
joj turėjęs didelį pasisekimą * Liudo Do
vydėno „Brolių Domeikų“ naują laidą iš
leido Terros leidykla, o „Gabija" išleido L. 
Dovydėno knygą „Per Klausučių ūlytėlę“ * 
Lietuvos Skautų Brolija Kanadoje išleido 
1953 metams kišeninį kalendorių „Tauta 
Budi“ * Terra Čikagoje išleido Kazio Bin
kio lyriką, spaudai paruoštą J. Aisčio * Ro- 
chesteryje, USA, ruošiama lietuvių grafikų 
meno darbų paroda, kurioje dalyvaus šie 
grafikai: P. Augius, A Dargis, J. Stepona
vičius, V. Petravičius, L. Vilimas, A. Ku- 
rauskas, R. Viesulas, T. Valius (iš Kanados), 
A. Vaičaitis ir V. Ratas (iš Australijos) * 
Kultūros Fondo dramos konkurse premiją 
gavo A. Škėma už dramą „Pabudimas“, an
trąją St. Laucius už veikalą „Ponios 2y- 
drienės bendrabutis" * Sūduvos leidykla iš
leido A. Bendoriaus kraštotyrinį veikalą 

medžiagą. Rašytojų rankraščiai ir Ifriškai 
įeiha į archyvinio skyriaus ribas, tad tei
singai siūloma siųsti į šį Archyvą. Svar
biausia noriu pridėti, kad knygos, laikraš
čiai ir žurnalai taip pat renkami. Šiuo rei
kalu yra toks nusistatymas: renkama 1) 
Lietuvių parašyta bet kuria kalba, 2) Lie
tuvių išleista bet kuria kalba, 3) Spauda 
kitataučių apie lietuvius, 4) Anksčiau ėju
sių ir dabar einančių lietuviškų laikraščių 
komplektai ar nors jų dalys. Taigi, mano 
manymu, nereikia „Dar vieno archyvo“, nes 
šis skyrius jau gerokai turi surinkęs. Vien 
Lietuvių Bibliografinės Tarnybos padova
nota už tūkstantį dolerių spaudos rinkinių.

Apskritai tariant, Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas užsimojęs, vadovaudamasis statutu, 
rinkti visokią istorinę medžiagą, esančią už 
Lietuvos teritorijos sienų.

Ačiū Redaktoriui už prierašą apie skirtu
mą .privačių rinkinių ir šio Archyvo. Sis 
Archyvas yra tikrai neprivatus. Jo suorga
nizavimui reikėjo visos trepities ir čia viso 
laiko, atliekamo nuo fabriko. Džiaugiuos 
šiuo laimėjimu, kurį pasiekiau, ir būsimu, 
nes perspektyvos yra tikrai neblogos, ypač 
patalpų atžvilgiu. Si įstaiga gali išaugti į 
labai didelę. Tai brangus Lietuvių Tautos 
lobys.

Su geriausiais linkėjimais
Vincentas Liulemčius, 

PLA Direktorius.

Du didieji nesikalba...
DEL „NETIKSLUMŲ INFORMACIJOJE“ 

TREMTIES 87 numeryje, straipsnyje 
„Netikslumai informacijoje“ pažymėta, kad 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos leidžia
mos „Informacijos“ sąmoningai nutyli 
BALFo šalpą apskritai ir ypač Vargo Mo
kykloms, kai tuo tarpu, esą, skelbia ma
žesnės reikšmės Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus ir darbo bei sargybų kuopų surinktas 
aukas.

VKV informacijų skyrius šiuo paaiškina, 
jog „Informacijose“ apie BALFo aukas ne
skelbiama dėl to, kad BALFas apie savo 
šalpos darbus bendruomenės vadovybės ne
informuoja. BALFas pats leidžia savo biu
letenį, kuriame ir skelbia apie savo vykdo
mą šalpos darbą.

Apie L. R. Kryžiaus arba kuopų aukas 
„Informacijos“ paskelbia tuomet, kai iš jų 
yra gauti apie tai pranešimai. BALFas gi 
Krašto Valdovybos žinioje esančias Vargos 
Mokyklas ar, teisingiau sakant, tų mokyklų 
mokinius, šelpia betarpiai, nepranešdamas 
Krašto Valdybai, kurios mokyklos, kada ir 
kaip yra sušelptos.

PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
Informacijų Skyrius

„Lietuva“ * P. Kesiūnas, gyv. JAV, parašė 
trijų dalių romaną „Tarp žaliuojančių pa
lapinių“, kuris išėjo iš spaudos * JAV at
spausdintas kalbininko Dr. P. Joniko moks
linis veikalas „Lietuvių kalbos istorija“ * 
Kanados Lietuvių Bendruomenės švietimo 
vadovybė rengia Augštesniuosius Lituani
stikos kursus per radiją * Vokietijos lietu
vių bendruomenės leidykla išleido pulk. J. 
Petraičio knygą „Kaip jie mus sušaudė" * 
V. Pėteraitis Kanadoje baigia ruošti angliš
kai lietuvišką žodyną * Šiais metais rugsėjo 
18 dieną sueina 80 metų J. E. arkvysk. J. 
Skvireckui, Šventojo Rašto lietuvių katbon 
vertėjui * A. Merkelis, USA, rašo a. a. Dr. 
Vydūno mongrafiją * Dail. V. K. Jonynas 
kovo mėnesį dalyvavo USA įvykusioje 
rinktinės grafikos darbų parodoje * Austra
lijoje Įvykusioje įvairių tautų tautodailės 
ir meno parodoje lietuviai gražiai pasirodė 
inž. J. Muloko ir J. Gudelio stilingais dir
biniais * Rašytojas Švaistas parašė knyg
nešių veiklą vaizduojantį romaną „Knyg
nešių Karalius".

Štai Šmakšt į žmonių tarpą vienas žydelis, pirmiausias 
Krugiodurovo patarėjas ir tarpininkas aukoms ieškot, 
pastatė ausis ir klausėsi, ką žmonės kalbės, kad turėtų 
pešioti ką pranešt viršininkui. Iš minios vienas suriko:

— O tu, žyde smarve, ko čia!? Mes tariamės apie ka
talikų bažnyčios reikalus, o tau kas galvoj? Traukis!

Žydas paklausė, ir, pamiklinęs kojas, atsidūrė ten, iš 
kur atėjo.

