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KAZYS INClURA

Niekur neišeisi, niekur iš laukų tų, 
Kur dangus toks melsvas, kaip melsvi linai. 
Nors svetur ir auksu grįsti miestai būtų, 
Be tėvynės dūmų trokši tu tenai.

Iš nakties bažnyčion moterys būriais eis, 
Frie miestelio kojų apsiaut susės.
Pasigersi žodžiais, sąmojais lengvaisiais. 
Nes gimtoji žemė lūpom jų šnekės.

Kai mergaitė leisis ežeran su nėšiais, 
Kai ji juoksis saulei, dainą kai niūniuos, — 
Tavo širdį meilė ims dalytis, plėšys, 
Tartum balti paukščiai mėlynuos kalnuos.

Vakarui atėjus, brolis eis pro varčią, 
Armonikos raudos skris laukais lygiais.
Iš dangaus kris žvaigždės, paliks melsvą erčią 
Ir sukris į lauką, liulantį rugiais.

Kils iš balų rūkas, rūkas slinks papieviais, 
Kryžiaus koplytėlė slėnyje pabus.
Zengs nuo kryžiaus Kristus, žengs medinis Dievas, 
Aplankys sodybas, saugos mūs laukus.

Kerpėjęs nuo liūčių, skeldėjęs nuo vėjų, 
Ant pečių neš kryžių, po našta linguos. 
Tais pačiais keliais eis, knygnešiai kur ėjo 
Ir paguldė kaulus Sibiro snieguos.

Aplankys griuvėsius, kur dvarai kadaise, 
Baudžiavą įvedę, lėbaudavo vis,
Kur po rykštėm klupo, prievaizdų nepaisę. 
Girdė juodą žemę kraujo srovėmis.

Aplankys už kaimo kartuvių kalnelį, 
Kur linguoja mėnuo debesų laive. 
Guli ten sukilę prieš valdovų valią, 
Jų veiduos žemėtuos žydi Lietuva.

Eis dar į sodybą, Motina prie lingės 
Vienatūrį rėksnį lopšine linguos:
— Lylia, varguolė!!. Auk. Būsi petingas.
Josi ir atneši saulę mūs namuos.

Plauks papieviais rūkas. Mėnuo guls už girių. 
Kaime trečią kartą užgiedos gaidys.
Grįš klajūnės vėlės, karstuos grįš numirę 
Vėl Rūpintojėlis savo kryžiun grįš.

Veltui tavo mintys į svetur keliauja.
Saulė, nors šviesiausia, bus svetur tamsi. 
Čia brangiau už auksą juodos žemės sauja. 
Nes kiekvienoj dulkėj čia tu pats esi.
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POLITIKOS BARUOSE

Sovietų nei tikslai, nei taktika nepasikeitė
Kai kurie vakarų politikai tausojo lūkesčius, kadį 

Stalinui išėjus iš politinės arenos, galinti pakisti sovietų 
politika. Kiti siekė net toliau: — esą, po Stalino, sovie
tuose galinčios kilti varžybos dėl valdžios ir iššaukti 
skilimą pačioje sistemoje. Praėjo metai, kai Stalinas 
išėjo iš rikiuotės, ir lauktieji lūkesčiai ne tik kad ne
pasitvirtino, bet Berlyno konferencija nedviprasmiškai 
davė suprasti, jog sovietų nei tikslai, nei taktika nėra 
pakitusi.

Malenkovo labui blanksta Stalinas
Kremliaus sostan įžengęs Malenkovas paskelbė, jog 

valdžia bus vykdoma „kolektyvinės vadovybės“. Apie 
tai kiek vėliau plačiai ir išsamiai rašė Bukarešte lei
džiamas Kominformo žurnalas — oficialus Kremliaus 
garsiakalbis. Tasai žurnalas įrodinėjo, jog jau Leninas 
laikė būtenybe kolektyvinį vadovavimą, kuris rišančiai 
jungia partiją ir plačiąsias mases ...

Šita „kolektyvinė vadovybė“ taip pat kai kam pra
dėjo tapti mitu, galinčiu duoti ką nors nauja ...

Iš tiesų kurį laiką sovietų spauda retais atvejais 
minėjo Malenkovo vardą, sudarydama klaidinantį įspū
dį, kad Kremliuj lemiančiu veiksniu galinti būti toji 
„kolektyvinė vadovybė“, kad atskiro asmens kultas so
vietuose galįs būti išimtas iš apyvartos.

Pagrečiui ir Stalino vardas buvo vis rečiau mini
mas. Net ir ir kas metai švęstas Stalino gimtadienis 
buvo tylomis praeitas. Sovietų pavergtose valstybėse 
taip pat vis rečiau buvo minimas taip nesenai garbinto 
Stalino vardas (žiūr. „Pro geležinę uždangą“).

Neilgai trukus pradėjo ryškėti Stalino staigaus nu- 
blankimo priežastys: — kad netemdytų Kremliun įko
pusio Malenkovo.

Tatai aiškiau atskleidė šių metų kovo 14 dieną įvy- 
kusieji Augščiausio Sovieto rinkimai. Malenkovas kan
didatu buvo įrašytas Stalino vietoje. Jį sekė sovietų ko
munistų partijos sekretosius Chruščiovas, trečion vie
ton nustumdamas Molotovą.

Po rinkimų, kurių metu ypač buvo užakcentuojama 
„kolektyvinė vadovybė“, buvo pareikšta, kad kraštui 
vadovaus „kolektyvinė vadovybė, vadovaujama garbin
go leninisto draugo Malenkovo“...

Šitas pareiškimas ne tik reiškia Malenkovo nusi
gręžimą nuo Stalino, bet tuo pačiu aiškią įžangą į savo 
pirmavimo iškėlimą.

Komunistų tikslai palieka tie patys
Tačiau šitas atskiro asmens prasiveržimas pirmau- 

jančion vieton nesietinas su galimybe kisti sovietų tiks
lams. Malenkovui neparanku ir nepatogu, jei nuolat bus 
garbinamas Stalinas. Tatai aiški kliūtis jo kilimui.

Kai dėl sovietų tikslų, tai juos jau 1946 metais va
sario 7 dieną Malenkovas rinkimų metu šitaip apibu
dino: „Mes, ką laimėjom, lengvai neatiduosim. Mes pri
valome savo laimėjimą konsoliduoti, susijungti ir dirbti, 
kad mūsų laimėjimo vaisius išlaikytume ... Mes kitiems 
neimsime kaštanų iš ugnies. Jei bus paimtinų kaštanų, 
tai mes juos paimsime mūsų garbingai tautai...“

Karinės pajėgos patvirtina sovietų 
tikslus

Sovietų agresinius tikslus geriausiai patvirtina so
vietų kariuomenė, išaugusi į didžiulę pajėgą. Šiuo metu 
sovietai po ginklu laiko 4 650 000 vyrų, Albanijoj pa- 
ruošty yra 60 000 vyrų, Lenkijoje 450 000, Vengrijoje 
170 000, Rumunijoje 250 000, Bulgarijoje 160 000, Čeko
slovakijoje 200 000, Rytų Vokietijoje 120 000. Taigi be 

komunistinės Kinijos šiandien sovietai sutelkę per 6 
milijonus vyrų po ginklu.

Šitą savo jėgą sovietai jaučia ir mėgsta viešumai ją 
priminti. Štai po šių metų kovo 14 d. rinkimų į Augš- 
čiausią Sovietą (šiuose rinkimuose sovietų kariuomenės 
atstovai savo pozicijas sustiprino. Išrinkti 59 kariuo
menės atstovai; dvigubai, negu ankstesniuose rinki
muose. Gi MVD atstovų skaičius nuo 32 krito ligi 17) 
karo ministeris maršalas Bulganinas pareiškė dėl būti
numo išlaikyti augščiausiame stiprume karines pajėgas. 
Gi Tolimųjų Rytų srities generolas Krylovas, kalbėda
mas Sachaline, daugiausiai prie Amerikos priartėjusio- 
je sovietų teritorijoje, pareiškė, kad sovietų kariuo
menė kiekvienu atveju karui pasiruošusi ir turinti įvai
rių rūšių naikinančių ginklų, pradedant atomarais, ir 
baigiant dar daugiau veiksmingais...
Sovietams didinant kerines pajėgas, 

amerikiečiai savas mažins
Jungtinės Amerikos Valstybės eina skirtingu keliu, 

negu sovietai. Amerikoje kalbama apie kariuomenės 
perorganizavimą vadovaujantis nūdienės technikos rei
kalavimais. JAV karo ministeris, ryšium su moderniza
vimu gynybos, šių metų kovo mėnesį paskelbė, kad iki 
1950 metų iš kariuomenės atsargon bus paleista 400 000 
vyrų.

Pagrečiui kreipiamas vis didesnis dėmesys kolekty
viniam saugumui. Nors dar Vakarų Europos gynybos 
pajėgos nėra sukonsoliduotos, tačiau jau kalbama apie 
panašios sistemos reikalą Tolimuose Rytuose (Azijoj) ir 
Afrikoje. Tatai davė pagrindą nesenai įvykusieji pokal
biai tarp Turkijos ir Pakistano. Nors tie pokalbiai ne
buvo baigti kuria sutartimi, tačiau juose buvo aptartas 
bendros gynybos reikalas. Šiuo metu kaip tik keliamas 
viešumon į amerikiečių rankas Antrajam Karui pasi
baigus patekęs dokumentas, iš kurio ryškėja sovietų 
teritoriniai reikalavimai linkui Indijos vandenyno.

Abejojama naujos konferencijos 
sėkmingumu

Jei Berlyno konferencija dar šiek tiek teikė jon 
vykstantiems vilčių (vis tikintis sovietų politikoje ga
limu pasikeitimu), tai, po jos nesėkmingumo, balandžio 
26 dieną iš Ženevoje (Šveicarijoje) įvykstančios konfe
rencijos Tolimųjų Rytų (Azijos) politikos klausimams 
gvildenti nieko teigiamo nesitikima. Patys amerikiečiai 
nededa vilčių, kad Ženevoje galėtų būti išlukštenti pai
nūs Tolimųjų Rytų politikos klausimai

Geriau dešimt metų laukti...
Skirtingos amerikiečių ir anglų pažiūros į sovietų 

nesukalbamumą. Amerikiečiai sako, jog ir nesėkmingos 
su sovietais konferencijos turi teigiamumų, nes laisva
jam pasauliui atskleidžia komunizmo nenuolaidumą. Gi 
Anglijos ministeris pirmininkas Churchilis, vasario 25 
dieną kalbėdamas parlamente, pareiškė, jog nereikia 
nuvertinti kantrybės ir patvaros, jei tatai liečia pasau
lio taiką. „Jei mes net ir dešimtmetį turėtume ištverti 
šaltąjį karą, trukdomi tuščių kalbų, ir tuo atveju dar 
būtų nutolinti karo baisumai...“

Žinoma, laisvam dešimtmečius užsiiminėti tuščiais 
pokalbiais nėra ypatinga problema. Tačiau pavergtam, 
negailestingai žudomam ir naikiniaman, dešimtmetį po 
dešimtmečio laukti žadamos taikos reikštų jo kančios 
nesupratimą.

Pagaliau neišleistinas iš dėmesio sovietų karinis 
pasirengimas.
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GIMTOJI KALBA

Pagrindinė lietuvybės išlikimo atrama 
JONAS TYLA

Gera svetimomis kalbomis kalbėti, 
didi gėda savos gerai nemokėti...

Lankiusieji savas mokyklas Lietuvos nepriklausomy
bės metais dažnas dar atsimins sakinį, teigiamai ver
tinusį svetimų kalbų mokėjimą ir gėdinusį už savos kal
bos nepakankamą mokėjimą. Gyvenant savo žemėje, 
nesusiduriant su nutautimo pavojais, — kitam atrodys, 
— nebuvo reikalo šitaip griežtai saikėti savos kalbos 
mokėjimą.

O vis dėlto nebe reikalo tatai buvo daroma.
Gerai nemokąs savo gimtosios kalbos niekuomet ne

galės įsijausti į savo tautos amžiais sukurtus dvasinius 
lobius, o tuo pačiu nesutaps ir nesuaugs su savo tauta.

Gimtoji kalba tremties pastogėje
Gyvenant svečioje pastogėje savos kalbos mokėji

mas tampa pirmaeilės reikšmės klausimu. Ypač priau
gančiai kartai. Joje lietuvybė tiek bus stipri, kiek stip
rus bus savo kalbos mokėjimas. Savo tėvų kalba nekal
bąs lietuvis jau nėra pilnutinis lietuvis. Jis kurį laiką 
gali save vadinti lietuviu, bet be savos kalbos mokė
jimo tasai lietuvybės jausmas blėste blės. Lietuvis, pats 
nekalbąs lietuvių kalba, jau negalės jos perduoti būsi
moms kartoms. Šitokių pavyzdžių šiandien nereikia toli 
ieškoti. Jungtinėse Amerikos Valstybėse ne taip senai 
skaitėme turį milijoną lietuvių, o tik dabar patyrėm, 
kad jų esama žymiai mažiau. Sakoma, kad juos bus su- 
tirpdęs doleris. Tačiau bene bus klaidingas apibudini
mas. Būtų tikslesnis: — tuos lietuvius sutirpdė savos 
kalbos nemokėjimas, arba jos neperdavimas naujoms 
kartoms.

