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Ambicijos laisvinimo darbe
SIMAS MIGLINAS
Iš redaktoriaus užrašų

Kodėl tik Lietuvos pilietis? * Tikinimai 
be pagrindo * Kenksmingos diskusijos.

„Visuomenė nori išgirsti atvirą žodį kaip iš tiesų 
yra, nes pas mus viską nustelbia barniai.“

„Kam tie nesibaigią ginčai naudingi, aš nespė- 
liosiu, bet manau, kad jie mums kenksmingi.“

„Ar manot vieni patys Lietuvą išlaisvinsit, kad 
VLIKe nutarėt, jog jo nariais tegali būti tik Lietu
vos piliečiai? Ar priėmęs kitos valstybės pilietybę 
lietuvis neprisideda prie bendro darbo?“

Pateiktos laiškų ištraukos rodo, jog mūsų žmo
nėse domėjimasis lietuviškosios veiklos klausimais 
yra gyvas, tačiau nuošalyj grupinių aistrų ir išro- 
kavimų stovįs lietuvis bodisi nesiliaujančiais pasi- 
barimais spaudoje, kurie dėl savo vienašališku
mo, dažniausiai tik grynai grupiniais motyvais, ne 
visa pasakytina pasako. Gaunasi nepilna informacija.
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SIMAS MIGLINAS

Pavyzdžių grupinio užkietėjimo būtų galima pa
teikti gausybę. Šitose diskusijose su priemonėmis 
nesiskaitoma. Atsidėjus rankiojami pykčiu ir įtūži
mu jmirkyti žodžiai, kad tik kitaip manąs daugiau 
būtų suniekintas. Ir visa tai daroma dangstantis 
patrauklia lietuviško reikalo samprata. Tikrovėje lie
tuviškieji reikalai tegali nukentėti, nes šita ambici
jomis grįsta tarpusavio kova per spaudą pasiekia 
svetimuosius. Pagaliau ne taip jau būtinas reikalas 
svetimiesiems užsiimti mūsų spauda domėtis: be- 
sivarinėdami ambicijas mūsiškiai patys, vieton sa
vybėje išsiaiškinus, nuvyksta pas svetimuosius „nu
šviesti padėtį“, betariant Lietuvos diplomatų užsie
nyje šefo min. St. Lozoraičio žodžiais. Gi tokie pa
dėties nušvietimai svetimiesiems parodo lietuvių 
tarpe stoką vieningumo pagrindiniame klausime:— 
Lietuvos laisvinimo darbe. Kitatautis valstybininkas, 
išklausęs pas jį atsilankiusio lietuvio diplomato ar 
politiko „padėties nušvietimų“, taip pat gali pagal
voti ir apie politinį brandumą, ypač kai tarp dviejų 
lietuviškų veiksnių — Vliko ir lietuvių diplomatų už
sienyje šefo — varžybos dėl Lietuvos atstovavimo 
primato neturi pakankamos atramos tarptautinės tei
sės normose.

Dalyje mūsų spaudos jau eilę metų neatlaidžiai 
mėgstama teigti, jog vieninteliais Lietuvos valsty
binio tęstinumo atstovais esą mūsų diplomatai, pri
pažįstami svetimų valstybių. Tai tik dalinis fakto 
atžymėjimas, iš dėmesio išleidžiant pagrindines nū
dienės tarptautinės teisės normas, valstybinį tęsti
numą suvedančias ne į kurį laikinai laisvės nete
kusios valstybės buvusios vyriausybės atstovą ar 
svetur pasitraukusią vyriausybę, bet į tautą, kaipo 
laiko požiūriu turinčią daugiau patvarumo valstybi
nio tęstinumo misijai atlikti. Jei pagrindine valsty
binio tęstinumo išraiška būtų laikomas žmogus ar 
žmonių grupė — tuo atveju didžiųjų sukrėtimų pa
sėkoje daug tautų nustotų teisių į valstybinį tęsti-
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SIMAS MIGLINAS AMBICIJOS -

numą. Vienan ar keliems asmenims esant valstybi
nio tęstinumo atrama, karų ar kurios kitos nelaimės 
pasėkoje jiems žuvus, tauta būtų praradusi teises 
į valstybinį gyvenimą. Atsimintinas Sikorskio žuvi
mas buvusio karo metais. Jei jis būtų buvęs lai
komas Lenkijos valstybinio tęstinumo principalu, 
Sikorskiui žuvus galėjo kilti neaiškumų dėl Lenki
jos valstybinės ateities...

Pagaliau valstybių laisvės praradimas kartais ga
li trukti ilgiau žmogaus amžiaus. Kas tuo atveju 
galės atstovauti valstybinį tęstinumą, jei nebus iš
likusio nė vieno buvusio valstybininko?

Dėl to šių dienų tarptautinė teisė yra atsisakiu
si anksčiau vyravusios pažiūros. Monarchai manė, 
jog jų vienų rankose krašto likimas. Prancūzijos 
revoliucija ir vėlesni įvykiai tarptautinei teisei da
vė naują linkmę: — valstybiniam gyvenimui subren
dusi tauta (gebanti viduje tvarkytis ir pajėgi atlikti 
tarpvalstybinius įsipareigojimus) tėra valstybinio tęs
tinumo vienintele atrama.

Deja, pas mus randasi besivadovaujančių praei
ties kategorijomis ir bandančių Lietuvos valstybinį 
tęstinumą sieti su asmenimis, kaip anais monarchų 
laikais. Taip pat reikalingi korektūros teigimai, jog 
Diplomatinei Tarnybai bendradarbiaujant su Vliku 
politinės prigimties klausimus aptariant, galį turėti 
neigiamų pasėkų. Tikrovė ką kita parodė. Vlikui 
Bonnoje pristačius atstovą, o vėliau tatai padarius 
min. Lozoraičiui, vokiečiai paliko nemaloniai nuste
binti ir priėmė ir antrą atstovą — ryšiui iš Diplo
matinės Tarnybos. Kai abi pusės, Vlikas ir Lietu
vos Dipl. Tarnyba, sutars — galėsim kaip latviai 
ir estai turėti atstovą. Tačiau mūsiškiai tarpusavio 
susipratimo tiesiog vengia. Dėl ambicijų.