Netrukus kunigas išvedė Kruglodurovą iš klebonijos 
ir, pavedęs kelias dešimtis žingsnių, paleido jį su straž- 
ninkate J miestą. Viršininkas norėjo užeit į geresnį vieš
butį, pas Keilsoną, tik nepataikė, nes per daug buvo 
uždumtos akys, ir įlindo į prastą smuklę pas žydą Mo
zūrą. Atėjęs atsisėdo už stalo ir riktelėjo:

— Degtinės!
Žydelis, matydamas pas save pirmą kartą tokį aukš-. 

tą svečią, dargi savo viršininką, nusistebėjo ir, nežino
damas, kokią jis degtinę mėgsta, stovėjo tik ir žiopsojo, 
o paklaust nedrįso.

Vakkanalijus Vziatkovičius, belaukdamas degtinės, 
pakėlė akis ir pamatė priešais save žydą.

— Kas tu? — klausia viršininkas
— Aš Mozūras, — atsako žydas
— Ką tu sakai?
— Aš Mozūras
— Tu mozūras?
— Aš Mozūras.
— Tu žydas, ne mozūras!
— Aš Mozūras.
Tu pažiūrėk į veidrodį, tai pamatysi, kad tu nupar- 

kėlis žydas, o ne mozūras!
— Aš Mozūras.
Tik paaiškinus stražninkui, ’kad to žydo pavardė 

Mozūras, viršininkas suprato ir sykiu pastebėjo, kad ne 
ten pakliuvo, kur ketino. Bet reikėjo kaip nors išsisukt 
nuo gėdos. •

•— Ar tai jums rodosi, kad aš čion pakliuvau nety-
Ne! Aš atėjau tyčia. O čia kas? — suriko rodyda

mas sienoje plyšį. — Stražninke! Rašyk protokolą!
Paliepęs tai. nusibaldė pas Keilsoną ir liepė surinkt 

iydų atstovuSusirinko rimčiausi Žydpilės žydai.
Pamatęs juos. Kruglodurovas sušuko:
— Ko jūs čia. žydai biaurybės?
Ilgą valandą visi tylėjo, o paskui vienas žydelis, sto- 

lėdamas kitų užpakalyje, atsiliepė nedrąsiai, oficialine 
kaifoa:

Vėl ilgą valandą visi tylėjo- Pagaliau Kruglodurovas, 
— Mes čia pono viršininko įsakymu.

pareikalavęs keturis butelius degtinės, tarė žydams:
— Aš gėriau į jūsų sveikatą Tauzintuose, o jūs turite 

gert į mano sveikatą šičia. Gerkite! ’— suriko atsisto
damas.

Žydeliai, nors nepratę, turėjo išgert visą degtinę. 
Pavaišinęs žydų atstovus, Vakkanalijus Vziatkovičius 
iškilmingai tarė:

— Dabar eisime apžiūrėt miesto.
Užsėdęs ant arklio, susrinkusiųjų žydų ir žydukų ap

suptas, nujojo per prekyvietę Prajodamas pro sinagogą, 
pamatė iš tolo rioksiančią nuošalyje prozos instituciją, 
sustatytą iš keleto NNN. Išvydo, suspyrė arklį ir, kaip 
meška į dūmus, šoko ant tų NNN, surikęs galingu balsu:

— Imkitel Laužykite!
O pats mitrina arklį ir vis šaukia:
— Imkite! Laužykite!

. Žydukų minia lakstė iš vienos vietos į kitą, saugo
damiesi, kad nesumindžiotų arklys. Raitelis, tai paste
bėjęs ramino:

— Vaikai! Nebėkite nuo manęs! Juk aš maskolius!
Tur būt, jam rodėsi, kad jo armija bėga nuo savo ge

nerolo. Atsirado minioje ir darbininkų, grįžtančių su 
kirviais nuo dąrbo. Juos stražninkai privarė prie NNN. 
Sužaibavo kirviai, supyškėjo lentos, ir institucija griu
vo, o žydai sušuko didžiu balsu: ura! Tarytum griuvo 
Jerichono sienos. Tada pilkasis generolas (Krugloduro
vas buvo apsivilkęs balta mandiera. tik labai sujuo
dusia) sustabdė arklį, iškilmingai apsižvalgė appllnkui 
ir nusišluostė prakaitu išrasojusią kaktą. Venit, vidit, 
vicit1) — Žydpilės istorija dar nebuvo tokio garsaus di
džiadarbio žinojusi. Jis Žydpilės kronikose užrašytas 
šitaip: Po d v i g Sieravo generala iii vzia- 
tije pristupom žydovskich nužnikov v 
Zydpilė 5 sentiabria 1892 goda (pilkojo 
generolo didžiadarbis arba žydiškų NNN paėmimas 
šturmu Zydpilėje 1892 m. rugsėjo 5 d.).

Palūkėjęs generolas prabilo į minią.
— Ar jums patinka burmistras? Man nepatinka, o 

jums patinka?
— Patinka, patinka! — sušuko iš visų pusių.
— Aš nematau, ar visiems patinka, — sako genero

las. — Kam patinka, teiškelia aukštyn ranką!
Visi žydai ir žydukai iškėlė aukštyn tiek rankų, kiek

n Atėjo, pamatė, nugalėjo.

turėjo. Generolas, neva matydamas iškeltų rankų 
ličių, sako:
— Aa! Pusė iškeltų, o pusė ne! Tai nepatinka!
Visi nutilo, taryturn laukdami pranašo balso.
Lyg tyčia išlenda iš minios žydelis ir drebančiu iš 

baimės balsu sako „generolui“:
— Nu, ponas viršininke, kas bus? Tu pats atnešei 

mums cholerą! Mus išgąsdinai, ir dabar jau visi mes 
sergame.

