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Visuomeniniai klausimai

Kova dėl pirmavimo
Simas Miglinas

Šiandien sunku būtų pasakyti, ar kada nors ga
limas atoslūgis savosios politikos lauke. Tarppar
tinės grumtynės nuolat vyksta neatlaidžiai, lyg ge
rais laisvės laikais, kada kiekviena politinė grupė 
rungiasi dėl savo programos realizavimo. Nepa
siekus valdžios veik neįmanu politiniam junginiui 
parodyti valstybinį brandumą, nes viena yra kal
bėti, ir visai kas kita turimą programą vykdyti. Va
lia kiekvienam junginiui manyti, kad jis geriau va
dovautų valstybei už esamą vyriausybę. Dėl to su
prantamas laisvame krašte siekimas vadovavimo. 
Tačiau valstybinis gyvenimas grupinei kovai užde
da tam tikrus sąlygojimus: — tik vyraujantis gy
ventojų pasitikėjimas suteikia įgaliojimus tam tik
rą laikotarpį vadovauti parlamentariniai besitvar
kančiam valstybiniam gyvenimui. Taigi nulemia ne 
kas kita, o vieno ar kito politinio junginio svoris.

• Tremtyje gyvenant, tautai esant pavergtai ir nu
stojusiai teisės j valstybinį apsisprendimą, tarpgru
pinės varžybos, atrodytų, neturėtų prasmės, nes nė-
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SIMAS MIGLINAS

ra sąlygų siekti valdžios, kuri politinę partiją įga
lina praktiškai įrodyti jos programos privalumus. 
Be to, tremties gyvenimas stato visai kitus užda
vinius, kurių įgalėjimas reikalingas sutelkimo turi
mų negausių jėgų. Partinė politika tremtyje savo 
programinei veiklai praranda pagrindinę atramą, ku
ria tegali būti savas valstybinis gyvenimas ir kuJ 
rio niekas negali nei atstoti, nei pakeisti.

Deja, partinis elementas tremtinių gyvenime daž
niausiai pasireiškia kur kas aštresnėmis formomis, 
negu valstybiniame gyvenime, kur lemiančiu veiks
niu yra balsavimu patikrintas grupinio pasiskirsty
mo svoris. Mažumą gavusiam junginiui belieka pa
svarstyti pralaimėjimo priežastis: programa nedo
mino balsuotojo, ar padarytos kurios klaidos. Vi
sai kitos sąlygos politiniam junginiui tremtyje. Kai 
balsavimu nepatikrinamas grupinio pasiskirstymo 
svoris, kiekvienas junginys, kad ir nereikšmingą 
būrelį narių teturėdamas, turi šiokią tokią atramą 
pretenzingumui. Ši padėtis sudaro patogias sąlygas 
ir naujiems sąjūdžiams susidaryti. Niekas jų svo
rio nežino. Gi motyvai šitoje tautos nelaimėje ga
na patrauklūs: — laisvinimo darbui būtinas visų jė
gų apjungimas!

Toliau seka įtikinėjimai laisvinimo darbui daro- - 
mos žalos, kas esą lygu nusikaltimui lietuvių tau
tai, ir 1.1. i~" :

Tėvynės ilgesiu tebesergąs lietuvis, aukojąs lais
vinimo darbui prakaitu įmirkusį pinigą, nuolat gir
dėdamas ir spaudoje skaitydamas apie negeroves, 
įvairiai reaguoja: — vienas mano, kad politiniame 
darbe ramybės nelauktina, nes visada rasis pre
tendentų; kitas, tikinimų darbo apjungimo būtinu
mu nuteiktas, sako: visi galėtų dirbt, vietoje jėgas 
ir laiką eikvoję barniams; trečias apsisprendžia: — 
kol nebus susipratimo — visai neaukosiu. Pastarų
jų apsisprendėjų, atrodo, mažiausia, tatai matyti iš 
aukų skaitlinių, tačiau tasai nuolatiniu tapęs svai-

TREMTIS 2

4



KOVA DĖL PIRMAVIMO 

dymasis kaltinimais, priekaištais, dažnais atvejais 
sąmoningai prarandant objektyvumą — šitokia tak
tika nepasitarnaujama nei lietuviškam reikalui, nei 
tatai atestuoja politinį brandumą.

Nesantaikos priežastys

Kur glūdi šitos mūsų politiniame tremties gyve
nime nesibaigiančios nesantaikos priežastys?

Kodėl iš tiesų negalėtų prie vieno stalo susėsti 
visi ir sutelktomis jėgomis judinti Lietuvos laisvi
nimo bylą?

Ar tuo atveju, dabartinius pretendentus įjungus, 
būtų pasiekta darbe ir susiklausyme damos?

Tai klausimai, reikalingi atsakymo, nesusieto su 
grupiniu išrokavimu.

Kadangi nesantaikos skersvėjai vis nukreipiami 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (kurio 
vardas, deja, sudarytojų parinktas paankstintos pras
mės, nes jis jau nusako atliktą — išlaisvinimo — 
misiją, kai tuo tarpu tevykdo esamomis aplinkybė
mis įmanomus Lietuvos laisvinimo darbus, dėl 
to tikslingesnis būtų bavadinimas: Vyriausias Lie
tuvos Laisvinimo Komitetas, arba — ... Lietuvai lai- , 
svinti. S. M.) adresu, tad, ieškant į kylančius klau
simus atsakymo, teks susidurti su šituo veiksniu, 
kuris toliau bus minimas sutrumpintai — Vliku. 
Kai bandoma kurių Lietuvos laisvinimo darbe ne
gerovių paieškoti — paprastai jos surandamos ne 
kur kitur, tik Vlike. Tai iš pagrindų klaidingas ir 
klaidinantis požiūris. Jei kas padaroma, tai ne šio 
veiksnio, o vyraujančios didžiumos nutarimu. Tai
gi lemia ne Vlikas, nes vardas nėra veiksmo iš
raiška. Lemiančiuoju veiksniu yra žmogus, šiuo at
veju Vlike esą grupių, partijų bei sąjungų atstovai. 
Taigi jų didžiuma nulemia.

