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Sa vomis temomis
Lietuvos skausmas 

ta* svetimieji
Paskutiniaisiais metais birželio tragiškų

jų dienų minėjimai įgauna naują linkmę ir, 
reikia pripažinti, naują link m ą teigiama 
prasme. Jei ankstesniais metais lietuviai, 
latviai ir estai dažniausiai atskirai tokius 
minėjimus ruošdavo, tai paskutiniais metais 
Baltijos valstybių tragiškosios dienos mini
mos bendromis jėgomis. Tik atskirais at
vejais, kur stinga sąlygų suruošti bendrus 
minėjimus, jie ruošiami atskirai.

Bendrai ruošiami minėjimai vertintini 
teigiamai dėl to, kad jie įgauna didesnį svo- 

«į. Ypač šiuo metu totai itin svarbu. Emi
gracijų ir stovyklų likvidavimo pasėkoje 
pabaltiečiai daug kur išsklaidyti mažesnė
mis grupėmis. Kitur dėl to išsklidimo pasi
gendama ir jėgų. Tačiau kai turimas jėgas 
sujungia visi pabaltiečiai (lietuviai, latviai 
ir estai) — minėjimų rezultatas kiekvienu 
atveju būva didesnis, negu kad jis būtų bu
vęs minėjimus rengus atskiroms tautybėms 
atskirai.

Taip pat Balti jos tautų padėtis turėtų bū
ti skatinamuoju akstinu šitokiu bendradar
biavimu daugiau suartėti, susiprasti, kad ir 
ateity, iškilus sprendimui didžiųjų proble
mų, tasai bendradarbiavimas nenutruktų, 
bet, prieSngai, vis daugiau ir daugiau sti
prėtų.

Kitas tragiškųjų birželio dienų minėji
muose teigiamumas — tai vis daugiau ryš- 
kėjančios pastangos šių minėjimų progomis 
prabilti į svetimuosius tiek per jų spaudos 
skiltis, tik radio bangomis. Iš tiesų šie mi
nėjimai kaip tik ir sudaro palankias sąly
gas į svetimuosius prabilti likimtniais Bal
tijos valstybių klausimais.

Malonu šiomis dienomis svetimoje spau
doje pamatyti nors ir kuklias informacijas 
apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos tragediją. 
Kartu tasai informacijų kuklumas parodo, 
kad mūsų skausmas svetimuosiuose turi 
žymiai mažesnį atgarsį, negu mumyse pa
čiuose, o tuo pačiu tatai yra akivaizdi iš
raiška, kad laisvajam vakarų pasauliui kitų 
tautų tragingas likimas mažiau rūpi už sa
vus kasdienos reikalus. Kartais kitų tautų 
Mkiminių klausimų kėlimą ar jų sampratą 
stelbia vienos ar kitos tautos egoistiniai iš- 
rok avimai.

Štai paskutinis Anglijos ministerio pir
mininko Churchilio pasiūlymas susitikti 
didiesiems ir vėliau anglų parlamente vy- 
kusieji debatai akivaizdžiai atskleidė eilės 
britų parlamentarų šaltą vertinimą paverg
tųjų tautų h- retą abuojumą dėl netesėjimo 
savo išduotų pažadų, kaj prisiminė Lenkijos 
likimą? kuri bene didžiausias atikas sudėjo 
Britanijos pažadų pasėkoje.

Šitokia didžiųjų pažiūra laisvės neteku
siuose kelia dar didesnį netikrumą.

Tačiau toje netikrumo atmosferoje kar
tais švysteli ir giedrumo spindulėlis, teikiąs 
vilčių. Antai, dar gerokai prieš birželio tra
giškųjų dienų minėjimus, JAV atstovų rū
mų narys Ch. Kersten Amerikos parlamen
tui pateikė rezoliuciją dėl reikalo sudaryti 
specialią komisiją, kuri ištirtų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyventojų valios suklas
tojimą sovietams šias valstybes pavergiant.

Iš dėmesio neisleidimas mūsų likiminių 
klausimų mumyse bent palaiko viltį ir tei
kia jėgų tikėti geresne ateitimi.

Grįžtant prie šiais metais ruoštų birželio 
tragiškųjų dienų minėjimų, prisimintinas 
įspūdingai pabaltiečių bendromis jėgomis 
suruoštas minėjimas New Yorke, kurio pro
ga JAV pr-eridentas Eisenhoveris atsiuntė 
šio turinio Bnfcėjimus:

„Prašau priimti mano šrtčiausivs ir sim
patiškiausius linkėjimus Jūsų sisitelkimo 
proga, minint taos tragiškuosius 1940 ir 1941 
metų birželio įvykius, kai Sovietų Sąjunga, 
sulaužydama iškilmingas sutartis, pasisavi
no Pabaltijo Respublikų, Estijos. Latvijos 
ir Lietuvos, kontrolę ir paskum šiuos kraš
tus nelegaliai įjungusi į Sovietų Sąjungą, 
ėmė deportuoti ir likviduoti didelį jų gy
ventojų skaičių. Šitas agresijos nusikalti
mas ir teroras paliko gitų įspūdį Amerikos 
žmonėms. Tatai atsispindi mūsų tvirtoj po
litikoj, tęsiant nepriklausomų Pabaltijo 
valstybių diplomatinių atstovų pripažinimą, 
ir mūsų nuoširdžioj viltyje, jog šie kraštai 
ir vėl gyvens laisvi.“

Išskirtinai aižymėtinas Australijoje pa
baltiečių bendromis jėgomis suruoštas bir
želio dienų minėjimas, kurio proga atviru 
laišku kreiptasi į Jungtinių Tautų gen. se
kretorių, JAV prezidentą, Anglijos ministe
rs pirmininką, Prancūzijos ir Australijos 
ministerius pirmininkus. Laiške kalbama 
150 000 Australijon atvykusių tremtinių 
vardu, didiesiems politikams primenant trė
mimus ir masinius žudymus už geležinės 
uždangos esančiose jų tėvynėse, sovietų 
smurtu pavergtose. Toliau laiške iškeliami

Kremliaus skaldomoji politika 
ir vakarai

Po Stalino mirties Kremlius per savo 
propagandos garsiakalbius pradėjo leisti 
taikos priedanga pridengtus šūkius. Tatai 
buvo išraiška viduje pasireiškusio netikru
mo. Kremliaus valdovams reikalingas lai
kas įsitvirtinti naujuose postuose. Jam pa
kako užsiminti taikos temomis ir ne vienas 
laisvojo vakarų pasaulio politikas susimąs
tė: — o gal gi iš tiesų Maskva keis savo po
litiką taikos linkme? Winstonas Churchilis, 
po Pirmojo Pasaulinio Karo vienas iš pir
mųjų atvirai pasisakęs prieš sovietinę si
stemą, dabar taip pat vienas iš pirmųjų pa
siūlė susitikti su naujais Kremliaus valdo
vais konferencijai...

Maskva, nusviedusi vakarų budrumo už
migdymui pora šūkių, faktiškai ir toliau be 
atlaidumo užuolankomis siekia savo tikslų.

Štai ji ištiesė ranką Jugoslavijos diktato
riui Tito. Toliau ji mandagiai kreipėsi į 
Turkiją dėl draugiškumo santykių sutvir
tinimo, atsisakydama savo ankstesnių pre
tenzijų į Dardanelus ir kai kurias Turkijos 
teritorijos dalis. Pagliau Maskva kreipėsi į 
Persijos diktatūriškų polinkių ministerį pir
mininką Mosadeką, pasiūlydama savo bi
čiulystę. Jugoslavija pasiskubino pirmoji 
atnaujinti santykius su Maskva, vakarie
čiams pažadėdama, kad ji jų neišduos ir 
neapvils. Turkija, vienas iš antibolševistiš- 
kiausių ir stipriausių bastijonų artimuose 
Rytuose, Maskvos mostą sutiko šaltai, vaka
rams pareikšdama, kad tatai neturės įtakos 
santykių silpnėjimui tarp Turkijos ir va
kariečių. Persijos ministeris pirmininkas 
dėl Maskvos pasiūlymo bendradarbiauti 
nieko atžymėtino nepareiškė, nes jis grei
čiausiai mano, jog šią progą galės panau
doti iki šiol nesėkmingoms deryboms dėl 
naftos su vakariečiais.

Sovietai, suprantama, turėjo kitus tikslus. 
Pirmiausia jiems rūpi suardyti stiprėjančią 
vakariečių bičiulystę tiek su Turkija, tiek 
su Jugoslavija, tiek su kitomis valstybėmis. 
Ypač Maskvai didele rakštimi yra sudary
mas karinės santarvės tarp Turkijos, Grai
kijos ir Jugoslavijos. Kol ši sąjunga Mas
kvai nepavyks išardyti, tol ji neturės laisvų 
rankų artimuose Rytuose.

Birželio pradžioje Italijoje įvykusieji rin
kimai atnešė žymų laimėjimą komunistams. 
Prancūzijoje komunistai taip pat stiprūs. 
Sunkiau Maskvai sekasi su Vokietija. įvai
rių pastangų ji dėjo sutrukdyti vakarų Vo
kietijos įsijungimui į Vakarų Europos gy
nybos sistemą. Tačiau iki šiol nors ir lėtos 
šia linkme eigos Maskvai ne tik kad nepa
sisekė sutrukdyti, bet Rytinėje Vokietijo
je įvykęs darbininkų ir, dalimi, ūkininkų 
sukilimas kaip tik aiškiai parodė, jog Krem
liaus politika neturi jokio pasitikėjimo ir jo 
valdomoje Rytų Vokietijos zonoje.

Bandant atmegsti Korėjos konflikto mazgą
Kai Maskva, nežiūrint jos neva taikingų 

šūkių, neatlaidžiai siekia savo tikslų, tai 
vakariečių tarpe nuolat pastebimas svyra
vimas, neryžtumas aiškiems sprendimams, 
lūkuriavimas, dar vis tikint su Maskva su- 
rasiant bendrą kalbą ir taikiu keliu išsprę- 
siant taiką kliudančias problemas. Šita va
kariečių laikysena Maskvai labai patogi. 
Štai geriausiu pavyzdžiu yra Korėja. Korė
jos konfliktą išprovakavo sovietai. Vėliau 
prasidėjo derybos dėl ginklų paliaubų, 
trunkančios antruosius metus. Ypač Ame
rikos žymus įnašas malšinant Korėjos kon
fliktą. Tačiau po trejų metų kovų tasai kon
fliktas nei nenumalšintas, nei kitu keliu 
neišpręstas. Vakariečiuose, Korėjos kon
fliktui beieškant sprendimo, nuolat kilo 
nuomonių skirtumų. Tų nuomonių skirtu
mų pasireiškė ir pačioje JAV karinėje va- 

sovietų nusikaltimai užgrobiant Baltijos ir 
kitas valstybes.

Australijoje įsikūrę pabaltiečiai birželio 
tragiškųjų dienų minėjimo proga ryžosi at
virai prabilti į pasaulinės taikos architek
tus, nuolat kalbančius apie pasaulyje įgy
vendinimą visuotinos taikos, jiems primin
dami likimą pavergtų tautų, kurios kenčia 
ne dėl savo kalčių... Gal kuris nors poli
tikas, skaitydamas gautąjį laišką, turės pro
gos prisiminti, kad tos valstybės yra aukos 
politikoj darytų klaidų.

Ar galimos 
dvi pilietybės?

„Kanada Jus mielai priima į sauo šeima“, 
— tokia antrašte „Tėviškės Žiburiuose“ ko
vo 26 dienos laidoje pateiktas skelbimas 

dovybėje. Sovietai, sukurstę ir išprovakavę 
konfliktą, savo pažiūrų nekeitė ir kietai lai
kėsi. Galiausiai sutariama pasikeisti bent 
sužeistaisiais karo belaisviais. Ir čia vaka
riečiai komunistų apgaunami. Paleistieji 
amerikiečių kariai liudija,kad žymi dalis jų 
sužeistų draugų paliko sovietų nelaisvėje. 
Maskva tokiu atveju tuojau pat būtų pa
reiškusi griežtus protestus, gi vakariečiai 
leidžiasi į tolimesnes derybas, palankias 
Maskvai. Masva tiek tenusileidžia, kad jos 
direktyvomis paliaubų derybose dalyvavusi 
komunistų delegacija pagaliau sutinka, jog 
nenorį į savo kilmės kraštus grįžti belais
viai internuojami sovietams simpatizuo
jančioje Indijoje ir 90 dienų komisijos tu
rės teisės lankyti atsisakančius grįžti be
laisvius ir paveikti, kad jie apsispręstų už 
grįžimą. Per 32 000 šiaurės korėjiečių pa
reiškė norą negrįžti komunistų valdomon 
Korėjos dalin. Taip pat nemaža kiniečių be
laisvių pasisakė negrįšią Kinijon. Tad atsi
sakiusieji turėtų būti perkelti Indijon, va
dovaujant sudarytai komisijai iš Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Švedijos, Šveicarijos ir In
dijos atstovų. Deryboms paliaubų reikalu 
vykstant, pats pagrindinis partneris —Pietų 
Korėjos vyriausybė — visai neatsiklausia
ma, ar ji sutiks su aptariamomis paliaubų 
sąlygomis, numatančiomis Korėjos pada
linimą. Amerikiečiai teigia, kad jie toliau 
taikiu būdu sieks Korėjos sujungimo, gi 
pietų korėjiečiai šitokių sąlygų paliaubose 
įžiūri amerikiečių nusilenkimą komunistų 
užmačioms.

Kas Korėjoje išeis laimėtoju, jei sutarto
mis sąlygomis bus pasiektos paliaubos? So
vietų diriguoti šiaurės korėjiečiai, padeda
mi kiniečių, pietų Korėjos neužėmė. Ame
rikiečiai, su 15-os Jungtinių Tautų narių- 
valstybių kariais konflikto sukėlėjo taip pat

JAV prezidentas Eisenhoveris, birželio minėjimų proga pabaltiečiams pareiškė, kad jų 
tautos turės būti laisvos.