Pasakęs tai, įlindo atgal, nereikalaudamas nei gar
bės, nei rankų plojimo, kaipo tikras pranašas, Visi vėl 
tylėjo toliau. Tiktai generolas, nusiėmė kepurę, gaudy
damas su jąja orą iš naujųjų griuvėsių pusės ir varyda
mas jį prie nosies, atkartojo švelniu, didžiai patenkintu 
balsu:

— Dabar tai smagus oras! Tai smagus oras!
Tie griuvėsiai, styrintieji nužeminti po generolo nu

galėtojo kojomis, tas tylėjimas, lyg perlėkus kažkokiai 
ramybės dvasiai, tas ramumas minios, dar neseniai 
ūžusios, tas švelnus ir saldus avinėlio balsas, išeinantis 
iš didvyrio lūpų, kuris valandą prieš tai rykavo įnir
šusio liūto balsu — viskas sykiu darė neišreiškiamai di
delį įspūdį. Iškilminga valanda!*

Generolas, akimis atsisveikinęs su savo garsaus dar
bo pasekmėmis, jojo iš Žydpilės namo. Bet likimas pa
skyrė tą diena viršininkui būt tik didvyriu ir visą savo 
kelią žymėt atminimo vertais dalykais.

Dar neišjojęs iš Žydpilės, narsus generolas pats įro
dė, kad sugriauti NNN visai nereikalingi, nes juos gali 
atstot savosios kelnės. Tiktai tamsuoliai stražninkai ne
suprato aukštų savo viršininko tikslų ir pasirūpino tą 
„įrodymą" paslėpt. Nusodino generolą nuo arklio, ne
prileido artyn nė vieno žmogaus, o patys, sanitariškai 
apžvalgę tūlus generolo apdarus, pasistengė prašalint 
dalykus, persekiojamus, jų nuomone, ypač choleros lai
kais. Sutvarkę visa, kaip reikėjo, vėl pasodino generolą 
ant arklio ir lydėjo toliau.

Likimas nepamiršo savo išrinktojo. Buvo jau va
karas. Beveik pusiaukelėje, neprijojus dar Tauzintų, 
generolas paleido antrą „įrodymų“ seriją. Stražninkai 
nusiminę nežinojo iš pradžios, ką daryt, bet tuojau šoko 
į kaimą, sukėlė triukšmą ir tiesiog papasakojo, kas at
sitiko su viršininku, „įsakė" boboms imt kastuvus, ra
žus, mazgotes ir bėgt viršininko gelbėt. Bobos, straž- 
ninkų nugąsdintos ir pripratusios jų balso klausyt, pa
griebė, ką reikia, ir tekinos nubėgo į pagelbą. Sunaudo
jusios priderančiai visus įrankius, grįžo namo, smarkiai

spiaudydamosios.
Viršininkas nujojo į Tauzintų valsčiaus raštinę. Pil

vas, nuskriaustas dėl „įrodymų“, sušuko per savo nešio
tojo lūpas:

— Ar nežinote, kad aš neturiu nei žąsų, neš ančių, 
nei kiaušinių...

Dar nespėjo baigt, o jau nežinomos rankos sunešė 
visko...

Paskutinis žygis suteikė Krugloduroviri, net be ko
respondento pagelbos, kur kas daugiau garbės, negu 
„įkonos" įtaisymas, nes greitu laiku pasklido žinia apie 
tą darbą ne tik gubernijoje, bet pasiekė net Varšuvos 
generalgubernatorių.

Vyriausybė, matydama, kad Kruglodurovas geresnis 
generolas, negu apskrities viršininkas, paketino jį nuo 
viršininkystės atstatyt. Bet Suvalkų gubernatorius, ku
ris, kalbant matematiškai, taip prilygo prie Kruglodn- 
rovo, kaip Kruglodurovas prie Pstrumskio, nenorėjo su 
juo skirtis, pagelbėdamas parkėlė tik iš Naupilės į Pa- 
kaušpilės apskritį.

Atsisveikindamas su savo valdininkais ir pažįsta
mais, Vakkanalijus Vziatkovičius ištarė atminimo ver
tus žodžius:

— Gerai, kad spėjo išsiųst mane į Pakaušpdlę virši
ninku, nės netrukus būčiau ten patekęs kitokiu keliu.

Pakaušpilėje yra visiems žinomas kalėjimas.
Buvo tai pirmi ir paskutiniai išmintingo žodžiai, ku

riuos Kruglodurovui, viršiniųkaujant Maupilėje, pasi
sekė pasakyt. Tais žodžiais pabaigsiu ir pasakojimą 
apie jį.

Skaitytojau! Galėjai pastebėt, kad visame pasako
jime beveik niekur neminėjau, kuriuo metų kriku tas 
arba kitas dalykas dėjosi. Tai, kad ant manęs kartais 
nerūstautum, trumpai pasiaiškinsiu. Žiemos laiku nie
kados Kruglodurovas iš namų neišvažiuodavo, pasirem
damas tuo, kad jei Maskolijoje meška gali per žiemą 
miegoti, tik laižydama delną, tai greičiau tatai pritinka 
maskoliui valdininkui, ypač jeigu jo delnas Balnai buvo 
suteršiamas. Pavasarį ir rudenį Naupilės apskrityje taip 
bjaurūs keliai, taip bjaurūs, kad nė davatkos negali 
įžadų tesėt; tai jau žmogus, žinoma, negalės nei praeit, 
nei pravažiuot Taigi Vakkanalijus Vzint’ ovičius Krug
lodurovas visus savo garstoe ir negarsiu' cinrbus atliko 
vien vasaromis.
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Kolchozinės ir kitokios bėdos Lietuvoje
Žemiau pateikiamos ištraukos iš 

okupuotoje Lietuvoje leidžiamos 
TIESOS. Ištraukos parodo, jog turi
mos bėdos bandomos kam nors pri- 

' mesti, kaip jau įprasta sovietinėje 
sistemoje. Red.

♦ Utenos rajone „Stiprėnų“ kolchoze per 
gan trumpą laikotarpį pasikeitė net penki 
pirmininkai. Naujasis pirmininkas Pau
lauskas pasiekė kai kurių laimėjimų, tačiau 
jo pavaduotoju tebėra B. Sirgedas, žmogus 
su tamsia praeitimi, kolchozinės santvar
kos priešas. Tačiau kolchozo pirmininkui 
nekliudė su Sirgedu susibičiuliauti ir net jo 
brolį paskirti sandėlininku. O tuo tarpu 
žiemkenčių sėjos planas neįvykdytas, ru
deninio arimo planas teįvykdytas vos ke
liolika procentų.

♦ „Utenio“ kolchozui vadovauja žmogus, 
netolimoj praeity prieš liaudį padaręs di
delius nusikaltimus ir užsirekomendavęs 
kolchozinės santvarkos priešu ... Neatsi
žvelgiant į tai rajono partinė organizacija 
taikstosi su kolchozo pirmininko Kibicko 
veiksmais.