Reikalinga paaiškinimo, prieš žvelgiant j kylan
čius vadinamosios vidaus politikos nesusipratimus,
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mano minėtoji negerovių ieškojimo samprata. Tuo 
žodžiu norėta pasakyti, jog iki šiol Vliko darbai 
nebuvo vertinti kritikui deramu objektyvumu. Daž
niausiai vyko ir tebevyksta arba esmės nenusakąs 
pasisakymas už, arba prieš, vadovaujantis ne tiek 
vertinimu atlikto darbo ar kurio veiksmo (kiekviena 
nešališka kritika yra pasitarnavimas tiesai, tuo pa
čiu visuomeniniam gėriui), tačiau pirmoje vietoje 
žiūrima autoriaus. Jei saviškis — būtinai reikia už- 
girti tik dėl to, kad tatai padarė ar taip pasielgė 
savas žmogus; jei kitos politinės grupės — pasiaš
trinus plunksną, rašalan dar įmaišius neapykantos, 
suniekinti.

Šituo kriterijumi vadovaujantis sudaromos pa
lankiausios sąlygos klestėti menkystai ir mažaver- 
tiškumui įvairiose gyvenimo srityse. Pavyzdžių bū
tų galima pateikti iš bet kurios mūsų tremties gy
venimo srities, bet patys vaizdžiausi vis dėlto bus 
kilę iš politinių sluogsnių, nes jie parodys, jog par
tinis išrokavimas stovi augščiau Lietuvos reikalų.

Tegu kalba pavyzdžiai.
Netolimas metas, kiekvieno mūsų spaudą sekan

čio atmintimi pasiekiamas, apie nuolatinius pareiš
kimus dėl Mažosios Lietuvos atstovo Vlikan priė
mimo. Nestigo pakaltinimų, jog nepriėmimu ken
kiama Lietuvos laisvinimo reikalui. Galiausiai Ma
žosios Lietuvos atstovas, po keleris metus kaitusių 
diskusijų, buvo priimtas. Būdingas buvo Vliko nau
jojo nario pareiškimas: — Mažosios Lietuvos atsto
vas laikysis nuošaly susigrupavimų ir, vadovauda
masis savo sąžine, testovės už lietuvišką reikalą.

Pareiškimas tiesus. Primatas ne grupiniam išro- 
kavimui, bet Lietuvai. Tačiau pareiškimo autorius, 
nepažindamas kai kurių Vliko narių ir jų centrų 
lietuviško reikalo sampratos, tada negalėjo pagal
voti, jog kaip jis besielgs — nuolat galės sulaukti 
apsvaidymo priekaištais. Šiandien tatai jam, reikia 
manyti, jau bus paaiškėję. Ypač po pareiškimo, ku-
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ris viename Vliko posėdy 1954 pateiktas kaip tik 
iš to sparno, kuris ilgą laiką, Lietuvos laisvinimo 
darbo sustiprinimo motyvais, buvo reiklus mąžalie- 
vių atstovą matyti Vlike. Lietuvos valstybiniam gy
venimui neįtakingos Ūkininkų Partijos atstovas pa
reiškė nebalsuosiąs už paramos reikalą Mažosios 
Lietuvos veiklai. Motyvai: — tada ir tada Mažosios 
Lietuvos atstovas palaikė krikščionių bloką.

Šitas pareiškimas būdingas dviem požiūriais: — 
takto prasme ir sugriovimu statyto žodinio rūmo 
apie naujų jėgų įjungimą aktyvinti Lietuvos laisvi
nimo bylai. Pareiškimas, palaikytas dar trijų jėgų 
apjungimą itin remiančių grupių atstovų, atidengė 
tiesą: — jog Lietuvos laisvinimas tėra priedanga, gi 
tarnyba partijai ir jos siekimams svarbiausia.

Kitais žodžiais: tik tas dirba lietuvišką darbą, ku
ris mus palaiko.

Tatai ryškėja ij iš kitų faktų. Kai kuri spauda 
buvo metusi šūkį Vliko asmeninės sudėties su
stiprinimo reikalu. O naujumai mūsuose greit pri
gyja. Vliko sudėties stiprinimo pasiūlų neilgai lau
kus radosi ir dalyje tos spaudos, leidžiamos vieno 
sąjūdžio, Vlike turinčio atstovą su geru (Vokietijos 
mastu) atlyginimu Vykdomojoj Taryboj. Tarp dau
gelio privalumų tasai atstovas iš prigimties nemė
go darbo. Jam buvo už titulą mokama alga, o dar
bą atliko perpus mažesnį atlyginimą gaunąs kitas 
tarnautojas. Taigi minėtoji užuomina sudarė progą 
tam sąjūdžiui priminti, jog jis, kalbėdamas apie as
meninės sudėties stiprinimus, geriausiai padarytų 
pradėdamas nuo savęs. ,

Žinoma, kaip ir buvo galima tikėtis, pasiūlymas 
paliko be pasėkų, lygiai kaip ir kiti priminimai. Ta
tai parodo, jog savasis laikomas jei jau ne geriau
siu, tai bent geresniu už kitus, svarbu, kad laiky
tųsi partinės linijos... O jei kuris poelgis galėjo ir 
nesiderinti su pareigomis — tatai galima praeiti ty
lomis, neatsižvelgiant į tai, kad tuo pasielgimu bu-
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vo pavojun išstatomas lietuviškas reikalas. Savie
ji už savus graži tarpusavio sugyvenimo išraiška, 
bet kai ji statoma augščiau lietuviško reikalo, tada 
belieka susimąstyti: — Lietuvos laisvinimo veiksnys 
yra lietuviškųjų jėgų kovos avangardas, ar patogi 
partinės politikos užuovėja, šventvagiškai dangsto
ma laisvinimo priedanga?

* *
*

Kitas klausimas: — ar rastųsi daugiau rimties, ir 
ar būtų paspartintas ar bent daugiau suaktyvintas 
laisvinimo darbas, jei įvyktų vadinamasis jėgų ap
jungimas, t. y. Vlikan būtų priimti čiagimiai sąjū
džiai?

Pagrindinis atsakymas nereikalingas aiškinimo:— 
ir dabartinėms grupėms esant, ir įjungus naujų, Lie
tuvos laisvinimo darbas nė kiek nepagyvės tol, kol 
jį (laisvinimo darbą) stelbs partinis išrokavimas.