Dabar, žymiai pavėluotai, kai kur suskantama ateiti 
pagalbon su Šeštadieninėm bei Vargo Mokyklom. Ta
čiau jų tiek pasigailėtinai maža, kad jos jokiu atveju 
savo dabartine apimtimi negalės ateiti pagalbon, kur 
ta pagalba reikalinga.

Seimą tremties pastogėje palieka pagrindine lietu
vybės tvirtove. Kur nėra pagalbinės mokyklos, ten 
mokyklą turi atstoti šeima, kaip caristinės Rusijos ver
guvės metais kad lietuvė prie varpsčio, persekiojama 
žandaro, savo vaikus išmokė gimtosios kalbos.

Tremtyje niekas nepersekioja lietuvių kalbos. Nie
kas nedraudžia jos išmokti. Dėl to nūdien savos kalbos 
mokytis sąlygos kur kas palankesnės, negu tai lietuvei 
motinai, prie varpsčio vaikus išmokiusiai skaityti.

Spaudos talka
Pastaruoju metu savoje spaudoje, tiksliau — dalyje 

savosios spaudos — vis dažniau pasisakoma pagrindi
niais lietuvybės išlikimo klausimais. Tačiau — paly
ginus grupinės prigimties diskusinius įsibėgėjimus — 
šakos, ant kurios tenka sėdėti, sustiprinimo klausimais 
dar per šykčiai kalbama. Dažnesniais atvejais toji šaka 

dar bandoma susilpninti, jon įrėžiant naują rėžį. Tei
giama, kad bent dalis spaudos, kad ir atsitiktinėmis 
progomis, grįžta į ten, kur senai turėjo būti grįžta.

Štai „Vienybės“ redaktorius J. Tysliava savo lai
kraščio 8 numeryje pateikia teisingų somprotavimų:

„Bet, kovodami už Lietuvos nepriklausomybę, 
mes neprivalome pamiršti kultūros židinių.

Faktinai Lietuvos laisvinimas prasideda kiek
vieno mūsų širdyje.

Politika nėra vienintelė priemonė kovai už laisvę.
Kas iš tos politinės nepriklausomybės, je'gu, pa

vyzdžiui, mūsų kalba, tas vertingiausias protėvių 
palikimas, tapęs akademikų žaislu, lyg dvas a be 
vietos, vaidinsis universitetų ir muziejų lentynose.

Pirmiausiai mes turime žiūrėti, kad lietuvybės 
židiniai neišblėstų šeimose. Kad mūsų vaikai kal
bėtų lietuviškai!“

Ne aplinka — tėvai nulietuvina vaikus

Tai yra svarbiausia — kad vaikai kalbėtų lietuviš
kai. Tačiau jau daug kur lietuvių kalba tampa našlaite. 
Rasite tėvų, kurie didžiuojasi, kad jų vaikai per kelis 
metus išmoko svetimą kalbą ir savąją užmiršo.

Čia vaikai nieku dėti. Kalti tėvai. Jie nulietuvina 
savo vaikus. Kokia bebūtų stipri aplinkos įtaka, tačiau 
susipratusio lietuvio vaikas toje aplinkoje nesutirps, 
jei tėvai nenorės, jei ras laiko vaikus išmokyti gimto
sios kalbos, įpratins pamėgti savąją spaudą.

Įžadai spaudos laisvės proga

Šiais metais gegužės mėnesį sueina 50 metų nuo lie
tuviškosios spaudos atgavimo. Kova dėl lietuviškosios 
spaudos laisvės truko 40 metų. Ji buvo sunki ir parei
kalavusi gausių aukų. Pirmojo lietuvio kapas, supiltas 
Sibiro taigose — buvo lietuvio knygnešio kapas. Ta
čiau ta keturis dešimtmečius trukusi kova, atsisakant 
lietuvių spaudai priimti jėga primetamą rusišką rai
dyną, Lietuvą atribojo nuo rytų ir nukreipė jos žvilgsnį 
į Europos vakakarus.

Spaudos draudimo metais lietuviškoji knyga buvo 
spausdinama už Lietuvos ribų. Knygešiai ją parnešė į 
pavergtą Lietuvą ir įteikė prie varpsčio sėdinčiai moti
nai, kad iš tos knygos busimoji karta būtų išmokyta 
gimtosios kalbos. Taigi lietuviškosios spaudos draudimo 
sunkmečiu vyko darni talka tarp spaudos ir šeimos. 
Nūdien tokia talka taip pat būtina. Spaudos atgavimo 
sukaktį minint šitokia talka — tremtyje esančios šei
mos ir savosios spaudos — turėtų tapti įžadu, kad lietu
vis nenulietuvėtų, kad svetimuose pasviečiuose neišnyk
tų lietuvybė.
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ŠALPA

Balfo veiklos dešimtmetis
1944 metais balandžio 1 dieną Jungtinėse Amerikos 

Valstybėse lietuvių išeivių pastangomis buvo įsteigtas 
Bendras Ameriko Lietuvių Šalpos Fondas, sutrumpin
tai vadinamas BALFu. Si organizacija buvo įsteigta nuo 
karo nukentėjusių ir iš sovietų pavergtos Lietuvos pa
sitraukusių lietuvių šalpai.

Šiemet sueina dešimt metų BALFo veiklos sukaktis. 
Nėra reikalo plačiau kalbėti apie BALFo atliktus dar
bus šalpos srityje. Tatai žino kiekvienas lietuvis trem
tinys. BALFas savo veiklą, telkdamas aukas šalpai, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse išvystęs plačiu mastu. 
Kiekvienoje stambesnėje lietuvių kolonijoje turi savo 
skyrius. Be to, BALFas Amerikos vyriausybės pripa
žintas pagalbine šalpos organizacija, kas jį įgalina šal
pos telkimo reikalu kreiptis ir į amerikiečius bei ame
rikines organizacijas, iš kurių ne kartą gavo paramos 
sušelpti karo nualintus ir savo tėvynės netekusius lie
tuvius, išblaškytus Vakarų Europoje.

Talka emigracijoje
Prasidėjus emigracijai į Jungtines Amerikos Valsty

bes, BALFas greta savo tiesioginių uždavinių, ėmėsi 
talkinti lietuviams imigruoti Amerikon. Jis rūpino ga
rantijas, dėjo pastangų pašalinti pasitaikančius kliu
vinius. Tegu ne visais atvejais nulėmė BALFo pastan
gos, tačiau tektų stipriai suabejoti, ar, nesant BALFo, 
per 30 000 lietuvių tremtinių būtų galėją įsikurti Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

Šalpa besimokančiųjų
Be tiesioginės lietuvių tremtinių šalpos, BALFas 

daug dėmesio kreipia į pagalbines mokyklas lankantį 
jaunimą. Vargo Mokyklas nuolat pasiekia BALFo pa
rama. Vasario 16-sios Gimnazijoje besimoką taip pat 
nuolat, pagal BALFo išgales, remiami.

Šalpa ir toliau reikalinga
Pirmaisiais pokariniais metais užsieniečių tremtinių 

globos ėmėsi UNRRa, kurią vėliau pakeitė IRO. Šių or
ganizacijų tremtiniai benamiai buvo aprūpinami mais
tu, o vėliau ir apranga. Tegu tuoji parama kartais ne
atrodė pakankama, tačiau darbo nedirbąs ja galėjo 
išmisti. Kartais ta parama visai buvo pakenčiama.

Tie svyravimai buvo dėl dviejų priežasčių. Kartais 
maisto pristatymas dėl kurių priežasčių kiek suvėlin
davo, o dažnai pasitaikydavo ir stovyklų vadovų nesą
žiningumo.

Tačiau kai tremtiniai, susilikdavus IRO, buvo per
duoti vokiečių administracijai, jų padėtis pasunkėjo 
ta prasme, kad patiems tenka apsirūpinti ir kuru, ir 
šviesa, dalimi ir apranga. Gi gaunamoji bedarbio pa
rama tiek kukli, kad iš jos negali atlikti kitiems rei
kalams.

Dėl to BALFo šalpinė parama pastaraisiais metais 
darosi vis aktualesnė. Taip pat atsimintina, kad Euro
poje paliko nemaža asmenų, negalėjusių išemigruoti 
dėl nesveikatos arba dėl senatvės. Metai po metų jų 
padėtis tegali sunkėti, bet nelengvėti. Pajėgus gali kar
tais gauti nors atsitiktinio darbo, gi besveikatis turi tuo 
misti, ką gauna iš vietos šalpinių įstaigų. Tokiems 
BALFo šalpos siuntos tampa reikšminga parama.

Kliuviniai šalpai telkti

Šiais dešimtmečio sukakties metais BALFas pasi
ryžęs dar daugiau suaktyvinti savo veiklą, kad galėtų 
daugiau sutelkti šalpos. Žinoma, ši pastanga yra ga
limybių ribose. BALFas ne kartą yra susilaukęs prie
kaištų dėl šalpos nepakankamumo. Tačiau atsimintina, 
kad šalpos gausumas tampriai susijęs su gaunamų aukų 
gausumu. Spaudoje įvairiomis progomis pasigirsta 
duomenimis pagrįstų pareiškimų, jog metai po metų 
mūsų išeivių dosnumas vis silpnėja. Aukų mažėjimą 
gali veikti eilė priežasčių:

1) gali mažėti aukotojo paslankumas,
2) šelpiamieji ne visada rodo dėkingumo,
3) aukų mažėjimą neigiamai veikia nuolat kylą ne

pasitenkinimai šalpos paskirstymu.

Šitos priežastys gali būti pagrindinėmis, turinčiomis 
įtakos aukų mažėjimui. Kad šelpiamasis ne visada pa
slankus bent ačiū pasakyti už gautą šalpą aukotojui — 
tokių faktų gana gausu. Gausu atvejų, kada šelpiama
sis, paprašytas pasirašyti padėkos laišką aukotojui, at
sisakė tatai padaryti.

BALFo šalpų paskirstymas didžiuma atvejų stovy
klose sukelia erzelį, nepasitenkinimą. Šitas nepasiten
kinimas kartais išliejamas BALFo adresu, nors pats 
BALFas į šalpos paskirstymą nesikiša, o paveda tatai 
atlikti pačių bendruomeneių išrinktiems asmenims.

Nestinga atvejų, kada BALFo šalpos gaunąs lygiai 
kaip ir kiti tos kolonijos nariai, rašinėja laiškus už
jūryje esantiems pažįstamiems ir skundžiasi, kad jis iš 
BALFo nieko negaunąs...

Tokių pareiškimų ne vieną teko išgirsti pačiam 
BALFo pirm. kan. J. Končiui, kai jis nuvykdavo į uostą 
sutikti Amerikon BALFo pastangų pasėkoje imigruo
jančius lietuvius. Nestigo atvejų, kad BALFo pirmi
ninko paklaustas, ar gavęs, būdamas Vokietijoje, 
BALFo šalpos, atsakydavo nieko negavęs...

Panašūs atgarsiai, kai jie pasiekia dosnų aukotoją, 
savaime mažina jo dosnumą. Dėl to BALFo ateities dar
bų sėkmingumas bus glaudžiai susijęs su aukotojo dos
numu, o kartu ir su šelpiamojo sugebėjimu gaunamą 
šalpą įvertinti.
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LITERATŪROS PREMIJOS

Ieškotina naujų kelių
Dažnais atvejais pasitaiko suabejojimų dėl įvairių 

premijų parinkimo tikslingumo. Tačiau bene akivaiz
džiausias ir artimiausias atvejis, sukėlęs stiprių suabe
jojimų, tai praėjusių metų Nobelio literatūros premi
jos paskyrimas Anglijos ministeriui pirmininkui Wins- 
tonui Churchiliui. Sąmojingieji teigė, jog Churchiliui 
Nobelio literatūros premija buvusi paskirta ne dėl jo 
literatūrinių sugebėjimų, bet dėl to, kad pagaliau liau
tųsi politikavęs ir atsidėtų atsiminimų rašinėjimui...

Mūsų Rašytojų Draugijos literatūros premijų komi
sijai taip pat nėra svetimi šitokie iš kelio pasukimai. 
Pakaks čia atsiminti 1953 metų atvejį. Literatūros pre
mijos paskyrimas buvo palydėtas daugeliu atsidūsė
jimų ... Ir nebe pagrindo. Komisija negalėjo teisintis 
neturėjusi vertingesnių veikalų.

Tačiau praeitį palikim praeičiai. Zvilgtertina į šių 
metų Lietuvių Rašytojų Draugijos paskirtas literatūros 
premijas.

Šiais metais literatūros premija atiteko Bern. Braz
džioniui už praėjusiais metais „Terros“ išleistą jo poe
zijos rinkinį „Didžioji Kryžkelė“, gi jaunimo literatū
ros premija paskirta L. Žitkevičiui už eilėraščių rinkinį 
„Saulutė debesėliuose“.