Kanados pilietybės įsigijimo reikalu. Toliau 
tame skelbime kalbama apie visą eilę leng
vatų tapus Kanados piliečiu. Sį Kanados 
pilietybės įsigijimo reikalu skelbimą sekė 
visa eilė kitų, tariamai paruoštų glaudesnio 
neokanadiečių bendradarbiavimo labui. 
Viename iš tokių „glaudesnio bendradar
biavimo“ tikslais pateiktų skelbimų buvo 
tame pačiame laikrašty pavaizduota lietu
vaitė tautiniuose drabužiuose, stovinti prie 
pasvirusio rūpintojėlio, kitame pateiktas 
vieno mūsiškio profesoriaus atvaizdas, pa
lydėtas duonos kepyklos reklama ... Pasta
rasis „neokanadiečių glaudesnio bendra
darbiavimo“ būdas susilaukė atgarsio vie
name Amerikos lietuvių laikrašty; po to 
sekė profesoriaus laiškas „T. Z." redakcijai, 
kad jis nieko bendra neturįs su duonos ke
pimu ir tt.

Informacijų palietybės įsigijimo reikalu 
nuolat pasirodo ir Amerikos lietuvių spau

neįveikė, paliaubų derybose su juo skaitėsi, 
visai nebodaipi Pietų Korėjos vyriausybės 
pažiūros, kuri frontui davė keturis penkta
dalius karių, nes iš 16-kos Jungtinių Tautų 
narių-valstybių, kartu įskaitant ir JAV, 
teatsiuntė Korėjos konfliktui malšinti vie
ną penktadalį karių, palyginus su Pietų 
Korėjos duotais kontingentais. O kai kal
bama paliaubų klausimais — pietų korėjie
čiai visai neatsiklausiami, ar jie sutiktų su 
tokiomis paliaubomis.

Šitas nebojimas pietų korėjiečių ir iš
šaukė demonstracijas, kuriose reikalauta, 
kad būtų kovojama ligi laimėjimo. Ameri
kiečių dalijai daug kur demonstrantus iš
sklaidė pavartodami ginklą. Vėliau Pietų 
Korėjos prezidentas S. Rhee paruošia planą 
paleisti iš belaisvių stovyklų tuos šiaurės 
korėjiečius, kurie atsisako grįžti komunistų 
valdomon Korėjon. Išsilaisvino per 26 000 
belaisvių. Amerikiečių sargybos eilę išsi- 
laužiančių laisvėn šiaurės korėjiečių sužei
džia, kiti nukaunami. Komunistų delegacija 
paliaubų derybas nutraukia, reikalaudama 
išsilaisvinusius šiaurės korėjiečius inter
nuoti ir pristatyti į Indijoj įrengsimas sto
vyklas. Maskva klausia: pažiūrėsim, kaip 
Amerika sutvarkys Pietų Korėjos vyriau
sybinę kliką. Vakarų politikai stebisi Pietų 
Korėjos prezidento poelgiu ir apgailestauja 
pažeidus Jungtinių Tautų prestižą. Kiti 
sako: Korėjos konfliktas vyko ne dėl Jungti
nių Tautų prestižo, bet motyvais laisvės, 
kuri tačiau nebuvo pasiekta.

Netolima ateities parodys įvykių linkmę 
Korėjoje besiekiant ginklų paliaubų. Taip 
pat paliaubos, jei jos įvyks aptartomis są
lygomis, parodys vakariečių polinkius nuo
laidoms pavergtųjų didesnės nevilties są
skaitom

doje. Tose informacijose nurodomi keHai, 
kuriais pasiektina Amerikos pilietybė.

Pagrečiui pasireiškiančios akcijos piliety
bės įsigijimo reikalu, Lietuvos konsulas Či
kagoje, P. Daudžvardis, „Margučio“ 
bendradarbio paklaustas, kokia esanti kon
sulo pažiūra pilietybės įsigijimo reikalu, ši
taip atsakė:

„Pagal Lietuvos Konstitucijos 13 str. ir 
Lietuvos Pilietybės Įstatymo 20 str. Lietu
vos pilietis, įsigijęs svetimą pilietybę, ne
tenka Lietuvos pilietybės. Asmuo, netekęs 
Lietuvos pilietybės, pagal Pilietybės Įstaty
mo 25 str. nustoja teisės Lietuvoj turėti ne
kilnojamą turtą. Jo turimas nekilnojamas 
turtas likviduojamas. Primintina, kad pilie
tybės gali netekti ir tas Lietuvos pilietis, 
kurs bent dvejus metus išgyvena užsienyje 
be Lietuvos užsienio paso.“

VEIKLA
♦ Tautos gedulo dienų proga VLIKo pir

mininkas M. Krupavičius per Vatikano ra
dijo siųstuvą pasakė kalbą pavergtiesiems 
Lietuvos gyventojams, o VLIKo Vykdomo
sios Tarybos pirmininkas K Zaikauskas į 
kraštą kalbėjo per Amerikos Balso siųstu
vą.

♦Informacinis atsišauktoms vokiečių kalba. 
Tragiškųjų birželio dienų minėjimo proga 
šiais metais VLIKas vokiečių kalba išleido 
4 puslapių informacijas, kuriose pateikti 
faktai apie Lietuvos su sovietais turėtas su
tartis, kurias Maskva sulaužė, pavergdama 
Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes. Šiomis 
informacijomis pasinaudojo eilė vokiečių 
laikraščių, savo skaitytojus informuodami 
apie pabaltiečių ruošiamus trėmimų minė
jimus.

♦ E. Simonaitis VLIKe atstovauja Mažo
sios Lietuvos Rezistenciją. Praėjusiame 
TREMTIES numeryje jau buvo informuota 
apie VLIKe sutarimą dėl Mažalietuvių Re
zistencijos atstovavimo. ELTA informuoja, 
jog Mažalietuvių Rezistencijos centras savo 
atstovų VLIKan paskyrė mažalietuvių vei
kėją E. Simonaitį.

♦ Propagandas skyrius VLIKe. /Aktyvi
nant kovą prieš bolševikų užmačias, VLIKe, 
prie Užsienio Reikalų Tarnybos, įstaigtas 
propagandos skyrius.

♦ Lietuviai Europos Jaunimo Konferen
cijoj. Birželio 5—7 dienomis Paryžiuje vyko 
Europos Jaunimo Konferencija, kurioje bu
vo atstovaujami ir lietuviai. Konferencijoje 
lietuvių jaunimui atstovavo K. Jasutytė, 
K. J. Ciginskas, A. Venskus, B. Vensku- 
vienė. ir A. Mončys. •

♦ Bendradarbiavimo su diplomatais 
klausimais. Birželio antroje pusėje į Romą 
buvo nuvykęs VLIKo pirm. M. Krupavi
čius ir VT pirm. K Zaikauskas susitikti su 
LDS St. Lozoraičiu. Susitikimo metu buvo 
turimas tikslas aptarti su Lietuvos diplo
matais glaudesnio bendradarbiavimo klau
simus. Išleidžiant šį TREMTIES numerį 
apie pasitarimus dar nebuvo turima infor
macijų.

♦ Dalinis Prancūzijos lietuvių suvažiavi
mas. Sekminių švenčių metu Strasburge 
įvyko Prancūzijoje gyvenančių lietuvių 
platesnio mąsto suvažiavimas paminėti 
Mindaugo Lietuvos Karaliumi vainikavimo 
700 metų sukaktį. Sis suvažiavimas turėjo 
dar ir kitą tikslą — suartinti įvairiose 
Prancūzijos vietovės išsisklaidžiusi lietu
vius. Nors suvažiavime nedalyvavo visų 
Prancūzijoje esančių lietuvių kolonijų at
stovai, tačiau iš eilės vietovių atvyko gau
sios ekskursijos.

♦ Informavo spaudą Baltijos valstybių 
likiminiais klausimais. Ryšium su 1941 me
tų birželio mėnesį Baltijos valstybėse so
vietų įvykdytų trėmimų minėjimu šiais 
metais birželio 15 d. Baltų Tarybos in-ieia- 
tyvi buvo suruošta spaudos konferencija, 
kurios metu spaudos atstovai painformuoti 
apie sovietų įvykdytus lietuvių, latvių ir 
estų trėmimus Baltijos valstybėse ir apie 
šių valstybių inkorporavimo Sovietų Są- 
jungon metodus. Taip pat spaudos atsto
vams buvo išreikšta pabaltiečių vadovau
jančių veiksnių pažiūra į pastarojo meto 
Kremliaus politikos posūkius. Spaudos kon
ferencijoje dalyvavo vokiečių didžiųjų lai
kraščių ir amerikiečių spaudos agentūrų 
atstovai. Informacijų teikė: latvių atstovas 
Liepinš, estų — Jonsons ir VLIKo VT už
sienio reikalų valdytojas Dr. P. Karvelis

Sutiko tvirtinti Lietuvos konsulatą Ko
lumbijoje. Lietuvių Katalikų Komiteto ir 
Kolumbijoj Lietuvių Bendruomenės narių 
kun. M. Tamošiūno, kun. N. Salduko ir Dr. 
St. Siručio pastangų pasėkoje Kolumbijos 
vyriausybė birželio 10 d. sutiko oficialiai 
pripažinti ir tvirtinti Lietuvos Konsulatą 
Kolumbijoje. ELTOS inf-

Platesni aiškinimai, atrodo, nereikalingi. 
Jų nepateikė ir Lietuvos konsulas P.Daudž- 
vardis. I įvairias šalis išvykusiems mūsų 
tremtiniams beskubant įsigyti vietos pilie
tybę tereikėtų priminti ir kitą medalio pu
sę. Kiekvienos šalies palietybė savo pilie
čiams uždeda tam tikrų įpareigojimų. Pi
liečiams tokie įpareigojimai privalomi. Lie
tuvis, tapęs kurios nors kitos valstybės pi
liečiu, tuo pačiu, net ir norėdamas, ne vi«n- 
da galės atlikti pareigas savo kreki i. O ta
tai turėtų palinkusiuose kitapilietybėn kel
ti susimąstymą, ypač tuose, jeurie mano, 
atėjus metui, grįžti Lietuvon.
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Sovietinėj Vokietijoj sukilimas ir kas toliau
Šių metų birželio mėnuo politinio gyveni

mo lauke atžymėtinas eile staigmenų. Visų 
Staigmenų bene pati didžiausia, plačiai nu
skambėjusi pasaulinėje spaudoje, tai Rytų 
Vokietijos sovietų valdomoje zonoje įvy
kusios darbininkų demonstracijos, įgavu- 
sios sukiliminį pobūdį. Tos demonstracijos, 
apmokėtos visa eile gyvybių, kaip tik pa
sauliui atskleidė sovietinės politikos dvi
veidiškumą, parodydamos, kad komunisti
nės sistemos valdovų pažadai nieko bendra 
neturi su tikrove.

Vaizdo pilnumui pirmiausia primintini 
Rytų Vokietijos valdančiųjų išduotieji pa
žadai kaip tik prieš įvykstančias demon
stracijas. Rytų Vokietijos valdovai birželio 
9 dieną išleido komunikatą apie „aptartus 
pagerinimus gyventojų aprūpinime ir sti
prinimą teisinio saugumo“. Toliau oficia
liame komunikate buvo suminėta visa eilė 
lengvatų, pradedant pažadais paleisti visą 
eilę suimtųjų, siaurinti sunkiąją pramonę 
masinio vartojimo gaminių sąskaiton; sa
vininkų pageidavimu pažadėjo leisti atida
ryti uždarytas privačias įmones. Toliau se
kė patikrinimas savininkams grąžinti nusa
vintus žemės ūkius. Gi jei kur dėl kurių 
nors priežasčių nebūsią įmanu grąžinti nu
savintus ūkius, tai pažadėta tos pačios ver
tės turtą kitur duoti.

Visi pažadai palydėti kvietimu grįžti iš 
Rytų Vokietijos į Vakarus pabėgusius gy
ventojus, žadant jiems grąžinti konfiskuo
tus namus, kitą turtą ir patikrinant, kad 
grįžusieji nebus baudžiami.

Šitie sovietinių valdovų pažadai, prisipa- 
žįstant darius klaidas, vakarų pasauliui su
darė savotišką staigmeną. Tačiau buvo su
tikti su tam tikru šaltumu, bandant ieškoti 
priežasčių, privedusių prie atsisakymo visu 
aštrumu vykdytos ūkio sovietizacijos. Svar
biausia, esą, šituo kurso pakeitimu Rytų 
Vokietijos valdovai turėjo tikslo daryti 

trukdymų Vakarų Vokietijai įsijungti į Va
karų gynybos sistemą.

Tačiau jei vakarų patikai su spėlioja
momis išvadomis sutiko Rytų Vokietijos 
valdovų paskelbimą apie numatomus pa
keitimus savo viduje, tai pabėgusieji iš Ry
tų Vokietijos vokiečiai žymia dalimi tiems 
pareiškimams neteikė jokios vertės. Vokie
čių spaudoje pasirodė pasikalbėjimų su vo
kiečių atbėgėliais, kurie, paklausti, ar ne
mano grįžti Rytų Vokietijon, kur viešai at
sakyta prievarta naudoti kuriant kolcho
zus ir pažadėta kitų lengvatų, paklaustieji 
nesvyruodami atsakė: ne, jie nemaną grįžti 
ir netikį sovietinių valdovų pažadais.