♦ „Aušros“ kolchoze (Žagarės rajone) pe
reitais metais 50 procentų karvių liko ne
kergta ir iš turimų 89 karvių gauta vos 43 
veršeliai... Antai kiaulių fermos vedėja 
Zaleckienė šiais metais neužpajamavo apie 
30 paršelių ...

♦ Vievio rajono kolchozai teįvykdė vos 
apie 10 procentų rudens arimo darbų. „Ta
rybų Lietuvos", „Bolševiko" kolchozai iš 
viso nepradėjo rudens arimo. Užmirštas ra
jone ir toks svarbus klausimas, kaip sėklos 
fondo sudarymas ...

♦ Daugelio kolchozininkų, tame tarpe R 
Degučio, V. Degučio, S. Radzevičiaus sody
biniai sklypai žymiai viršija nustatytą plo
tą. o Pr. Tolučka turi net du sodybinius 
sklypus...

♦ Ariogalos rajone gėdingai atsiliekama 
vystant visuomeninę gyvulinkystę. žemas 
gyvulių produktingumas ... Paliepių apy
linkės tarybos pirmininku tebėra aktyvus 
smetonininkų pakalikas šulas Urobonas.

♦ Betygalos MTS (mašinų traktorių sto
tis. Red.) žlugdo sutartį su kolchozais ...

TREMTIES INFORMACIJA
Emigracijos klausimais.

Kol nebus priimtas naujas imigracijos į 
USA įstatymas, tol negali būti didesnių vil
čių lietuviams tremtiniams nukilti anapus 
Atlanto. Emigracija į Ameriką pagal Lietu
vos kvotą taip pat eina iš l£to. BALFo at
stovybės Vokietijoje Emigracijos skyriaus 
informacijomis dabar prieinanti emigruoti 
eilė tiems, kurie užsiregistravo konsulatuo
se iki 1948 metų 1 d. gegužės.

Siek tiek daugiau vilčių imigruoti Ka- 
nadon ūkio darbams, ypač turintiems Ka
nadoje giminių ar pažįstamų, galinčiu pa
dėti.

Taip pat yra vilčių lietuviams katalikams 
Imigruoti Kolumbijon, taip pat, ribotai. Ve- 
necuelon. Norį emigruoti Kolombijon ar 
Vcnecuclon tesikreipia smulkesnių infor
macijų: BALF. Muenchen 27. Pienzcnaucr 
Str. 15.

Studentams užsieniečiams duoda darbo
Įvairiuose vakarų Vokietijos universi- 

tuose studijuoja nemaža užsieniečiu stu
dentų tremtinių. Didžiumą studijuojančiu 
sunkiai verčiasi, nes retas jų gauna nuo
latinę paramą. Kai kur vokiečių darbo į- 
staigos bando užsieniečiams studentams se
mestrinių atostogų metu parūpinti atitin
kamo darbo, kad jie galėtų kiek užsidirbti 
pinigų ir kartu gilintų žinias. Sti paskuti
niu metu 20-čial Bonnos universitete studi
juojančių užsieniečių studentų chemiku pa
rūpinta darbo įvairiose laboratorijose Taip 
pat numatoma dėti pastangų ir vasaros ato
stogų metu užsieniečiams studentams parū
pinti darbo
pripažįstami Vokietijoj įgyti gydytoju di

plomai.
Trys Brazilijos universitetai (Rio de Ja

neiro. Kaia ir Porto Alegre) nuo šiol pripa
žįsta Vokietijoje įgytus gydytoju diplomus 
ir norį emigruoti Brazilijon turi kreiptis i 
artimiausią Brazilijos atstovybę Vokieti
joje, pateikdami studijų baigimo ir diplomo 
įgijimo dokumentus patvirtinimui; čia taip 
pat patirs, kokie reikalingi papildomi doku
mentai. Taip pat žinotina, kad Vokietijoje 
gydytojo diplomą įgijusis ir imigravęs Bra
zilijon pirmiausia turės išlaikyti istorijos ir 
geogralljos egzaminus portugalų kalba ir 
papildomuosius 4, 5 ir 6 studijų metų spe
cialybės egzaminus.

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai,
Paieškojimas.

Aš, Marijona Žvirblienė, gyvenanti 
Brooklyn^, New York, N. Y., USA paieš- 
kau sekančių šeimų narių:

Jankauskų iš Gyviškių kaimo.
Jurkevičių iš Naravų kaimo, 
Karpauskų iš Serbentiškiu kaimo,

* Joniškėlio rajono ligoninė yra įsikūru
si bu v. dvarininko Karpio rūmuose. Ligoni
nėje yra 34 lovos, dirba nemažas medicinos 
personalas, tačiau patalpa drėgna, nėra tin
kamos kanalizacijos, vandentiekio. Elektros 
šviesą lingoninė gauna tik keletą valandų 
per dieną. Remontas nutrauktas ..

* Statybos ministras drg. Maniušis nero
do pakankamo reiklumo statybos trestų 
valdytpjams...

* Linų fabriko Šiauliuose direktorius 
drg. Aleksandrovas nesiėmė priemonių 
prieš darbo drausmės ardytojus, nors jų 
esama nemažai...

* Eidukevičiaus vardo odų-avalynės 
kombinate (Vilniuje. Red.) patys vadovai 
nerodo drausmės pavyzdžio. Vyr inži. drg. 
Popovas dargi | darbą ateina neblaivus. Už
tat nenuostabu, kad šioje įmonėje dažni 
pravaikštų, grobstymų, blogos produkcijos 
faktai...

* Dar šių metų balandžio mėnesį LSD 
„Žalgirio“ Vilniaus srities Taryba išsiunti
nėjo visiems sporto kolektyvams praneši
mus, kad organizuojami motociklininkų 
kursai... Gegužės 6 d. „Žalgirio“ patalpose 
Gorkio gatvėje susirinko apie 30 jaunuo
lių ... Kursai prasidėjo. Jiems vadovavo 
drg. Peleckis. Mokslas vyko gerai. Per du 
mėnesius baigėme teoriją ... pasiliko tik
tai praktika. Bet kalbamoji praktika ir 
buvo ta kliūtis. . „Žalgirio“ Vilniaus srities 
taryba, organizuodama motociklininkų kur
sus, neskyrė jiems nė vieno motociklo. 
Daug kartų mes rinkdavomės valstybinia
me stadione ir kiekvieną karta išgirsdavo
me drg. Peleckio pranešimą: „Šiandien nė
ra motociklo, eisime namo, o po dvieju die
nų vėl visi čia susirinksime" ... Prabėgo 
nemaža brangaus laiko, kol pagaliau gavo
me motociklą ... Sumokėjome auto inspek
cijai po 15 rb. už egzaminus ir pradėtame 
praktika. Bet greitai mums teko nusivyti. 
Motociklas buvo toks senas, kad po dviejų 
praktikos pamoku subyrėjo. Tačiau iš šios 
keblios padėties drg. Peleckis surado išeitį. 
Jis surinko iš kursantų po 25 rb.. ir nuo to 
laiko mums daugiau nebepasirodė."