Priešingai — ir toliau pirmaujant partinėms už
mačioms, Vlike esant didesniam skaičiui narių, di
dėtų kelionių ir posėdžių išlaidos; posėdžiai ilgiau 
truktų, nes būtų daugiau partinio intereso gynėjų, 
o pagrindinis darbas — Lietuvos laisvinimo darbas 
nejgautų naujos spartos. Tą gali paliudyti netoli
ma praeitis. Vlike yra buvę nariais, atstovaudami 
kitus junginius, dviejų tremtyje susibūrimų, ypač įgi
jusių specialybę kalbėti apie klaidas ir sugebančių 
jas surasti, kur jų nėra, žmonės, dargi esą vado
vybėse. Jie, būdami Vlike, nepaspartino darbo, ne
liečiant priešingos prigimties sąvokų...

Pagaliau kur glūdi nesantaikos, nuolatinio kalti
nimais mėtymosi priežastys, jei tremtis neteikia są
lygų jokiam tremtinių politiniam junginiui siekti sa
vos programos praktinio įtikrovinimo? Tokios są
lygos tėra galimos tik tautai esant laisvai. Tačiau, 
kitu požiūriu, tremties gyvenimas politinei grupei 
teikia ir tam tikrų pagundų: nesant balsavimų, ku-

TREMT1S 6

8



KOVA DĖL PIRMAVIMO

rie nustato politinio junginio svorį visuomenėje, su- - 
daroma lygiateisiškumo padėtis.

Laisvinimo ^darbas reikalingas visų turimų jėgų, 
jei iš tiesų tos jėgos, valstybinės laisvės metui ati- 
dėjusios savo programines užmačias, atsidėtų tik 
Lietuvos reikalui — baigtųsi nesantaikos, grupinio 
užsigožėjimo iššaukiami priekaištavimaisi. Rastųsi 
darna.

Ak, tai jau būtų daugiau negu nekasdieniška...

Nerealios pastangos jungtis

Tačiau, vietoje turimas jėgas nukreipus tiesiogi
niam ir svarbiausiam tikslui — Lietuvos laisvinimui 
— užsiiminėjama partine strategija: dėl pirmavimo. 
Žaidimas kaip gerais laikais. O šiandien, tautai esant 
pavergtai, tatai lygu lėbavimui degančio nuosavo 
namo atokaitoje.

Pirmavimo strategijos pionieriai šito ne laiku ir 
ne vietoje užsiėmimo tegali imtis pastūmėti šių iš- 
rokavimų:

1. Rėk nerėk — Lietuva tegalės būti išlaisvinta 
tik didžiųjų jėgų.

2. Svarbu dabar Lietuvos klausimą, kiek leidžia 
sąlygos, palaikyti gyvą, ir pasiruošti nenumatomiems 
atvejams (: — kad būtų galima stoti j kautynes dėl 
valdžios ir tada, jei kraštas būtų išlaisvintas anks
čiau, negu šiandien galima tikėtis).

Kitaip nesuprantamas jėgų permetimas grupinėn 
strategijon.

* ♦
* •

Katalikų politiniai junginiai tarpusavyje daugiau 
susiklausę ir jų tarpe mažiau nesiderinančių pro
graminių klausimų, ką vadinamam laicistiniame spar
ne, kuris dešiniojo bloko atsvaros motyvais siekia-
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ma sudaryti tremtyje, bandant šitam tikslui konso
liduotis tautininkams, valstiečiams liaudininkams, so
cialdemokratams, Ūkininkų Partijai. Pastaroji inicia
toriams tuo tarpu rūpesčio nekelia. Ji tvarkosi šei
miniais pagrindais, taigi atpuola atstovų suvažiavi
mai, per kuriuos nariai, kiek jų bebūtų, galėtų da
ryti jtakos nustatant junginio uždavinius tremtyje.

Sunkesnis patvaresnės kalbos suradimas tauti
ninkams (tremtyje pasivadinusiems Tautininiu Są
jūdžiu), liaudininkams ir socialdemokratams. Ideo
loginiai šių junginių skirtumai tiek ryškūs, kad jie 
jau yra vienu iš kliuvinių. Gi pažiūrose į valstybės 
ūkį, socialinius klausimus, auklėjimą — bendros kal
bos suradimas programos nerevidavus neįmanomas. 
Kai kuriose šalyse socialdemokratai nuo marksizmo 
padarė posūkį. Mūsiškiai, berods, tebesilaiko se
nųjų tradicijų.

Kalbant apie programų revidavimus, patvaresnio 
bendradarbiavimo siekiant. Kas imtųsi šitos opera
cijos? O be jos minėtuose junginiuose daugiau ski
riančio, negu jungiančio. Dėl to tremtyje bandy
mas konsoliduoti laicistinį bloką nesėkmingas. Jį 
silpnina ir viena tremties ligų: — kalbos nesuradi
mas su diplomatine tarnyba. (Darnos nori Visos 
politinės grupės. Skirtumai tėra pažiūroje j užda
vinių sampratą).

Laicistinio sparno sustiprinimo motyvu ryškėja 
pastanga (laisvinimo motyvais!) Vlike matyti du jun
ginius — tremties sąlygų naujagimius. Ar tuo at
veju būtų pasiekta persvaros? Vienas junginys, ski
lęs iš tautinio sparno, su šiuo sutaptų. Ir tatai 
atitiktų mūsuose įprastą evoliuciją: organizuotis, skal
dytis, paskiau blokuotis. Kitas naujasis junginys su 
tautinio junginio atstovais randa bendrą kalbą diplo
matų klausime. Tatai nepakankamas laidas, nes le
miamu poveikiu paliks ideologinis aspektas.

Tokie vyksta grupavimai jėgų dėl pirmavimo. Silp
ninant pagrindinius darbo barus.
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*
Lietuvio prieraišumas prie Baltijos tiek sti- 

. prus, kaip ir prie gimtinės. Tatai liudija vy
kusios sunkios kovos. Tačiau lietuvis nuo 
Baltijos pakrančių nesitraukė. Benamiškume 
šis prieraišumas palaikymas. Šiais motyvais 
„Tremtis“ netrukus išleidžia Dr. J. Remeikos 
paruoštą Lietuvos pajūrio padavimų rinkinį. 
Ragaina pateikiama iš išleidžiamos knygos.

*
Galingas Ragainės valdovas išdidžiai ir džiaugs; 

mingai sekė savo milžinų sūnų darbą. Jie statė 
Vilmantynų, Tilžės ir Rambyno aukštumose pilis. 
Tėvas taip pat nenorėjo nusileisti:. liepė paduoti 
kirvį ir surentė naują pilį, kuri savo didumu ir pui
kumu viršijo visas kitas.