K tiesų nereikėjo ilgai laukti, kad įsitiki
nus tų pažadų netikrumu. Nežiūrint pa
skelbtų lengvatų, Rytų Vokietijos darbinin
kams išdirbio norma buvo padidinta 10*/». 
Kadangi tatai buvo padaryta kaip tik kele
tui dienų praėjus po paskelbimo, kad vy
riausybė dėsianti pastangų gerinti visų gy
ventojų būvį, tad išdirbio normų pakėlimas 
eilę metų pažadais mitintam darbininkui iš
sėmė kantrybę. Pirmieji sustreikavo staty
bų darbininkai buv. Frankfurto Alėjoj, da
bar perkrikštytoj į Stalino Alėją. Prie su
streikavusių statybos darbininkų prisijungė 
kitų įmonių rytiniame Berlyno sektoriuje 

darbininkai, kurie reikalavo atšaukti pa
skelbtąsias išdirbio normas, pasitraukti Rytų 
Vokietijos ’ vyriausybę ir laisvų rinkimų, 
siūlydami sovietų kariams važiuoti • namo. 
Streikas prasidėjo birželio 17 dieną. Jin įsi
jungus dešimtims tūkstančių darbininkų, 
staiga pasirodė su tankais sovietų kariuo
menės daliniai ir liaudies milicija. Įsisiūba
vusi minia eilę tankų švedė iš rikiuotės, į

Sovietinio melo dokumentas

Sovietinėje propagandoje yra įprasta pa
naudoti galimas ir negalimas priemones, jei 
tatai Kremliaus diktatoriai mato esant rei
kalinga. Jau eilę kartų laisvojo pasaulio 
spauda yra dokumentais įrodžiusi sovieti
nėje propagandoje pąsitaikančias melagy
stes. Tačiau geros akys, kaip sakoma, dūmu, 
nebijo. Reikalui esant sovietai ir toliau var
toja nieko su tiesa bendra neturinčius įtai
gosimus. Štai šiemet, po Stalino mirties, so
vietų spaudoje pasirodo iliutsracija, vaiz
duojanti greta vienas kito stovinčius Sta
liną, Kinijos raudonąjį diktatorių Mao- 
Tse-tung ir Malenkovą. Faktiškai tokia nuo
trauka niekuomet Maskvoje nebuvo pada
ryta. Tik 1950 metais vasario 15 dieną mak- 

einančius įkišdama baslius. Sutrukus vikš
rams tankai paliko stovėti. Vėliau sekė pa
degimas komunistų partijos sekretoriaus 
biuro ir eilės kitų pastatų. Sovietų kariuo
menės daliniai hermetiškai uždarė perėjimą 
i vakarinius Berlyno sektorius, gi sovietų 
komendantas paskelbė išimties stovį, tačiau 
demonstrantai nekreipė į tai dėmesio, rei
kalaudami išpildyti jų reikalavimus. Paga-

svinėje spaudoje pasirodė iliustracija, ku
rioje, ryšium su sutarties pasirašymu tarp 
Maskvos ir Kinijos, buvo matyti Stalinas, 
Malenkovas ir Kinijos diktatorius, apsupti 
didelės svitos — sutarties pasirašymo dele
gacijų. Po-Staįino mirties Malenkpvui atro
dė naudinga . spaudai pateikti iliustraciją, 
vaizduojančią jį artumoje Stalino ir Kinijos 
diktatoriaus Mao-Tse-tung. Tačiau kadangi 
tokios nuotraukos neturėjo — įsakė pada
ryti montažą iš ankstesnės bendros nuo
traukos. Aukščiau pateiktoji nuotrauka, ku
rioje matyti Stalinas, Mao ir Malenkovas, 
1950 metais apsupti delegacijų. Apačioje — 
padarytas montažas iš pirmosios nuotrau
kos. USAD iliustracija.

Nau, vakarop, Rytų Vokietijos valdovų bu
vo paskelbta, kad išdirbio normos atšauk
tos. Streikininkai toliau reikalavo: duo
nos, laisvės, laisvais rinkimais Vokieti
jos sujungimo. Šitie reikalavimai buvo 
palydėti liaudies mibcijos ir rusų karių 
šūvių salvėmis. Ir tatai nedviprasmiškai 
atskleidė sovietų melą dėl siekimo sujungti 
Vokietiją. Kai sujungimo reikalauja darbo 
klasė — į jos reikalavimus atsakoma šū
viais, areštais, sušaudymais.

Demonstracijų vakarą sovietų kontro
liuojamas Berlyno siųstuvas ir vietos spau
da aiškino, kad bandytos demonstracijos — 
nevykęs vakarų sukurstytų fašistinių agen
tų darbas. Tačiau sekanti diena parodė, 
kad į sukilimo pobūdį pereiną streikai ne
gali būti kurio nors pašalinio sukurstymo 
pasėka, bet tai spontaniškai kilusio gyven
tojų nepasitenkinimo išraiška. Streikai se
kančią dieną išsiliejo visoje eilėje didesnių
jų Rytų Vokietijos pramonės centrų. Vie
nur iŠ kalėjimų demonstrantai paleido su
imtuosius, kitur padegė vietinių valdovų 
būstines, trečiur nuginklavo miliciją. 
Tik atvykusieji sovietų kariuomenės dali
niai jėga tvarką atstatė, išsklaidydami de
monstrantus. Eilėje vietovių demonstrantai 
sunaikino įmonių įrengimus, nuplėšė vėlia
vas, sudegino Stalino ir kitų komunistų pa
veikslus.

Sovietų kariuomenės daliniai, sklaidyda
mi demonstrantus, sužeidė daugybę demon
struojančių. Visa eilė buvo mirtinai sužeisti. 
Apmalšinus demonstracijas, eilė demon
strantų komendantų patvarkymais buvo 
sušaudyti. Nežiūrint aklino Rytų Vokietijos 
demonstracijų pasėkoje uždarymo, pasiekia 
žinios, kad demonstracijas sekė masiniai 
suėmimai. Vakarinių Berlyno sektorių ko
mendantai rytinio Berlyno sektoriaus ko
mendantui įteikė protestą dėl gyventojų 
laisvės varžymo, gi šis atsakė, jog ir toliau 
bus panaudotos visos priemonės tvarkai at
statyti.

Rytų Vokietijos gyventojų sukOtimo proe- 
■ mingumas ir beprasmingumas.

Tankų, kulkosvaidžių ir kitų ginklų pa
galba Rytų Vokietijoje spontaniškai kilu
sios demonstracijos buvo numalšintos, pa
reikalavusios visos eilės gyvybių. Laisva
jam Vakarų pasauliui šios demonstracijos 
davė naujos akivaizdžios medžiagos apie 
esamą Rytų Vokietijos gyventojų nepasi
tenkinimą sovietine sistema. Tai ir viskas. 
Gi sukilimo dalyviai gyvybėmis, kalinimais, 
teroru ir galutinu žmogiškųjų laisvių su
varžymu turės apmokėti savo pareikštą 
protestą prieš vietos santvarką. Gali turėti 
ir tolimesnių pasėkų įvykusios demonstra
cijos. Jau pirmomis dienomis po demon
stracijų Rytų Vokietijos sienos buvo daug 
stipriau saugomos, negu kad anksčiau. Jei 
dar birželio pirmomis dienomis kasdien Va
karų Vokietiją pasiekė nuo 1000 iki 2500 ir 
daugiau naujų pabėgėlių, tai po demonstra
cijų dėl sienų apsaugos sustiprinimo naujų 
pabėgėlių veik nepasirodė. Tai viena. Suki
lėliai, rizikuodami skelbti streikus ir atvi
rai pasisakyti prieš bolševikinę sistemą, ti

kėjosi susilauksią paramos iš laisvųjų vaka
rų. Tačiau jie, apšaudomi sovietų kariuo
menės dalinių, tebuvo fotografuojami iš va
karinių Berlyno sektorių. Tesusilaukė užuo
jautos, kuri negalėjo turėti realios įtakos 
lengvinti kančias suimtųjų ir kankinamų. 
Jei būtų sukilėliams atėjusi reali parama, 
sukilėliai galėjo atstoti dešimtis divizijų. 
Tačiau vakarai der vis tebetiki derybų, po
kalbių keliu pasieksią taikos. Tasai tikėji
mas, ilgiau užtrukęs, gali, atėjus momentui, 
atimti daug talkininkų. Rasis ne vienas vo
kietis, drįsęs streikuoti, kuris ateity tatai 
nedrįs daryti, žinodamas, kad jis plika kak
ta tanko šarvų nepramuš.

Kovinės dvasios sovietinėj sistemoj palau
žimas.

Kur sovietai įkelia koją, ten netrukus sa
vo veiksmais į antikomunistinių kovotojų 
eiles jie įjungia žymią dalį gyventojų. Pas
kiau seka prieškomunistinio elemento nai
kinimas. Sovietai tatai daro su pasitenkini
mu. Senosios gyventojų kartos sunaikinimu 
jie tikisi stipriau įsigalėsią. Nuolatinis te
roras, areštai, trėmimai galiausiai gyvento
jų kovinę dvasią palaužia. Tatai geriausias 
pavyzdys buvusis karas. Vokiečių kariuome
nė buvo užėmusi didžiulius Sovietų Sąjun
gos plotus, tačiau niekur nepasireiškė gy
ventojų sukilimai prieš jai ateinant. Tatai 
nebuvo išraiką pasitenkinimo sovietine si
stema, bet tai reiškė, kad gyventojų kovinė 
dvasia sovietinės sistemos palaužta.

Gali ateiti metas, kada kovinė dvasia gy
ventojų bus palaužta ir tose šalyse, kur 
šiandien dar tebevyksta aktyvus sovietiza
cijai pasipriešinimas. Antai, pasiekia žinios, 
ir Čekoslovakijoj kai kur darbininkai buvo 
sukilę naujų pinigų įvedimo pasėkoje. Su
kilėliai net vieną miestelį buvo užėmę ir 
valdė ketvertą valandų. Vėliau atvykę ka
riuomenės daliniai „tvarką atstatė“. Tie 
žmonės vargu kada jau bebandys sukilti. 
Šitokiu keliu sovietai stiprinasi, o vakarai 
anapus geležinės uždangos vis daugiau nu
stoja savo šalininkų, nes jie sunaikinami, 
arba palaužiama jų kovinė dvasia.

Tito pasakoja 
kaip Stalinas vertino Europos 

komunizmo vadus
Stalinas, priėmęs jugoslavų delegaciją 

Maskvoje, vis gyrė Titą ir tikrino, kad tas 
po jo mirties turės atstoti Staliną Europoje. 
Net ir Churchillis jam kelis kartus vis gy
ręs Titą.... Apie kitus Europos komunistų 
vadus Stalinas taip atsiliepęs: Togliatti 
(italų) — esąs geras teorikas ir profesorius, 
kuris sugeba parašyti neblogą traipsnį, tik 
nemoka kaip reikiant suburti tautą didžiam 
tikslui. Thorez ir Duclos (prancūzų) esą geri 
draugai, bet... Anot Stalino, net tas šuo, 
kuris nekanda, tai bent loja, norėdamas ki
tiems baimės įvaryti, bet Thorez neįstengia 
nė to... Pieckas (vokiečių) tesugeba tik 
patakšnoti per petį, bet visai neturi jokio 
supratimo, kaip reikia siekti didžiųjų ko
munistinių tikslų...

— Taigi.

Kazimieras Baronas

DUOBĖ
IS TREMTIES LEIDYKLOS IŠLEIDŽIAMO NOVELIŲ RINKINIO.

— Tokio dar nemačiau mūsų Marcelino, — stebisi 
Gaidelis. — Kaip tikras širšulas.

— Nemačiau ir aš. Visada kaip šilkinis būdavo, o da
bar į akis šoka. Matyt, vyno prisitraukė su Garuckiu.

— Trenkia, kaip bravoras. Jau iš tolo pajutau, kad 
Marcelinas dažė liežuvį.

Kai Marcelinas, praėjęs gatve kleboniją ir bažnyčią, 
pasuko į takelį, abu vyrai, dar vis kalbėdamiesi apie jį,

Marcelinas pritaria ir susimąsto.
— O tu, žiūrėk, tą lauželį — ar jau savo turi?
— Kas man duos? Atidirbu, tai ir gyvenu.
— Tai ką pasenęs darysi, kai dirbti nebegalėsi?
— Aš ir nežinau, — sugūžčioja pečiais. — Pasisiūsiu 

tarbries ir risiu, kaip amžiną atilsį Šeberkštys. Kitos 
išeities nėra.

— Paskutinis amatas, žinai tamsta. Paskutinis.
— Ką gi aš darysiu?
— Jei tave kiekvienas stumdys, visiems už dyką 

dirbsi, tai kitokios išeities nėra.
— Ką, vis žmonės, vis rodos, gražiuoju, kiek davė, 

tiek gerai.
— Na, kaip išmanai, — papildydamas stiklines nu

baigia. — Baikim gerti ir eisim. Šiandien dar daug dar
bo: dar nuvažiuoti karsto, su karstu į Gervydus, o tik 
paskui nemo. Rytą neradau Patvorio, nežinau, ar bus 
orkestras. Senukas tai nubėgo į Gerdvydus. Sako: „Jei 
aš, sente, nepagiedosiu, tai kas bepagiedos Seberkščiut?" 
Motė rinkęs bulves ir nudrožė giedoti. Tai tau senis 
Patvorys!

Vynas džiūsta iš butelio ir M stiklinių, ir saulė už
lenda už debesėlio pačiame pažemyje. Garuckis užsako 
savo vaikams klumpes.

— Tegu sau klumpsi, žiemą gerai po namus. Tik bū
tinai su auliukais. Tos trumpos niekai. Prisisems sniego.

Marcelinas pažada.
Išsibaigė vynas, ir abu vyrai pakyla eiti. Prie kam

pinių šventoriaus vartų rinkriėje kalbasi Gaidelis su 
zakristijonu.

— Ar jau baigei kasti bulves? — iš toto šūkteli Ga- 
risekie.

— Va, tik baigiau. Atsitiesti nebegaliu.
Garuckis nusikvatoja Ir atsisveikina su Marcelinu.
— Rytoj matysimės, — šūkteli nueidamas. — Skubu 

karsto. Tai tu, Marcelinai, jau išvarysi duobelę senu
kui?