Šituo keliu eidami Lietuvos reikalui tepakenksim, 
vietoje padėję. Diplomatų samprata su Vliku Lie
tuvos bylos kėlimui teturės teigiamos įtakos, nes 
atestuos jungtį, o ne pakrikimą.
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Nutarimai

Vyriausiajame Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitete

Šių metų rugpjūčio mėnesį įvykusių VLIKo po
sėdžių metu priimta reišmingų nutarimų. Tautinio 
Sąjūdžio, Ūkininkų Partijos ir Socialdemokratų at
stovai pasisakė prieš VLIKo ir Vykdomosios Tary- ' 
bos pirmininkų, M. Krupavičiaus ir K. Žalkausko, 
Vašingtone atliktą lankymąsi, lygiai neėmė dėme
sin Vliko ir VT narių pateiktų (patikrintų) informa
cijų dėl min. S. Lozoraičio intervencijų (min. S. Lo
zoraitis tatai vadina „padėties nušvietimu“) Bonno- 
je. Didžiuma Vliko narių, įvertinusi susidariusią pa
dėtį, priėmė rezoliuciją, kuria Vliko pirmininkas ir 
Vykdomoji Taryba įpareigojami daryti žygių vokie
čių vyriausybėje Lietuvos atstovavimą sutvarkyti. 
(Apie padėtį Bonnoje žiūr. 3-me puslapyje).

Imdama dėmesin Kontrolės Komisijos pirminin
ko siūlymą siekti taupumo, didžiuma (7) narių pa
laikė Darbo Federacijos atstovo rezoliuciją iš VT iš
braukti finansų valdytojo etatą. (Būta ir daugiau 
motyvų,-susijusių ypač su finansų priežiūra).

Atgarsiai

Ryšium su kalbamo Vliko posėdžio nutarimais, 
tačiau pateikdama tikrovę neatitinkančius motyvus- 
(buvo nepatogu tikruosius minėti!), Lietuvos Lais
vės Kovotojų S-gos vadovybė atšaukė iš Vliko sa
vo atstovą Simą Migliną, nauju pristatydama iš Tau
tinio Sąjūdžio skolinį adv. J. Bataitį, niekuomet ne
buvusį laisvės kovotojų eilėse. Tuo būdu Laisvės 
Kovotojai rezistencinį charakterį, pasijungdami po
litinės partijos priklausomybei, prarado. Kovotojai 
pogrindy prisiekė Lietuvai, ne kuriai partijai.
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ANT RIBOS
R. SPALIS

Namo savininkas Motiejus Dangolis, nešdamas 
abiejose rankose po didelį lagaminą, atsistojo prieš 
duris, pastūmė jas koja, įėjo vidun atsisukdamas į 
jį sekusį Noreišą.

— Tuoj uždegsiu šviesą.
Nušvito mažutis kambarėlis. Langelis, siaura ge

ležinė lova, mažutė spinta, pusiau drabužiams, pu
siau maistui laikyti, stalas, kėdė.

— Ar patinka?
— Dėkui, man bus geras.
— Ir aš manau, kad geras. Mat, šiltas. Porą 

gabaliukų įmesi — be marškinių galėsi sėdėti. Pirš
tai nešals rašant. Kelintoje klasėje būsi?

— Aštuntoje.
— Tai jau baigi? Na, netrukdysiu, einu.
Dangolis paėjo keletą žingsnių ir abejodamas 

sustojo.
— Tamstele, gal nieko valgomo neturi? Eik pas 

mane vakarienės.
— Širdingai jums dėkoju, bet mane kvietė pas 

ponus Vaitus.
— A, tai kitas kriukis. Tamstelė vienas?
— Vienas čia.
— Taip, taip, pasakojo man Jonas. Pečiuką ga

lit pakurti, jis malkų prikišo.
— Teisybė, dėl tų malkų. Jei aš nusipirksiu 

kokį vežimuką, kur galėčiau sudėti?
— Matai, tamstelė, turiu keliolika sandėliukų, bet 

tiems, kurie butus nuomuoja. Pačiam lyg ir nėra, 
bet dėl tų poros gabaliukų nesuk sau galvos. Aš 
tau savo sandėlio raktą duosiu.
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R. SPALIS

— Kiek prie nuomos turėsiu pridėti?
— Nebūk toks pirklys. Kai praturtėsi, malkom 

grąžinsi. Galėsi vežimuką kitą. Priimsiu, žodį duo
siu — priimsiu.

— O jei aš pamiršiu?
Dangolis šyptelėjo j savo platų ūsą.
— Visi geri žmonės pamiršta, bet pasitaiko ir 

nenuoramų, kurie nenori užmiršti. Turiu jau ir to
kių. Na, gerai, atsiųsiu raktą. O kambario raktas 
duryse. Nepamesk.

Likęs vienas, jaunuolis greit pradėjo tvarkytis: 
pakabino drabužius, paklojo lovą, išrišo knygas. 
Plušo, dirbo, bet pajuto, kad šąla pirštai. Atidarė 
pečiuką, — pilnas beržinių malkų.

— Aukso širdis, — pagalvojo, išimdamas dalį 
malkų ir kraudamas jas šalia pečiuko. — Nakčiai, 
rytdienai reikia pataupyti.

Uždegė popierių ir tuoj striktelėjo ugnis, laižy
dama sausas balanas. Spraksint ugniai, kambarys 
atgijo, prašvito, pajaukėjo. Palinksmėjęs Noreiša 
iš lagamino ištraukė gerai susuktą daiktą. Atvynio
jęs pastatė vidury stalo, gėrėdamasis savo aštuo- 
nių mėnesių darbo rezultatu — pagoda; net metro 
aukščio ir puošni, tad, rodos, netiko tarp šitų kuk
lių sienų.

Pagodą pradėjo pasinaudojęs tėvo dovana—dėžu
te preciziškų įrankių. Dirbo sau, bet dabar pasi
juto priverstas pakeisti planą, ir skaičiavo, kiek 
už ją galėtų gauti pinigų.

Pagodai ne vieta ant stalo. Užkabinta gali dar 
nukristi. Be to, nebaigta, dar gabalas faneros rei
kalingas, tik kur gauti? Atsargiai apvyniojęs, atida
rė spintą ir įspraudė ją į kampą. Ten minkšta, ne
apsidaužys.

Radęs spintoje lentynėlę, išdėstė stiklines, lėkš
tes ir kitus valgymo įrankius. Kęstučiui pajudėjus, 
suskambo jie visais balsais.