Lietuvos Teisininkams Tremtiniams.

Gerbiamieji Kolegos Teisininkai Gyve
nam tokį meta, kada gali pasitaikyti rei
kalo ir bendrai veikti. Pvz.. kad ir dėl gen 
Eiscnhoverio sveikinimo jo į JAV prezi
dentus išrinkirpo proga. Kurių adresus teko 
nustatyti, galėjau ir jų atsiklausti. Bet kai- 
kuriems siųsti laiškai sugrįžo nors jie 
atrodo, dar ir neturėtų būti kur nors išemi
gravę.

Todėl maloniai prašyčiau Gerb. Kol. Tei
sininkus, su kuriais iki šiol neteko man su
sirašinėti. arba jau bus pakeitę gyvenamas 
vietas, pranešti man savo adresus.

J. Kairys. Muenchen 54, 
Ludwigsfek' Opalstr 7/E. R

TREMTIES I ĮSAKYMAI
Mr J Adomaičiui. Anglijoie siųstoji pre

numerata TREMTI pasiekė
Mr. J Jaručiui. Anglijoje Tamstos pienu 
merata TREMČIAI padengta iki šių metu 
nabaigos.
Mr. St JuSkėnui, USA: siųstoji prenume

rata TREMTĮ pasiekė Ačiū
Mr» G. Vildžiui: prenumerata gauta Adrcst 

netikslumas pataisytas »•
Mr. V. Vaškini USA: netikslumas atitaisy

tas Įrašius gautąją prenumerata už 
TREMTI Tamstos atsiskaityt- iki 1953 
motų pabaigos.

Mr. V Paulioniui. Kanadoje: adresą pakei
tėme

Mr A. Cepuliui, USA: adresa pakeitėme 
Tamstos prenumerata TREMČIAI sumokė
ta iki š. m. liepos 1 d
Mr H. Markšaičim. Švedijoje: 1953 metams 
prenumerata TREMTĮ pasiekė.
Mr p Sumauskui. Anglijoje, siųstoji 

TREMČIAI prenumerata 1953 metams 
gauta.

Sra. EI. Miščenskienė, Argentinoje: Siųstie
ji TREMČIAI kuponai gauti Ačiū už lin

kėjimus.
Mr. B. Navaslauskui. Anglijoje: siųstoji 

prenumerata TREMČIAI 1953 metams 
gauta. >

Venckų iš Būdų kaimo.
Visi kaimai Marijampolės apskrityje.

Kas turi žinių apie ieškomuosius, prašo
mi atsiliepti šiuo adresu:

Mrs. M. Žvirblienė,
P. O. Box 79, Sta „W“,
Brooklyn 11, N. Y. USA

Jungtinių Tautų Aukštojo Komisaro at
stovas Vokietijoje, Mr. Arnold Rorholt, 
spaudos atstovams pateikė informacijų bė
gamaisiais užsieniečius pabėgėlius bei 
tremtinius liečiančiais klausimais.

Pirmiausia Mr. Arnold Rorholf painfor
mavo, jog nuo šiol visi užsieniečiai, gyveną 
Vakarų Vokietijoje, kurie tik yra pajėgūs 
dirbti vieną ar kitą darbą, privalo regis
truotis vokiečių vietos Darbo Įstaigose 
(Arbeitsamt). Esą yra žinomi sunkumai, 
kuriuos tenka sutikti užsieniečiams, be
sirūpinantiems Vokietijoje gauti darbo. 
Tačiau turimi duomenys rodo, jog žymus 
užsieniečių skaičius, neturinčių darbo, ne- 
siregistruoja Darbo Įstaigose. Nesiregistra- 
vimas kaip tik veikia bedarbio nenaudai. 
Nežiūrint esamų sunkumų gauti darbą Vo
kietijoje, vis dėlto užsiregistravęs gali tu
rėti vilties greičiau būti aprūpintas darbu 
už tą, kuris nesiregistruoja. Dėl to nuo 
šiol reikalaujama visus darbingus užsienie
čius registruotis Darbo Įstaigose. Užsires- 
gistruojant galima pareikšti, į kurią kitą 
vietą užsienietis sutiktų persikelti, kur 
esančios geresnės darbo sąlygos.
Užsieniečiai registruojami Belgijos kasyklų 

darbams
Šiuo metu vyksta pasitarimai su Belgi

jos vyriausybe priimti atitinkamą užsienie
čių (Vokietijoje gyvenančių) skaičių Belgi
jos anglies kasyklų darbams. Esą kasyklų 
darbams nuvykusieji užsieniečiai gaus tas 
pačias teises, ką ir belgų darbininkai ir 
jiems bus mokas toks pat atlyginimas, ku
ris už darbadienį kasyklose siekiąs nuo 16 
ligi 26 DM (196—315 belgų frankų).

Red. pastaba: kadangi nemaža lietuviš
koje spaudoje buvo savu laiku pasirodę 
informacijų apie kiek kitokias darbo sąly
gas Belgijos anglies kasyklose, būtų įdomu 
patirti, ar kas lietuvių, dar tebedirbančių 
Belgijos kasyklose, gauna panašius atlygi
nimus už darbą, kokie čia minimi; taip pat 
įdomu, kas iš gaunamo uždarbio palieka, 
apmokėjus būtiniausias pragyvenimo iš
laidas. Red.

Toliau buvo pareikšta, jog tikimasi, kad 
Belgijos anglies kasyklų darbams bus pri
imami peržengę 21 metus vyrai. Sutinką 
vykti darbams bus priimami su šeimomis, 
tačiau pradžioje turėtų vykti atskirai ir tik 
vėliau atsiimti šeimas. Kai vokiečių vy
riausybės pasitarimai su Belgijos vyriausy
be baigsis — užsieniečiai tremtiniai būsią 
painformuoti, kada ir kur reikės regis
truotis.