Laimingai ir ilgai gyveno jis Ragainėje. Čia bu
vo milžinų sostinė. Ilgainiui išmirė milžinai. Tik 
Ragainės pilyje dar dvejetas tebegyveno. Tai mil
žinas kunigaikštis ir jo duktė. Kunigaikštis ilgėjo
si tos valandos, kada pasimatys su senoliais. Ir 
duktė nenorėjo pasilikti viena be tėvo.

Ragainės valdovas, ruošdamasis į amžinybę, dar 
kartą perėjo pilies gatves, uždarinėjo visus namus 
ir vartus. Užrakinęs svarbiausiąjį įėjimą, padėjo
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priešais ant kelio raktą, kad kiekvienas keliaująs 
tuo keliu jį pamatytų. Po to, peržengęs mūrą, vėl 
ėjo į pilį ir laukė dukters paruošiant jam guolį.

Tuo tarpu mergelė stovėjo aukštame pilies bokš
te. Jos žvilgsnis slinko per žaliuojančias pievas ir 
bekraštes girias. Jai norėjosi dar kartą pasigerėti 
buikiu reginiu. Viršum Nemuno mirgančios sida
brinės srovės skrido gervių būrys. Jos viliojo ją į 
tą tolimąją šalj, kur saulelė ruošės gulti.

Staiga ją išbudino tolumoj pasigirdusi vyrų dai
na. Nepažįstamas būrys žygiavo pilies link. Duktė 
nubėgo pranešti tėvui. Atėjūnai bematant prisiarti
no ir sustojo priešais galingos pilies didžiąsias 
duris. Juos stebino pastatų didumas ir tvirtumas. 
Pastebėjęs raktą, vadas garsiai prabilo į žmones:

„Džiaukitės, ši šauni pilis mums paskirta. Jos 
mūrus ne mums užkariauti. Draugiško kvietimo 
ženklas yra šis ant kelio padėtas raktas, kuris ati
darys mums pilį ir tuojau mes įžygiuosime.“

Garsus džiaugsmo šauksmas nuaidėjo eilėse. 
Vadas pasilenkė rakto. Įtemptu lūkesčiu visi sužiu
ro į jį. Kiekvienas norėjo tuojau patekti į pilį. Bet 
kaip jie nustebo: jų vadas negalėjo rakto nei pa
kelti, nei pajudinti. Jis gulėjo kaip prie žemės pri
kaltas. Tada pašaukė stipriausius iš būrio išmė
ginti jėgų. Raktas nė krust. Pasišovė ir kiti mė
ginti. Taip be atvangos jie kiaurą dieną prisikama
vo. Pagaliau, netekę kantrybės, visi suirzo.

Tą nelemtą valandą pasirodė kunigaikštis, kuris 
iki šiol nematomas pilies bokšte su savo dukte
rimi linksmai sekė banguojančią minią. Jo staigus 
pasirodymas ir milžiniška išvaizda visus nustebino.
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— Sveikinu jus, nes jūs atvykote iš ten, kur pa
teka saulė. Jei norite čia pasilikti, priimu jus ma
loniai. Tačiau vartus atidarys jums tik šis užbur
tas raktas. Kas atspės mergelės vardą, pakels jj 
lengvai nuo žemės. Todėl klausiu, kuo vardu ši 
mergelė, kuri, dėl mūsų dangiškosios kilmės, puo
šiasi savo galvą, mėnulio aukso ragais, kaktą ir 
pečius — dangaus ženklais? Kas sugebės pasakyti 
šį vardą, tam priklauso, nors ir varguolis būtų, ne 
tik pilis,, miestas ir šalis, — tas gali ir mano duk
ters rankos prašyti. ■

Nuo ryto iki vakaro visi spėjo. Jau devintą kar
tą patekėjo saulelė. Spėliotojai vis dar slinko vie
nas po kito, lenkėsi pakelti rakto, bet veltui. Žal
varinis raktas vis dar gulėjo kaip gulėjęs prieš šau
niąją pilį. Ant Jos mūrų vaikštinėjo grakšti kuni
gaikštytė ir šypsojosi iš, garbės ir meilės suvi
liotų, vyrų minios atkaklumo. Kai saulė jau aukš
tai spindėjo, ir nusiminę vyrai vis dar laužė sau 
galvas, spėliodami mergelės vardą, atžingsniavo 
per eiles paprastais drabužiais, per pečius persi
metęs maišelį, ilgais garbanotais plaukais jaunuo
lis. Jis sustojo ties vartais ir kreipėsi į kunigaikš
ti:

— Jei tu neniekinsi mano menkos milinės, tesė
si, ką pažadėjai, tai išgirsk, ko reikalavai. Tavo duk
tė vadinasi Ragaina!

— Temato visos žvaigždės: teisybę pasakei! — 
sušuko kunigaikštis. — Tu esi mano įpėdinis. Da
bar pakelk raktą ir atidalyk pilies vartus.

Įsiviešpatavo didelė tyla. Jaunikaitis padarė, kaip 
liepiamas. Griausmingas džiaugsmas sugaudė, pra-
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sivėrus pilies durims. Angoje stovėjo kunigaikštis 
su savo dukterim, norėdamas pasveikinti jaunuolį.

— Priimk, — tarė jis, — didelio skaičiaus žmo
nių akivaizdoje iš mano rankų Ragainą, kaip sa
vo būsimą žmoną. Tave sveikinu; kaip savo sūnų 
ir įpėdinį. Valdyk ilgai ir laimingai! ir kitiems tiek 
laimę! Jus visus maloniai sveikinu. Mane seną pa
guodėle, kad aš savo krašto nepalieku be priežiū
ros. Laikykite savo vadą pagarboje! Tačiau, jei 
jums patinka mano sprendimas, pritarkite džiaugs
mo daina mano paskirtąjam įpėdiniui ir linksmai 
užimkite naujas sodybas. Bet tu, mano sūnau, tu
ri dar man prisiekti, kad vaikų vaikai žinotų, jog 
susituokei su milžinų kunigaikščių giminės dukte
rim; tegu tavo ir tavo giminės dukterys ir toliau 
nešioja dangaus ženklus.

Garsiai dainuodama linksma minia, vedama jau
nųjų ir milžino kunigaikščio, įžengė pro plačius var
tus. Svečiai susėdo erdviose menėse už sunkių ąžuo- 

' linių suolų. Ragaina dalijo valgį, gėrimą ir dova
nas. Tą pat vakarą pakėlė ir iškilmingas vestuves. 
Senis kunigaikštis, džiaugdamasis viską padaręs ir 
sutvarkęs, paguldė savo galvą amžinam atilsiui.