— Atrodo, vienatve negalėsiu skųstis, — nuspren-
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ANT RIBOS

dė. — Grindys, dėkui Dievui, kaip fortepijono kla
višai. Net spintelė šokinėja. Kad pagodai kas nors 
neatsitiktų, kad koks daiktas nenukristų ant jos. 
Toliau į šoną, lovos pusėn, gerėlesnės grindys, 
lyg ir nejuda. Sustojo spręsdamas: gal reiktų kam
bario daiktus perstatyti. Bet tuomet spintelė langą 
kiek užstos, tamsiau bus. Ne, negerai, geriau te
lieka, kaip yra. Vėliau, kai turės daugiau laiko, 
pažiūrės grindis. Gal vieną kitą vinį įkals, lentos 
tada nebešokinės.

Kambarys sušilo, ir jaunuolis pastūmė kaištį, 
kad trauka sumažėtų. Pajutęs troškulį, apsidairė 
krano ir tik dabar įsisąmonino, kad naujose sąly
gose pradeda gyventi. Tenka pamiršti puikų butą, 
vonią, šiltą šaltą vandenį. Čia, miesto pakraštyje, 
viskas primityvu, šulinys vidury kiemo ir kibiras 
po ranka. Susimąstė ir ne tiek savęs gailėjosi, kiek 
mintimis skrido pas motiną. Kaip jei ten sekasi, 
kaip dėdė su ja elgiasi, ar netenka jei kartais van
denį tampyti, tarnaite būti? Ak, kad jis jau galėtų 
uždirbti!

Išėmė iš skambančios spintelės puoduką, ir už
simetęs apsiaustą, perėjo savo mažą koridoriuką, 
patekdamas į kiemą, ir čia apsidairė šulinio. Pa
matęs pakišo puoduką, pumpuodamas vandenį, ta
čiau vanduo netekėjo.

— Ar užšalęs? — pagalvojo, visomis jėgomis 
guldamas rankeną sušilo, bet nė lašas nenutekėjo.

Kažkur trinktelėjo durys. Apsidairęs pamatė mer
giną, nešančią pilną kibirą nešvaraus vandens. 
Aplink pašalę, ledas, o mergaitės batukai, matyt, 
buvo nunešioti iki užkulnio medžio, nes ėjo labai 
atsargiai, slidinėdama. Kęstutis prišoko, imdamas 
kibirą.

— Leiskit, padėsiu.
Mergina paleido rankeną, stebėdama netikėtai 

išdygusį.
— Kur turiu nešti?
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R. SPALIS

— Aš ponui parodysiu, — atgavo žadą. — Aš ir 
pati būčiau...

— Nieko, man pačiam pravartu susipažinti su 
kiemu. Naujas čia esu.

— Iš kurios pusės pono durys?
— Iš šito kiemelio, už ano kampo.
— Kur du viengungiai gyvena? Žinau dabar, 

mažas kambarėlis. Ramu jums ten bus.
. — Argi kitur neramu?

— Ne, bet toliau nuo šeimininko akių, o iš prie
šingos pusės, kur mes, net keturi butai.

Merginos nurodyton duobėn išpylė vandenį ir, 
atiduodamas kibirą, paklausė:

— Sakykit, • panele, kur čia gauti vandens, nes 
šulinys užšalęs?

— Šulinys neveikia, — šyptelėjo mergina. — Ar
gi niekas nesakė?

— Gražiausia! Tai kur man gauti vandens?
— Tame koridoriuky, kur jūsų kambarys, gale 

sienos. Šią vasarą vandentiekį pravedė, bet nesu
spėjo nutekamųjų vamzdžių pravesti, teks vasaros 
palaukti. O jūs didesnio indo neturite, tik šitą 
puoduką?

— Kol kas tik šitą.
— Aš jums atnešiu didesnį.
— Susimildama, panele...
— Kęstutis, nespėjęs sulaikyti jos, pasuko atgal. 

Koridoriuky buvo tamsu. Neužčiuopęs jungtuko, 
atidarė savo kambario duris, įleisdamas kiek švie
sos. Už kelių metrų įžiūrėjo sienoje kraną. Atsigė
ręs grįžo į savo patalpėlę, kuri dabar jam net pa
tiko. '

— Jauku, o už dvylika litų ir visai gerai. Kad 
tik pamokų gauti!

Kažkas pasibeldė į duris.
— Prašom.
įėjo mergina su dideliu ąsočiu ir dubeniu. Ji buvo 

kiek šlakuota, stambia nosimi, bet švietė geros akys.

TREMTIS 8.

10



ANT RIBOS

— Bus jums kur nusiprausti.
— Susimildama, panele, už savaitės man atsiųs, 

kas reikalinga. Kam save skriaudžiat?
— Brolio indai. Jis j kariuomenę išėjo, taip ir 

liko nebenaudojami.
— Betgi brolis grįš.
— Indai nuo stovėjomo prakiurs, menka nauda, 

o tuo tarpu ponaitis pasinaudosit.
Kęstutis nutilo, nebedrįsdamas atsakyti, nes ma

tė užgausiąs merginą, kuri švietė tokiu nuoširdumu. 
Padėkojęs jis pridėjo:

— Kuo gi jums atsilyginsiu?
— Ponas man kartais knygą duosit paskaityti.
— Mielai, kiekvieną savaitę galėsit gauti.
— Aš jums dar staltiesę atnešiu, — nudžiugo 

mergina.
— Turiu, panele, tik dar lagamine. Viską turiu, 

ne toks vargšas, kaip atrodau, — tikino, lydėdamas 
pro duris. Padėjusi daiktus, mergina atbula trau
kėsi išeiti.

— Pažiurėjo į laikrodį. Laikas ir pas Vaitus va
karienės. įmetė porą pagalių į krosnį, kad neat- 
auštų kambarys. Užgesinęs šviesą, užrakino duris. 
Tamsoje kurį laiką klausėsi, bet anapus kitų durų 
buvo tylu. Gyventojai, matyt, mieste laiką leido.

Pas Vaitus Noreiša užtruko iki dešimtos valan
dos. Vietoje kuklios vakarienės jo laukė tikra puo
ta. Maloniai vaisinamas ir mylimas, visai pasimirs 
ša. Tik radijo pranešėjo žodžiai pakėlė jį ant kojų.

— Kęstuti, — padėdamas apsivilkti, kalbėjo Vai
tas, — žadi pamokomis verstis, tai ar nesutiktum 
ir mane pamokyti?