Abu premininkai mūsų raštijos mylėtojui pažįstami 
ir, nebus apsirikta, nereikalingi pristatymo.

Žvelgiant į ateitį
Lietuvoje laisvės metais literatūros premijų įteiki

mo aktai buvo tapę literatūros šventėmis. Tremtyje, 
neturint galimybės skirti valstybines literatūros pre
mijas, rimčiausiu literatūros premijų parlnkėju tapo 
Lietuvių Rašytojų Draugija, kurios centras yra Čika
goje. Tegu pati draugija ir neturi kapitalo literatūros 
premijoms skirti, tegu ji ir priversta susirasti literatū
ros premijoms mecenatus, o jos sudarytoji premijų ko
misija teatlieka premijuotinų veikalų atranką, pagaliau 
tegul Lietuvių Rašytojų Draugijos literatūros premi
jos kuklesnės už, pavyzdžiui, „Draugo“ romano konkur
sų premijas, siekiančias 1000 dol., kai tuo tarpu Rašy
tojų Draugijos literatūros premija ribojasi 500 dol., o 
jaunimo literatūros premija 250 dol., — tačiau Rašy
tojų Draugija liko rimčiausiu literatūros premijų pa- 
rinkėju. Jei ateity nesikartos pernykščiai atvejai — ji 
ir paliks svarbiausiu literatūros premijų parinkėju.

Šiųmetinių literatūros premijų paraštėje kyla kiti 
susimąstymai dėl premijų skyrimo būdo ateityje. Ir dėl 
įvairių priežasčių:

1. Lietuvių Rašytojų Draugija, neturėdama lėšų, nė
ra pajėgi skirti literatūros premijas įvairiems 
žanrams: romanui, poezijai, dramai, novelei, jau
nimo literatūrai. Tuo tarpu ji tesiriboja literatūros 
ir jaunimo literatūros premija.

2. Literatūros premijų atrinkimas ne tik iškelia 
praėjusiais metais pasirodžiusius ryškesniuosius 

grožinės literatūros veikalus (šis privalumas bū
tinas, tik kartais su juo dėl kurių nors motyvų 
prasilenkiama), bet pačiu premijų atrinkimu sie
kiama visuomenėje sukelti didesnį domėjimąsi 
sava raštija.

3. Galiausiai premijos skatinančiai veikia priaugan
čią rašytojų kartą.

Dėl lėšų stokos Lietuvių Rašytojų Draugija negali 
plačiu mastu skirti premijas. Esama netikslumų ir pa
čiame premijų atrinkimo būde. Dėl lėšų kuklumo (te
galint kas metai skirti dvi kuklias premijas) pasirinkti
nas kitas premijų parinkimo būdas, būtent bene tiks
liausia būtų premijuoti naujuosius veikalus tų autorių, 
kurie iki šiol dar nėra gavę jokių premijų nei Lietu
voje laisvės metais, nei Vokietijos stovyklų griuvė
siuose. Reikia sutikti, kad iki šiol j tai nebuvo kreipia
ma dėmesio. Turime premininkų, gavusių valstybines 
premijas Lietuvoje, Vokietijos stovyklų griuvėsiuose, 
pagaliau jiems premijos įteikiamos Čikagos salėse. To
liau šituo keliu einant gali būti susidurta su tokiais 
atvejais, kada tam pačiam autoriui teks pamečiui 
skirti literatūros premijas. Dėl lėšų ribotumo tokiu at
veju kiti autoriai būtų nustumiami į šalį. Patys premi
jų įteikimo aktai ilgainiui dvelktels monotoniškumu, 
jau nekalbant apie kitas neigiamas pasėkas toliau šituo 
keliu einant. Pagaliau neišleistinas iš dėmesio Nobelio 
literatūros premijų parinkimas. Iki šiol dar nebuvo at
sitikimo, kad būtų dviem atvejais premijuotas tas pats 
autorius. Mums, esantiems benamiškume ir negalint 
skirti valstybinių literatūros premijų, juo labiau su- 
simąstytina.

Šiandien būtų perankstyvas nuogąstavimas, jog li
teratūros premijas sk’riant tik tiems autoriams, kurie 
dar nebuvo premijuoti, kartais gali būti susidurta su 
stoka tinkamų veikalų ir komisijos būtų priverstos nu
sileisti į mažavertiškumo žemumas. Bent šiuo metu 
toks suabejojimas neturėtų pagrindo. Tiek praėjusiais 
metais, tiek, neabejotina, ir ateity, bent netolimoj atei
ty, dar nebus realaus pagrindo šitokiems svyravimams.

Daugiau neigiamumų savyje gali telkti ligšiolinė 
literatūros premijų parinkimo praktika. S'uo keliu ir 
toliau einant iš tiesų galima mažiau pasitarnauti savo
sios raštijos ugdymui, negu kad šito būdo atsisakius.

Apie tai — apie paieškoj !mą naujų kelių literatūros 
premijoms atrinkti — pats metas pagalvoti Lietuvių 
Rašytojų Draugijai, kad lietuviškosios knygos labui pa
galiau būtų išeita iš užburto rato. Dėl to buvusiųjų pre
mininkų laurai nenukentės, kaip kad nebuvo nuvertinta 
nei Rollando, nei Hamsuno, nei Reymonto, nei Berg- 
sono, Pirandellio, Bunino ar kurio kito Nobelio litera
tūros laureato kūrinių vertė po to, kai po jų Nobelio 
premijos atiteko O’Neill, Sillanpaa, G. Mistral, A. Gide 
ar kuriam kitam. Simas Miglinas.
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Savoji knyga:

Dvi knygos: poezijos ir prozos
Pačiame praeitų metų gale ir šių metų pradžioje per

nykščių metų data dvi knygas išleido „Bendrija“, jung
tinė Vokietijos Krašto Valdybos ir Didž. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos leidykla.

Jos spausdintos Vokietijoje ir išleistos visiškai kul
tūringai: jrištos — viršeliai kieto kartono, vienos pilk
švai rusvos spalvos, nugarėlės drobinės.

Iš jų ypač išs'skiria Ven. Ališo eilėraščių rinkinys 
„Cascata Cristalina“. Si knyga dar gausiai iliustruota 
V. Stančikaitės-Abraitienės darbais. Tai butų lyg ir 
dviejų žmonių darbas: poeto ir dailininko. Šitaip ka- 
da’se buvo išleistos F. Kiršos „Tolumos“ su V. Petra
vičiaus iliustracijoms. Šių eilučių autoriui nėra dar tekę 
matyti A. Nykos-Niliūno „Orfejaus medžio“, kurs esąs 
taip pat gražiai išleistas, bet ligi šiol matytąsias praeitų 
metų knygas, rodos, visas pralenkia šitas poeto ir 
dailininko sujungimas viename leidinyje.

Cascata Cristalina autorius išsiskiria iš visos eilės 
jaunesniųjų ar jaunųjų poetų. Kai mūsų poetai gerokai 
vis krypsta j vadinamąjį modernizmą, į filosofiją, meta- 
fiz'ką, į abstraktumą, tai Venancijus Alašas visiškai su
sigyvenęs su klasiškuoju eiliavimu ir aiškumu. Taigi 
jei anuos gali skaityti ir jais gėrėtis daugiau rinktinė 
poezijos mėgėjų publika, kuri įstengia juos suprasti ar 
bent pamilti ir įvertinti nesuprasdama, tai V. Ališą 
supras ir paprastas žmogus, nes jis taip pat klasiškai 
aiškus ir paprastam be didelių filosofijų žmogui bus 
šiltas tuo, ką jis tose eilėse apdainuoja.

Ką gi jis dainuoja? Gyvendamas svetimame krašte, 
jis dainuoja jo vaizdus ir vis prisimena savo namus. 
Svetimi kalnai, upės, paukšč:ai, gėlės ir vėl tie paslap
tingi kalnai. Gal lietuviui pats artimiausias bus pasku- 
tinvsis skvr’us — „Laiškai“. Čia jis eilėmis kalba su 
miško broliu, su motina, su poetu, su Lietuva ir lietu
viais.

Antroji knyga — tai stamboka Alės Rūtos apysaka 
Duktė. Moterys mūsų naujojoje prozoje ne tokios daž
nos. Alė Rūta grožiniame pasaulyje nebe naujokė: jos 
turėjome jau eilėraščių ir novelių po rinkinį. Šita kny
ga tai bandymas duoti stambesnį dalyką.

Kaip jau pats pavadinimas rodo, vyriausioji knygos 
veikėja yra mergaitė, iš gimnazijos išėjusi į romantiškas 
moteris, o paskui patekusi į karo sūkurį, į tremtį ir į 
Ameriką. Įsimylėjusi taip pat gimnazistą savo kaimy
ną, Augė Mėliūnaitė vėliau studentaudama išteka už 
gydytojo, nors i ją įsimyli taip pat muzikas. Artėjant 
bolševikams, iš kaimo ji bėga tolyn, o vyras likęs Vil
niuje. Kai baigiasi karas, dar veiksmas vyksta kiek 
tremtinių stovyklose, o paskui Amerikoje Augė vėl su 
vaikais bėga tolyn nuo įsimylėjusio muziko.

Veiksmas sutirštėja beveik tik apie vidurį, nes au
torė pirmoje dalyje rodo mums kaimą, visiškai nesirū
pindama įvykiais. Ir reikia pasakyti, kad ta kaimiškoji 
dalis bus išėjusi pati gražiausia, nors čia mes matome 
dažniau tą apysakos vyriausiąją heroję vasaros atosto
gas praleidžiančią, pavakaruškaujančią ir su savo my
limuoju retkarčiais pasibučiuojančią. Nebijau būti per 
drąsus ir tvirtinti, kad kaimo buities smulkmenų paži
nimu Alė Rūta čia maža kuo tur būt nusileidžia mūsų 
šios srities specialistams — Andriušiui ir Katiliškiui, 
duodama tai, ko anie nedavė, ką ji bus geriausiai pa
žįstanti. Jei toliau veiksmas gal ir pagyvėja, įvykiai su
tirštėja, tai to trumpasake kalba, lėtai ir kiek melan
choliškai nupasakojamo mūsiškio (vėl aukštaitiško, dar
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kartą, rokiškėniško!) kaimo grožio toliau jau labai pa
sigendame, nes rašytoja, vaizduodama miestus, jau 
nebepasiekia tai, ką pajėgė parodyti mūsų mieląjį kai
mą vaizduodama.

Pati vyriausioji veikėja nėra perdaug ryški. Pasa
kytume, moteriškė, ir gana. Gal kiek aikštinga gim
nazistės dienomis, o vėliau įvykiai ją velka ir nuvelka į 
pagundas, kurioms ji įveikia atsispirti. Kur kitur bene 
bus A. Rūtos talentas: ji puikiai sugeba apibūdinti an
traeilius savo veikėjus. Brūkšteli porą sakinių, ir tas 
žmogus jau gyvas, o jei dar sumezga dialogėlį, tai jau 
daugiau ir nebereikia.

Jei pirmoji kaimą vaizduojanti dalis patraukia ypa
tinga šiluma, tai toliau mes patenkame į savo pergy
venimų tėkmę, į bolševikmetį, tremtį, žodžiu, į šią die
ną, ir čia taip pat įdomu bėgti ir sekti veiksmą.

K. Barėnas.

Bandymas leisti pigius leidinius

Dar neseniai mūsų spaudoje buvo iš naujo keliamas 
klausimas leisti pigiąją biblioteką, vadinas, buvo siūlo
ma leisti knygų žymiai' didesniais tiražais, bet pigiomis 
kainomis, kad pratintųsi knygą nusipirkti ir tie, kurie 
dabar jos neskaito ar nebeskaito.

Tos idėjos čiuposi Didž. Britanijos lietuvių spaustuvė 
ir leidykla „Nida“. Ar jos bandymas pasiseks, žinoma, 
priklausys nuo pačių įvairiuose kraštuose gyvenančių 
lietuvių, o tas pats jos pasiryžimas yra neblogas, nors 
labai rizikingas tuo atveju, jei lietuviai pasirodytų abe
jingi tai idėjai.

„Nida" anglišku pavyzdžiu numato organizuoti lie
tuviškos knygos klubą. Kas mėnuo ji išleistų po vieną 
knygą. Klubo nariui tokia knyga tekaštuotų tik 3 šilin
gus svaro kraštuose ir 1 dolerį kitur. Pirmiausia, žino
ma, ji planuoja duoti skaitytojui originalios ir verstinės 
beletristikos, bet kartas nuo karto žada atspausdinti ir 
kitokių leidinių, net mokslinių, ir vis už tokią pat 
kainą.

Pirmuoju, tuo bandomoju leidiniu ji ruošiasi išleisti 
gerame popieriuje perspausdintą „Žalgirį“, J. Sužiedėlio 
parašytą pagal Chruščovo-Sokolnikovo romaną ir atski
romis dviem knygutėmis Lietuvoje savo metu taip pat 
buvusi paleistą pigioje bibliotekoje. Anuomet tos kny
gelės turėjo didelio pasisekimo. Dabar abi dalys numa
tomos išleisti vienoje knygoje.