Naujasis valdovas dešimt metų laimingai gyve
no, kol jį pavydi Giltinė išplėšė iš Ragainos.

♦ *
*

Dar ilgai valdė ragainiškiai.
Jų vardą kiekvienas išdidžiai ištardavo.
Šalis džiaugėsi gerove ir palaima, nepažino ne

teisybės ir vaidų, nesimatė varguolių. Rimties ir
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draugystės ryšiai visus glaudžiai rišo. Puiki valdo
vų būstinė buvo visų pasididžiavimas. Pilies rūmai 
buvo neapsakomai gražūs. Saulei šviečiant blizgė
jo auksiniai stalo indai, o mėnuliui spindint — si
dabriniai. Ir gyventojai puikiai dėvėjo: puikūs lan
keliai, grandinėlės puošė moterų galvą, kaklą, krū
tinę ir rankas, įvairūs žiedai — pirštus. Dailios ke
puraitės žėrėte žėrėjo savo papuošalais. Dailios 
sagtys veržė palaidus rūbus. Vyrai didžiavosi gink
lais ir žirgais.

Kad ir taikiai vienas su kitu sugyveno, bet, jei 
pavojus grėsė, buvo visi kaip vienas apsiginklavę 
prieš bendrą priešą ir visi puikiai kariškai nusi
teikę.

Kartą atsibastė vienas kunigaikštis su stipria ka
riuomene ir pareikalavo, kad ragainiškiai būtinai 
pasiduotų. Gyrėsi, kad nė viena pilis, kuri pasi
priešindavo, neliko nenubausta. Tačiau pilies var
tai neatsidarė. Vietoj atsakymo, suzvimbė akmenys 
ir ietys. Nieko negelbėjo nė atsibrovėlių puolimas. 
Pilėnai drąsiai jį atlaikė. Bet kunigaikštis nuo sa
vo sumanymo neatsisakė ir užsispyrė žūt būt už
imti pilį.

Jį viliojo turtais išgarsėjusi Ragainė.
Priešas be galo įširdo, kai metai po metų slinko 

be pasisekimo. Todėl nutarė ragainiškių užsispyri
mą badu palaužti. Ragainiškiąi nenusiminė. Suma
nė net iš priešo pasityčioti. Jie turėjo savo pilyje 
žuvingą tvenkinį. Sugavo didžiulę lydeką, pririšo ją 
ant ilgo iešmo ir kaip kokią vėlungę džiūgaudami 
iškėlė viršum pilies vartų, priešams užpuolikams 
tardami:
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— Mus geroji žemelė saugo nuo vargo.
Tas iškirstas juokas paveikė pavargusį kunigaikš

tį, devynerius metus kovojusį prieš Ragainės pilį. 
Jis nutraukė apgulą ir grįžo į savo tėvynę.

MAŽALIETUVIŲ PRIEŽODŽIAI

< DARBO KLAUSIMU

Akmuo vis ritinamas neapželia.
*

Kad visi bus ponai, kas krepšį nešios.
*

Ankstybasis dantis rakinėja, vėlybasis akis krapš
tinėja.

♦
Kas rasą nebraukia — geros duonos nevalgo.

♦
Skubink, ir ši diena bus su vakaru.

*
Visi nori mokėti, bet ne visi mokytis.

Ne kiekvienas jautis lygiai traukia.
*

Mėšlo negraibęš, taukų nelaižysi.

Tarp pirštų neaugs kalnas, jer raumens nebus.
*

Vilkas bėga — vilkas tunka, vilkas guli — vilkas 
džiūsta.
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Spaudos klausimais

STASYS MINGAILA

„Bedirbant prie lietuviškos spaudos platinimo, 
tenka pasidžiaugti labai pasigėrėtinu vaizdu, bū
tent, lietuviškos knygos derliaus našumu. Beveik 
kiekvieną savaitę pasirodančios naujos knygos pa
pildo ir taip jau nemažą mūsų tremties spaudą. 
Tik gaila, kad su didėjančiu namų ir automobilių 
savininkų skaičiumi, knygų pirkėjų būrys labai spar
čiai mažėja. Skaudžiausia, jog ir taip mažose kny
gų pirkėjų eilėse nesimato lietuviško jaunimo.“

Šitaip VI. Šoliūnas „Draugo“ skiltyse apibu
dina nūdienę lietuviškosios knygos paklausą: pa
grečiui ūkinio įsistiprinimo dėmesys savai raštijai 
mažėjąs, gi lietuviško jaunimo domėjimasis sava 
knyga nepastebimas.

Kaip reta taisyklė būva be išimties, lygiai taip 
ir lietuviškąja knyga domėjimasis ne visur galės bū
ti vienodas. Tatai siesis su įvairiopomis aplinky
bėmis:

a) vietoje gyvenančių lietuvių sudėtis profesi
niu požiūriu,

b) visuomeninio bei draugijinio mūsų tautiečių 
gyvenimo lygis,

c) uždarbiai,
d) savosios spaudos platintojo pastangos.

Pačiu svarbiausiu sava knyga domėjimosi veiks
niu vis dėlto tenka laikyti organizacinį gyvenimą, 
jei' jam vadovaują lietuvybės išlikimą laiko pagrin
diniu uždaviniu. Tokioje aplinkoje, manytina, spau
dos talkintojo darbas turėtų būti sėkmingesnis ir 
našesnis.

Kitas klausimas — tai tremties lietuvių jaunimas 
ir jo dėmesys savai spaudai. Kai vokiečiai kalba
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apie jaunimą, jie mėgsta priminti jo (jaunimo) tu
rėtą auklėjimą tėvų namuose. Auklėjimas tėvų na
muose išreiškiamas dviem žodžiais: „vaikų grįčia“ 
(Kinderstube). Jei vertinamas vienas ar kitas jau
nimo poelgis, tai išvadoje mėgstama atkreipti dė
mesį į to jaunimo auklėjimą namuose. Tatai paro
do, jog namų auklėjimui teikiamas pagrindinis vaid
muo jaunimo sielos formavime.

Šis mastas teisingas. Jei aplinka ir daro jauni
mui įtakos, tačiau kiekvienu atveju ta įtaka bus 
mažesnė tam jaunimui, kuriam tėvų namuose bus 
įdiegti patvaresni principai.