— Taip, taip. Išvarysiu.
Pakopęs į kalnelį, už Zemonių wriybu, jis paspau

džia žingsnį k pradingsta tarp dvaro alėjos ♦■•pelių.
— Sakyk, gal jau iškasei? — užkalbina ateinantį

Kriukas. — Bėgau jau žiūrėti. Sakau, sutems, o nežinau, paliko šventoriaus tarpuvartę ir pamažu žengė namų
ar kasa, ar ne.

— Nekasiau dar.
— Jau nebelauk. Marcelinai. Sutems, ir nebematysi, 

o rytoj pramiegosi, tai kas tada bus?
— Aš nežinau, zakristijone.
— Ar aš viską turiu žinoti? Jau ir taip šiandien pa

vargau, kaip šuva. Tu kasi, tai tu turi rūpintis, kad laiku 
būtų, — barasi Kriukas.

— Jis iškas, — taikstosi Gaidelis.
— Gal ir iškas.
— Koks čia gal, kam čia šitaip kalbėti? — širsta 

Kriukas. — Nepadėsi karsto kapinėse ir nepalauksi, kol 
tu iškasi duobę.

— Ar nori, kad už tą litą liežuvį iškišęs lakstyčiau?
— užsidega ir Marcelinas. — Pats ne litą gauni o tiek 
težinai, kad čia man prikaišioji! Vieną kartą ir pats ga
lėtum išsikasti, tai nė lito nereikės mokėti.

Zakristijonas staiga pradeda šypsotis. Žvilgterėjęs į 
besileidžiančią saulę ir į bažnyčios bokštą, apie kurį 
karksėdamos suka varnos, jis stipriai taukšteli Marce
linui per petį.

— Nebesibarkim, — sako jis.
— Aš nesibaru.
— Išgerkit ąsotėlį alaus, pasibučiuosit, ir bus gerai.

— įsiterpia Gaidelis.
— Tu pats gerk, — atkerta Marcelinas.
— O tu ar nenori?
— Ne, nenoriu.
— Tu jau išgėrei, matau, vyno prisitraukei, ta; ’•'u 

nebereikia alučio. O stipraus turiu! Kaip spiritas, net 
liežuvį degina!

— Gana, nustok apie savo spiritą, — draudžia zakri
stijonas Gaidelį. — Sakyk, Marcelinuk, kaip bus? Ar 
padarysi, ar galiu ramiai miegoti?

Kriuko balsas švelnus, tarytum jie sėdėtų, du žmo
nės, ir kažką abu pasakotųsi priepatamsyje, labai švel
nius dalykus iš pat širdies gilumos. Jo ir akys tokios 
prašančios. Marcelinas mato, todėl jam praeina visas 
pyktis.

Reikės padaryti, — užs’.rydamas atsako jis ir ap
sisukęs skubiai nueina.

pusėn.
Kaip nejučiom pradėjo eiti, taip nejučiom abu sustojo 

prie gatvelės, kurios tvora iš vienos pusės saugojo Gai
delio sodą, o iš kitos — siuvėjų Sabakonių daržą, pati 
pasibaigdama Gaidelio kieme Tik kai sustojo, abu pai- 
stebėjo ir nusišypsojo.

— Bulves nukasei, tai ką dabar pasakytum, jei išger- 
tume kokį ąsotėlį? — pakalbina Gaidelis.

— Tai ir sustojome, kaip tas arklys ties vartais, — 
juokauja zakristijonas. — Jeigu su taboka, tai nenoriu 
nė J bumą imti.

— Ne, ne. Tik truputį cukraus pridėjau, kad stipres
nis būtų. Stiprus ir išėjo. Tabokos nedėjau, kur čia!

— Manai, kad tu pasakysi. Per šv. Oną apgavai. Sa
kei — geras, geras, o rytą nežinojau, kur dingti.

— Geras buvo. Gal primaišei vyno.
— Tik stikliuką. O gal du, bet ne daugiau, kaip du.
— Nors ir pusę stikliuko, vistiek jau negerai.

Praėjo jie visą gatvelę ir vartus. Suamsėjo rudas, į 
lapę panašus šuo, bet susigėdo ir palindo po prieklėčiu. 
Įėjęs vidun ir uždaręs klėties duris, Kriukas prabilo:

— Man vis rūpi tas Marcelinas. Pasakyk, būdavo, 
kad reikia ką nors padaryti, tai šoks su džiaugsmu, o 
šiandien — lyg musmirių apsiėdęs.

— Nuo vyno, — ramina Gaidelis.
— Zinai, kad aš eisiu pažiūrėti.
— Palauk, abu nueisim.
— Jis duobę tai iškas, aš tikras, bet man keista, kad 

Garuckis nei pirma, nei dabar neužsiminė apie pinigus. 
Ar tu nemanai, kad jis galėjo Marcelinui atiduoti pini
gus? Už duobės kasimą?

— Kas jam duos! — patikina Gaidelis.
— Abudu susitiko, abudu išgėrė. Kažin, gal ir davė? 

Paskui ims ir išleis, ką tu su juo. Kad ir tas Garuckis — 
lyg nežino, kam reikia atiduoti pinigus.

Matydamas susirūpinusį zakristijoną, Gaidelis nebe- 
susilaiko.

— O gal ir davė, — sako jis. — Gal kokią dešimtinę 
ir išmetu k» tu su juo — čia pirmininkas, čia vėl laidoja 
d-»r •u ork*»stra‘«. su viskuo. Gal ir tėškė dešimtinę. Iš 
tuščios kišenės nepagertų vyno.

— Taigi, taigi. Išmetė, pagėrę, o jei kas liko, tai kaip 
matai išleis, atgriebk tada iŠ jo. Zinai, kad aš eisiu.

Kriukas griebia kepurę, maukšHnasi ant galvos ir 
žengia į duris.

— Palauk, — stabdo Gaidelis. — Jau įleidau alaus. 
Nuėjo duobės kasti. Rytoj rasi, niekur nepabėgs.

— Ar, sakai, rasiu? Kad tik neišleistų...
— Sėsk.
Patogiai susisėdę ir nugaras atrėmę į sieną, abu pra

deda lėtai gurkšnoti. Gaidelis uždega žvakę. Ta virpa ir 
blaško liepsnelę, o jie pereilioja daugybę dalykų. Nu- 
gers, pasilenks vienas į kitą, sugirždins pasijudindami 
suolą, ir jau bėga žodžiai per Pavandenę ir per visą pa
rapiją, per žmones ir per daiktus, lyg drungnas vanduo, 
šen ten užkliūdami už klausimo, lyg už aštriakampio 
akmenuko, rodos, tik tam, kad paskui dar smarkiau ga
lėtų įsibėgėti, dar didesne jėga marmaliuoti. Taip ir ri
tosi žodžiai, garsūs ir duslūs, apie tai, kaip tas gimė ir 
pakrikštytas buvo, kaip anas vedė, kaip zakristijonas 
namus beveik iš nieko pasistatė, dviem sienojais pra
dėjęs ir šiaudų kūlį iš klebono išprašęs, kaip bulvės už
derėjo didelės, lyg kumščiai, ir kaip sūnus, tas jo Vy
tautas, kartą jau po vidunakčio nubudo ir paprašė uogų. 
Ties klausimu sustos zakristijonas, tartum tik tam, kad 
dar daugiau pabertų žodžių ir vaizdų.

O kai Gaidelis, lyg įsibėgėjusį nenuoramą arklį, su
griebs zakristijoną per neatsargumą, lyg tyčia, pritrū
kus! žodžių, pamėginusį pamąstyti ar geriantį, tada tas 
ima trokšti, savo pasakojimus pamargindamas šūktelė
jimais ir aikštelėjimais. Gandralizdis ir šviežios bulvės 
skonis, pervažiuotas žąsiukas ir taboką vagiąs piemuo, 
klėtin dvi skyles prasigraužusi pelė ir žmonos karpa, 
vasarinių obuolių minkštumas ir apšlubęs arklys, skir
tingi alūs ir keistas sapnas tą naktį, kai karvė atsivedė 
veršiuką — tuos pasakojimus išklausė Kriukas, pasi
gardžiuodamas ar sulaikydamas Gaidelį šio to paklausti.

Jau seniai sutemo, ir pro langelį prateškėjo būrelis 
lietaus.

— Tai ir užsisėdėjau! — atsiminė zakristijonas, sku
biai keldamasis ir prikišdamas prie lango nosį. — Dar 
vis dėlto reikia nubėgti pas Marceliną.

— Galim nueiti, — pasisiūlo Gaidelis. — Der ir man 
anksti miegoti.

Tik vakaruose kabojo tamsūs debesys. Danguje vi
sur mirgėjo būriai žvaigždžių. Ties kooperatyvo stogu 
dairėsi blankus mėnulis, ir klebonijas sodo medžiai ty
liai žiūrėjo į savo šešėlius.

Klebonijos rytinė pusė tamsi, tik vakarinėje kieme 
mėnulis galinėjasi su žiburio gelsvos šviesos atšvattata.
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Bus skaitomos knygos ar pinigai?
VIENYBES leidėjas J. Tykliava, išgirdęs 

čikagiškio lietuv . kų knygų leidėjo pareiš
kimą, kad po dviejų metų niekas knygų ne
bepirks, susimąsto. Tokios kalbos, esą, ne 
naujiena. Buvo laikai, kada čikagiškiai lie
tuviai didžiavosi turėdami vieninteli kny
gyną visoje Amerikoje. Buvo laikai, kada 
Amerikos lietuviai godžiai skaitę kiekvieną 
leidinj. Paskiau tie laikai pasikeitė ir kny
gas teskaitęs vėjas. Negi ir naujieji lietu
viai ateiviai, klausia Tysliava, taip greit at
prastų nuo knygos ir tepradėtų skaityti... 
pinigus?

Lietuviškosios knygos likiminėmis temo
mis pasisakymų pasitaiko įvairiuose mūsų 
periodiniuose leidiniuose. Bet tie pasisaky
mai dažniausiai atsitiktinio pobūdžio. Pasi
skundžia vienas, kitas dar stipriau paaima
nuoja, kad tremtyje knygos kelias sunkus, 
kad ja maža domimasi. Tada ateina eilė pa
sisakyti knygos skaitytojui. Vienas teisina
si stoka laiko, kitas, nukilęs i užukertj, nu
tolęs nuo lietuviškos kolonijos, sakosi norė
tų knygą įsigyti, bet ji nepasiekiama. Antai 
Skagiškiame DRAUGE nesenai A. Merkelis 
džiaugėsi vis gausėjančiu lietuviškosios 
knygos išleidimo derliumi ir bandė daryti 
išvadų, kad ji skaitytojo laukiama, o dabar 
čikagiškis leidėjas nusileidžia j pesimistines 
žemumas ir bando jspėti metą, kada niekas 
lietuviška knyga nebesidomės. Atrodo, tai 
vis daugiau posūkiai i kraštutinumus, pra
silenkiant su vidurio keliu. Kalbant apie 
lietuviškosios knygos ateiti, pagrečiui tektų 
pasižiūrėti į tuos visus veiksnius, kurie tu
ri vienos ar kitos jtakos knygos plitimui, 
bei kurie užkerta negausius kelius jai pa
siekti skaitytoją.

A-r sumažėjęs knyga domė ji- 
masis

Kalbant apie šiandienini lietuviškąja 
knyga domėjimąsi, bei bandant įtarti esant 
stoką tokio domėjimosi, pirmiausiai tektų 
atsigręžti i netolimą pareiti, į savosios lais
vės metus, kai buvome savuose namuose. 
Tada išleidžiamų knygų tiražai buvo maž
daug šitaip nusistovėję: romano vidutiniš
kai buvo spausdinama iki 3000 egz., novelės 
iki 2000 egz., poezijos nuo 600 iki 1000 egz. 
Tiesa, pasitaikė išimčių. Kai kurių knygų 
buvo spausdinami didesni tiražai ir jie buvo 
išpirkti. Tačiau tokių išimčių nebuvo gausu. 
Antai „Altorių Šešėly“ berods spausdinta 
po 5000 egz. ir veikalas palyginti greit buvo 
išparduotas. Tačiau didžiuma leidinių, 
spausdintų 2000—3000 egz. tiražu, leidėjams 
jiepavykdavo per eilę metų išparduoti. Kad 
aptuštinti leidyklų sandėlius, buvo pradėti 
ruošti knygų išpardavimai, jas nupiginant 
iki 75 %.

Tokia knygos padėtis nebuvo išimtina tik 
Lietuvoje. Antai keletu metų prieš Antrąjį 
Pasaulini Karą prancūzų anketų keŲu 
surinkti duomenys parodė, kad didžiu
moje Europos valstybių žinomų poetų poe
zijos rinkinių paklausa neprašoka 1000 egz., 
tačiau, imant vidurki, išperkama ligi 600 
egz. Romanu domėjimasis didesnis, bet pir
maeiliu romanu. Kol romano autorius ne- 
prasimušęs į pačias viršūnes, paklausa taip 
pat ribota.

Tą pat galima pasakyti apie dabartimi 
metą. Nūdienėje Vakarų Vokietijoje žymi 

dalis romanų, bent jų pirmosios laidos, 
žemos. Tik vėliau, atsižiūrint paklausos, kai 
kurių leidinių tiražai smarkiai pašoka.

Grjžkim prie savęs. Vien Kaune laisvės 
metais turėjom apie 130 000 gyventojų. Te
gu tame skaičiuje buvo ir kitataučių, ta
čiau, žiūrint Lietuvos teritorinės apimties, i 
kiekvieną jos užkertę knygai pasiekti ne
reikėjo mėnesių, o pakako kelių dienų.

Kita padėtis yra prie dabartinio mūsų išr 
sisklaidymo. Nė vienas leidėjas negalėtų 
būti pajėgus kiekvienoje lietuvių kolonijoj 
turėti po atstovybę. Jis patenkintas, jei pa
jėgia atlikti leidimo darbus ir susirašinė
jimą su pačių didžiųjų kolonijų centruose 
esančiomis atstovybėmis. Kiekvienos užu- 
kertės nepasiekimas su knyga jau mažina 
jos paklausą. Taip pat atsimintina ir tai, 
kad knygos mylėtojui, panorus įsigyti vie
ną ar kitą knygą, kurios užsakytos tenka 
ilgai laukti, tasai laukimas ir pati užsaky
mo procedūra jau gali mažinti norą kitu 
atveju ieškoti naujo leidinio.