— Tu rimtai, Jonai?
— Aš svajoju keturių klasių pažymėjimą gauti.
— Sveikinu. Žinoma, tu įsigysi. Ateik ryt, susi

tarsime.
— Štai tau dovanų, Kęstuti, maža kišeninė lem

putė, nes tavo koridorius be šviesos, labai pravers.
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R. SPALIS ’ ANT RIBOS

Lauke, skelbdamos atlydį, dribo sunkios snai
gės, lipdydamos akis, baltais švino kailiniais gul
damos pečius. Namų ir žibintų spinksinčios švie
sos lopais draskė juodąją naktį, per kurią, pasi
šviesdamas tik ką gauta dovana, brido Noreiša. 
Užčiuopęs duris į koridorių, nusiėmė apsiaustą, nu
purtė vandenį, nuvalė batus ir tik tada įsmuko vi
dun, kur viešpatavo mirties tyla. Pasišvietė lem
pute. Šviesos pluoštas krito ant durų. Pastebėjęs 
kortelę, pirštų galais priėjo artyn. Kortelėje ranka 
buvo įrašyta — Kazimieras Roželis, o po apačia 
pieštuku: poetas.

Susipažinęs su artimiausiu kaimynu, Noreiša pa
švietė į kitas duris, ant kurių spausdinta vizitinė 
kortelė tvirtai skelbė: Jurkūnas, filosofas, o apa
čioj pieštuku pridėta: daktaras — aqua destilata.

— Ak, — murmtelėjo Kęstutis, — poetas ir filo
sofas, o man lieka iškabinti: gimnazistas. Dievaž, 
išvarys perskaitę.

Įėjo. Kambariuky buvo karšta, lyg pečiuje. No
rėjo atidaryti langelį, bet tokio nebuvo: dvigubi 
langai, pritaikyt žiemai, storai apklijuoti popierium. 
Nebepakęsdamas šilumos, pradarė duris į korido
rių ir užgesino šviesą, kad jos spinduliai, prasimu
šę pro kurį plyšį, neerzintų kaimynų miego.

Atsisėdo ant lovos ir susimąstė. Tarp svetimų 
žmonių per tas kelias valandas jis patyrė tiek šir
dies ir paramos, kad rytojus rodėsi daug švieses
nis, negu čia ateidamas tikėjosi. Jis nesėdės ran
kas susikišęs, bet stversis ieškoti pamokų! Kaip 
ten bebūtų, šį tą suras, o pradžia ir taip jau pa
daryta. Kaip įdomu bus mokyti Joną! Nusišypsojo, 
galvodamas apie laišką, kurį parašys motinai. Ap
sidžiaugs ji, tuo didindama jo džiaugsmą. Mažiulis 
buvo teisus, kai šeštadienį tvirtino, kad laimės lai
kus gyvenam. O gal toji laimė visus be išimties 
supa, — pagalvojo jis, kai keistas garsas nupurtė 
jį. Įsiklausė. (Iš „Tremties“ leidžiamos knygos).
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Pavergtoji Lietuva
KOMUNISTINĖ LAISVĖ...
Š. m. „Tiesos“ 74 Nr. rašoma:

„Vieną dieną parėjusi į namus pietų išgirdau vir
tuvės sienoje įtariamus smūgius, o po keleto mi
nučių pabiro tinkas ir plytos. Kada per pasidariu
sią kapitalinėje sienoje skylę pamačiau ardantį ply
tas pilietį ir užklausiau, ką tai reiškia, išgirdau to
kį atsakymą:

— Namų valdytojo įsakymu prijungiu šią virtu
vę prie kito buto.

Nieko nelaukdama nuėjau į Stalino rajono 147 na
mų valdybą. Namų valdytojas drg. Plechanovas pa
tarė man nesijaudinti ir „neieškoti teisybės“, nes 
tokia jau esanti jo valia. Mat, aš gyvenu tik su 
seserim ir galiu apsieiti be virtuvės.

Neturėdama ką atsakyti į tokius argumentus, grį
žau namo. Kaimynai, matydami vis didėjančią an
gą kapitalinėje sienoje, patarė nueiti į rajono butų 
valdybą ir sužinoti, nejaugi iš tikrųjų leido griauti 
sieną.

Kitą dieną nuėjau į Stalino rajono butų valdybą.
— Ka jūs sakote? Negali būti! — nustebo val

dininkas ir inžinierius, — kaip tai be mūsų žinios 
ir leidimo griauna sienas?

Pažadėjo imtis priemonių. Parėjusi pietų radau 
jau iškirstą ne angą, o visas duris. Paskambinau 
Stalino rajono prokurorui. Patarė kreiptis į namų val
dybą. Į namų valdybą dar kartą eiti jau nesinorėjo.

Grįžau namo. Iš virtuvės vienas po kito skrido 
puodai, primusai, indai.

Nežiūrint mano protestų, virtuvės durys buvo už
mūrytos iš vidaus, ir tolesni griovimo darbai ėjo be 
pašalinių liudytojų.

Kur man kreiptis, jei ryt-poryt išgirsiu stuksenant 
kaltu į mano kambario sieną?“ S. Užsavinytė.
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* KNYGOS *

VILNIUS TARP AUDRU

K. Barėnas

Vilnius — neišsemiami šaltiniai medžiagos, ir apie 
jį yra rašę daug kas, ne vieni tik lietuviai ir ne 
vieni lenkai. Palyginti, lietuviams apie jį gal būt 
net mažiausiai bus tekę rašyti, ir vis dėl to nepa
lankaus likimo, kad tada, kai apie jį būtų buvę 
kas rašo, jis atsidūrė lenkiškoje neleisvėje. Šian
dien, žinoma, iš tremties tolybių nelengva apie jį 
rašyti, o labai reikia, nes nuo savo sostinės mes 
vis dar labiau tolstame, tartum iš tiesų tai būtų 
ne mūsų miestas ir ne mūsų kraštas.

Vienas tokių ženklų, kad mes dar šiek tiek tebe
sidomime Vilnium, yra praeitais metais “Terros“ 
išleistoji žurnalisto Jeronimo Cicėno'-didžiulė knyga 
Vilnius tarp audrų. Po prof. Mykolo Biržiškos ge
rai anksčiau išleistojo darbo apie universitetą, tai 
pirmas toks stambus įnašas į vilnistiką, ir gal jis 
pajėgs tiek sujudinti mus, kad nuo šiol mūsų gal
vose ir širdyse prasidės vilniškasis renesansas, at
gimimas, susidomėjimas, susirūpinimas metui atė
jus gauti jį sau, o tokių vilčių, kad mes atgaivin
sime savyje Vilnių, jau per tą pusmetį, kai knyga 
išėjo, gražių reiškinių matyti mūsų spaudoje...