Savoji spauda ir jaunimas
Mūsuose nūdien madinga pasitaikančius negeru

mus nustumti nuo savęs, juos suverčiant tremties 
sąlygų sąskaitom Žinoma, tai pats patogiausias bū
das tingių rankų saviplovai. Šitaip besamprotau
jant ir tautinį uždusimą begyvenant svetimoje pa
stogėje kada nors kas nors galėtų bandyti nurašy
ti aplinkybių sąskaitom Bet tai būtų paprasčiau
sias išsisukinėjimas, bandant savo neveiklumą ir 
apsileidimą pridengti išgalvotais kaltininkais.

Kai kalbama apie mūsų jaunimą, išaugusį trem
tyje, ir palyginti labai mažą to jaunimo dėmesį sa
vai spaudai, tai ir čia kaltininko dažniausiai ban
doma ieškoti išorinėse aplinkybėse, tremties sąly
gose.

Tačiau klaidu būtų šituo pasiteisinimu guostis. 
Didesnis dėmesys skirtinas šeimai, kurioje brandi
nami ir ugdomi būsimo žmogaus polinkiai, kuriuos 
jis išsineš į gyvenimą ir kurie paliks namuose auk
lėjimo spaudu.

Jei šiandien pasigirsta nusiskundimų, jog lietu
viškąja knyga besidominčių gretose maža matyti 
net ir universitetuose studijuojančio tremties lietu
vių jaunimo, tai yra namuose auklėjimo liudijimas: 
juose nebuvo kreipiama reikiamo dėmesio savai
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knygai. Rūpintasi, kad busimasis lietuvis būtų ap
sirengęs, kad jis nealktų. Kitais žodžiais betariant 
tenkinti kūno reikalavimai, bet nepakankamai kreip
tas dėmesys ugdymui būsimo lietuvio. Nesišykštė- 
ta pinigo vaikui nueiti į kinoteatrą, bet stigta įtai
gos pamėgti savą knygą. Tatai atliko svetimoji mo
kykla. Ją belankydamas tremties lietuvių jaunimas 
pamėgo kitakalbes knygas, mažai ar visai nekreip- ' 
damas dėmesio savai raštijai.

Šito tėvų namuose nepakankamo dėmesio savai 
knygai pasėkos jau šiandien pradedamos justi vi
su ryškumu. Tąjį jaunimą, nusigręžusį nuo lietu*- 
viškosios knygos, prie jos tegalės grąžinti savas 
visuomeninis gyvenimas, savos organizacijos, jei ra
sis kas josna įtraukia į svetimus pasviečius besi- 
žvalgantį.

Tačiau, kalbant apie tremties lietuvių jaunimą ir 
savą knygą, negalima suvisuotinti teigimo, jog mū
sų jaunimas maža tekreipia dėmesio savai raštijai. 
Yra ir teigiamų išimčių, kalbančių už lietuviškos 
dvasios vyravimą tėvų namuose. Iš šių namų išė
jęs svetimon mokyklon lietuvių jaunimas nenutrau
kia saitų su sava spauda. Nors tai ir retesnės iš
imtys, užtat jos daugiau sutvaska tremtiniško gy
venimo sutemose.

Ūkinis įsitvirtinimas ir sava spauda
Kitas gana dažnas teigimas, jog užjūriųosna nu

kilusieji mūsų tautiečiai, juo ūkiniai geriau įsikuria, 
tuo mažiau besidomi savąja knyga. Didėjant na
mų savininkų skaičiui atitinkamai mažėjanti lietu
viškosios knygos paklausa.

Laisvės metais Lietuvoje taip pat knygų leidėjai 
nusiskųsdavo, jog didėjant namų savininkų skai
čiui, mažėjanti knygos paklausa, nes naujieji namų 
savininkai, vietoje pasirūpinę naujuose namuose 
įrengti knygdėtę, pirmiausia stengdavosi pastatyti 
indaują su tvaskančiais kristaliniais stiklais.
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Nemanytina, jog ūkinis mūsų tautiečių įsitvirti
nimas būtų pagrindine nuo savos knygos tolini- 
mosi priežastim. Bus ir kitų, toliau siekiančių ir 
gilesnių.

Vienas aktyvus knygų platintojas šitaip sampro
tauja: — ne tiek ūkinis atkutimas mūsų žmones to
lina nuo knygos, kiek nauji rūpesčiai bei įsiparei
gojimai,* susiję su nuosavybės įsigijimu. Dažniau
siai nuosavybė įgyjama, — rašo tasai kanadiškis 
lietuviškosios knygos Bičiulis, — išsimokėtinai. Rei
kia taupyti, kad laiku galėtų sutartus mokėjimus 
tesėti. Toliau: — televizija nemaža atitraukianti nuo 
knygos.

Tai tik dalinės priežastys. Pačia pagrindine bus 
stoka įpročio knygą laikyti nemažesne būtenybe, 
tolygia duonos kąsniui. Reikia manyti, jog ryžda- 
masis išmokėtinai įsigyti kurią nuosavybę, pirmų 
pirmiausia žvigterį į savo pajamas ir išlaidas: - čia 
maistui, tiek aprangai, kurui, šitiek rūkalams ir at
sitiktinėms, nenumatytoms išlaidoms. Taigi tiek ir 
galėčiau įsigydamas nuosavybę dalimis mokėti...

Jei būsimos nuosavybės savininkui knygos, pa
mėgimas būtų lygus įpročio stiprumui, tuo atveju 
jis, sumuodamas savo išlaidas, būtų numatęs ir 
knygoms, kaip kad neužmiršo išlaidų rūkymui, ku
ris nesietinas nei su gyvenimo, nei su pragyveni
mo būtinumu.

Savanoriška tautinė mirtis
Savame krašte gyvenant, kai alsuojama gimtinės 

oru, žmogus, ir neskaitydamas savos spaudos, taip 
greit tautine prasme neuždus, kaip kad būdamas 
svetur. Svetimoje pastogėje nuo staigios tautinės 
mirties tegali apsaugoti tamprūs saitai su savąja 
spauda. Dėl to darosi suprantamas susimąstymas 
dėl savosios knygos mažėjančios paklausos, nes 
tatai reiškia grubią realybę: — savanorišką pasi
rinkimą tautinės mirties.