Pažymėtinas vienas didelis skirtumas tarp angliškų
jų tos rūš’es klubų ir „Nidos“ organizuojamo lietuviško. 
Kai angliškieji nuolat perspausdina ką tik išėjusias 
brangiomis laidomis knygas savo nariams specialiai 
pigiomis laidomis, tuo lyg ir konkuruodami, siaurinda
mi rinką anoms leidykloms, „Nida“, jei ką perspaus
dins, tai tik rinkoje nesamus dalykus, bet ji pasiryžusi 
savo nariams duoti ir pirmos laidos originalų ir naujų 
vertimų. K. Abr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Brazdžionis. DIDŽIOJI KRYŽKELE. Eilėraščių rin
kinys. Išleido Terra. 112 pusi Tiražas 700 egz. 1953 me
tai. Kaina nepažymėta.

Sis eilėraščių rinkinys premijuotas Lietuvių Rašy
tojų Draugijos premija.
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SAVIEJI RAŠYTOJAI

ATPILDAS
Juozas Grušas

Spausdinamos novelės „Atpildas“ autorius (gimęs 
1901) paliko Lietuvoje. Juozas Grušas — rašyto
jas ir žurnalistas. Žinomi jo veikalai: novelių rinkiniai 
„Ponia Bertulienė“, „Sunki ranka“, politinis romanas 
„Karjeristai“, Kauno Valstybiniame Teatre ėjusi psi
chologinė drama „Tėvas“. Rašytojas mėgsta savo vei
kalų tema pasirinkti žmonių sugyvenimą sunkinančius 
konfliktus, kurie faktiškai yra ne aplinkos pasėka, bet 
pačiame žmoguje glūdį polinkiai, kaip kad pateikiamo
je novelėje godumas.

Pana Elžbieta nuomoja du žemus, kaip laivo kajutes, 
kambarėlius ir siaurą, ilgą įlinkusiomis lubomis virtuvę. 
Jos pragyvenimo šaltinis — keturios gimnazistės. Tiesa, 
šis „šaltinis“ yra pasibaisėtinai skurdus, juoba, kad 
ir pačios gimnazistės — neturtingų ūkininkų dukros, ir 
jų gaunamas iš namų „pravintas“ net jau graudingai 
menkas.

Pana Elžbieta nestato gyvenimui didelių reikalavi
mų, bet jos išgyventi jau daugiau kaip šešios dešimtys 
metų spindi nepaprastu puikumu ir prasmingumu, ir ji 
nesigaili veltui gyvenusi.

Elžbieta buvo tokia „nesusipratusi“ ir nemokėjo gy
venti tik sau. Ji gyveno kitiems. Nebuvusi ištekėjusi ir 
neturėjusi vaikų, ji su rūpestingiausiu motiniškumu vi
sas jėgas ir visą menkutį turtą yra atidavusi nedėkin
giems moksleiviams.

Motiniškosios meilės surogatas buvo jos gyvenimo 
prasmė.

Kiekviena proga, jei tik atsirasdavo klausytojas, ji 
su dideliu malonumu pasakodavo, kad jos jau „užau
ginta“ 30 daktarų, 24 kunigai, kiek davokatų ir inžinie
rių — net nebegalinti atsiminti. Net ministeriu buvęs 
vienas jos „mokinėlis“!

Neturtinguosius ji net dovanai arba bent už labai 
menką atlyginimą išlaikydavusi. Kitiems duodavo pi
nigų knygoms, drabužiams nusipirkti. Ji buvusi laimin
ga, kol dar turėjusi banke savo dalį. Tačiau ilgainiui jos 
dalis ištirpusi, ir ji jau nebegalėjusi bent kiek padėti 
neturtingiesiems mokiniams.

Elžbieta žinodavo visą gimnazijos programą, kurioje 
klasėje kuris dalykas praeinamas, koks to dalyko mo
kytojas, nors ji pati tebuvo tik pradinį mokslą išėjusi. 

Išskaičiuodavo, kokius pokštus mokiniai krėsdavo mo
kytojams seniau, kokius dabar, ir visados patardavo 
pasidaryti „špargalką“. Iš veido išvaizdos pažindavo, 
kaip pavyko kuriam mokin’ui egzaminai, o nusiminusį 
visados mokėdavo paguosti. Brandos egzaminų metu, 
kada abiturientai, kaip vaško manekenai, per naktis 
sėdėdavo prie knygų, Elžbieta taip pat neužmigdavo 
iš rūpesčio ir suliesėdavo, kaip beržo šakalys.

Trisdešimt metų ji vargo su mokiniais bendrą var
gą ir buvo patenkinta.

* * *

Kartą tai paprastai, pilkai žmogystai atsitiko kažkas 
svarbaus. Ji ėmė ir sunkiai susirgo. Karščiavo, prašė 
gerti, skundėsi šoną geliant ir vis niurzgėjo:

— Truputį susirgau... truputį sergu ...
— Mes pakviesime daktarą, — pasiūlė Aldona, aš

tuntos klasės gimnazistė.
Elžbieta tylėjo. Jos akys ėmė blizgėti, per vaški

nių skruostų raukšles nuriedėjo dvi ašaros.
— Neturiu pinigų...
Tyliai, tyliai ji ištarė ir užsimerkė. Pro suspaustas 

blakstienas veržėsi maži lašeliai.
Mergaitė išėjo į kitą kambarį.
— Kiek jūs turite pinigų? — klausė Aldona.
Visos nustebusios tylėjo.
— Seimininkė neturi nė cento, o jai būtinai reikia 

pakviesti daktarą. Sudėkime, mergaitės. Aš turiu pen
kis litus ir dedu.

— Mergaitės subruzdo. Viena turėjo du, kita tris... 
Nusprendė, kad daktaras daugiau nepaimsiąs, kaip de
šimt litų. Skubiai šią sumą surankiojo.

Aldona išėjo.

SS
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Po pusvalandžio atėjo daktaras, pamatavo temperatūrą, paklausinėjo, pabarškino ligonės šonkaulius ir, nuėjęs į kitą kambarį, parašė receptą.— Ar Čia nieko senesnio nėra?— Nėra.Daktaras susimąsto. Paskui sako:— Plaučių uždegimas... Bet geriau nuvežkite ją į ligoninę... Jūs čia visos tokios jaunos.Jis kažko svyruoja, tačiau paduoda Aldonai receptą ir trumpai paaiškina, kaip duoti ligoniui vaistus.Aldona nedrąsiai klausia:— Kiek ponui daktarui reikia mokėti?— Penkiolika litų.Mergaitės visos parausta ir žvilgčioja viena į kitą. Daktaras tvarkosi porfelį.Aldona tyliai šnibžda:— Jūs dar turite, mergaitės...Visos skubiai rausiasi po kišenes, po stalčius. Viena suranda mažytę suplyšusią piniginę ir iškrato du sidar- brinius litus. Kita ištraukia iš uniformos kišenės mažą nosinėlę ir iš kampo išriša keletą variokų, bet, lyg gai- lėdamosi atiduoti, suspaudžia saujoje. Tačiau greitai tie vario ritinėliai iš jos kūdikiškų rankų subyra į Aldonos delną. Aldona skaičiuoja ir kaskart vis labiau rausta.Daktaras lūkuriuoja, pažvelgia į prastučių kambarėlių sienas, pakelia portfelį ir vėl padeda. Tatai jis daro keletą kartų — it blogas artistas, net nežino, kur dėti rankų. Neram'ai žvilgčioja į susirūpinusias mergaites. Jis jaučiasi prastai, norėtų greičiau išeiti, bet dar nesurinkti ir nesuskaičiuoti pinigai. Neramios jo akys sakyte sako: „Greičiau, greičiau, aš kitur turiu skubėti!“— Ponas daktare, —mikčioja Aldona, — mes tik keturiolika ...— Nesvarbu, nesvarbu... — skubiai sumurma daktaras.Siauras delnas ištiesia jam žiupsnį varinių ir sidabrinių pinigėlių. Lyg jaučiama, kad tie smulkūs sidabro ir vario ritinėliai dar kvepia gimnazičių uniforma ir nudėvėti tarp rankų, kaip kūdikio žaisleliai.Daktaras paima pinigus, net nepažvelgdamas į juos, greitai, nervingai supila į švarko kiženę, tarsi jie būtų karšti ir degintų jo rankas. Pilami pinigai suskamba. Pasigriebia portfelį, ištaria „sudiev“ ir smunka pro duris, lyg kas jį gintųsi, maldautų, smerktų...Mergaitės lengviau atsidūsta. Jos džiaugiasi, kad daktaras nuleido litą.Dabar jos nuėjo pas ligonę. Si dėkingumo kupinomis akimis peržvelgė įėjusias.— Ką sakė.— Sakė, tuoj pagysi, menkniekis...Elžbietos akys sublizgėjo, jos veidu perbėgo šviesus vos pastebimos šypsenos atspindys.Mergaitės susėdo aplink lovą.Staiga Elžbieta pagriebė Aldonas ranką ir susirūpinusi paklausė:— Kas sumokėjo daktarui?Gimnazistės pažiūrėjo viena į kitą, nuleido akis.— Daktaras nieko neėmė, — atsakė Aldona.Visas ligonės veidas pavirto šypsena.— Geras žmogus, geras žmogus... Daug mano mo
lt

kinėlių yra daktarų... daug ir aš jiems padėdavau..;Kaip gera, kad ir manęs neužmiršo...
Už vaistus sumokėti pasiskolino tris litus iš sargienės, kuri tame pačiame namelyje gyveno.Beveik visą naktį mergaitės pasikeisdamos slaugė Elžbietą, davinėjo vaistus, stropiai pildydamos visus gydytojo nurodymus. Ligonei kaskart darėsi blogiau. Jai gėlė šonus, krūtinę ir nugarą, kad negalėjo pasijudinti ir gulėjo sustyrusi, kaip pagalys.Kada panorėdavo pasikelti ar apsiversti, mergaitės turėdavo jai padėti. Ligonė apsikabindavo Aldonai aplink kaklą, ši rankomis paimdavo jai už pečių, kitos už liemens ir už kojų — taip jos ligonę kilnodavo kaip plunksną.Rytą jau nė viena nebėjo į gimnaziją. Ligonė buvo silpna, prašė pakviesti kunigą ir gimines. Sargienės pažįstama elgeta išėjo pranešti giminėms — dviejų brolių vaikams, gyvenantiems kaime už penkiolikos kilometrų nuo miestelio.Mergaitės susirūpino kunigo sutikimu. Tačiau jos niekad nebuvo kvietusios kunigo prie ligonio ir nežinojo, kaip jį sutikti, kas kambaryje prirengti.Toj pačioj gatvėj gyveno davatka Matilda, kuri tris kartus per dieną eidavo į bažnyčią, turėjo daug šventų paveikslų ir laikė save didele tikėjimo dalykų žinove. Aldona sumanė nueiti ir pasikviesti šią gerą moteriškę, kad prirengtų viską, kas reikalinga kunigui su Švenčiausiu.Kada Aldona atėjo, Matilda rengėsi į bažnyčią. Pagarbinusi Kristų, mergaitė atsiprašė už sutrukdymą ir, paėjusi vieną žingsnį nuo durų, nesidairydama tarė:— Gal tamstelė galėtum padėti mums kunigą su Švenčiausiu sutikti. Elžbieta jau visiškai silpna.Didelėmis, iššokusiomis akimis Matilda kritiškai apžiūrėjo Aldoną nuo galvos iki kojų. Sulaikė žvilgsnį ant jos gimnazistiškos suknelės, kaklo, pakraipė galvą, paskui, nepaprašius nė sėsti, ėmė klausinėti:— Kuo serga? Kada susirgo? O giminės ar atvažiavo? Vargšelė tu mano, vargšelė, taip tu man imk ir susirk ...Aldona paaiškino, kiek sugebėjo, ir pakartojo prašymą, skųsdamasi turinti skubėti pas ligonę.Matilda tylėjo. Ji pasitaisė skepetaitę, paėmė nuo komodos keletą rąžančių ir ilgai rinkosi. Išsirinko didelį geltonais karoliukais ir užsikišo už juostos, po plačiu trumpu apsiaustu.Aldona, matydama, kad Matilda jau pasirengusi, pratarė:— Tai eisim...Matilda pastatė akis.— Aš skubu į bažnyčią.Mergaitė nustebo, ji dar paklausė:— Gal tamsta greit pareisi?...— Ne!— Tai gal prieš eidama prirengtum, mes vienos sutiktumėm ...Matilda susiraukė ir nusisuko. Susinervinusi ėmė kilnoti ant stalelio stovinčias šventųjų statulėles ir vis
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dirsčiojo per petĮ j Aldoną. Matydama, kad mergaitė vis dar lūkurioja, ėmė rankomis mostaguodama bartis:— Ko pristojai, sakiau gi, kad neisiu. Dar liga gali prilipti... Jei giminės bijo, tai ko aš...Aldona apsisuko ir, nė pusės žodžio nepasakiusi, išėjo.Rudens rytas buvo drumzlinas, kaip šarmas, žemė purvina, vartaliodamiesi krito geltoni medžių lapai, buvo nyku ir liūdna. Aldona skubėjo i namus, susirūpinusi ir prislėgta.Parėjusi pasikvietė sargienę, ir pačios griebėsi ruošti viską, kas, jų supratimu, buvo reikalinga kunigui su Švenčiausiu sutiktu • * *Vakare grižo elgeta, kuri buvo pasiųsta 1 kaimą giminėms pranešti.Ligonė nudžiugusi klausė:— Ar atvažiuos? Ką sakė?...— Vieni sakė neturį laiko, sakė vakar iškūlę, šiandien turi svečių, alų gerią... Davė ir man... Kiti nieko nesakė, tik paklausė, kada susirgo, o daugiau tylėjo... Bet išeinant pasakė, kad neatvažiuos... Va, dar davė butelį pieno ligonei ir liepė tuščią indą grąžinti.— Ak, taip, taip, — dūsavo ligonė, — jie neatvažiuos, ne... Kailinėlių prašiau — ir tai nedavė...— Ot, dar būčiau pamiršusi, — susigriebė elgeta, — sakė, kai numirs — praneškit. Jie manęs prašė, kad praneščiau... Dar liepė pasakyti panelėms, kad skrynią užrakintų, kai numirs, kol jie atvažiuos... Jie taip man sakė ir liepė tik pasakyti, sakė, kad ligonė negirdėtų...Ligonės veidas ėmė virpėti skaudžiomis konvulsijomis, pečiai ir krūtinė pradėjo mėšlungiškai trūkčioti, kaip stipriai apsinuodijusios. Dar vienu pagavimu visas kūnas suvirpėjo, ir staiga ligonė taip pravirko, kad net klaiku pasidarė. Ji verkė su tokia ekspresija, su tokiu begaliniu skausmu — atrodė, kad pliš jos krūtinė ir ji pati tojau mirs. Jos kūnas šokinėjo lovoje, konvulsijų tampomas, o krūtinė uždusdama taip baisiai šniokštė, lyg plaučiai būtų sutrūkinėję j smulkius gabalėlius.Mergaitės pritrenktos, išbalusios stovėjo ir nesugebėjo nė žodžio ištarti.Ilgai ji verkė. Nebuvo prakalbinama ir nesidavė raminama. Pagalvė peršlapo ir pasidarė rausva. Jos paakiai ištino, akys užgriuvo, susiaurėjo...Tik daug vėliau, išėjus elgetai, pasakė mergaitėms:— Jei mirsiu... nepraneškit... Pamokit, ką rasit... ir palaidokit.
Iki pusiaunakčio Aldona išsėdėjo prie ligonės, kuri buvo nusilpusi, tyliai kalbėjo ir mergaitė turėdavo palenkti ausf prie pat jos veido, kad išgirstų žodžius.Staiga ligonė nutvėrė Aldonas ranką ir ėmė traukti prie savęs.— Aldo — nyt ... ten raktai... atidaryk skrynią... išimk dėžutę...Kalbėjo uždusdama ir pirštu rodė i mažą lentynėlę, 