Ir vis dėlto, žiūrint dabartinių knygos ti
ražų, ir mūsų tremtyje esančių skaičiaus, 
nėra jokių duomenų spėliojimui, kad lietu
viška knyga domėjimasis būtų žymiai su
mažėjęs. Tremty atsidūrė apie 70 000 lietu
vių. Tai yra 40-ji tautos dalis Gi išleidžia
mų knygų vidutišniškai siekia trečdali (kar
tais ir daugiau) Lietuvoje leistųjų tiražų.

Tačiau būtina rūpintis 
knygai likimu

Kalbant apie lietuviškosios knygos padėti

Ligos
Kitą kartą matai: susisukęs, susivijęs 

žmogus, vieni kaulai ir oda. O pabandyk 
pasakyti, kuo jis serga! Kad jis ligotas, jau 
iš visko matyti, o kas per ligos kankina ji? 
Iš to pirmojo žvilgsnio nieko nepasakysi. 
Net jei žmogus atvertų širdį ir imtų pasa
koti, net ir tada vargu nuspręsi tų visų jo 
skausmų ir negalavimų priežastis, ypač ne 
specialistas. O kitą kartą net ir specialistas, 
pats čiupinėjęs ligonio šonus, barškinęs nu
garą ir krūtinę, žiūrėjęs ausis ir akis ir vi
sapusiškai apklausinėjęs, nedrįsta nustatyti 
diagnozės, dar siuntinėja ligonį per medi
cinines tyrimo įstaigas ir tik tada imasi gy
dyti, kai maždaug paaiškėja visa liga.

Toks mirtinas susisukęs ligonis yra visa 
mūsų tremtinių masė. Išvažiavusi iš namų 
visiškai sveika, ji per tuos keleris metus 
taip susisuko susivijo, kad net sunku be- 
atpažinti. Jei niekas nepasirūpins jos gydy
mu, dar po kelerių metų beliks tik tos vir
šūnės, kurios visą savo energiją, laiką ir 
nervus sunaudoja laikraščiuose besiginčy- 
damos, kas čia mus turėtų valdyti, kas už 
mūsų reikalus kovoti, kas atstovauti mums 
(kad tik neatsitiktų taip, kaip anais bajorų 
seimelių laikais, kai tarpusavyje besiginči
jant priešas sulikvidavo valstybę!)

Ligoniui, žinoma, dėl to nei šilta, nei šal
ta, nes tie ginčai nereiškia nei rūpesčio jo 
ligos nustatymu, nei gydymu. Jis serga, ir 
net mūsų laikraščiai retai kada užsimena, 
kad jis serga. Jis nyksta, ir to nykimo tar- 

tremty, taip pat atsimintina, kad, palyginus 
laisvės metus nuosavuose namuose, dabar 
skaičiumi naujų leidinių išleidžiama nepa
lyginamai mažiau, negu kad Lietuvoje buvo 
išleidžiama. Gal ribotas knygų pasirinki
mas dar ir yra viena iš priežasčių, palai
kančių dabartini tiražą.

Reikia vis dėlto skaitytis su faktu, jog ga
limas knygos paklausos kritimas ateity. 
Metai po metų mūsų žmonės, išsklidę įvai
riose šalyse, jau tiek pramoks vietinių kal
bų, kad galės skaityti knygas kitomis kal
bomis. Tokių, be abejonės, ir dabar yra. 
Bet ateity svetima kalba paskaitančių skai
čius didės. Lietuviškasis tremties jaunimas, 
žymia dalimi lankydamas svetimas moky
klas, iš viso turės mažą sentimentą lietu
viškai raštijai, žinoma, neskaitant išimčių, 
kur namų auklėjimo pasėkoje tam tikra da
lis jaunimo ilgėsis lietuviškos knygos.

Visa tai akina jau dabar susirūpinti lie
tuviškos knygos ateitimi, o tuo pačiu trem
ties visuomenėje lietuviškos sielos išsaugo
jimu.

Reikalinga bendra talka.
Svarstant lietuviškosios knygos tremties 

pastogėje klausimą tenka prieit! išvados, 
kad iki šiol knyga pati laikėsi, be paramos 
iš šalies. Iki šiol lietuviškoji knyga skaity
tojo buvo ieškoma, be ypatingos pašalinės 
akcijos. Ji šiek tiek judėjo. Tegu ir nebuvo 
ypatingo užsidegimo, tačiau kiekvienas lei
dinys palengva susirado kertę vieno ar kito 
tremtinio pastogėje.

PASTABOS PRABĖGOMIS
turn niekas nemato. Kuo serga ir dėl ko 
nyksta? Kas per priežastys, jei per tuos 
keleris metus mūsų tremtiniškoji masė 
įveikė sunykti? O kodėl gi apie tai niekas 
nekalba? Jei bendruomenė nyksta, vadinas, 
yra įsimetusi liga (ar ligos).

Norint sulaikyti ligą, reikėtų pirma nu
statyti, kas tą ligoni naikina, o paskui 
jau bandyti ieškoti vaistų. O kas nustatinė
jo mūsų bendruomenės ligas ir kas ieškojo 
gydymo priemonių? Kas atvirą! ir drąsiai 
kalbėjo apie mūsų organizacinio gyvenimo 
mirtinus negalavimus, kas kalbėjo apie bai
sų girtavimą, kas apie kitus skaudžius da
lykus? — Beveik niekas, ir tokius dalykus 
dar greičiau bandome prislėpti, tarytum 
vienui vienas visų rūpestis tebūtų: kas čia 
mus turėtų valdyti, kuris čia vienetukas, 
trejetukas ar penketukas turėtų teisę ir pa
reigą už mus kovoti?

Pati didžioji nelaimė
Džiova? Vėžys? Kas gi ta pati didžioji 

nelaimė? Kas gi mus graužia ir ėda nuo
latos ir be paliovos, ėda ir naikina?

Man rodos, kad girtavimas bus ta pati 
baisiausioji ir didžiausoji mūsų nelaimė, tik 
niekas nesirūpina ja. Skaičiuoja džiovos ar 
vėžio aukas, tas ligas laiko baisybėmis. O 
kas suskaičiavo tą žalą, kurią padarė mums 
namie ir svetur visokios rūšies velnio sky- 
stymėlis? Prancūzai bent tiek žino, kad jų 
biudžeto pajamos iš gėrimų yra per mažos 
padengti alkoholikų gydymui. Jie bent žino, 
kad tai nelaimė, o mes retai kada pabando-

Periodinė spauda iki šiol lietuviškai kny
gai pastovaus pasitarnavimo nerodė. Tai 
viename, tai kitame laikraštyje pasirody
davo vertinimų, tačiau dažniausiai tatai bu
vo daroma ne iš meilės pasirodžiusiam lei
diniui, bet siekiant tą leidinį vertinti ar nu
vertinti, žiūrint jo autoriaus ir vadovaujan
tis politine linija.

Lauktinas periodinėje spaudoje naujų po
zicijų užėmimas naujų leidinių atžvilgiu. 
Knygų vertinimai turėtų pagaliau susilauk
ti didesnio objektyvumo, ko iki šiol retai 
pasitaikė. Stoka objektyvumo knygų verti
nime knygos mylėtojas pradėjo netikėti, ką 
viename ar kitame laikraštyje apie knygą 
rašoma. Tatai bloga atestacija buvusiam 
knygos vertintojui, jei juo pradeda skaity
tojas netikėti. Tokios padėties esimui pa
tvirtinti galima būtų surinkti visa eilė fak
tų. Rašančiam tenka stebėti iš gana arti lig
šiolinio knygų vertinimo atgarsius knygų 
paklausoje ir tenka didžiai nustebti, kad 
knyga, susilaukusi daugybės priešiningiau- 
sių vertinimų spaudoje, veik nesusilaukė 
didesnės paklausos už tą, apie kurią tepasi- 
sakė vienas vertintojas, bet šiltai ir nesi
vadovaudamas kuria nors politine linija ar 
kuriuo kitu išrokavimu, o savo vertinime 
tesverdamas pačio kūrinio svorį.

Kiti negalavimai.
Būtų galima ir daugiau surasti kliuvinių, 

slopinančiu knygos klestėjimą. Reikėtų su
rasti būdų pažadinti kai kuriuos mūsų bu
vusius kultūrininkus, kad jie, pagaliau išė

mė kelti viešai šitokį klausimą, nes mums 
atrodo, kad čia nėra taip bloga, kad čia nie
ko negalima padaryti ir nėra reikalo rūpin
tis.

Maža, kad mūsų tautiečiai mirksta, ne 
juodai dienai taupydami, bet savo sunkiai 
uždirbtais pinigais remdami smukles. Ma
ža, kad jau per tuos keleris metus dalies 
mūsų tautiečių rankos dreba, vadinas, ma
tomi pirmieji invalidumo ženklai. Maža, 
kad dalis savo tariamuosius nervus bera- 
mindami nebepagydomai yra susigadinę 
sveikatą ir su pavojum gyvybei turės gulti 
ant operacinio stalo. Maža, kad šen ar ten 
dėl gėrimo įvyksta muštynių, sunkių su
žalojimų ir net nužudymų. Šitie dalykai pa
siekia viešumą, ir apie juos dar šen ten 
pašnekama, nors ir be didesnio pasiryžimo 
pačiam taisytis ar bandyti kelti ir rauti tą 
didžiąją blogybę.

O daugelis nelaimių, kurias neša girtavi
mas, viešumos nepasiekia ar pasiekia ją 
kitu vardu. Kai kurių girtavimo nelaimių’ 
mes gal niekada nepamatysime, nes jos bus 
pridengtos kitais vardais ir tikruoju vardu 
bus žinomos tik patiems nelaimingiesiems 
ir gydytojams.

Kito kelio nebūtų: šiandien mums reika
lingas naujas Valančius, nes skęstame, 
žiauriai skęstame ir nematyti jokio išsigel
bėjimo.

Kol viešomis progomis bus keliamos tau
rės už Lietuvos laisvę, tol nėra ko nė ban-
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ję tš šešėlio, jungtųsi kultūrinio gyvenimo 
barucrr.a. Knyga, kaip jautri gėlė, reikalin
ga didelės priežiūros, rūpestingo puoselėji
mo. Ilgai, pati viena, ji negalės laikytis. 
Tada jau gali būti per vėlu atsibudusiam 
kultūrininkui šaukti, kad nesidomima sava 
literatūra; ir pačiam nūdienos rašytojui, la
bai dažnais atvejais negebančiam su meile 
žvilgterti i naują leidinį, gali tekti susilauk
ti meto, kada jo naujų kūrinių iš tiesų nie
kas nebeskaitys.

Priklausytų žodis ir knygos pla^nimo 
reikalu. Gal ne tiek platinimo, kiek su kny
gos (sigijimu įsigalinčio įpročio.

Šiais laikais jau daug kas galima įsigyti 
išsimokėtinai. Tačiau berods dar niekur iš
simokėtinai neleidžiama i kiną, išsimokė
tinai negalima iš vieno miesto nuvykti kitan 
miestan (nesvarbu, kuria susisiekimo prie
mone). Yra ir daugiau dalykų, kurie dar 
neduodami išsimokėjimui. Tačiau tenka 
nugirsti, kad lietuviškosios knygos įsigijimo 
srityje vis daugiau įsigali išsimokėjimas. 
Net ir tose šalyse, kur vertingą veikalą dir
bantysis gali įsigyti už 3—4 darbo valandų 
uždarb). Dabartinio gyvenimo tempe žmo
nės užimti visokiais reikalais. Kitas ilgai* 
niui ir užsimiršta „tokią smulkmeną“ ėmęs 
išsimokėjimui. Knygų talkininkai-platinto- 
jai taip pat knygos pasklidimui tegali tal
kinti atspėjamu laiku nuo kasdienių darbų. 
Jei iš vieno ar kito pora desėtkų paėmė 
knygų išsimokėtinai — kiek reikia lai
ko išrinkti pinigams. Pagaliau atsiran
da knygos „platintojų", kurie dideliu at- 
kaklumu prašo knygos. Paplatinsią ir pa
talkinsią. Vėliau leidyklai reikia gerokai 
paprakaituoti, kad išgautų pinigą. Iš kito 
jokiomis priemonėmis nepavyksta išgauti. 
Visa tai sunkinančiai atsiliepia i knygos 
leidimą. Čia palengvėjimo tol nebus, ko! 
rasis tykančių šituo keliu knygas „platinti". 
Viena laimė, kad tokių dar negausu. Di
džiumai platintojų šitokios užmačios sve
timos. Tie nuoširdieji talkininkai ir yra pati 
svarbiausia atspara.

Svarstant lietuviškosios knygos lik Įmi
niu s klausimus, būtina žvilgterti i visus 
kliuvinius, trukdančius tiek knygos pa
skleidimą, tiek Jos išsilaikymą. Būtina lietu
viškai knygai paruošti kelią be kliuvinių, 
kad ji tremties pastogėje ilgiau galėtų lai
kytis.

Šiandien lietuviškąja knyga domėjimasis 
lietuviškoje visuomenėje dar gyvas. Teten
ka ieškoti būdų tą domėjimąsi palaikyti, 
kad iš tiesų dabartinis knygos mylėtojas, 
vietoje knygos, nepradėtų pinigų skaityti. 
Kai dėl pinigų, tai čia tinka Dostojevskio 
pasakymas, kad pinigai, tai laisvė. Kas turės 
pinigų, tuo pačiu bus pajėgus įsigyti, kas 
jam reikalinga kasdienos gyvenimui, neuž
mirš ir lietuviškosios knygos, jei jos atei
timi bus nuoširdžiai rūpinamasi. O jei iš 
tiesų ateis metas, kada niekas knyga nebe
sidomės, o teskaitys pinigus, tai čia kaltas 
bus ne tiek buvęs knygos mylėtojas, kiek 
dabarties ir ateities kultūrininkai ir lietu
viškosios knygos vertintojai, negebėję pa
sirodžiusią knygą sutikti su meile, ją verti
nę pro barikadas įvairiausių išrokavimu, 
tuo pačiu užkirsdami jai kelią lietuviškon 
visuomenėm Simas Miglinas.