TREMTIS 18

20



Pavergtoji Lietuva

NEPASITENKINIMAI

Lietuvoje išeinančioje komunistinėje spaudoje ir 
per Vilniaus radio siųstuvą gausu informacijų apie 
pažangą įvairiose gyvenimo srityse. Tačiau vadi
namoji savikritika praskleidžia bent dalį pagyrų už
dangos įr įgalina žvilgterti okupuotos Lietuvos gy
venimo tikrovėn, kuri nėra tokia, kaip kad propa
gandos pateikiamoji.

Vaizdumo dėliai keletas per Vilniaus siųstuvą 
pastaruoju metu reikšto nepasitenkinimo pavyzdžių:

Vilnius, 1954 liepos 3:
„Vartotojų koperacijos suvažiavime delegatai pa
žymėjo, kad koperacijos veikla atsilieka nuo gy
ventojų reikalavimų, kad galimybės žemės ūkio 
produktų sutelkimui padidinti išnaudojamos ne
pakankamai. Silpnai kovojama už kaimui skirtų 
prekių kokybės kėlimą. Nepakankamai veikia pra
monė, kad ji didintų prekių gamybą, plėstų jų 
asortimentą.“
Po šio gana vaizdžiai sovietų gyventojus būtino 

vartojimo gaminiais aprūpinimą nušviečiančio pra
nešimo (informacija buvo pateikta apie sovietų ko
peracijos atstovų suvažiamą, tačiau minimi trūku
mai liečia visus sovietų pavergtuosius), tą pačią die
ną per Vilniaus siųstuvą buvo keliamos Lietuvoj pa
sireiškiančios negerovės, ypač ūkio srityje, kurių 
nestinga.
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Vilnius, 1954 liepos 3:
„Tarybų sąjungos komunistų partijos centro ko
miteto birželio plenumo nutarime mūsų respub
lika susilaukė kritikos už delsimą rūpinantis pa
šarais (Visos Lietuvos tvarkymąsi liečiančios di
rektyvos įsakyminiu būdu eina iš Maskvos, o 

. Kremliaus diktatoriai tikina, jog kiekviena tauta 
esanti laisva savo apsisprendimams, gi tikrovė
je ir šienapiūtė pavergtoje Lietuvoje turi vykti 
Maskvos įsakymu. Red.). Ši kritika yra visiškai 
teisinga (sovietuose privalu pakaltintam prisipa
žinti kaltu. Red.). Vis dar yra kūlokių, dargi iš
tisų rajonų, kur pasitaiko neatsakingų, apsileidu
sių ir nerūpestingų žmonių, nedarančių išvadų 
iš praeitų klaidų, nesiimančių priemonių, kad bū
tų paruošta šieno, siloso. Štai Užvenčio rajone 
pernai buvo suvėlinta pirmoji šienapiūtė ir neį
vykdytas atolo šienavimo planas. Tai labai nei
giamai atsiliepė gyvulių produktyvumui, nebuvo 
įvykdyti visuomeninės gyvulininkystės išvystymo 
planai. Nors ir labai keista, bet šie draugai ir 
šiemet nieko nepasimokė. Ir dabar šienavimas 
ir silosavimas šiame rajone neleistinai uždelstas. 
Ir eilėje kitų rajonų — Dūkšto, Pabradės, Trakų, 
Švenčionėlių, Lazdijų, Tytuvėnų, Pandėlio — šie
navimas atsilieka.“

Vilnius, 1954 liepos 4:
„Šiais metais gyvulių skaičius kūlokiuose turi 
padidėti septyniolika procentų, tame tarpe kar
vių 29-niais. Nupenėti kolūkiuose 140 000 kiau
lių lašiniams ir bekonienai. Svarbiausia gyvuli
ninkystę vystant sąlyga — tvirtos pašarų bazės 
sukūrimas. Tačiau eilėje rajonų šienapiūtė vyks
ta neorganizuotai, darbai neleistinai uždelsiami 
ypač Kybartų, Salantų, Kuršėnų, Dusetų kūlo
kiuose.“
Pastarojoj transliacijoj buvo pakartotos liepos 3
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Vilniaus radio transliacijoj minėtos šienapiūtės dar
buose atsilikimu pakaltintos vietovės, kurios Trem
tyje nekartojamos. Red.

Nuo šienapiūtės žvilgtertina j kitus žemės ūkio 
darbus. Ir čia gausu nepasitenkinimo, ištisų rajo
nų kaltinimo atsilikimu, apsileidimu, netinkamu dar
bo organizavimu.

Vilnius, 1954 spalio 5:
„Eilėje rajonų žemės ūkio darbai vyksta nepa
tenkinamai. Ypač blogi reikalai su žiemkenčių sė
ja. Tokie rajonai, kaip Biržų, Pandėlio, Vabal
ninko dar neįvykdė nei pusės žiemkenčių sėjos 
plano. Tauragės, Jiezno ir daugelyje kitų rajo
nų galingosios kuliamosios toli gražu nepanau
dojamos pilnu pajėgumu.

Didelį nerimą kelia bulviakasio eiga. Sunkes
nėse ir drėgnesnėse žemėse yra rimtas pavojus 
jų derliui.“

Vi.lnius, 1954 spalio 10:
„Bulvių kasime ir cukrinių runkelių nuėmime 
smarkiai atsilieka Kazlų Rūdos rajono kūlokie- 
čiai. Tai būdinga ir kitiems rajonams, kur šak
niavaisių nuėmimas laikomas antraeiliu užsiėmi
mu.

Pastaruoju metu Dotnuvos rajono kūlokiai smar
kiai atsilieka vykdant visus rudens darbus. 
Žlugdomos valstybinės paruošos, cukrinių run
kelių nuėmimas ir kiti svarbūs šio meto dar
bai.“

Vilnius, 1954 spalio 12:
„Valstybinių grūdų privalomas pristatymas ir 
supirkimas eilėje respublikos rajonų atsilieka.

Jurbarko rajono partinis kemitetas ir vykdo
masis komitetas nepatenkinamai vadovauja linų 
kūlimui ir klojimui.“
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Tai tik nežymi dalis nepasitenkinimą žemės ūkio 
srity vykdomais darbais atestuojančių pastarojo me
to pareiškimų. Jų nuolat gausu tiek pavergtoje Lie
tuvoje leidžiamoje komunistinėje spaudoje, tiek per 
Vilniaus radio siųstuvą. Minimos ištisos sritys, ku
rios vad.inamos atsilikusiomis, apsileidusiomis, žlug
dančiomis derlių, pašarus.