Jer. Cicėnas knygą rašė tremtyje, taigi nepa- 
sigaudamas kiek reikia medžiagos. Jis, žinoma, ra
šė ne apie gražiąją, būdingąją architektūrą, ne apie 
Vilniaus meno paminklus (tiems dalykams gvilden
ti reikia būti pačiame Vilniuje), bet daugiau apie 
tuos vargo ir kryžiaus kelius, kuriuos Vilniaus ir
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VILNIUS TARP AUDRU

jo krašto lietuvis išėjo lenkiškosios okupacijos me
tais. Ši medžiaga, kiek jos buvo galima pasigauti, 
labiausiai tiko Jer. Cicėnui, ir šiai medžiagai sudo
roti labiausiai tiko kaip tik Jer. Cicėnas, o ne kas 
kitas, nes jis, Vilniaus krašto sūnus, pats daug ką 
išgyveno kartu su skriaudžiamaisiais savo tautie
čiais — Vilniaus krašto lietuviais, — pats dalyvavo 
kovoje už lietuvio teises. Šitas faktas ir visai kny
gai meta tam tikrą atspalvį: ji parašyta ugningai, 
karštai, nuoširdžiai.

Reikia pasakyti, kad Jer. Cicėnui pasisekė duoti 
tai, ką jis buvo užsimojęs: per visą knygą pakai
tomis vis eina skriaudos ir kovos faktai tokiu gau
sumu, kad skaitytojas, ypač augęs ir gyvenęs Ne
priklausomojoje, ne tik jaudinamas tų gausybės 
faktų, bet ir uždegamas, verčiamas net stebėtis, 
kaip ne tik lietuviškieji vadovai ir veikėjai, bet 
ypač kaip tie pilkieji paprasti žmonės pajėgė iš
tverti ir nepalūžti vis baudžiami, kalinami, perse
kiojami. Ne, autorius, nejučiomis gal ir netyčiomis, 
kaip tik įrodo, kad tas paprastas žmogus geriau 
ištvėrė, įsikabinęs mažo gabalėlio nederlingos smė
lėtos žemės, kuri nuo amžių buvo jo, o mokytes- 
nieji dažniau paieškodavo kelio į Nepr. Lietuvą. 
Kova, aišku, grūdino, kėlė pasipriešinimą, ir kny
goje iš tiesų labai daug faktų, kur lietuvis gru
miasi su okupantu, lyg herojinio romano veikėjas, 
pats vienas stumdomas, mokesčiais, baudomis ap
kraunamas, daboklėse ir kalėjimuose laikomas, kad 
tuo būdu iš jo išgaruotų lietuvybė. Kai skaitome 
J. Cicėno knygą, mums ne kartą kyla mintis, kai 
užtinkame masines skriaudų ir pasipriešinimo sce
nas: štai medžiaga beletristams, filmų statytojams, 
geresnė už Meksikos Zapatas, nes čia beveik nė
ra atskirų herojų, tas tikrasis herojus — masė Vil
niaus krašto lietuvių, ištisais kaimais baudžiamų, 
ištisais kaimais uždarinėjamų ir ištisais kaimais kas 
kartą pajėgiančių priešintis, ginti lietuviškumą.
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JER. CICĖNAS VILNIUS TARP AUDRŲ

Knyga suskirstyta skyriais, ir visi skyrių pava
dinimai, žinoma, cicėniški (pvz., Kas toliau, pilkas 
žmogau, Suka audra po audros, Kur prapuolė tas 
kelelis ir t.t.). Bet tuose poetiškai pakrikštytuose 
atskiruose skyriuose autorius stengiasi nuosekliai 
apžvelgti atskiras Vilniaus krašto lietuvių gyvenimo, 
jei okupacijos metus iš viso galėtume pavadinti 
gyvenimu, ir darbo sritis anuometinėse sąlygose. 
Antraščių poetiškumas gal kiek kliudo apžvalginin
kui lengviau susigaudyti, kas po ta antraščių poe
zija slepiasi, bet ne skaitytojui, kuris brenda per 
knygą, lyg per trąšią žolę, vis patręštą lietuvių aša
romis ir nuoskaudomis. Štai tokiame skyriuje “O 
kaime žaliasai“ J. Cicėnas, pradėjęs Ant. Miškinio 
poemos ištrauka apie Vilniaus kraštą, toliau apžvel
gia tą žemės alkį, kurį jautė Vilniaus krašto lietu
viai; lenkų laikraščių ištraukomis pavaizduoja skur
dą, pateikia statistikos, rodančios, kiek ir kokių 
ūkių buvo pačioje Lenkijoje; kaip žemės pasiskirs
tymas atrodė Švenčionių’apskrityje; po kiek žmo
nių gyveno viename kambaryje; ūkininko biudže
tas, dvarininkai, skolos, mokesčiai, žemės reformos 
troškimas, atskirų valsčių žemės pasiskirstymas, 
žemės pirkimo politika, darbai ir uždarbiai ir t.t. 
Šitaip skyriais autorius apžvelgia Vilniaus krašto 
lietuviškumą, remdamasis įvairiomis statistikomis, 
lietuvių ir lenkų grumtynes pirmojo pokario me
tais ir lenkiškąją okupciją, baudas, kalinimus, žudy
mus, bylas, žemę, priešinimąsi, spaudą, draugijas, 
mokyklas ir t.t.

Nors skyrių knygoje per dvidešimt, bet, turint 
galvoje knygos didumą, juose dėstomieji dalykai 
apžvelgti plačiai. Kai kas jau yra sakęs, kad Cicė
no knygoje net ar ne perdaug faktų. Kada gi, po 
teisybei, žurnalistui būna perdaug faktų!

Knygos dalis skirta Vilniui Lietuvos globoje. Cicė
nas, .kėlęs aikštėn lenkų darytąsias skriaudas, ran
da jų ir savoj politikoj. Kur, žinoma, tų klaidų nėra!
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Daugiau pagarbos tiesai

Minime savosios spaudos laisvės penkiasdešimt 
metų sukaktį. Susimąstome, jog tajaisvė buvo at
siekta didelėmis aukomis.

Minėjimuose pakalbama apie reikalą savą spau
dą remti. Paraginama ją prenumeruoti ir jai talkin
ti joje bendradarbiaujant.