■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■B

tarti. Jų vieton išlėkė kiti, ir dėl to Marcelinas nekenčia 
savęs. Jis ne kartą pasiraivydavo, užmokestis visada bū
davo prastas, bet niekas jam nesakė, kiek Kriukas gau
na už duobę. O Kriukas, matai, kiek gauna už duobę! 
Kriukas gauna pinigą, o Jis, galima sakyti, ašaras, tru
pinius, elgetos graši. Ir tas grašis ne už poterius, kokius 
sukalba elgeta, bet už sunkų darbą.

— Ar tai Seberkščiut duobės niekas nekasa? — už
kalbina šluboji Kaupienė, pasirėmusi prie savo durų ant 
tvoros.

— Dar niekas.
Marcelinas nesustodamas atsako ir eina.
— O kas gi kas?
— Gal aš, gal kas.
— Kas gi, jei ne tu?
Jis girdėjo ir paskutinį įkyrios šlubės klausimą, bet 

neatsigrįžo ir neatsakė. Kiekviena Kaupienė žino, kad jis 
turi kasti duobę, bet niekas nepaklausia, kiek jis naudos 
turi iš to kasimo.

Parėjęs namo neskubėdamas kramtė duoną su žali- 
barščiais. Nuo vyno burnoje vis jautė saldumą, ir dėl 
to jam atrodė, kad žalibarščiams trūksta druskos. Įpylė 
žiupsnj — maža, įpylė antrą ir žymiai didesni, bet da
bar, kai gerai išmaišė, nebegalėjo valgyti.

Išsitraukęs iš kubilėlio dideli raugintą agurką, baigė 
vakarienę.

Saulė jau buvo pranykusi už miško, kai jis, barškin
damas kastuvu | tako grumstus, pasiekė kapines. Pa
tvoryje prie vartų sustojęs ir baigęs traukti suktinę, lė
tai palipėjo į kalniuką, kastuvą jau užsimetęs ant pečių. 
Kastuvas sugrikšėdavo l žvyro akmenis, duobė gilėjo, 
bet kartu vis labjau temo. Kasė jis vienmarškinis, švar
ką numetęs prie duobės. Duobė dar buvo iki riešų, kai 
Marcelinas tyliai suniūniavo:

Buvo žmogus bagetas, 
auksuotas ir sidabruotas.
Brangius rūbus dėvėjo, 
valgė, gėrė, gulėjo.
Brangius rūbus dėvėjo, 
valgė, gėrė, gulėjo.

Pabaigs niūniuoti tą vieną posmeli, išmes kelis kastu
vus žvyro ir nejučiom suniūniuoja iš pradžių.

Kai jau duobė buvo gerai virš kelių, Marcelinas pa
gavo save visu balsu begiedantl apie turtuoli. Pagavo, 
nutilo ir nusišypsojo. Posmas visiškai netiko Seberkščio 
mirties proga. Su ta mintim iššoko iš duobės ir pasuko 
namo, nes jau buvo visiškai vakaras. Mėnulis tylom 
bėrė šviesą. Kažkoks paukštis nuskrido 1 pušeles. Dėl 
šviesos dar jis galėtų pakrapštyti, bet ir rytoj bus laiko, 
kol atlydės.

Žiburiavo visuose namuose, tik kampininkė šluboji 
Kaupienė, matyt, jau miegojo.

— Velnias, argi jis nekasa, — praeidamas mokyklą, 
Kriukas įsižiūrėjo i kapines. — Nematyti žiburio.

— Mėnesiena, tai ir be žiburio matyti, — aiškina Gai- 
defc.

— Koks ten gali būti matymas be žiburio! — su- 
purkštauja zakristijonas. — Čia gi reikia ne bet kaip iš
badyti, o gražiai, lygiai iškasti. O gal apačioje pasistatė 
žiburį, ir mes nematom, — raminasi. — Gal taip ir bus.

— Gal ir nekasa, — sako Gaidelis.
— Jeigu nekasa, tai būtų tikras žaltys.
— Aš tai nekasčiau tau.
— Aš tavęs ir neprašau.
— Nekasčiau, kad ir prašytum. Taigi tu moki — ką 

tu moki, tą litą, ir kas tau gali kasti! Tik Marcelinas 
vienas tau ir gali šitaip dirbti, — nebenulaikė Gaidelis, 
atsiminęs, kad Kriukas per pati mėšlaveži pavedė Mar
celinui kasti duobę, kai jam ūkyje žmogus sudegtinai 
buvo reikalingas. — Tu vis nori už dyką. Jau tas Mar
ianas tau tai tikra Dievo dovana. Pats pilvuką augini ir 
panigėHus krauni, o Marcelinas aplaksto visur.

Zakristijonas net sustojo.
— Na, na, nekalbėk šitaip, nekalbėk, aš tau sakau, 

Gaideli. Žmogus neturi darbo, tai duodu uždirbti. Kar
tele neturi net ko pavalgyti, tai pas mane visad gauna.

— Už tą litą ilgai nevalgysi, — kikena Gaidelis. — 
Ką tu čia labai nupirksi už tiek! Skriaudi žmogų, ne
pasakysi, suprantu.

— Ką tu čia kalbi! — nekantriai numoja ranka ir 
sparčiau ima minti.

— Nepyk, palauk, — vejasi Gaidelis. — Ko gi čia 
febar purkštauji? Duok jam litą, neduok nieko, kas 
čia man. Užėjo ant liežuvio, ir pasakiau.

Kriukas pristoja ir laukia.
— Aš nepykstu, tik man pikta, kad tu kalbi taip, 

lyg aš tą Marceliną smaugčiau. O jis mane smaugia Pi
nigus, tikriausia, turi kišenėj ar praleido, o aš turiu 
rūpintis, naktj lakstyti pavargęs. Gerai, aš jam daugiau 
nebeduosiu darbo, kad tu taip sakai.

— Dėl manęs — duok, ką aš čia.
Abu sugretina žingsnius ir pro alksniukus pasuka i 

teapines.
•

Garuckio žodž'-’ Marceliną užvirė. Persiskyręs su za
kristijonu ir G?z’c”-.i, jis skubina žingsnį, kad tik grei
tam namo. Jau buvo pradėjęs, tik, rodos, bereikėjo pa
sakyti:

— Nekasiu. Už litą prisikasiau.
Ne, šitaip jis nepasakė. Tų poros žodžių neišdrįso iš

Užsirydami lojo klebonijos šunes. Kažkas praterški- 
no pragirgždino išilgai Pavandenės. Sugirksėjo Švelnu
čio Žąsys. Kai Marcelinas, nebedegęs nė žiburio, užsi
rūkė ir virto lovon, pro šalį taku pradunksėjo žingsniai.

Iš miegų ji prituskino tampomos priemenės durys.
— Marcelinai, Marcelinai, duobės neiškasei. Kas čia 

velnias yra!
Marcelinas atpažino Kriuko balsą.
— Iškasiau, — keldamasis atsiliepia jis.
— Iškasė, — kikena Gaidelis.
— Žinoma, iškasiau — atstumia duris. — O pagaliau 

kas čia jums darbo? Pasakiau, rodos, kad iškastu.
— Pasakei, bet neiškasei, — atslūgsta Kriukas ir sė

dasi ant slenksčio.
— Pažiūrėk.
— Žiūrėjau. Prakrapštyta duobelė iki riešu tai kada 

besuspėsi? Ryt jau su aušrele reikia keltis, kad laiku 
pabaigtum.

— Atsikelsiu ir pabaigsiu. Aš Garuckiui pažadėjau, 
tai ir iškasiu.

Gaidelis atsisėda šalia zakristijono. Marcelinas atsi
remia durų staktos ir Žiūri | prisimerkusi Gaideli.

— Kad jus velniai paimtų, — suspursta Marcelinas 
perširdęs, kai Gaidelis pūsteli jam alaus kvapo. — Pri
silakė, tai naktį atėjo manęs kelti iš miego! Jei žmogus 
jau šuns vietoje, tai ji ir spardo kiekvienas, kuris tik 
nugraužtą kaulą numeta. Aš dirbau, man reikia pasil
sėti. Išeikit

— Aš taip pat dirbau: bulves nukasiau, — atsiliepia 
Kriukas. — Kad nebūtų reikalo, tai miegočiau, nebū
čiau atėjęs.

— Dirbai! Bet girtas aš neinu kelti tavęs Išeikit!
— Aš dėl duobės ...
— Išeikit!
Gaidelis jau prie vartelių ir moja galva zakristijonui.
— Išeikit!
— Ar pabaigsi kasti duobę? Aš dar norėjau pakal

bėti...
Kriukas pasitraukia porą žingsnių l vartėlių pusę. 

Tuomet Marcelinas užtrenkia duris, pro langeli palydi 
lėtai nužingsniuojančius vyrus ir virsta atgal lovon.

Prikelia ji į langelį teškinąs lietus. Oras apniūkęs, ir 
Marcelinui sunku nuspręsti, kas per laikas. Nesiprausęs 
ir nevalgęs, paskubom apsirengia ir ant galvos užsime
ta kampais sunertą storą maišą gintis nuo lietaus.

Tekšėdamas tako balutėmis, pasiekia kapinių kalneli 
ir įninka kasti. Apie duobę auga krūvos žvyro. Po tom 
dviem pušelėmis numestas jo švarkas. Rodos, ir lietus 
tik krapija, tyliai šnarėdamas. Kastuvo grikšėjimas h* 
išmetamojo žvyro šleptelėjimai nustelbia tą šnarėjimą

— tylų, duslų, mieguistą. Duobė jau iki kaklo, bet jau 
nuo prakaito šlampa marškiniai, o lietus barsto, ir 
smulkūs lašiukai sunkiasi | žvyrą ir drabužius.

— Ar išmiegojai?
Marcelinas kilsteli galvą. Ant duobės kratšo stovi 

Kriukas, rodydamas gerą veidą.
— Išmiegojau.
— Baigi kasti? — nesitraukia jis.
— Dar gerą valandą teks pa pi ūkti. Tas žvyras, tai 

negreit. Labai akmenuota vieta.
Marcelinas kalba ir kasa. -
— Toks lietus, — purtydamas kepurę sako zakristi

jonas, — kad neduok, Dieve. Prastos Šeberkščių! laido
tuvės, lyg tyčia. O žmonių, matyt, bus, kad ir šlapia. 
Mačiau, net iš Pavandenės Sabakonienė su kažkuo nu
bėgo.

— Gali būti, — suniurna Marcehnes. — Gali būti! 
Senuką mylėjo žmonės. Tarp žmonių jis nuolat maišėsi, 
bet niekam bloga nepadarė.

— Nepadarė nė gera.
Marcelinas išsitiesia, atremia alkūnę 1 kastuvo kotą 

ir žiūri i zakristijoną.
■— Tur būt, juokauji? — sako Kriukui.
— Ką čia jis padarė? Ką padarė?
— Ką padarė, tai padarė. O knygas ar ne jis čia 

platino?
— Lašelis, Marcelinai, tos knygos. Kas čia jas matė? 

O tu pažiūrėk anam kampe Degučio kapą. Žmogus ko
jos neteko, savanoris, kryžių užsitarnavo, o kai mirė, tai 
kapo žemė sudubo, ir riogso duobė, niekas nepataiso.

— Gali būti. O senukas Šeberkštys man patiko.
— Man taip pat patiko. Man patiko ir Degutis. Kad 

jau pasakys, tai vis teisybę j akis. Kai anais metais ka- 
lėdojom, klebonui davė du litus, vargonininkui tris, o 
man keturis. Klebonas sučepsėjo, jau sakys, o Degutis 
tik skubina:

— Mažiausiam. — sako, — klebone, daugiausia reikia
— Tu kada nors sutvarkyk Degučio kapą, — prime

na Kriukas ir nueina, dingdamas kapinėse tarp pušelių.
Netrukus jis grįžta ir pasilenkęs ties duobe klausia:
— Ar suspėsi, Marcelinai?
— Suspėsiu.
— Aš, matai, lyg ir orkestrą girdėjau. Skubėsiu i 

bažnyčią.
Marcelinas užsikabina duobės krašto, pasrkeTa j vir

šų ir klausosi. Lietus jam permerkęs visus marškinius, 
tik ties krūtine sausiau.

— Iš tikro orkestras! — nudžiunga jis.
— Taigi. Tai aš tave dar norėjau paktam ak: ar Ge- 

ruckis tau davė pinigų?
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Lietuvos nusikaltėliai kaltina save ...
Maskva. Birželio 18. d. Reuterio agentūra 

paskelbė per Maskvos radio siųstuvą per
duotą žinią apie Tarybų Lietuvos „ministrų 
tarybos“ pasiaiškinimą ir prisipažinimą 
kalčių „nutolstant nuo lenininės-stalininės 
politikos“. Šito apsileidimo pasėkoje lietu
vių nacionalinės grupės nebuvusios įjung
tos į partijos vadovaujamą darbą. Taip pat 
kolektyviniame ūkyje pasireiškusi stoka 
konsolidacijos. Dėl padarytų klaidų atsa
kinga tiek Tarybų Lietuvos vyriausybė, 
tiek komunistų partija...