Dar nuosavybės atstatymo klausimais
(Atkelta iš 1 pusi.) 

giau. bent pradžioje, eiti evoliucijos keliu, 
vietoje leidusis į revoliucines reformas.

A. Garbauskas.

Nuosavybe Lietuvoj 
nepanaikinta

Tarptautiniam gyvenimui aktyvėjant. vis 
daugiau atsiranda vilčių išsilaisvinti iš ko- 
munstinės vergijos ir bolševizmo paglemž
tai Lietuvai. Todėl nenuostabu, kad lais
vuose kraštuose gyveną tremtiniai pradeda 
galvoti ir apie kai kurias problemas mūsų 
būsiančioje laisvoje Tėvynėje

Tarp tnkių klausimu yra ir nuosavybės 
klausimas Be viso mūsų buvusio gyveni
mo, bolševizmas ir ją iš pagrindų išknaisė, 
išdraskė. Išniekino ir todėl, jam žuvus, aiš
ku. reikės kaip nors lopyti, taisyti.

Šiuo reikalu, kiek teko pastebėti, ir spau
doje yra jau vienokių bei kitokių siūlymų, 
sumanymų. Bet tai ir nenuostabu, nes pri
vačios nuosavybės klausimas buvo ir yra 
visą laiką opus ir todėl tvarkant jį tenka 
elgtis labai apgalvotai. Jei bolševizmas į- 
klampino savo gyventojus į neįsivaizduo
jama dvasinį ir materialinį skurdą, tai ir 
nebe privačios nuosavybės iki primytyvu- 
mo paniekinimo dėka.

Neturint ištisų pasisakymų tuo reikalu 
nėra įmanoma pritarti rašusiem*. ar prieš 
luos pasisakyti.

Todėl tebūnie leista suglaustai pareikšti 
•’k savo nuomonę.

Nuosavybė Lietuvoje kad ir yra nacio
nalizuota. bet ji nėra panaikinta Kiek pati 
''kupaciia nėra teisėta, tiek ir okupantų 
padaryti bei daromi vienoki ar kitokį pa
tvarkymai ir nuosavybės reikaluose laiky
tini tik fakto dalykais bet ne teirės. Teisiš
kai nuosavybė Lietuvoje tebeegzistuoja ir. 
sugrįžus krašto laisvei turės atgimti ir de 
fakto. Jos buvę savininkai ar ju teisėti įpė
diniai. jei jie panorės automatiškai galės 
imti ją ir laisvai atitinkamai disponuoti 
Atrodo, kiekvienas iš mūsų kiek objekty
viau galvojąs pasakytų, kad dabartinių 
sauvaliautoji) Lietuvoje padaryto neteisė
tumo pripažinimas, arba vėlesnis legaliza
vimas jo. būtų ne kuo kitu, kaip ir tos 
skriaudos tęsimas, kurią padarė bolševiz
mas mūsų piliečiams savo padarytu nacio
nalizavimu.

Po tokių deportavimų ir kt. naikinimų

Garbės prenumeratoriai
TREMTIES Leidyklos išleidžiamus Dr. 

V. KUDIRKOS raštus (originalioji kūryba 
ir publicistika) iš anksto užsisakė, įmokė
dami knygos kainą, ir laikomi garbės pre
numeratoriais šie tautiečiai:

195. Mr. J. Adomavičius, Australija,
196. Mr. Vytautas Žemkalnis, Australija,
197. Mr. Viktoras Pleskūnas. Australija,
198. Mr Jonas Povilavičius, Australija,
199. Mr. Pranas Svambarys, Australija,
200. Mr. Br. Straukas, Australija,
201. Mr. K. Barėnas, Anglija,
202. Mrs. A. Jančiauskas, Australija,
203. Mr. J. Sarapnickas, Kanada,
204. Mr. Vincas Narkevičius, Kanada,
205. Mr. Povilas Budreika, Kanada,
206. Mr. Kleopas Dalinda, Kanada,
207. Mr. C. W. Biting, Olandija,
208. P. A. M., Vokietija.
209. Mr. Alf. Pimpė, USA.

Užsieniečių pasų reikalu padaryta atitin
kamų pakeitimų. Ligi buvo išduodami va
dinamieji Fremdenpasse (svetimšalio pasai) 
bei Reisepass. Daug užsieniečių tokius pa
sus gavo. Dabar padaryta pakeitimų ta 
prasme, jog visiems užsieniečiams (išskyru? 
pabaltiečius — lietuvius, latvius ir estus. — 
kurie gali išsiimti savo konsulatuose savo 
šalių užsienio pasus, tačiau vietoje jų gali 
išsiimti naujuosius pasus) bus išduodami 
vadinamieji Tarptautiniai Kelionės Pasai 
bei pažymėjimai, kuriuose bus įrašomas 
tremtinio statusas. Į pabaltiečių jų diplo
matinių misijų išduotus užsienio pasus pa
bėgėlio statusas nebus įrašomas. Dėl to nuo 
kovo pabaigos prašomi visi turį paskutiniu 
metu išduotus asmens dokumentus asmens 
kreiptis į vietos vokiečių atitinkamas įstai
gas (geriausiai kreiptis į Einwohnermeldc- 
amt, esančias miestų savivaldybėse, ku
rios nurodys, kas pasus išduoda), kurios 
turimus asmens dokumentus pakeis Inter- 
nationaler Reiseausweis. Tik išimtinais 
atvejais (saugumo motyvais) kartais gali 
kai kam būti leidžiama pasilaikyti turimus 
Frcmdcnpass. Šiaip jau ne vokiečių kilmės 
pabėgėliai neturės teisės turėti Fremden- 
pass.

Traukiniais bilietai užsieniečiams nega
lės būti atpiginti. Buvo dedama pastangų 
vokiečių įstaigose, ar negalėtų būti, atsi
žvelgiant į sunkią tremtinių užsieniečių pa
dėtį, jiems duoti papigintus geležinkelio 
bilietus. Po ilgesnį laiką trukusių pasitari
mų informuojama, kad Vokietijoje gyveną 
tremtiniai užsieniečiai negalės gauti papi
gintų geležinkelio bilietų.