ant kurios buvo apskritas nikeliuotas laikrodis, su varpeliu viršuje ir keletas raktų.Aldona paėmė raktus, atidarė gale lovos stovinčią skrynią ir išėmė iš prieskrynio spalvotą stiklinę dėžutę.Ligonė drebančiomis rankomis paėmė dėžutę ir joje surado senovišką moterišką žiedą su raudona akmenine akele. Ištiesė žiedą Aldonai ir, žiūrėdama i ją, uždusdama sakė:— Niekam neduok... nešiok... atminimui...Aldona paėmė žiedą.— Nešiok, nešiok... — šnibždėjo ligonė, — mano motutės palikimas...Mergaitė užsimovė žiedą. Jai pasidarė graudu, laikėsi, kad nepravirktų.Ligonė nerimo. Ji stengėsi atsisėsti, bet negalėjo. Ištiesusi ranką, ji rodė į nedideli Kristaus paveikslą, stovinti ant stalelio:— Paduok...Aldona atnešė. Juodai dažytos skardos rėmeliuose po stiklu buvo Kristaus veidas, su erškėčių vainiku aplink galvą ir kraujo lašais ant smilkinių.Ji paėmė paveikslėlį, prispaudė prie lūpų, vėl ištiesė Aldonai.— Laikyk pas save... Nesiskirk su juo... niekados nesiskirk.
Rytą ligonė jau buvo visiškai silpna, nebegalėjo kalbėti — tik judino lūpas ir žiopčiojo. Prie jos budėjo visos keturios mergaitės, sargienė ir dar dvi moterėlės.Pirmą valandą dienos ji mirė. Rami, menkutė, užmigo ji, kaip išvargęs kūdikis.Aldonai nebuvo laiko sykiu su kitomis mergaitėmis verkšlenti. Ji turėjo būti šeimininke, parūpinti pinigų, sargienei padėti surengti laidotuves ir budynes.Blogiausia buvo tai, kad mergaitės nė kiek nebeturėjo pinigų. Pardavinėti velionės daiktus laikė negalimu ir neleistinu dalyku. Pasiskolinti taip pat nebuvo kur.Aldona nutarė parduoti savo rankini laikrodėli, kuri prieš metus brolis jai dovanojo. Abi su sargiene nuėjo pas laikrodininką ir pardavė už 22 litus. Ji nesigailėjo laikrodėlio, priešingai, jai buvo net gera, kad neteko pardavinėti velionės daiktų.Sargienė paėmė pinigus, nupirko karstą ir žvakių. Grįžusi dar reikalavo keturių litų duobkasiams. Pinigų Aldona nebeturėjo. Sargienė siūlė parduoti ką nors iš velionės turto, bet Aldona griežtai nesutiko.Staiga mergaitei atėjo i galvą puiki mintis. Ji galinti parduoti savo mažyti auksini žiedeli. Juk kam dabar jai jis? Ji nešios velionės dovanotąjį.Nuėjo pas tą pati laikrodininką ir pardavė už penkis litus. Dar kartą ir dar stipriau ji pajuto gerai padariusi, ir jos išvargusiame veide suvirpėjo dvasios pakilimas.Sargienė visur bėgiojo ir stengėsi padėti; ji kvietė budėtojus ir darė tvarką namuose. Tarp kitko, ji pašnibždėjo Aldonai, kad užrakintų skrynią ir paslėptų raktus.
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Temstant pradėjo rinktis budėtojai. Po vieną, po dvi rinkosi moterėlės, tyliai šnekučiavo, dairėsi. Kitos rankose turėjo stonas giesmių knygas — „kantičkas“. Atėjo ir keletas vyrų. Pašnekesys pasidarė gyvesnis, garsesnis, pasigirdo sąmojai ir juokas. Susirinkusieji buvo patenkinti pramoga ir nesiskubino giedoti. Dvi moterėlės, matydamos, kad pašnekesys kaskart linksmėja, pradėjo vartyti „kantičkas“ ir kvietė sugiedoti Visų Šventų litaniją.Mirusioji gulėjo antrame kambaryje. Pirmasis kambarys buvo prirengtas budėtojams. Čia buvo sunešta kėdžių ir suolelių, du stalai sustatyti greta vienas kito ir uždengti staltiese. Susirinkusieji nerangiai lindo už stalo ir taikėsi taip, kad visi matytų atverstas „kantičkas“.Pirmiausia užtraukė Visų Šventų litaniją. Nepaprastai garsiai, nors ne perdaug muzikaliai, suskambėjo giesmė. Giedotojai pasižiūrėjo vienas i kitą ir dar su didesne energija šaukė šventųjų vardus. Tačiau litanija ilga, nuo pusės pradėjo mažėti giedotojų įkarštis, silpnėti balsai, o į pabaigą tik keletas tingiai kirksėjo.Baigę litaniją, ilgai ilsėjosi ir šnekučiavo, tačiau nuotaika buvo jau žymiai blogesnė negu pradžioje. Vyrai skundėsi, kad gerklės užkimusios, moterėlės pradėjo nuobodžiauti, dairytis, žiovauti, pašnibždomis pletkauti. Kažkas pasiūlė giedoti „Kalnus“, tačiau giedotojai ėmė teisintis neištesėsią tokio ilgo dalyko. Keli tyliai išslinko pro duris.Likusieji ryžosi sugiedoti dar keletą giesmių. Vieną išgiedojo iki galo. Pradėjo antrą. Bet taip nevyksta, vienas kitas surinka, balsai nutrūksta. Dar vienas vyriškas balsas nuo kitų atsilikęs taip liūdnai, lyg merdėdamas:— „O dūšia žmogaus kiekviena, atmink ant smerčio šiandieną“...Taip iš lengvo nutyla, užgęsta, lyg vos žėruojanti anglis. Paskui jau energingai sako:— Nors šemerlako būtų nupirkusios... Kas gi gali taip ant sauso giedoti...Visi patenkinti šypsosi Du vyrai linguoja galvas pritardami.Žilas seniokas, apspurusia pilka miline apsivilkęs, garsiai kirčiuoja:— Sauso nieks neklauso — kaip knygose pasakyta...Moterėlės šnibždasi:— Ar iš tikrųjų nieko neduos? ...— Išpeši ką iš jų, išpeši, džiaukis...— Ilgaveidės, tikros ilgaveidės...Daugiausia giedojęs vyras atsikelia ir, nieko nesakęs, išeina. Likusieji trys dairosi. Du pašnibžda ir išeidami sako moterims:— Pakvarksėkit, pakvarksėkit, gal ką gausit...Moterys atsikerta:— Asabos puodams laižyti, dar šneka...Prasideda moterų ūžesys, pašnekesiai. Niekas jau nebemano giedoti. Visi pamatė, kad nėra šeimininko. Pilka miline vyras nueina i kitą kambarį, kuriame guli numirėlė, per jį įslenka į virtuvę. Sargienė pamačiusi nusiveja ir išvaro smalsuolį lauk.