Reuterio agentūra, pateikusi šią žinią, ją 
palydi komentaru. Tai esanti paraiška (to
kie prisipažinimai) sovietuose vykstančios 
kovos dėl vadovavimo. Birželio 15 dieną 
Maskva paskelbė informaciją apie Ukrai
nos komunistų partijos generalinio sekre
toriaus L. G. Melnikovo išjungimą iš turėto 
posto. Melnikovas buvo vienas iš didžiausių 
Malenkovo šalininkų. Jo direktyvomis po 
Stalino mirties ukrainiečių komunistų 
spaudoje Malenkovo vardas buvęs pradėtas 
nuolat minėti. „Ukrainiečių Tiesos“ kovo 
17-je laidų Malenkovas paminėtas bei jo 
citatos panaudotos 3? atvejais. Gi balandžio 
mėnesį tas pats ukrainiečių komunistų lai
kraštis Malenkovą paminėjęs 22 kartus, kai

TREMTIES INFORMACIJA
TREMTIES ORGANIZUOJAMA 

BIBLIOTEKA

Iki šiol TREMTIES leidykla savo leidinių 
atskirais atvejais yra padovanojusi tai vie
nai, tai kitai Vokietijoje palikusių tautiečių 
kolonijai. Taip pat žymi dalis TREMTIES 
redakcijai atsiųstų paminėti knygų redakci
jos buvo išdalinta tautiečiams pasiskaityti.

Nuo šiol šias savo pastangas TREMTIES 
leidykla pakreipia kiek kita linkme. TREM
TIES leidykla negali visų tautiečių ar bent 
didesniųjų kolonijų aprūpinti knygomis. 
Tatai, leidyklos manymu, būtų įmanu, jei 
kitose šalyse esančių lietuviškų laikraščių 
redakcijos imtųsi globoti vieną kurią Vo
kietijoje palikusių tautiečių koloniją ta 
prasme, kad sudarytų knygynėlį ir toliau jį 
papildytų. Vokietijoje palikusių tautiečių 
didžiuma neišgali įsigyti naujų knygų, o 
randasi kiekvienoje kolonijoje bei stovy
kloje nemaža, kurie norėtų turėti ką pasi
skaityti.

TREMTIES leidykla apsisprendė Šia link
me daryti pirmuosius bandymus. Ji ryžosi 
pačioje didžiausioje Vokietijos amerikiečių 
zonoje esančioje lietuvių kolonijoje, Mcm- 
mingene, sudaryti lietuviškų knygų biblio
tekėlę, kad knygą mėgstą tautiečiai turėtų 
pasiskaityti. Pradžiai sudaryta bibliotekėlė 
50 įvairaus turinio knygų, kuri TREM
TIES leidyklos nuožiūra pavesta tvarkyti 
lietuviui invalidui L. Abramavičiui. Atei
tyje bibliotekėlė pagal galimybes TREM
TIES leidyklos bus papildoma naujomis 
knygomis.
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Mr. Pagojui, USA: TREMTIS siunčiama 
nauju adresu.

Mr. M. Mozūrui, Anglijoje: TREMČIAI 
siųstieji kuponai gauti. 1953 metams prenu
merata padengta.

Mrs.E.Miscinskienė, Argentinoje: siųstieji 
kuponai gauti. Juos Iškaičius TREMTIES 
prenumeraton susidarė 6 kuponu permoka, 
kuri bus įskaityta į sekančių metų prenu
meratą. x

Mr. J. Saulėnui. Norvegijoje: Tamstai 
siunčiamos TREMTIES prenumeratai pa
dengti gauta įmoka iš p. G. Sch.

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
Prašoma atsiliepti

TREMTIES redakcijon prašoma skubiai 
atsiliepti Marija Sutkaitytė, 1946—47 metais 
gyvenusi su savo motina Ona Klcinkotz ir 
Dillingeno lietuvių stovyklose. Ieškomoji vė
liau, berods, buvo perkelta į Schwabisch- 
Gmūnd stovyklą. Ieškomoji arba žiną jos 
adresą prašomi pranešti šiuo adresu:

TREMTIS,
(13b) Memmingen,

Postfach 2.

Vedybinis skelbimas.
Vidutinio ūgio 40 metų vyras, turįs sutau

pą, vedybų tikslu ieško gyvenimo draugės.

tuo tarpu maskvinėje „Tiesoje“ per tą laiką 
Malenkovo vardas tebuvęs paminėtas tik 3 
atvejais.

Galiausiai ukrainiečių komunistų genera
linis sekretorius, tiek garbinęs Malenkovą, 
apkaltintas padaręs klaidų tautybių politi
koje ... Esą tokiems kaltinimams tiesiogi
niai ar netiesioginiai vadovaujanti Berios 
ranka. Šituo būdu norima sovietų paverg
tose įvairiose tautybėse atstatyti pašlijusį 
Maskvos vesta politika pasitikėjimą, o tuo 
pačiu tatai reiškia, kad Malenkovas Krem
liuje dar nėra visagalis asmuo, kad vyksta 
varžybos dėl vadovybės.

Stalinui mirus sovietuose buvę sukilimu
Amerikiečių savaitinis „News Week“ pa

teikia informacijų apie viename sovietų ka
riuomenės daliny po Stalino mirties įvyku
sį sukilimą. Tasai dalinys stovęs azijinėj 
Sovietų Sąjungos daly. Kai pasiekusi žinia 
apie Stalino mirtį, dalinys sukilęs. Sukilime 
dalyvavę ir karininkai. Netrukus sukilimo 
vietovėn atvykę slaptosios policijos bau
džiamieji daliniai ir vietoje sušaudę 125 su
kilusius karininkus. Sukilusieji kareiviai 
buvę nuginkluoti ir perkelti į darbo stovy
klas.

Miss V. Oniunaitei, USA: pradedant šiuo 
numeriu TREMTIS siunčiama patikslintu 
adresu.

Mr. P. Kutkai, USA: siųstoji prenumerata 
TREMČIAI gauta. Ačiū už linkėjimus.

aršiai
TREMTIES Redaktoriui,

atsakydami į mums persiųstą p. Al. Po
žėlos laišką su Jūsų prierašu dėl aukų Gim
nazijos Namas pranešame, kad įmokėtini 
Namų Fondui pinigai gali būti pervedami 
į sąskaitą:

Hamburger Kreditbank, Aktiengesellschaft, 
in Hannover, Litauisches Zentralkomitee, 

*Sonderkonto Gymnasium, Kontonummer 
51639 31.

Sąskaitos atidarymas sudelstas dėl tech
ninio pobūdžio priežasčių. Be to, pervedami 
Krašto Valdybos vardu pinigai Namų Fon
dui ir be sąskaitos gaunami ir panaudojami 
Gimnazijoj Namams.

Čia paskelbtoji sąskaita naudotina siun
čiamoms sumoms iš Vokietijos ir kitų kraš
tų, išskyrus Jungtines Amerikos Valstybes, 
kur surenkami įmokėjimai telkiami BALFe 
arba kitu paskelbtu būdu.

Taigi Aukotojai Gimnazijos Namams, gy
veną Amerikoje, prašomi pinigų nesiųsti į 
paskelbtą sąskaitą; taip pat nesiųsti Krašto 
Valdybos vardu, nes Amerikoje sutelkti pi
nigai bus pervedami kitu keliu. Ši pastaba 
neliečia nuolatinių gimnazijos rėmėjų,kurie 
pinigus gali siųsti dabartine įprasta tvarka.

A. V enclauskas , PLB Vokie
tijos Krašto Valdybos Švietimo In
spektorius, l. e. pirmininko p.

TREMTIS leidžiama ne pasipclnijimo 

motyvais. Tačiau ir Tamsta, nesumokėjęs 

jai prenumeratos, taip pat nebūsi padaręs 

atžymėtinų sutaupą.

Merginos ar našlės atsiliepkit:
J. B.

108 Wilson St.,
Hamilton, Ont.

Canada.

Vedybų tikslu
Lietuvis, gyvenąs Kanadoje, nori susira

šinėti su lietuvaite, ne vyresne 25 metų. At
sakysiu tik į rimtus laiškus.

Rašyti:
V. T.

9365 — 75 Avė, 
Edmonton, Alta

Canada.

Tremtiniai Vokietijoje reikalaujami duoti adresus Keliais 
sakiniais

Vokietijoje palikusių tremtinių gyvenime 
nuolat pasitaiko tam tikrų naujumų bei ne
tikėtumų. Anksčiau vargino įvairūs skry
ningai, paskiau sekė iš globojusių organi
zacijų rankų perdavimas vokiečių ūkin, ne
kalbant apie nuolat vykusius kilojimus iš 
vienos stovyklos kiton ir tt. Paskutiniu me
tu, tremtiniams perėjus vokiečių admini
stracijos žinion, palengva užsieniečius pra
dedant įkurdinti naujai pastatytose butų 
kolonijose, atrodė gyvenimas turės norma- 
lėti bent tiems, kurie jau iškeldinti iš sto
vyklinio gyvenimo aplinkos. Tačiau ir šiuo 
metu dar vis pasitaiko Vokietijoje paliku
sių tremtinių gyvenime tam tikrų naujumų 
bei netikėtumų.

Vienas iš tokių paskutinio meto naujumų 
yra pareikalavimas pateikti adresus Ameri
kon bei į kitas šalis išemigravusių artimųjų. 
Vokiečių administracijos įstaigos birželio 
antroje pusėje Bavarijoje esančiose kai ku
riose stovyklose bei butų kolonijose gyve
nančius užsieniečius pradėjo kviesti, kad 
praneštų adresus savo artimųjų, išemigra
vusių Amerikon ar į kurias kitas šalis. Ku
riuo tikslu domimasi išemigravusių artimų
jų adresais — nežinia. Iškvietusieji 
vokiečių valdininkai atsisako pasa
kyti, kuriuo tikslu tatai daroma. Dažniau
siai paklausti valdininkai atsako, kad ir jie 
patys nežiną šitų žinių rinkimo tikslo. Ta
tai kviečiamuose tremtiniuose sukelia įvai
riausių spėliojimų. Vieni mano, kad tatai 
galį turėti ryšio su kartais iš išemigravusių 
artimųjų gaunama kokia nors parama, at
siunčiamu paketėliu. Kiti spėlioja, gal vo
kiečiai darys žygių, kad surastų sąlygas iš
vykti tremtiniui, kurio artimieji, sveiki, se
niai galėjo išemigruoti. Pagaliau randasi 
kitokias išvadas darančių. Esą vokiečiai jš 
tų darys atskaitymus iš gaunamos kuklios 
paramos, kurių šeimos artimieji išemigravę.

Kaip ten bebūtų, bet nežinojimas išemi
gravusių artimųjų adresais domėjimosi pa
grindo Vokietijoje palikusiuose tremtiniuo
se kelia visą eilę užuominų kurių galėtų 
būti išvengta, jei kalbamoji išvykusių arti
mųjų adresų registracija būtų vedama kitu

PASTABOS PRABĖGOMIS
(Atkelta iš 3 pusi.)

dyti pakilti. Kol vadovaujantieji ir šiaip 
šviesuomenė nepasidarys mažais valančiais 
ir neatsisakys taurės, tol apie visų lietuvių 
skatinimą prisikelti negali būti nė kalbos. 
Kol dėl to tylės spauda, organizacijos, baž
nyčia ir kiekvienas sąmoningas lietuvis, tol 
vis skęsime ir skęsime, nelaimingieji. Gir
tavimas turi būti ne pasididžiavimu, bet gė
da apsupamas. Apie girtavirtią negali būti 
kalbama su džiaugsmu, nes jo vaisiai yra 
apsupti juodo liūdesio, nes jis yra pati mū
sų didžioji nelaimė, su kuria šiandien ne- 
beįveiktų kovoti gal nė pats Valančius.

Ar negalėtume mes būti šimtai mažų va
lančių, kol iškils vienas didelis?

Viršininkai taškosi balutėje

Tik, štai, žvilgterėkime į dabar išėjusį 
Kudirkos raštų tomą, į jo „Tėvynės Var
pus“, ir pamatysime, kiek anuomet per ke
letą metų vienas pats Kudirka Iškėlė lietu
viškųjų ligų, vadindamas jas tikraisiais 
vardais ir čiupinėdamas tikrus ligonius. 
Ak, ne vienas jis kėlė — vis drąsiai ir at
virai, nepaisydamas,' kad kam nors nepa
tiks, ir nebandydamas slapstyti ligonių, nes 
tuo būdu tik būtų buvę padedama ligoms 
plėstis ir naikinti apsikrėtusius ar leidžia
ma ligoms persimesti ir į sveikuosius or
ganizmus.

Tremties leidiniai
Ignas Šeinius 

KUPRELIS
klasikinė apysaka žinomojo mūsų 

rašytojo.
Vytautas Alantas 

PRAGARO POŠVAISTES, 
netolimą metą vaizduojąs romanas, 

susilaukęs didžiausio dėmesio.
R. Spalis 

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

Jurgis Savickis 
ŠVENTOJI LIETUVA, 

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

sena, kaip Ir novelėse.
R. Spalis 
GATVES 

BERNIUKO NUOTYKIAI, 
nepaprastos intrigos didžiulė apysaka 

jaunimui ir senimui.
DR. VINCO KUDIRKOS RAŠTAI, 

originalioji kūryba ir publicistika žy
miojo Varpininko, Lietuvos himno 
autoriaus. Atspausdinta vienoje kny

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

esančius įvairiose šalyse.
TREMTIES Leidyklos adresas:

Simas Miglinas, 
c/o TREMTIS,

(13b) Memmingen
Postfach 2, Germany.

keliu, t. y. jei būtų nurodama, kuriuo tikslu 
tatai daroma.

Tuo tarpu neturima žinių, ar ši registra
cija liečia visose Vakarų Vokietijos vieto
vėse gyvenančius tremtinius, ar tik kai ku
riose. Būtų gera, kad TREMTI skaitytojai 
painformuotų, kur tokia registracija nėra 
vykdoma. Gi Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės vadovybei derėtų išaiškinti šitos 
adresų registracijos pagrindą.

Bendruomenėje
Lankė britu zonoje gyvenančius lietuvius.

BALFo įgaliotinis I. Rugienius paskutiniu 
metu lankėsi britų zonoje, susipažindamas 
su tautiečių gyvenimo sąlygomis.