Visa tai gražu. Reikalinga spaudai skaitytojo pa
rama, lygiai kaip skaitytojas reikalingas spaudos 
paramos. Ypač esant išblokštiems iš gimtosios pa
stogės. Spauda uždus be skaitytojo, lygiai kaip skai
tytojas, nutraukęs ryšius su sava spauda, uždus dva
siškai.

Minint spaudos sukakti rikiuojasi dar visa eilė 
svarstymo laukiančių klausimų. Šiuo atveju tebus 
stabtelta ties vienu: — spaudos tarnyba tiesai.

Klausimas, atrodo, toks aiškus. Juk spaudos pa
grindiniu uždaviniu yra teisinga informacija.

Tačiau praktika dažnai byloja priešingai. Atro
dytu, j°g daug ko mūsų spaudoje yra gal net su 
kaupu (tik pasižiūrėkite į tarpgrupinius barnius, į 
nepakantumą kitaip manančio, ir tt.), bet labai ir 
labai dažnai pasigendama paties svarbiausio: — pa
garbos tiesai. Vietoje įrodinėjus kitaip besielgian
čio klaidingumą bei jo veiksmo galimą žalingumą, 
imamasi paties negarbingiausio kovos būdo—šmeiž- ' 
to.

Savosios spaudos sukakties metais pats laikas 
būtų atsisakyti šito kelio. Spaudos labui.
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Vienu sakiniu

* Lietuvoje š. m. liepos mėnesį pradėti organizuo
ti užsienio radijo sekimo taškai, kurie numatomi 
įsteigti visame krašte ir priklausys tiesiogiai nuo 
Maskvos.
* Praėjusiais metais Visų Šventųjų Dieną Kauno 
kapinėse, Dariaus-Girėno kriptoje, buvo ištiesta 
tautinė Lietuvos vėliava ir paskleista atsišaukimų, 
jog netolimas metas, kada būsią galima laisvai iš
kelti tautinę vėliavą.
* Iš Lietuvos į Sibiro plotus žemės įdirbti ir šiuo 
metu gabenamas jaunimas ir įvairios mašinos.
* Šią vasarą Vakarų Vokietijoje buvo suruoštos 
trys stovyklos jaunimui: bendruomenės vadovybės, 
skautų ir ateitininkų.
* Liepos mėnesį Paryžiuje įvyko Europos lietuvių 
bendruomenių atstovų suvažiavimas, kuris priim
toje rezoliucijoje pageidauja, kad Vliko ir Diploma
tinės Tarnybos užsienio politikos veikla būtų vie
ninga ir darni.
* Iš rusų vadovaujamo lietuvių žvejų laivo, kuris 
šį pavasarį buvo nukilęs netoli Danijos silkių žve
joti, pabėgo lietuvė Stasė Rapolytė, dabar esan
ti Danijos sostinėje ir laukianti pabėgėlės teisių.
* Amerikoje mirus rašytojui Vincui Krėvei, Lietu
vių Rašytojų Draugija atsišaukimu kreipėsi į lietu
viškąją visuomenę sutelkti lėšų išleisti visiems mūsų 
žymiojo klasiko raštams, kurių susidarytų per de
šimt tomų.
* Kaip praėjusiais metais, taip ir šiemet Kanadoje 
buvo suruoštos Lietuvių Dienos, kurių tikslas: — 
stiprinimas lietuvių gretų svetimoje pastogėje.
» Amerikos Balso lietuviškajame skyriuje Mūnche- 
ne pradėjo dirbti iš JAV atvykęs Dr. Padalis.
* Naujai perrinktąją Tautos Fondo Valdybą suda
ro: Gailius, Jaks-Tyris ir Liutkus.
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VIENU SAKINIU

* Naujojon Zelandijon imigravusieji lietuviai, susi
telkę Pasaulio Lietuvių Bendruomenėn, savo infor
maciniame biuletenyje, lietuviškosios spaudos lais
vės penkiasdešimt metų proga, paskelbė spaudos 
vajų.
* Liepos pabaigoje Vakarų Vokietijoje įvykusi Lie
tuvių Fronto Bičiulių konferencija priimtose rezo
liucijose ypač atkreipia dėmesį į lietuvybės išlaiky
mą tremtyje ir lietuviškosios spaudos misiją. „
* Vokiečiai ruošiasi išleisti knygą (iš serijos „Žmo
niškumo dokumentai“) apie pavergtų lietuvių paro
dytą žmoniškumą bado į Lietuvą nublokštiems vo
kiečiams.
* Vokietijos lietuvių bendruomenės vadovybė šią 
vasarą buvo suruošusi kursus Vargo Mokyklų mo
kytojams auklėjimo ir mokymo žinioms pagilinti.
* Belgijoje šiuo metu gyvena 440 lietuvių, suda
rančių 110 šeimų, kurių 58 yra mišrios — sukur
tos lietuviams vedant kitatautes arba lietuvaitėms 
ištekant už kitataučių.
* Sydnėjuj gyvenąs lietuvis Pr. Mikuličius-Mikus 
laimėjo Australijos vidutinio svorio bokso čempio
no vardą.
* Argentinoje dvisavaitiniu išeinąs „Argentinos Lie
tuvių Balsas,“ redaguojamas Norkaus, išleido 1000- 
jį numerį.
* Kalifornijoje, JAV, išeinąs iliustruotas žurnalas 
„Lietuvių Dienos“ ruošiasi išleisti laisvajame pa
saulyje esamai lietuviškajai spaudai pavaizduoti spe
cialų numerį.
* Šią vasarą įvyko tretieji Vokietijos lietuvių Ta
rybos rinkimai, kurių metu Tarybon išrinkti: kun.A. 
Keleris, Pr. Zunde, Tėv. A. Bernatonis, V. Gailius, 
Dr. J. Grinius, J. Glemža, E. Simonaitis, E. Žilius, 
J. Kriščiūnas, kun. A. Bunga, kun. dr. J. Aviža, Ign. 
Apyrubis.
* Pasitraukus Vasario 16-sios Gimnazijos dir. Gie
draičiui, nauju direktorium paskirtas Dr. V. Literskis.
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Partijos, partijos...

O Lietuvos pro jas nematyti

STASYS MINGAILA

Prieš kelerius metus vienas mūsiškių laikrašti
ninkų, nusižiūrėjęs Amerikoje vyraujančią dviejų 
partijų sistemą, viename laikraštyje pradėjo kelti ši
tokios sistemos teigiamąsias savybes, darydamas 
užuominų, jog ypač mums, negausiai tautai, dvi- 
partinis susiklausymas būtų didžiai naudingas...