Moterys taip pat baudžiasi keliauti į namus. Mergaitės pradeda prašyti, kad pasiliktų, kad pagiedotų. Dvi išeina, kitos tar tariasi.Sargienė pasišnibžda su išsigandusia Aldona. Si sako likusioms trims: ■___— Gal tamstelės galėtumėte palikti per naktį, duosime valgyti ir užmokėsime, kiek tik reikia.Moterėlės sutinka ir pasilieka. Jos dar truputį gieda, paskui kalbasi. Išvargusios mergaitės, sėdėdamos ant lovos, pradeda snausti.Rudens vėjas švilpia. Lietaus lašai teškia į tamsius lango stiklus.Lėtai slenka sunki budynių naktis.* * *Iš didelio pilno purvų ir griozdų kiemo 10 valandą išėjo skurdi laidotuvių procesija. Karstą nešė dvi moterėlės ir keturios gimnazistės. Iš paskos slinko mažytis bėrelis nuskurusių žmogystų. Niekas neverkė, tik pro gretimų namų langus žiūrėjo smalsūs veidai, tik murzini žydukai lydėjo procesiją iki vidurio gatvės.Rytas buvo šaltas, darganotas. Pūtė smarkus vėjas ir tėškė žvarbus lietus, kaip aštrūs ledai. Gatvė buvo purvina. Procesijai teko eiti prieš vėją ir bristi per purvą. Sulinkusios ir perkrypusios nešėjos vos vilko kojas. Į jų veidus tėškė šalto lietaus lašai ir srovelėmis tekėjo, kaip gausus prakaitas. Viena ranka jos prilaikė karstą, kita — retkarčiais apsišluostydavo veidą ir prisidengdavo akis nuo lietaus.Pro šalį einantieji trumpai kilsteldavo kepures, sutiktieji vežikai nenoromis davė kelią.Iš paskos einančiosios laikas nuo laiko pakeisdavo nešėjas. Tada visa procesija minutę sustodavo. Nešėjos apsišluostydavo veidus, eidavo į galą prie lydinčiųjų, ir procesija lėtu žingsniu vėl traukė toliau, prieš vėją, purvina gatve — išvargusi ir be galo skurdi, kaip ši rudens diena.Kapinėse niekas nesutiko karsto. Duobkasiai nuleido jį į siaurą duobę. Kelios moterėlės užpylė po tris saujas žemių — ant tos, kuri didžiavosi išauginusi dvidešimt keturis kunigus ir trisdešimt daktarų.Per kapines slinko juodi, tiršti debesys. Lietaus lašai raižė apsamanojusius kryžius...
Mergaitės grįžo į namus vienos. Jos buvo nepaprastai išvargusios ir nuliūdusios.Apie pietus į kiemą įdardėjo didžiulis vežimas, pilnas velionės giminių. Mergaitės nudžiugo, kad nors dabar atvyko giminės, nes jos nežinojo, kas toliau daryti.Matytit, per miestelį važiuodami giminės sužinojo numirėlę esant jau palaidotą, nes įėję nieko nesiteiravo apie ją. Storais apsiaustais apsivilkę vyrai ir skaromis apsisupsčiusios moterys dairėsi po kambarį, lyg nustebę, lyg nežinodami nuo ko pradėti. Pagaliau viena moterėlė paklausė Aldoną:— Kur skrynios raktai, panele?Aldona padavė.Pamatę raktus, visi pasidarė judresni ir būriu nusekė į kitą kambarį.
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Greitai skrynia buvo atrakinta, ir. moterys apgulusios ėmė traukti iš jos, ką tiktai rado.— Negriebk taip, negriebk! — šaukė moteriškas balsas.Sukibo po dvi ir po tris j vieną skudurą. Pasigirdo medžiagos driskimas.— Tu sudraskei mano skepetaitę!— Tu mano sudraskei!...Vyrai, iki šiol laikęsi nuošaliai, dabar užprotestavo prieš tokias moterų grumtynes ir „turto“ naikinimą. Jie pasiūlė sudėti viską į krūvą, suskaičiuoti, įvertinti ir pasidalyti.Dabar jau visi, moterys ir vyrai, viską ėmė iš skrynios, skaičiavo, vertino ir krovė ant stalo. Ilgai iškėlęs kurį daiktą vyriškis laikydavo, kol visi gerai apžiūrėdavo, įvertindavo ir pasitenkinę liepdavo padėti. Darbas ėjo ramiai ir šaltai.Prikrovė nemažą krūvą. Čia buvo dvi pagalvės, viena antklodė, vienas siuvinėtas kilimas, trys drobulės, penkios skepetaitės, įvairių skalbinių, senoviškų kiklikų ir kitokių smulkmenų.— Kur daugiau pagalvių? — pasigedo viena giminaitė. — Juk, amžiną atilsį, Elžbietėlė turėjo daug daugiau.— Gal ant lovų ... — kažkas pasakė.Visi puolė prie velionės lovos. Lova, kurioje velionė mirė, buvo tuštutėlė, tįsojo tik vienas senas nuskuręs čiužinys. Visi nustebę reikšmingai pažiūrėjo vienas į kitą. Augalotas vyriškis pasisuko į Aldoną ir su šeimininko griežtumu paklausė:— Kur padėjai jos patalynę? Tu mums atsakysi už kiekvieną siųlą.Aldoną žiūrėjo nustebusi. Tikrai nuo velionės lovos visa patalynė buvo dingusi. Kur ji dingo — negalėjo suprasti.— Gėdą turėkit, panelės. Jei paėmėt — atiduokit gražiuoju, — su atvira panieka prikaišiojo giminaitė.Visi įtempę dėmesį laukė mergaitės atsakymo.Aldonos veidas paraudo, ji labai įsižeidė dėl tokių žodžių.— Prašau mūsų nevaginti. Mes ne tik nieko neėmėm, bet ir savo daug pridėjome. Kas sumokėjo gydytojui? Kas nupirko karstą? Gal giminės? ...Visi atslūgo nuo tokių nelauktai drąsių Aldonas žodžių. Tik viena moterėlė dar atsiliepė:— Na jau, nesigirkit... Amžinatils, Elžbietėlė turėjo tiek ir tiek pinigų prisikalusi. Laidotuvėms užteko ir dar kitiems teko...Matydami, kad neapsimoka toliau užpuldinėti Aldonos, nes dar ko gero gali pareikalauti atlyginti laidotuvių išlaidas, pradėjo dalytis tai, ką buvo iš skrynios išsiėmę.Pasidalyti buvo labai sunku. Viską reikėjo skirstyti į tris dalis, o čia svarbiųjų daiktų buvo tik dvi pagalvės, viena antklodė ir vienas siuvinėtas kilimas. Tuojau dvi moterys pasigriebė po pagalvę, o trečiajai metė antklodę. Si atstūmė antklodę ir pradėjo plėšti pagalvę. Ir vėl prasidėjo tampymasis ir barniai.Po ilgų išrodinėjiumų, kiek kuris gero yra velionei 

padaręs, pagaliau pasidalijo. Dvi paėmė po pagalvę, o trečiajai davė antklodę ir dvi drobules.Atėjo siuvinėto kilimo eilė. Čia buvo užvis sunkiausia. Daiktas vienas, o dalybininkai trys. Ilgai ginčijosi, vieni kitiems grasino, pykosi, bet niekaip negalėjo pasidalyti.Pagaliau nutarė ieškoti daugiau daiktų, kurie galėtų atstoti kilimą. Viena prisiminė velionę turėjus laikrodį.— Kur Elžbietėlės laikrodis?Mergaitės sužiuro į lentynėlę, ant kurios stovėdavo laikrodis. Čia jo nebuvo. Kur buvo dingęs — niekas nežinojo.Nebedrįso tiesiog vaginti mergaičių, o tik ėmė barti, kodėl jos nesaugojusios velionės daiktų. Viena giminaitė, linguodama galvą, garbstė:— Vargšelė ta mūsų Elžbietėlė, kaip ji čia ir gyventi galėjo?... Visi čia iš jos vogė be jokios gėdos... Duok, Dieve, jai dangaus karalystę...Giminės ėmė bastytis po visus kampus ir žiūrinėti, ar neras dar kokio naudingo daikto. Išėjus visiems į kitą kambarį, likusi viena moterėlė pagriebė kilimą ir išnešusi paslėpė.Mergaičių kambaryje kita moteris rado glaistytuvą ir pagriebusi norėjo neštis. Mergaitės užprotestavo, tvirtindamos, kad glaistytuvas esąs jų pačių. Giminaitė labai nenorom padėjo atgal taip naudingą daiktą.Staiga viena pamatė ant Aldonas rankos žiedą.— Štai, kur Elžbietėlės žiedas!... Jos mamytės palikimas ...Visi puolė prie Aldonos.— Matai, geroji! O žiedą pasigriebei! Gėdą turėk, gėdą! Tokia jauna!... — šaukė susijaudinę giminės.Aldonos lūpos drebėjo, ji neatrado žodžių. Pagaliau susijaudinusi ištarė:— Man padovanojo. Liepė niekam neduoti.— Kas matė, kad dovanojo?— Meluoja, meluoja!...Nelaukdamos tolimesnių paaiškinimų, moterėlės čiupo mergaitės ranką ir plėšte nuplėšė tą seną menkutį žiedą.— Sakyk, kokius dar turi jos daiktus! — šaukė stambus vyras.Aldona drebančiom rankom paėmė nuo stalelio Kristaus paveikslą.— Dar šitą man padovanojo...Greitai pagriebė viena moterėlė, iš jos išplėšė kita, iš tos trečia. Visi supuolę žiūrėjo, bet greitai atlyžo ir atbuli pradėjo trauktis. Daiktas buvo niekam nereikalingas. Laikiusi paveiksėlį metė jį Aldonai ant stalelio. Paveikslas subarškėjo, stiktas perdužo išilgai Kristaus veido.Visi susigrūdo vėl į pirmąjį kambarį.Aldona pasirėmė, o per jos išblyškusį veidą riedėjo didelės sunkios ašaros. Viena ašara nukrito ant paveikslo, ir atrodė, kad Kristus verkia — Kristus su erškėčių vainiku ir perdaužtu veidu.— Kur kilimas!? Kur kilimas!?Keli balsai iš karto pradėjo šaukti už sienos.
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Ne visada pakanka savų pastangų
Lietuviškoje spaudoje įvairiomis progomis pasirody

davo informacijų dėl reikalo mūsų tautiečiams pasi
tobulinti vienoje ar kitoje specialybėje, Įsigyti amati
ninko vardą, kad tuo būdu galėtų gauti geriau apmo
kamą darbą tiek palikęs Vokietijoje, tiek išemigravęs į 
kurią nors užjūrinę šalį. Pastaruoju metu nestigo pa
reiškimų, kad Ingolstadto amatų mokyklą, kur turi tei
sės mokytis užsieniečiai, telanką vos trys lietuviai.

S{ kartą tenka pateikti kiek priešingos linkmės in
formacijų. Pasirodo, kad ne visur mūsų tautiečiai, net 
Ir norėdami, gali patekti minėton Ingolstadto amatų 
mokyklon. TREMTIS gavo platnesnį straipsnį skaity
tojo Ig. Smigelskio, kuris pateikia įdomių žinių tiek 
apie pastangas gauti iš vadinamojo DP Banko paskolą 
įsikūrimui, tiek apie nesėkmes besistengiant patekti 
Ingolstadto amatų mokyklon. Gal tokie atvejai ir nėra 
gausūs, bet jie gana būdingi ta prasme, kadangi neturi 
sąskambio su vietos administracijos pasikartojančiais 
pareiškimais, jog užsieniečiams stengiamasi padėti kaip 
ir vokiečių pabėgėliams, kad tarp vienų ir kitų neda
roma jokio skirtumo, tik tenką atgailestauti, jog už
sieniečiai dažniausiai nerodą noro pasimokyti ir įgyti 
specialybę, kuri būtų pagrindu pastovesniam įsikūri
mui. Netenka abejoti, kad pabėgėlius užsieniečius tvar
kanti administracija nestinga gerų norų. Taip pat ne 
paslaptis, jog pasitaiko užsieniečių, kurie geriau veltui 
laiką leidžia nieko neveikdami, vietoje imtųsi pasimo
kyti kurio amato. Tačiau taip pat pasitaiko ir norinčių 
šio to siekti, bet susiduriančių su administracinėmis už
tvaromis. Tokį atvejį pateikia minėtasis TREMTIES 
skaitytojas. Jis rašo:

* „Vargas gyventi. Ypatingai bedarbiui. Pradėjau 
dėti pastangų kur nors išemigruoti. BALFo emigracijos 
skyrius atsiuntė informacijų, kuriose pasakyta, kad 
ruošiantis emigruoti reikia išmokti kurį nors amatą. 
Pagaliau tose informacijose padaryta pastabų apie mū
sų žmonių nesidojimą amatais, nelankymą Ingolstadto 
amatų mokyklos.

Pasinaudodamas šiais pamokymais bei patarimais 
(juose nebuvo painformuota apie sąlygas patekti kal- 
bamon mokyklon), pasiryžau patekti Ingolstadto amatų 
mokyklon. Pirmiausia kreipiausi J Ingolstadto Darbo 
Skyrių. Gerokai palaukęs gavau atsakymą ir anketas. 
Toliau sekė apsilankymas pas vietos viršaitį ir prašy
mas, kad jis patvirtintų mano tapatybę. Tatai viršaitis 
padarė. Iš viršaičio reikėjo pasukti į vietos Darbo Sky
rių. Čia prasidėjo siuntinėjimas iš kambario į kambarį. 

Darbo Skyrius pagaliau siunčia į vietos šalpos skyrių. 
Sis nieko nežino apie galimybes svetimšaliams mokytis 
Ingolstadto amatų mokykloje.

— Jeigu pinigų turite — galite vykti į Ingolstadtą 
mokytis...

Kadangi pinigų neturėjau — negalėjau vykti“, — bai
gia Ig. Šm.

Paskolos ne visiems duodamos . . .
Toliau tas pats TREMTIES skaitytojas rašo apie jo 

dėtas pastangas gauti iš DP Banko tremtiniams užsie
niečiams numatytą paskolą:

♦ „Praeitais metais patyriau, jog galima gauti įsi
kūrimo paskolą. Parašiau laišką ir gerokai teko palaukti 
atsakymo, tačiau jį gavau teigiamą, tik reikią įrodyti, 
kad esi benamis užsienietis (IRO pažymėjimas nepa
kankamas). Teko kreiptis į „Valkos“ stovyklą prie 
Nūrnbergo, kuri tokį betėvynio užsieniečio pažymėjimą 
išdavė.

Su šiuo pažymėjimu reikėjo pasukti į vietos pasų 
skyrių. Sis pareikalavo pasirūpinti leidimu apsigyventi 
(Aufenthaltsgenehmigung) ir pareikalavo už jį apmo
kėti. Pagal reikalavimus sutvarkęs dokumentus krei
piausi į DP Banką. Sis netrukus atsiuntė daugybę po
pierių, su kuriais reikia eiti į vadinamąjį „Hausbank“ 
(bankas, kuriame indėlininkas laiko savo sutaupąs).

Nuėjau į vietos banką. Čia vėl apkrovė įvairiausiais 
klausimais. Juose slypėjo paslėpta mintis: — ar turi 
kokį turtą, ką iš viso turi.

Kai išgirdo atsakymą, jog aš nieko neturįs, sulau
kiau aiškaus pareiškimo:

— Jei savo neturi, tai negalime jokios paskolos duoti. 
Tuo ir baigėsi mano pastangos gauti paskolą įsi
kūrimui.“

Redakcijos pastabos: Yra vieša paslapti
mi, jog DP Bankas užsieniečiams tremtiniams paskolas 
duoda tais atvejais, kada surenka aiškias žinias, kad 
paskola galės būti grąžinta ir paskolos ėmėjas bus pa
jėgus sumokėti procentus. Taip elgiasi visi bankai. Dėl 
šių priežasčių tremtiniui užsieniečiui iš DP Banko pas
kola gauti nėra lengva. Gauna jas tik tie, kurie nurodo 
rimtus motyvus, jog gautą paskolą investuos į patikimą 
prekybą ar amatus, kurie gali būti pelningi. Šiaip jau 
kalbamoji paskola, kasdienio gyvenimo reikalui, ne
duodama.