Kursai užsieniečiams. 1953 metų balan
džio 8 d. Ingolstadtc prasidada naujas kur
sas mechanikams, clektrotechnikams, mū
rininkams, baldų dirbėjams, metalistams, 
radio mechanikams, braižytojams. Mokslas 
truks apie pusmetį. Šiuos kursus lankyti 
bus suteikta galimybė 300—400 užsienie
čių. Norį kursus lankyti geriausiai padary
tų pasitarę su atitinkama emigracijos įstai
ga, kuri galėtų nurodyti, kuriose šalyse 
kurių specialistų daugiausiai pageidau
jama.

TREMTIS leidžiama ne pasipcinijimo 
motyvais. Tačiau ir Tamsta, nesumokėjęs 
jai prenumeratos, taip pat nebūsi padaręs 
atžymėtini) sutaupą.

mūsų piliečių, daugelis ir iš buvusių nuo
savybės savininkų bus nukankintų ir kito
kiu būdu žuvusių bei dingusiu be žinios. 
Šitokių nuosavybe, aišku, turės pasirūpinti 
valstybė, įsteigdama tam tikram laikui ati
tinkamas globas ir pan., iki atsiras teisėti 
savininkai bei jų teisių paveldėtojai.

•Tik neatsiradus nei vieniems, nei kitiems, 
jų nuosavybė galėtų atitekti valstybei. To
kia nuosavybė sudarytų atitinkamus val
stybės fondus, iš kurio kaimų nuosavybė 
turėtų būti dalinama bežemiams ir maža
žemiams kaimų gyventojams, o miestų — 
jos neturintiems miestiečiams Apie kokį 
nors laisvą pardavimų iš šio fondo negalėtų 
būti ir kalbų.

Kad išvengus ir kokios nors spekuliacijos 
nuosavybe, turėtumėm grįžti prie tam ti
kros maximalinės ribos nustatymo, kurios 
niekas ir kokiais nors titulais besidangsty- 
damas negalėtų peržengti.

Žemės ūky kadaise nustatyta 80 ha taip 
vadinama nenusavinama norma, prie mūsų 
buvusio ir, atrodo, būsiančio socialinio gy
venimo lygio yra pati aukščiausia norma. 
Ją, atrodo, būtų galima ir toliau palikti. 
Vėlesniais laikais padarytas padidinimas 
iki 150 ha, bei kiti patvarkymai, mūsų 
kraštui nebuvo naudingi.

J. Kairys.

Tai lyg bauginimas ...
„Skaitydamas straipsnį „Klaidingai su

prastas nuosavybės atstatymo klausimas" 
aš labai apsidžiaugiau, kad Tamsta pasi- 
jojote V. Rastenio išvadžiojimus. Pilnai su
prasčiau tą žmogų, kuris taip rašytų, jei 
būtų niekados negyvenęs Lietuvoje, neži
notų mūsų tautiečių prisirišimo prie savų 
sodybų ir kitų turimų nuosavybių, o būtų 
visą laiką buvęs kolchoze. Mūsų žmonės 
jau iš prigimties linkę saugoti nuosavybes, 
kad jų neprarastų. V. Rastenio išvadžioji
mai, tai lyg pastanga atbaidyti grįžti tė
vynėn tuos, kurie emigracijoje jau bus spė
ję šį tą įsigyti." J. C-kas.

Rusija turės Lietuvai 
padengti nuostolius

Dėl TREMTIES 87 Nr. straipsnio „Klai- 
dingai suprastas nuosavybės Lietuvoje at
statymo klausimas“ pilnai sutinku su Tam
stos, redaktoriau, mintimis, jog tiek tėvy
nėje likę, tiek sugrįžusieji nesunkiai atras 
savo nekilnojamas nuosavybes — žemę, te
gu tik randasi galimybė grįžti tėvynėn. Kur 
savininkai savo žemių negalės atrasti, tai 
padės surasti matininkai. Todėl be reikalo 
V. Rastenis tuo reikalu susirūpino. Gi jo 
galvojimas, kad visų ūkininkų žemė būtų 
valstybės nusavinta, yra nenusipratimas. 
Jau mūsų tėvynės žemė yra pakankamai 
draskyta ir perdraskyta: iš kaimų skirstant 
į viensėdžius, iš viensėdžių į kolchozus su
varant, tad lieka tik grįžti į turėtas nuo
savybes. Busimoji Rusijos valdžia turės su
mokėti visus Lietuvai padarytus nuostolius, 
(ir už žemės permatavimą, kuris bus rei
kalingas dėl jų įvestos kolchozinės siste
mos). V. Rastenio projektas gal tiktų tik 
būsimai Rusijai, kur kolchozuose jau gyve
nama per 25 metus. A. PraČkys.

Keliais 
sakiniais

Amerikos prezidento „kvailystė" Lygiai 
prieš 70 metų, 1883 metais Jungtinių Ame
rikos Valstybių tuometinis prezidentas Tho
mas Jeffcrsonas už 15 milijonų doleriu iš 
prancūzų nupirko Louisianos sritį. Kadan
gi ta sritis anais laikais nuolat buvo perse
kiojama gamtinių nelaimių (išsiliejusios 
upės arba sausros sunaikindavo derlių), 
dėlto prezidento Jcffersono pirkinys buvo 
pavadintas „Jeffersono kvailyste“. Tačiau 
prezidentas tuojau pat davė patvarkymą 
apvaldyti upes, pradedant Missouriu, pra
vesti kanalus ir ištiesti kelius patogesniam 
susisiekimui. Užtvankose išaugo eilė elek
tros jėgainių, upės negalėjo pavasariais ir 
lietingomis vasaromis išsilieti ir sunaikinti 
derlių. Visa Louisiana tapo viena iš tur
tingųjų Amerikos sričių. Vien tik dirbtinai 
drėkinamos Louisianos sritys kas metai duo
da derliaus už 500 milijonų dolerių. Gi 
Louisianos gyventojų metiniai mokesčiai 
nuo 1916 metų yra lygūs vyriausybės inves
tuotai sumai — jie siekia du miliardus do
lerių. Šiandien prezidento pirkinio jau nie
kas nevadina „Jeffersono kvailyste“.