Netrukus to sumanymo autorius buvo naujo są
jūdžio steigėjų gretose...

Savotiškas paradoksas, tačiau jis nėra svetimas 
lietuviškajam gyvenimui. Iki šiol negalima įžvelgti 
jokių ženklų, kurie rodytų galimybę grupiniam iš
sisklaidymui mažėti.

Priešingai: — visai nebūtų sunkumo, vadovau
jantis gyvenamojo meto patirtimi, atžymėti visos 
eilės naujų partijų bei sąjūdžių gimtuvėms.
..Būdinga dar ir tai, jog naujais politiniais susi- 
grupavimais mūsuose itin pasižymi netikrumo bei 
sukrėtimų metai.

Tatai yra reali individualizmo pasėka. Didžiųjų 
sukrėtimų laikotarpiais lietuvis moka sutelkti jėgas. 
Tačiau pirmiausiai einama išsišakojimo keliu. Po 
to seka bendros kalbos ieškojimas. Kai ji suran
dama — lietuviškajame politikos lauke, lyg toje jū
roje potvyniui praėjus, įvyksta atoslūgis. Nesigirdi 
perkūnijų. Bet toks metas retas. Gimė nauja gru
pė ir jau visai pakankamas pagrindas audrai su 
žaibais, perkūnijomis ir viesulais. Šitokias audras 
be lašo kritulių itin „sukelia“ kurių nors ambicijų 
pagimdyti sąjūdžiai bei sambūriai.
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STASYS MINGA1LA PARTIJOS

Bus tikslinga pažymėti, jog čia neturima tikslo 
pasisakyti prieš, mūsų mastu ir ypač mūsų sąly
gomis, gal ir kiek įvairoką grupinį pasiskirstymą. 
Kiekvienas junginys lietuviškam reikalui gali būti 
naudingas, jei jo veikla negausias mūsų gretas sti
prina.

Kitas klausimas, tai vieno ar kito junginio bei 
sąjūdžio pasireiškimai, kuriems mėgstama duoti pa
trauklų veiklos vardą. Ne visais atvejais šituose 
pasireiškimuose išsilaikoma lietuviško reikalo augš- 
tumoje. Dažnai ir labai dažnai grupinė ambicija 
užtemdo ne tik likiminį lietuvišką klausimą, bet pro 
tą ambiciją nematoma Lietuvos. Dar liūdniau, kai 
ambicinis įsibėgimas bandoma šventvagiškai dangs
tyti lietuviško reikalo samprata.

Tarpusavio nesampratos, grįstos ambiciniais už
sikirtimais, būtų kur kas mažiau, jei kiekvienai par
tijai, kiekvienam sąjūdžiui ar dar kitaip pasivadi
nusiam junginiui lietuviškas reikalas stovėtų augš- 
čiau grupinio. Lengviau būtų surandama kalba pa
grindiniais klausimais.

Kas tie pagrindiniai klausimai, atrodo, netenka 
plačiau aiškinti: — Lietuvos laisvinimas ir lietuvy
bės išlikimo klausimai. Skirtingų pažiūrų šitais klau
simais atsiradimas tesilpnins negausias jėgas.

Lietuvos atstatymo, jos ūkinio tvarkymosi, taip pat 
socialiniais, švietimo klausimais nelauktina politinių 
grupių vienoda pažiūra.

Tremties sąlygomis varžybos dėl pirmavimo tu
rėtų būti atidėtos į šalį. Šiandien nėra jokio pa
grindo varžytis dėl pozicijų, šitokiomis varžybomis 
silpninant jėgų telkimą Lietuvos bylai kelti ir ju
dinti kur tik yra galima ir kur įmanoma.

Deja, tiesusis ir pagrindinis kelias nuolat užmirš
tamas dėl grupinio takelio. Labai abejotina, kad ši
tuo takeliu eidama kuri grupė susidarytų kapitalą 
sau, ar pasitarnautų Lietuvos bylai, kurios kėlimas 
tėra mūsų rankose.
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Gordijaus mazgas
Kur jo neatmezgamumas pas mus?

Neatmezgamu mazgu vadinamas Gordijaus vardo 
mazgas. Šio mazgo pavadinimas susijęs su jo su
mezgėjo frygų karaliaus Gordijaus vardu. Mažo
sios Azijos tautelė, frygai, jau apie 600 metų prieš 
Kristų sukūrė nepriklausomą valstybę, kuri vėliau 
kaimynų buvo užkariauta ir galiausiai pateko persų 
valdžion. Trejetu šimtų metų prieš Kristų Frygijos 
valdovu buvo karalius Gordijus.

Stebėdamas to meto kai kurių valstybių pastan
gą įsigalėti Azijoje, frygų karalius Gordijus sumez
gė mazgą, kuris vėliau gavo Gordijaus mazgo var
dą. Mazgo sumezgėjas pareiškė:

— Kas šį mazgą atmegs, tas valdys Aziją.
Nestigo bandžiusių atmegsti frygų karaliaus Gor

dijaus sumegstąjį mazgą, tačiau tasai mazgas taip 
buvo su mėgstąs, kad niekas jo neatmezgė.

Bandė Gordijaus mazgą atmegsti ir Makedoni
jos karalius Aleksandras Didysis, buvęs graikų fi
losofo Aristotelio mokinys. Aleksandro Didžiojo 
akys kaip tik buvo nukreiptos į Aziją. Stengdama
sis atmegsti Gordijaus mazgą, Aleksandras Didysis 
kaip tik norėjo įrodyti, kad jis valdys Aziją. Ta
čiau ir jam nepasisekė atmegsti neatmezgamąjį 
Gordijaus mazgą. Tada Aleksandras Didysis išsi
traukė kardą ir perkirto Gordijaus mazgą 333 me
tais prieš Kristų, tuo norėdamas įrodyti, kad ne 
Gordijaus mazgo atmezgėjas, bet kardas nulems 
Azijos valdymą.

Iki šiol niekam dar nepasisekė Azijos užvaldyti, 
lygiai kaip Gordijaus mazgo atmegsti.