Tiesiog keistokas atvejis yra su kliūtimis į Ingol
stadto amatų mokyklą. Šitokiais atvejais bene būtų ge
riausia kreiptis į Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
vadovybę, aiškiai nurodant sutiktas kliūtis, kad ji galė
tų padėti tuos kliuvinius pašalinti. TREMTIS.

SENIAU IR DABAR

Gyvenimo viesulas, išrovęs žmogų iš tėvynės, kartais meta į tokią šalį, apie kurią anksčiau nė sapnuote 
nesapnavo. Turime gan daug lietuvių, dėl visokių aplinkybių palikusių tėvynę ir išsisklaidžiusių po visą mar
gą pasaulį. Europoje gal nesurasi kampučio, kur nebūtų lietuvių. Dr. Vincas Kudirka 1889 m.
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LAIŠKAS MOLOTOVUI

1953 metų vasarą Vakarų Vokietijoje, Miinchene, 
įsisteigė Rytų Europinis Sąjūdis už Jungtinę Europą. 
Siame sąjūdyje atstovaujami bulgarai, čekai, estai, ju
goslavai, latviai, lietuviai, rumunai, vengrai. Sąjūdžio 
vadovybę sudaro minėtų tautybių politinių sluogsnių 
atstovai ir visuomenininkai.

Ryšium su Berlyne vykusia užsienio reikalų konfe
rencija ir jos nesėkmingumu dėl sovietų agresinių už
mačių, Rytų Europinis Sąjūdis paruošė sovietų sąjungos 
užsienio reikalų ministeriui Molotovui laišką, kuriame 
atskleidžiami buvusių laisvų rytų ir vidurio Europos 
valstybių sovietinio pavergimo faktai. Kalbamas laiš
kas Molotovui buvo įteiktas išeinančiam iš posėdžių sa
lės Berlyno konferencijai pasibaigus. Su laišku Moloto
vui turėjo progos susipažindi ir konferencijoje dalyva
vusieji vakariečiai.

Be to, konferencijai pasibaigus, sovietų pavergtų 
tautų atstovų pareiškimai buvo perduoti radio ban
gomis.

Rytų Europinis Sąjūdis yra kiek skirtingos pažiūros 
besiekiant Jungtinės Europos, negu kai kurie vakarų 
Europos politikai. Jis vadovaujasi mintimi, kad tik tada 
bus sąlygos Jungtinei Europai, kai visos Europos valsty
bės bus laisvos ir galės ateities kūrybos procese daly
vauti. Jungtinė Europa neįmanoma sukurti kelioms 
valstybėms, jų eilei rytuose ir vidurio Europoje esant 
pavergtoms sovietinio despotizmo.

RAINIU TRAGEDIJA PRANCŪZU KALBA

Vliko Informacijos Tarnyba prancūzų kalba išleido 
leidinį apie bolševikų Rainių miškelyje, prie Telšių, iš
žudytus lietuvius kankinius. Leidinyje pateikta iliustra
cijų, vaizduojančių nukankintus lietuvius.

Mažosios Lietuvos pirm, išvyko 
Amerikon

Mažosios Lietuvos Tarybos Pirmininkas E. Simonai
tis, VLIKe atstovaująs Mažosios Lietuvos rezistencijai, 
kovo 8 dieną išvyko į Jungtines Amerikos Valstybes ir 
Kanadą aplankyti mažalietuvių bičiulių ir Mažosios 
Lietuvos rezistentų.

Pasikeitimai savoje spaudoje

♦ „Australijos Lietuvis“ pastaruoju metu įsigijo 
smulkesnį šriftą ir dėl to (kadangi šriftas žymiai talpes
nis) sumažino ligšiolinį laikraščio formatą.

♦ „Europos Lietuvis“, kuriam spausdinti Anglijos 
lietuviai sudėjo aukas įgyti spaustuvę, leidžiamas visų 
Europos lietuvių bendruomenių jungtinėmis jėgomis, 
šių metų pradžioje paskelbė toliau eisiąs 4 puslapių, vie
toje lig šiol buvusių 6 puslapių. Tatai daroma dėl stokos 
lėšų. Šių metų „Europos Lietuvio“ 9 Nr. pateikta infor
macijų, jog kalbamą laikraštį perėmė leisti Britanijos 
Lietuvių Namų Bendrovė (pastebėtina, kad kalbami na
mai taip pat Anglijos lietuvių įnašais buvo įgyti Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjungai, gi dabar tvarkosi 
akciniais pagrindais); redakcinė priežiūra palieka 
Britanijos Lietuvių Sąjungos kontrolėje.

♦ Jungtinėse Amerikos Valstybėse leidžiamo „Ka
rio“ redagavimą nuo šių metų pradžios perėmė ilgame
tis karinės spaudos nepriklausomybės metais redakto
rius Simas Urbonas. Pastaruoju metu „Karys“ buvo re
daguojamas Peniko ir Br. Aušroto.

♦ Spaudoje buvo pateikta informacijų, kad biblio
grafo Ružancovo Amerikoje paruošiama „Knygų Len
tyna“ dėl lėšų stokos tegalės bibliografinės dokumen
tacijos motyvais retkarčiais keliuose egzemplioriuose 
būti spausdinama rotatoriniu būdu. Vlikui sutikus ir 
toliau paremti „Knygų Lentynos“ leidimą, ji bus spau- 
dinama spaustuvėje kas antras mėnuo.

Lietuvis Siaurės Afrikos operoje

Lietuvis Bronius Vrublevičius penkerius metus iš
buvo prancūzų svetimšalių legione. Ilgą laiką jam teko 
išbūti Siaurinėje Afrikoje. Tačiau legionieriaus būtis 
jo neviliojo. Tik sąlygų verčiamas užsidėjo legionieriaus 
uniformą. Šiaip jau mėgo dainą. Vokiečių metais buvo 
Vilniuje priimtas Čiurlionio ansambliu, tačiau pirmai
siais tremties metais neturėjo žinių apie Čiurlionio an
samblio atsikūrimą Vokietijoje.

Ilgesnį laiką legionierių daliniui, kuriame buvo mū
sų tautietis, apsistojus Orane, Siaurinėje Afrikoje (Al- 
žerijoje), Bronius Vrublevičius, domėdamasis dainos 
menu, suėjo į pažines su vietos operos dalyviais. Baigęs 
legionieriaus tarnybą, Br. Vrublevičius, nežiūrint vie
tos sąlygų sunkumo, paliko Orane. Pradžioje teko dirbti 
įvairius atsitiktinius darbus. Kiek uždirbęs pinigų ėmė 
dainavimo pamokas. Galiausiai, po atkaklių pastangų, 
praėjusiais metais Br. Vrublevičiaus įžengė į Orano 
operos sceną. Jam jau teko dalyvauti keliose operose ir 
dabar yra oficialiai priimtas Orano operos solistų 
sąstatam

81
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LIETUVOJE MAŽIAU LINKSNIUO
JAMAS STALINAS

Po Stalino mirties pasaulinėje spaudoje nestigo (vai
rių spėliojimų, kurie buvo gana įvairūs ir margi. Buvo 
teigimų, kad gali kilti varžybų dėl vadovybės. Neilgai 
laukus tatai pasitvirno, Berijai ir dviem jo sėbrams su
laukus mirties sprendimo.

Taip pat kai kuri spauda darė užuominų, jog su Sta
lino mirtimi baigsis ir Stalino kultas. Ir šia linkme jau 
pasirodo tam tikrų ženklų. Pavyzdžiui sovietinėje spau
doje vis mažiau beminimas Stalino vardas. Tačiau jis 
dar nėra visiškai išbrauktas iš sovietinio žodyno. Tatai 
padaryti nėra lengva. Visoje sovietų sąjungoje nestinga 
(vairių įmonių ir kolchozų Stalino vardais. Stalinui 
esant gyvam buvo įvestos stalininės premijos, kuriomis 
buvo apdovanota visa eilė kultūrininkų, menininkų, ak
torių, rašytojų. Vienu mostu ištrinti tatai net ir bolše
vikui nelengva, juoba, kad Stalinas savo gyvenimą ne
baigė kartuvėmis...

Ir sovietų pavergtoje Lietuvoje galima pastebėti 
ryškokų užuominų, liudijančių dabartinių Maskvos val
dovų (sovietų pavergtose valstybėse be Maskvos žinios 
niekas nedaroma) linkmę galimai mažiau minėti Sta
liną. Pavyzdžiui rečiau pasigirsta dainos, kuriose mini
mas Stalinas.

Tačiau ryškiausiu pavyzdžiu yra 1947 metais Lietu
voje įvestasis sovietinis himnas. Tais metais (1947) bu
vo panaikintas Lietuvos Himnas ir įvestas vadinamasis 
Lietuvos tarybų Respublikos himnas, komponuotas 
Dvariono ir Švedo, žodžiai A. Venclovos. Įvedus sovie
tinį himną, juo kas rytą buvo pradedamos Vilniaus ra
dio transliacijos. Kalbamas himnas, kuriame kelis kar
tus minimas Stalinas, per radiją buvo išpildomas 
choro.

Po Stalino mirties, neilgai trukus, per Vilniaus ra
diją pasigirdo vadinamasis tarybinis himnas, pakaito
mis atliekamas orkestro ir choro. Juo toliau, juo rečiau 
rytais pasigirsta Vilniaus radijo transliacijos su tary
biniu himnu, atliekamu choro.

Arti šešerius metus kas rytą per Vilniaus siųstuvą 
choro klausytojams buvo kalamas Stalino vardas. Stai
ga, po šešerių metų, gyvam „garbintajam“ mirus, cho
rą pradeda pakeisti orkestras, kad radio klausytojai 
rečiau girdėtų Stalino vardą...

Tatai daroma naujųjų Maskyos valdovų direktyvo
mis nebe priežasčių: — Kad netemdytų naujų valdovų. 
Bet tai neatrodo, kad turėtų ryšio su sistemos pasikei
timu.

Komunistų suvažiavimas Vasario 16-ją

1953 metų gruodžio 19 dienos vilniškėje „Tiesoje“ 
buvo paskelbta, jog Lietuvos komunistų partijos centro 
komiteto nutarimu aštuntasis partijos suvažiavimas bus 
šaukiamas 1954 metų vasario 10 dieną Vilniuje.

Šių metų vasario 7 dieną, taigi lygiai trimis dieno
mis prieš numatytąjį suvažiavimą, per Vilniaus siųstu
vą buvo pranešta, kad partijos aštuntasis suvažiavimas 
iš vasario 10 dienos nukeliamas į vasario šešioliktąją.

Šitas datos toks staigus pakeitimas nėra atsitiktinio 
pobūdžio. Ir jis, suprantama, padarytas nebe priežasčių. 
Tačiau komunistai Vasario 16-ją gali ruošti kokius tik 
nori savus parengimus, — lietuviui tais savo parengi
mais jie neįstengs išbraukti Vasario šešioliktosios 
reikšmės ir prasmės.

„Caristinės Rusijos okupacija padėjo 
Lietuvai“...

Ką nors šviesesnio paminėti iš sovietų okupuotos 
Lietuvos gyvenimo nėra įmanoma. Be nuolatinio teroro, 
nuosavuose namuose palikęs lietuvis, nualintas ir api
plėštas, nuolat įpareigojamas jungtis į įvairiausias 
soclenktynes, kurios rošiamos įvairių rinkimų proga, 
sušaudymų ir pn. Štai praėjusių metų pabaigoje buvo 
Maskvoje sušaudytas Berija su savo šalininkais — tuo
jau pat per Vilniaus siųstuvą pasigirdo paskatai dar 
daugiau įtempti jėgas „komunistinei statybai“... Šių 
metų kovo 14 dieną visoje sovietų sąjungoje, — kartu ir 
jos pavergtose valstybėse, — vyko prievartiniai rinki
mai į Augščiausią Tarybą. Kiekvienas gyventojas turėjo 
balsuoti už iš anksto Maskvoje išrikiuotus kandidatus. 
Taigi ir balsavimai neatrodytų reikalingi. Tačiau jie 
vykdomi, kad šitos akcijos proga pavergtus gyventojus 
įpareigojus didinti darbo spartą.

Kovo 4 dieną Maskvoje prasidėjo lietuvių meno 
dekada. Šiai dekadai besiruošiant kultūrinio darbo 
atstovai buvo akinami daugiau pasitempti, gi prasidė
jus dekadai kovo 4 „Tiesa“ pradėjo girti sovietinę oku
paciją, primindama, kad ir caristinės Rusijos okupaci
ja „turėjo didelę progresyvią reikšmę tolimesniam lie
tuvių tautos politiniam ir kultūriniam vystymuisi...“

Šituo pareiškimu patvirtinami sovietų siekimai, 
nieku nesiskirtą nuo caristinės Rusijos okupacijos sie
kimų. Tikslai tie patys — naikinti pavergtuosius trė
mimu į Sibirą. Tatai darė caristinė Rusija, gal kiek 
skirtingame laipsnyje, tatai uoliai kartoja rusiškieji ko
munistai.