„Jungtinių Tautų ausys ir akys“. Kai 
Jungtinių Tautų posėdžių salėje, dalyvau
jant 60 tautų atstovams, kuris nors kalbė
tojas kalba, po trumpo laiko jo kalba aidi 
viso pasaulio radio siųstuvų bangomis ir 
pasirodo įvairiomis kalbomis atspausdin
tuose laikraščiuose, pasirodančiuose tiek 
Amerikoje, Anglijoje, Singapūre bei Tokio. 
Šitos greitos informacijos pasiekta dėka 
Jungtinėse Tautose akredituotų spaudos at
stovų, foto korespondentų, radio reporterių 
pastangų. 43 valstybės prie Jungtiniu Tau
tų yra akreditavusios spaudos atstovus, ku
rių skaičius siekia 827. Sovietų Sąjunga at
siuntusi 21 korespondentą. Kitų šalių spau
dos atstovų skaičius dar didesnis. Spaudos 
atstovai dalyvauja posėdžiuose, po kiekvie
no posėdžio tuojau pat jie gauna ištisas 
kalbėjusių kalbas. Čia pat įrengtos televi
zijos kabinos įgalina korespondentus vaiz
dines informacijas pateikti televizijos sto
tims. Jungtinių Tautų trumpųjų bangų 
siųstuvas 25' kalbomis teikia pranešimus 
apie posėdžių eigą valstybėms — Jungtinių 
Tautų nariams. Pasinaudodami techniki
nėmis priemonėmis spaudos atstovai kelių 
valandų laikotarpy įvairiomis kalbomis 
perduodamomis žiniomis apjuosia visą pa
saulį.

Bebrų karalystė. Pasakojama, jog senais 
laikais nemaža bebrų buvę Lietuvoje. 
Šiandien jų buvimas tik pasakojimuose iš
likęs. Tačiau bebrai pasaulyje nėra išnykę. 
Nemaža jų laikosi Kanadoje. Paskutiniais 
metais ypač pradėjo gausėti bebrai JAV. 
Maine valstijoje. Prieš 25 metus jų buvę 
apie 3000, 1930 metais — 10 000, gi pasku
tiniu metu Maine valstijoje bebrų skaičius 
siekia 30 000. Dėl kailio brangumo toks 
staigus bebrų veisimasis sudaro gerą už
darbį tuo užsiimantiems vietos gyvento
jams. Maine valstijoje yra nemaža upių ir 
kanalų, suteikiančių palankias sąlygas beb
rams kurtis. Vietos gyventojai pasakoja 
linksmą atsitikimą su viena bebrų šeima, 
užtvindžiusią vieną geležinkelį. Kartą gar
vežio mašinistas nustemba pamatęs, kad jis 
su visu traukiniu atrieda užsemton sritin. 
Spėjo traukinį sulaikyti ir ištyrė, kad van
duo tėra virš bėgių pakilęs tik apie 30 cen
timetrų. Pasiekęs sekančią stotį painforma
vo apie apsemtą vietovę. Greit buvo nusta
tyta, kad bebrų šeima nutarusi įsikurti vie
non užtvankon įtekančiame upely. Greit 
pasistatė sau pastatus vandeny ir upelio 
vandenį nukreipė nuo užtvankos į laukus. 
Kai bebrų namai buvo išardyti — ekspedi
cija ramiai išsiskirstė. Sekančią dieną pa
siekė ta pati žinia: — bebrai vėl toje pa
čioje vietoje įsikūrę ir vandenį nukreipę į 
laukus, kuriais eina geležinkelio šaka. Teko 
eilę kartų ardyti bebrų pasirinktą gyven
vietę ir nieko negelbėjo. Tik kai pavyko 
sugauti bebrų šeimą ir ją perkelti tolokai, 
kur buvo palankios sąlygos įsikurti — dau
giau nebegrįžo užtvekti geležineklį-
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VLIKui: — išleisti leidinį, kuris atsklei
stų šias paslaptis: kas buvo VLAKas, kodėl 
atsirado BDPS ir kodėl šis sąjūdis pasiva
dino LRS.

LDS St. Lozoraičiui: — sušaukti naują 
Lietuvos diplomatų konferenciją aptarti, 
kas galima • diplomatams ir kas negalima 
VLIKui.

K. Zaikauskui: — ir toliau manyti, kad 
didžiausias kiekvienos veiklos pagrindas 
yra kelionės, pasikalbėjimai ir pažadai.

Susirūpinusiems VLIKu (J. Brazaičiui 
pasitelkus A. Mankūną, J. Kerniui pasiė
mus talkon Žymantą ir J. Gyčiui bendrai 
veikiant su S. Vykintu): vietoje užsiėmus 
pasakomis, pagaliau įrodyti VLIKo vienin
gumą ir darbingumą, kai jame buvo Am
brazevičius. Žakevičius ir Povilavičius.

„Britanijos Lietuviui“: — ligi sekančių 
metų 1 balandžio įsigyti bent lietuvi ko
rektorių,

V. Sidzikauskui: — ir toliau viena daryti, 
o kita sakyti, ypač rašant laiškus Krupavi
čiui.

Laisvės Kovotojams: — paskelbti duo
menis apie dabartinių laikraštinių rezisten
tų rezistencinę veiklą Lietuvoje.

Lietuvių Rašytojų Sąjungai: — ir toliau 
vadovautis dėsniu: ne liaudies išmintis lygi 
Dievo balsui, bet rašytojų s-gos dievų bal
sas lygus Dievo balsui

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžiui: stengiantis 
save įtikinti kitų neveiklumu, pradėti re
guliariai leisti „Laisvąją Lietuvą“

ALTui: — neklausyti įtikinėjimų, kad 
Amerikoje reikalingas VLIKas. *

Aukščiausia premija bus skiriama „Tė
viškės Žiburiams“ ir „Nepriklausomai Lie
tuvai“, jei šiuodu laikraščiai bent viename 
numeryje nepaminės vienas kito vardo.

PLB Vokietijos vadovybei: — ir toliau 
nesikalbėti su BALFu ir jam uždrausti 
rinkti aukas Vargo Mokykloms.

Mažosios Lietuvos Tarybai: — galutinai 
apsispręsti: ar už busimos Lietuvos kon
cepciją, ar už mažalietuvių atstovavimą 
VLIKe.

Terros savininkui: — nemanyti, kad Ame
rika yra Sibiras, ir liovusis skųstis sunku
mais Čikagoje knygas leisti, grįžti Vokie
tijon, kur „geresnės“ sąlygos.
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