Jspėkit, koks klausimas lietuviškajame gyvenime 
tolygus Gordijaus mazgo neatmezgamumui?
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M*A*R*G*U*M*Y*N*A*I

Gyvenimo pasaka
Ji kartojasi ir mūsų tarpe

Jei tamsta stebi mūsiškį gyvenimą, tamstai daž
nai turės prisiminti iš graikų žemės atkeliavęs pa
sakojimas, pasklidęs įvairiose tautose. Pasakojama 
apie tai, kaip yra sunku ir neįmanoma visiems 
įtikti. Daryk kaip nori, bet visuomet rasis tau prie
kaištaujančių.

Štai to pasakojimo turinys:
Grįždamas iš turgaus pilietis, ant asilo susikro

vė pirkinius ir pats užsėdęs jojo namo, savo jau
nam' sūnui liepdamas greta eiti pėsčiomis. Kad 
asilui nebūtų per sunku.

Žmonės, pamatę tėvą jojantį, o sūnų pėsčiomis ei
nantį, neatsistebėdami kalbėjo:

— Žiūrėkite, koks baisus tėvas! Jis joja, o' vai
kas turi pėsčiomis eiti!

Tada tėvas nusėdo nuo asilo, užsodino sūnų, o 
pats pėsčiomis ėjo.

Dabar žmonės kalbėjo:
— Koks bjaurus vaikas! Jis joja, o tėvas eina!
Tai išgirdęs tėvas nusodino sūnų. Abu ėjo ve

dini asilu, o žmonės darė išvadas:
— Abu nenormalūs! Kam tamposi asilą, pėsčiu 

eidami! — Po šių pastabų abu jojo, o žmonių ste- 
bėjimuisi nebuvo galo:

— Tai ir žiaurumas tų žmonių! Žiūrėkite, kaip 
jiedu kankina tą gyvulėlį!

Dabar asilo savininkas, surišęs gyvulį, pradėjo 
jį, vaiko padedamas, nešti, praeiviams plyštant juoku:

— Žiūrėkite, tikri bepročiai! Vietoje joję, jie asi
lą, užsidėję ant nugarų, tempia!

Pagaliau asilo savininkas suprato visiems neį
tiksiąs.
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Spauda

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

Juozas Kėkštas, ETAPAI, poezija. Drobės vir
šelis, aplankas dail. K Janulio. 138 pusi. Išleido 
VENTOS leidykla.

Jurgis Jankus, NAMAS GEROI GATVĖJ, ro
manas. Drobės viršelis, aplankas dail. A. Bielskio. 
267 pusi. Išleido VENTA.

Alfonsas Nyka-Niliūnas, ORFĖJAUS MEDIS, 
eilėraščiai, premijuoti „Aidų“ žurnalo literatūros 
premija. Viršelis ir vinjetės dail. K. Janulio. Išleido 
Vytautas Saulius. Antroji laida. 128 pusi. Tiražas 
300 egz. Kaina 3 dol.

Į LAISVĘ, žurnalas, leidžiamas Lietuvių Fronto 
Bičiulių. Nr. 2. Redaguoja redakcinė kolegija. Išei
na kas trys mėnesiai.

LIETUVA, politikos žurnalas, Nr. 6. Leidžia 
Lietuvos Laisvės Komitetas New Yorke. Redaguo
ja redakcinė kolegija. Šiame numeryje pateikta me
džiagos, nušviečiančios Lietuvos-Lenkijos santy
kius.

SANTARVĖ, visuomeninių ir kultūros reikalų žur
nalas. Nr. 7. Redaguoja F. Neveravičius. Leidžia 
Lietuvių Rezistencinė Santarvė.

MUSŲ VYTIS, lietuvių skautų vadovų-vių ir aka
demikų laikraštis, leidžiamas JAV. Redaguoja Br. 
Kviklys.
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VENTOS LEIDINIU KATALOGAS

1. P. Skardžius, Lietuvių kalbos vadovas, 20 DM.
2. A. Maceina, Didysis Inkvizitorius, 221 p., 4DM.
3. A, Maceina, Jobo drama, 240 psl., kaina 5 DM.
4. P. Gaidamavičius,Išblokštasis žmogus, 6DM.
5. A. Vaičiulaitis, Valentina, 144 p.,kaina 4,5 DM.
6. A. Baronas, Žvaigždės ir vėjai, 240 psl.,5DM.
7. A. Sabaliauskas,Nuo Imsrės iki Orinoko,7DM.
8. J. P e t r u i t i s, Kaip jie mus sušaudė, 220 p., 4,5 DM.
9. P. Naujokai t i s, Lietuvių literatūra,316p., 8DM.

10. V. Jonikas, Pakeleiviai, 112 psl., kaina 8 DM.
11. V. Jonikas, Sielvarto raudos, 60 psl., 3 DM.
12. V. Jonikas, Brangmens, 60 psl., kaina 3 DM.
13. K. Grigaitytė, Paslaptis, 80 psl., kaina 3 DM.
14. A. Tulauskaitė, Po svetimu dangum, 60 p., 3 DM.
15. P. Andriušis, Vabalų vestuvės. 60 p., 3 DM.

Naujausi leidiniai
16. A. Ty r uoli s, Laukų liepsnos, sonetai, 45 psl., 

ant labai gero popieriaus, dail. P. Osmolskio 
dviejų spalvų viršelis ir iliustracijos, 3 DM.

17. J. Kėkštas, Etapai, poezija 1933-53 m., 142p., 
ant labai gero popieriaus, įrišta į gražius ir pa
tvarius drobės viršelius, dail. K. Janulio dvie
jų spalvų aplankas, kaina 8 DM.

18. J. Jankus, Namas geroj gatvėj, romanas, 267 p., 
ant labai gero popieriaus, Įrišta į gražius ir pa
tvarius drobės viršelius, dail. A. Bielskio trijų 
spalvų aplankas, kaina 12 DM.

Baigiama A. Vaičiulaičio Pasakojimai, novelės, 
ca 300 psl., su Prof. J. Brazaičio įvadu, drobėje, 
dail. T. Valiaus aplankas, kaina 12 DM.

Ventoj gaunama L. Enciklopedija. Tomas 31,5 DM.
Europos ir P. Amerikos šalyse gyveną tautiečiai 

šiuos leidinius gali įsigyti augščiau nurodytomis kai
nomis, atsiskaitydami tarptautiniais pašto kuponais. 
Kuponas lygus 30 pfenigių. Kitose šalyse gyveną 
tautiečiai šių leidinių reikalu kreipiasi į vietos pla
tintojus.

Visais reikalais kreiptis: Jonas Rime iki s, 
(13b) Schongau, 
Postfach 41, Germany.
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