14



SkEvE lE>rOs
Kraštas žino tai, ko straipsnio auto

rius n ori...

„Visiems žinotina, kad Kraštas skaudžiai išgy
vena ne tik okupantų priespaudą, bet ir užsienio 
lietuvių veiklos nesklandumus ir nepasiski- 
mus..

„Santarvė“, 1954 m. Nr. 1, pusi. 16.
„Geležinės uždangos atskirtoji Tėvynė ne vi

suomet ir ne viską gali apie juos (užsienio lietu
vius. A. R.) sužinoti...“

Tas pats laikraštis ir tas pats autorius, pusi. 18.

Išvada: matomai kraštas apie užsienio lietuvius 
sužino tik tai, ko tasai straipsnio autorius nori. Be jo 
pagalbos kraštas nieko nežinotų...

Kartais gera ir tokių ryšininkų turėti...

Įdomios ir retos informacijos...

„Kielio lietuviškajai bendruomenei sėkmingai 
vadovauja P. Peteraitis ... Kiel'io lietuviai labai 
džiaugiasi Amerikos bei Kanados lietuvių dova
nomis ... Mažai remia ir skaito lietuvišką spaudą.“

„Europos Lietuvis“, Nr. 4.

„Tėvai, nemokėdami vokiškai, namuose kalba 
su vaikais tik vokiškai...“

„Europos Lietuvis“, Nr. 4.

Pastaba: — Atspėkit, kada tie namuose vokiš
kai kalbą lietuviai prabyla lietuvių kalba...

Vietoje Vasario 16 šokių vakaras

ATŠAUKIMAS: „Pereitos savaitės „Europos Lietu
vio“ numeryje buvo paskelbta, kad vasario 28 d. DBLS- 
os (Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos. A. R.) Edin
burgo ir Lothians skyrius ruošia 16 d. minėjimą. Dėl 
netikėtai susidariusių kliūčių minėjimas neįvyks. Tą 
dieną bus tik Užgavėnių šokių vakaras, toje pat vietoje.

Sekretorius."
„Europos Lietuvis“, 1954 >Trl 8.

Kliūtys, netikėtai susidariusios, buvusios didelės, 
nes Vasario 16-sios minėjimo atšaukimą nusvėrė noras 
pasišokti... \

Reta drąsa...

„Man susidaro įspūdis, kad tie vyrai (autorius 
kalba apie santarvininkus ir lasininkus. A. R.) gal
voja, dirba ir kovoja kažkaip lyg atskirai, lyg 
atsiskyrę ar kokių savanaudžių politikierių at
skiriami nuo visų kitų veikimo...“

J. Bačiūnas, „Dirva“, 1954 Nr. 3.

Reta drąsa šitaip galvoti apie „politikierius“, ir dar
gi sunkiomis tremties sąlygomis sukūrusius nuosavas 
partijas... tautinei vienybei pasiekti...

ARVYDAS RIGMANTAS.

TREMTIES LEIDINIAI
V. Mykolaitis-Putinas 

ALTORIŲ ŠEŠĖLY
trijų dalių romanas, gvildenąs kunigo ir peoto pa
šaukimo problemą. TREMTIES išleistas vienoje 

knygoje. Laida išsisėmus.

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 mūsų literatūroje 
tebuvo žinomas kaip grakštus novelistas, ir tra
giškus gyvenimo momentus vaizduojąs su šypsena. 
„Šventoji Lietuva“ yra pirmasis Savickio romanas, 
kuriame vaizduojama lietuviškos buities iškarpa 
caristinės verguvės metais. Ir romane Savickis 
sutinkamas su ta pačia šypsena, kaip ir novelėse.

R. Spalis
GATVES BERNIUKO NUOTYKIAI, 
nepaprastos intrigos didžiulė apysaka jaunimui ir 

senimui.

DR. VINCO KUDIRKOS RAŠTAI, 
originalioji kūryba ir publicistika žymiojo Varpi
ninko, Lietuvos himno autoriaus. Atspausdinta 

vienoje knygoje.

Kazimieras Barėnas
GIEDRA VISAD GRĮŽTA, 

novelių rinkinys. Vyraująs motyvas-lietuvis savo 
namuose, savo žemėje. Jo žmonės įvairūs, kaip 
ir pats gyvenimas. Geri ir blogi, bet visi gyvi 

ir mieli.
Visi TREMTIES leidiniai įrišti patvariuose drobės 
viršeliuose. Graži bibliotekos puošmena ir puiki 

i dovana. Gaunami pas įvairiose šalyse esančius 
TREMTIES atstovus.

MTIES Leidyklos adresas:
Sūrias Miglinas,

c/O TREMTIS,
(13 b) Memmingen

Postfach 2, Germany.
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TREMTIES PASTOGĖJE
ALp(LKA$787

1954, Nr.100
ŠIMTĄJĮ TREMTIES NUMERĮ 

IŠLEIDŽIANT
Nors šimtojo numerio išleidimas neatžymi ypatingo 

laikraščio gyvenimo laikotarpio, bet mūsų spaudoje 
Įprasta šią laikraštinio darbo sukaktį atžymėti. Mūsų 
periodinės spaudos istorijoje nestinga atvejų, kada lai
kraščio šimtojo numerio išleidimas buvo atžymimas pla
čiais aprašymais, gausiais sveikinimais ir linkėjimais. 
Sis Įprotis greičiausiai bus susijęs su gana neilgu žy
mios dalies mūsų periodikos amžiumi. Mūsų periodikoje 
bene daugiau bus laikraščių užgesę nesulaukę šimtojo 
numerio išleidimo, ir tik žymiai mažesnė dalis pajėgė 
Įgalėti Įsikūrimo sunkumus.

Tačiau jei savame krašte laisvės metais laikraščio 
leidimas buvo susijęs su nelengvai Įgalimais sunkumais, 
tai tremtyje tenka sutikti kur kas didesnius kliuvinius.

Kai 1950 metų vidurį buvo ryžtasi leisti TREMTIS, 
Vokietijoje nustojus eiti paskutiniam lietuviškam lai
kraščiui, nesirado optimisto, kuris būtų tikėjęs, jog 
TREMČIAI pasiseks ištverti bent vienierius metus lai
ko. Šiandien išleidžiamas šimtasis TREMTIES nu
meris, kuklus, be Įprastinio iškilmingumo.

Apie tuos sunkumus, su kuriais buvo susidurta, ir 
kurių tikriausiai nebus išvengta ir ateity, čia nebus kal
bama. Ateities darbo tatai nelengyins.

Kaip kad TREMTĮ pradedant leisti jos skaitytojui 
nebuvo pateikta ypatingų pažadų, taip ir dabar, žvel
giant Į ateitį, bene tiksliau atsiriboti nuo visa tai, kas 
esamomis sąlygomis neįvykdoma. Tikslinga būtų atžy
mėti jau Įvykusius TREMTIES vidinius pakitimus ir 
nurodyti šitų pakitimų priežastis. Paskutiniu metu 
TREMTIS ypač susiaurino informacinę dalį. Tatai pa
daryta tikslu daugiau skirti vietos likiminiams lietu
vybės klausimams pasvarstyti; pagrečiui pateikiama 
savų rašytojų kūrybos, kad skaitytojas, gyvendamas 
svetimoje aplinkoje, per savų autorių kūrybą pabuvotų 
tėviškėje, iš kurios yra išrautas.

Šimtojo numerio proga nuoširdus ačiū visiems 
TREMTIES Bičiuliams, talkinusiems nelengvame darbe.

Simas Miglinas, 
TREMTIES REDAKTORIUS.

GARBES PRENUMERATORIAI
TREMTIES artimoje ateityje išleidžiamus du vei

kalus — rašytojo R. Spalio „Gatvės Berniuko Nuoty
kių“ trilogijos antrąją dalį ANT RIBOS ir musų rašy- 
tojų rinktinę GINTARAI — užsiprenumeravo šie gar
bės prenumeratoriai, lietuviškos knygos Bičiuliai;

1) T. Šidiškis, Vokietija, 2) 
ja, 3) AL Požėla, Vokietija, 4) 
Bernatonis, Vokietija, 6) Pov. Lukošiūnas, Australija, 
7) Petras Naujokaitis, Australija, 8) Pranas Puzdešris, 
Australija, 9) Jonas Strankauskas, Australija, 10) Bro
nius Lukavičius, Australija, 11) Nik. Micius, Vokietija, 
12) A. Marma, JAV, 13) Vytas Vaškys, JAV, 14) Kun. A. 
Steigvila, Vokietija, 15) E. Brikmanaitė, JAV, 16) Kun. 
Br. Lubinas, Vokietija, 17) A Mikoliūnas, JAV, 18) V. 
Gailius, Vokietija, 19) P. Augius, JAV, 20) A. Mariūnas, 
Vokietija, 21) A. K-rys, JAV, 22) A. Bruškevičius, Ka
nada, 23) A. Liorentaitė, JAV, 24) E. Vyšniauskienė, 
Vokietija, 25) C. Sadeika, JAV, 26) J. M., Denver, Colo
rado, JAV, 27) Kun. A. Riškus, Vokietija, 28) J. Rimei- 
kis, Vokietija, 29) J. Šimanskis, JAV, 30) A. Gerdžiūnas, 
Anglija, 31) Adomas Ambraziūnas, JAV, 32) Vladas 
Petrauskas, JAV, 33) Saulius Romanas, JAV, 34) Anatol. 
Mačiukevičius, JAV, 35) Vladas Tamašauskas, JAV, 36) 
O. Lukauskienė, JAV, 37) Pranas Šlyteris, JAV, 38) 
Stasys Rumšą, JAV, 39) Algis-Rimas Dičiūnas, Austra
lija, 40) Kazimieras Lisauskas, Australija, 41) J. Kru
tulis, Australija, 42) Pov. Balkus, Australija, 43) Ant. 
Pečiulis, Australija, 44) Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
biblioteka Adelaidėje, Australija, 45) PLB Adelaidės 
Apylinkės biblioteka, 46) Gytis Danta, Australija, 47) 
Antanas Krausas, Australija, 48) Juozas Vebrys, Austra
lija, 49) Algirdas Šerelis, Australija, 50) Jonas Jasiunas, 
Australija, 51) Vacys Ilgūnas, Australija, 52) Vytautas 
Vosylius, Australija, 53) Augis Zamoiskis, Australija, 
54) Juozas-Rimgaudas Riauba, Australija, 55) Vytautas 
Straukas, Australija, 56) Gražina Sirutytė, Australija, 
57) Jūratė Linkutė, Australija, 58) Arūnas Rickevičius, 
Australija, 59) Izidorius Geštartas, Australija, 60) Vy
tautas Žemkalnis, Australija, 61) Stasė Svambarienė, 
Australija, 62) Jonas Kemėšis, Australija, 63) Viktoras 
Adomavičius, Australija, 64) Antanas Ramanauskas, 
Australija, 65) A. Jančiauskienė, Australija, 66) Lilytė 
Juodaitytė, Australija, 67) Konstantinas Pocius, Aus
tralija.

t
R. Spalio veikalo „Ant Ribos“ prenu

meratoriai
Rašytojo R. Spalio jaunimui ir senimui veikalą „ANT 

RIBOS“ iš anksto užsisakė šie garbės prenumeratoriai:
J. Bežys, Kanada; J. Naujokaitis, JAV; V. Paulionis, 

Kanada; Aug. Kuolas, Kanada; Gytis Šimkus, Australi
ja; Reimonda Jurgelionytė, Australija.

„Gintarų“ prenumeratoriai
Mūsų rašytojų rinktinę GINTARUS, be jau atžymė

tą’ garbės prenumeratorių, šį veikalą užsisakiusių kartu 
su 'A- Spalio ANT RIBOS, atskirai užsisakė:

Vaclovas Šimkus, Australija; Alė Jurgelionienė, 
Australija.

TREMTIS dėkinga lietuviškosios knygos mylėto
jams, tremties metais remlantiems savosios raštijos 
puoselėjimą. Šia pačia proga pažymima, jog abiem vei
kalam garbės prenumerata bus priimama iki 10 d. ge
gužės. TREMTIS.

TREMTIS leidžiama lietuvybės išlikimo klausimams nagrinėti. Išeina Vakarų Vokietijoje nuo 1950 metų. 
Ligi 1951 metų pabaigos išėjo kas savaitę. Nuo 1952 raetų pradžios išeina kas mėnuo. Prenumerata metams: 
VOKIETIJOJE 8 DM, AMERIKOJE IR KANADOJE 3 dol., kitose šalyse metams 30 tarptautinių kuponų arba 2 dol. 
Redaktorius - leidėjas Simas Miglinas. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Honoraras nemokamas.

Už atspausdintus straipsnius atsakomybės imasi TREMTIES redaktorius.
Adresas: TREMTIS, Spauda: Memminger Zeitung,

(13 b) Memmingen, Verlagsdruckerei, Memmingen,
Postfach 2, Germany Schrannenplatz 6
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