Vargo Mokykla Stuttgarte.
Nuo šių metų gegužės pradžios Stuttgarte 

gyvenančių lietuvių kolonijoj pradėjo veik
ti Vargo Mokykla.

Aukoja vokiečių pabėgėliams.
Memmingenas. Iš buvusių aviacijos ka

reivinių į naujai pastatytus blokus iškėlus 
tremtinius užsieniečius, buvusiose kareivi
nėse įrengta pereinamoji stovykla vokiečių 
pabėgėliams iš Rytų Vokietijos. Vokiečių 
pabėgėliai atvyksta dažniausiai vienais vil
kimais drabužiais. Memmingeno mieste 
pradėta akcija parinkti drabužių naujie-. 
siems atbėgėliams. Memmingeno kolonijoj 
gyveną lietuviai taip pat prisidėjo prie šios 
akcijos, pagal išgales paaukodami drabužių.

Vasaros stovyklos lietuvių vaikams.
Vokietija. Kaip praėjusią vasarą, taip ir 

šiais metais ruošiamos poilsio stovyklos lie
tuvių vaikams. Viena stovykla numatoma 
Vokietijos amerikiečių zonoje, gi kitos bri
tų zonoje. Stovyklos pradės veikti, kai tik 
mokyklose baigsis mokslas.

Poilsiui į Šveicariją
Memmingenas. Kun. Bungos pastangomis 

eilė Memmingeno lietuvių kolonijoj • me
nančių lietuviukų (iki 14 metų umVaus) 
šią vasarą išvyks poilsiui Šveicarijon, kur 
išbus iki 6 savaičių.

Mes turime savo tarpe ir tų pačių ligų, 
kuriomis sirgo dalis ano meto lietuvių, taip 
pat turime ir visiškai naujų, nes gyvename 
visiškai kitose sąlygose.

Štai šių eilučių autoriui tarpais iš labai 
arti, tarpais iš nedidelio atstumo metai iš 
metų tenka stebėt didoką lietuvių koloniją. 
Prieš keletą metų užteko ten ir energijos ir 
entuziazmo, ir pati kolonija buvo gana pa
naši į mažą Lietuvą svetur, kurios tautie
čiai sutartinai siekė visus savo žygius ir 
darbus skirti tai didžiajai Lietuvai, kuri 
vargsta pavergta varguose.

Ta kolonija tebėra ir šiandien, ir lietuvių 
joję gana apstu, tik jau tos mažytės Lietu
vos vaizdas čia seniai išnyko, liko tik pri
siminimuose. Joks protingesnis darbas ne
beįmanomas, jokia šviesesnė mintis nebe
pajėgia pralįsti į viešumą, nykumas supa 
žmones.

Kaip gi šitaip nebus, jei patys kolonijos 
vadovai visą laiką ir energiją sunaudoja 
tarpusavio peštynėms? Įsivaizduokite žmo
gų, kuris turėtų rūpintis, kaip čia vienu ar 
kitu veiksmu išlaikyti lietuviose tautinę 
gyvybę, kaip įgyvendinti šį ar kitą sveiką 
sumanymą. Šitiems rūpesčiams jam nebėra 
laiko, nes jo galva pilna kitų idėjų: kaip čia 
geriau ir kandžiau atsiskaityti su tais savo 
artimaisiais bendradarbiais, taip pat sto
vinčiais kolonijos priekyje, nes tie gal kiek 
kitokių įsitikinimų, negu jis pats, tad jie 
turi būti apjuodinti ir išstumti. Taigi jo
laisvas laikas praeina bekramtant pieštuką 
ir belipdant skundus. Ne, jis nėra kaip anas 
Žemaitės jaunas inteligentas, kenčiąs už sa
vo darbą, jis ypatingas mūsų sąlygų padari
nys, kur pozityvią mintį nekartą pakeičia 
rūgimas.

O žinia, kas atsitinka, kai sustoja lygi 
graži eilė ir pats pirmutinis pečiais stukteli. 
Eilė išyra, tolimesnieji taip pat pradeda 
stumdyts, žodžiuotis ir kumščius paleidžia 
į darbą. Kas gi juos betvarkys, jei ir prie
kiniai jau stumdosi, jau ieško vienas kitam 
stipresnio pagalio! Užšeria vienas, dar sti
presnį statinį susiranda nukentėjęs ir šeria 
atgal, nes atrodo, kad jis be jokio reikalo 
gavo, ir mažoji Lietuva susiranda pramo- 
nėlę: net iš tolo girdėti, kaip šaukia rėkia, 
tartum dangus griūtų, kaip anoj pasakoj, 
tartum žemė drebėtų, tartum ginklai žvan
gėtų, ir įkaitę vyrai skubiai balnotų žirgus 
joti vaduoti tos didžiosios Lietuvos, kurios 
reikalu viešom progom prisakoma nemaža 
gražių žodžių.

Iš tikrųjų dideli vyrai, susibridę į mažą 
balą, jau taškosi kaip reikiant, ir vis vardan 
tos Lietuvos, kuriai reikia jėgų ir žmonių, 
taškosi atsidėję ir viską užmiršę.

B. Kazimieraitis.

Putino lyrika ir Reymonto Kaimiečiai
Pastaraisiais metais tremty pasirodo vis 

daugiau ir daugiau naujų mūsų rašytojų 
naujai sukurtų veikalų. Tų veikalų pasiro
dymas liudija apie lietuvio rašytojo, nežiū
rint kūrybiniam darbui dažnai nepalankių 
sąlygų, gyvastingumą. Pagrečiui naujų vei
kalų, romanų, apysakų ir poezijos rinkinių, 
įvairios leidyklos perspausdina vertinges
nių leidinių, laisvės metais Lietuvoje išleis
tų Pakartojamos naujos laidos ne tik savų 
autorių kūrybos, bet išleidžiami ir verstiniai 
kai kurie veikalai, buvę išleisti nepriklau
somybės metais.

Paskutiniu laiku leidykla TERRA (Čika
goje) pakartojo Lietuvoje Sakalo leidyklos 
išleistą Putino „Keliai ir Kryžkeliai“ rinkti
nės poezijos laidą. Dailiosios literatūros my

Kanadoje gaminamos „Skraidančios lėk
štės“. Pokariniais metais spaudoje nuolat 
pasirodė žinių apie lėkštės pavidalo skrai
duolius, skrendančius nepaprastu greičiu. 
Pirmiausia tie skraiduoliai pasirodė Ameri
koje, vėliau Kanadoje, Prancūzijoje, Pietų 
Amerikos šalyse, Švedijoje ir kt. Vyravo 
įvairūs spėliojimai, kad tai pasirodę Marso 
gyventojai, kad tai esą sovietų paslaptingi 
išradimai; pagaliau buvo aiškinimų, jog 
amerikiečiai turį pasigaminę raketinius 
lėkštės pavidalo dideliu greičiu skrendan
čius įtaisus, kuriuos laiką paslapty. Pasku
tiniu metu Kanados aviacijos žinovai pas
kelbė pradėję gaminti skrendančias lėkštes 
— skraiduolius disko pavidalo. Pirmasis 
toks skraiduolis buvęs pagamintas ir sėk
mingai išbandytas. Greitis pasiektas per 
valandą 2400 km. Tačiau per eilę metų įvai
riose šalyse pasirodžiusios „Skraidančios 
lėkštės“ ir toliau palieka paslaptimi Gi vo
kiečių raketinių ginklų specialistai teigia, 
kad prieš pat kapituliaciją Cekosloakijoje 
vokiečiai taip pat buvę išbandė pirmąsias 
„Skraidančias lėkštes“, kurių konstrukto
rių dalis patekę sovietų nelaisvėn, gi kiti 
pasiekę Ameriką.

Jugoslavija reikalauja aukso. Pokariniais 
metais didžiuma Jugoslavijos aukso atsargų 
buvo konfiskuota alijantų ir išvežta. Pa
skutiniu metu Jugoslavijos vyriausybė įtei
kė notas Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos 
vyriausybėms dėl aukso grąžinimo. Reika
laujama grąžinti 3334 kg aukso.

Audros Amerikoje ir Italijoje. Birželio 
pradžioje Šiaurrytines Jungtinių Amerikos 
Valstybių sritis palietė didžiulės audros, 
kurių pasėkoje per du šimtai asmenų žuvo, 
gi sužeistų skaičius siekė 1400 Italijoje ki
lusių audrų pasėkoje eilę sričių užliejo van
duo; per 600 gyventojų neteko pastogės.

150 mil. dolerių aukų. „Care“ šalpos or
ganizacija iki šiol surinko aukų per 150 mi
lijonų dolerių sumai. Už tuos pinigus buvo 
sudaromi maisto ir drabužių siuntiniai, ku
rie siuntinėti šalpos reikalingiems, dau
giausia europinių šalių, gyventojams. Dau
giausia aukų buvo sutelkta Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Antroje vietoje stovi 
Kanada, kur CARE akcija aukų buvo su
telkta 4 milijonai 250 000 dolerių.

Anglai nugalėjo aukščiausią kalną pasau
lyje. Jau kuris laikas įvairių tautų ekspe
dicijos dėjo pastangų pasiekti pasaulyje 
aukščiausio kalno viršukalnę. Tačiau vis 
nesėkmingai. Eilė į Everestą, esantį Azijoj, 
Nepalio teritorijoj, kopėjų žuvo, nesiekda
mi kalno viršūnės. Paskutinioji šveicarų 
ekspedija buvo veik pasiekusi Everesto vir
šukalnę. Tetrūko keliasdešimt metrų, bet 
kilusios audros sutrukdė baigti likutį kelio. 
Šiemet kovo mėnesį Everestan išvyko ang
lų ekspedicija, kurioje dalyvavo eilės kitų 
valstybių kopėjai į kalnus. Anglijos kara
lienės Elžbietos II vainikavimo išvakarėse 
anglų pulkininko John Munt vadovybėje 
vienas ekspedicijos dalyvis 34 metų nauja- 
zelandietis Hillary su kalnų vadovu nepa
liečiu Tensing įkopė į Everesto kalno xdr- 
šūkalnę, jon įsmeigdami Anglijos, Jungti
nių Tautų ir Nepalio vėliavas. Everesto nu
galėtojams reikėjo įkopti į arti 9 kilometrų 
(8 km 882 m.) kalną.

Berlyniečių nepasitenkinimas. Sovietų 
atžymėti Raudonosios Armijos žygiui į 
Berlyną amerikiečių zonos sektoriuje pa
statė paminklą, vaizduojantį sovietų tanką. 
Aštrėjant santykiams tarp vakariečių ir so
vietų, o ypač prasidėjus maksvimam tero
rui Rytų Vokietijoje, vieną naktį kažkeno 
tasai paminklas buvo apipiltas benzinu ir 
padegtas. Paskutiniu laiku, pradėjus Mas
kvai leisti „taikos“ balandžius, sovietų ka
rinė vadovybė Rytų Vokietijoje kreipėsi į 
amerikiečių karinę vadovybę Berlyne, kad 
leistų kalbamą paminklą restauruoti. Ame
rikiečiai tokį leidimą davė, sukeldami ber
lyniečių nepasitenkinimą. Gi įvykusių rytų 
zonoje streikų pasėkoje amerikiečiai pa
minklo restauravimą atšaukė.

Kovos spalvotųjų su baltasiais. Britų ko
lonijoj Kenia, Afrikoje (šalimais Abisini
jos), kuris laikas veikia afrikiečių organi
zacija „Mau-Mau“, vedanti kovą prieš bal
tuosius ir kolonistus. Paskutinių aštuonių 
menesių laikotarpy, britų pranešimais, ka
rinės pajėgos sunaikinusios 1000 Mau-Mau 
narių, per 400 buvę sužeista. Gi Mau-Mau 
organizacijos nariai per tą laiką nužudę 411 
vietinių gyventojų ir 17 europiečių

Vokietijoje atrasti didžiuliai anglies klo
dai. Dabartiniai anglies klodai Vakarų Vo
kietijoje, Ruhro srity, žinovų apskaičiavi
mu baigsis maždaug po 70—80 metų. Pasta
ruoju metu prie Olandijos sienos miškingo
je vietoje, kuri yra Ruhro srities tąsa, aptik
ti didžiuliai anglies klodai, kurių, spėjama, 
pakaks bent 300—400 metų.

Rusų atnešamas „kraitis".
Jugoslavijos diktatoriaus Tito biografas 

išėjusioje knygoje „Tito pasakoja" nurodo, 
ką, būtent, rusai pirmiausia stengiasi at
nešti į „išlaisvintus kraštus". „Išlaisvinda
mi Jugoslaviją“ raudonarmiečiai išprievar
tavo 1219 moterų, 111 išprievartavo ir nu
žudė, 248 išprievartavę mėgino nužudyti, 
įvykdė 1204 apiplėšimus. Ir visa tai pada
ryta „draugiškame krašte“. Užimant kitus 
kraštus sovietų „kraitis“ galįs būti kur kas 
siaubingesnis.

lėtojams tatai malonus leidinys. Putino ly
rikai skaitytojo buvo rodomas pakankamas 
dėmesys Lietuvoje. Paklausos požiūriu jo 
lyrika pirmavo. Tikėtina, kad ir tremties 
kely „Keliai ir Kryžkeliai“ poezijos mylėto
jo bus mielai sutikti. Knygos teatspausdinta 
500 egz.

Leidykla NEMUNAS, taip p4 Čikagoje, 
750 egz. tiražu išleido žymiojo lenkų rašy
tojo VV. S. Reymont didžiulio veikalo „Kai
miečiai“ pirmąją dalį. Sis romanas F. Neve- 
račiaus vertime Lietuvoje buvo išleistas 
SAKALO leidyklos. Dabar laidą kartoja 
NEMUNO leidykla, išleidusi „Kaimiečių“ 
pirmąją dalį. Knyga sukrauta J. Karvelio 
prekybos namuose Čikagoje.
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