Šitie nepasitenkinimo pareiškimai daug pasako. 
Pirmiausia tatai parodo, kad komunistų tvarkomas 
Lietuvos ūkis pateko j negalavimus, jei ištisos sri
tys atsilieka tiek su sėjos vykdymo, tiek su der
liaus nuėmimo bei sudorojimo darbais. Komunis
tiniai „valdovai“ tatai vadina apsileidimu ir nepa- 
sisavinimu socialistinių darbo metodų. Sovietinės 
sistemos nualintas, apiplėštas, suskurdintas ir su- 
kolchozintas lietuvis yra priešingos pažiūros ir jo 
negali įtikinti teisingumas sovietinio ūkininkavimo, 
sugriovusio klestėjusį Lietuvos ūkį ir suelgetinusio 
gyventojus.

Lietuvos ūkinio gyvenimo susmukdymą, kurio 
kaltininku yra kolektyvinė sistema, pastebi ir ko
munistiniai „valdovai“, tačiau, kad dėmesį nukreip
tų, kaltininko ieško kur kitur. Nors jų propagan
doj ir nestinga pagyrų apie klestintį kolchozuose 
gyvenimą, apie gausius derlius, tai kita medalio pu
sė, — vadinamoji savikritika, pateikianti ūkio atsi
likimo duomenis ištisuose Lietuvos rajonuose, — 
parodo sugriauto ūkinio gyvenimo grubią tikrovę.

Ką sugriovė sukolchozinimu, pamatę ūkinio nu- 
alinimo pasėkas, pastaruoju metu Kremliaus įsaky
mų Lietuvoje vykdytojai pradėjo akciją už derliaus 
pakėlimą ir ypač gyvulių skaičiaus padidinimą. Pa
teikti duomenys rodo Lietuvos gyvulių ūkį, paly
ginus laisvės metus, esant nepaprastai sugriautą. Te
kalba pačių komunistų pateikiami duomenys.

Vilnius, 1954 rugsėjo 12:
„Metinį galvijų skaičiaus padidinimo planą jvyk-
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dė Pasvalio rajono „Naujo gyvenimo“ kolūkis? 
Kiekvienam 100 ha ariamos žemės, pievų ir ga
nyklų čia yra 19 galvijų, jų tarpe 9 karvės.“

Tos pačios dienos (š. m. rugsėjo dvyliktos) Vil
niaus radio pranešime buvo minimi galvijų skai
čiai kituose Biržų apskrities kolchozuose:

„Pasvalio, Biržų ir Linkuvos rajonų kolūkiuose 
kiekvienam šimtui ha tenka po 15-16 galvi
jų“
Jei Pasvalio rajono „Naujo gyvenimo“ kolchoze 

iš šimtui ha atitenkančių 19 galvijų tėra 9 karvės, 
tai tos pačios dienos pranešime iš kituose kolcho
zuose šimtui ha žemės atitenkančių 15 - 16 galvi
jų gali būti 6-7 melžiamos karvės. Kad šis spė
jimas neperdėtas, tatai patvirtina kiti to paties Vil
niaus radio pranešimai.

Vilnius, 1954 spalio 17:
„Dvi dienas žemės ūkio paroda vyko Marijam
polėje. Visi rajono kolūkiai, Kumelionių tarybi
nis ūkis, gyvulininkystės technikumas, pramonės 
įmonės, perdirbančios žemės ūkio produktus, iš
statė savo eksponatus parodoje. Stenduose, dia
gramose parodyti rajono žemdirbių laimėjimai, 
pasiekti vykdant partijos ir vyriausybės iškeltus 
uždavinius. Štai pirmaujančioje Černiakovskio val
stybinėje žemės ūkio artelėje kiekvienam 100 ha 
ariamos žemės, pievų ir ganyklų tenka 18 gal
vijų, tame tarpe 8 melžiamos karvės.“

Pasiklausęs pateiktojo Vilniaus radio pranešimo, 
kuriame su pasididžiavimu kalbama apie pirmau
jantį valstybinį ūkį, ir nepažįstąs Nepriklausomos 
Lietuvos žemės ūkio, gali būti propagandinio pra
nešimo suklaidintas: — žiūrėkite, šimtui ha žemės 
tenka aštuonios melžiamos karvės! Šitaip gal būt 
galėtų pagalvoti kuris nors sovietų Rusijos nualin-

23 TREMTIS

25



PAVERGTOJI LIETUVA

tas gyventojas, tik ne lietuvis, kiekvienas dar gy
vai atsimenąs laisvos Lietuvos gyvenimą. Kiekvie
nas lietuvis sodietis, kur jis bebūtų — palikęs so
vietų pavergtoje Lietuvoje, ištremtas j Sibiro tai
gas, ar pasitraukęs j laisvojo pasaulio dalį, — ge
rai atsimena laisvosios Lietuvos ūkio pajėgumą. Vi
dutinio našumo žemės savininkas, su pievomis, ga
nyklomis ir dirbama žeme teturjs 20 ha, vidutiniš
kai turėjo 5-6 melžiamas karves, gi pirmos rūšies 
žemės 30 ha savininkas laikė 10-12 melžiamų kar
vių. Taigi nepriklausomybės metais šimtui ha dir
bamos žemės (kartu įskaitant pievas ir ganyklas) 
atiteko iki 30 melžiamų karvių. Šiandien okupan
to pavaldiniai didžiuojasi, kad pirmaujančiame val
stybiniame ūkyje 100 ha atitenka 8 karvės...

Lietuvos pieno ūkis

Pirmiausia tekalba statistikos skaičiai. Lietuvos 
nepriklausomybės metais (1939) raguočių ūkį sudarė 

1 144 000 galvijų.
Taigi kiekvienam Lietuvos teritorijos kvadratiniam 

kilometrui (arba šimtui ha), įskaitant ir miškus ir 
vandenis, atiteko 22 galvijai, gi dirbamos žemės 
šimtui ha atiteko 43,3 raguočiai, o dirbamosios že
mės ir ganyklų 100 ha atiteko per 33 galvijai.

Vietoje tariamos pažangos — atžanga
Vadovaujantis pastarojo meto Vilniaus radio pa

teikiamų duomenų vidurkiu, atsargiai skaičiuojant, 
galima būtų spėti dabar Lietuvoje esant apie pus- 
milionį raguočių, jei nebūtų dirvonaujančių plotų. 
Tačiau, kaip matyti iš Vilniaus siųstuvo pranešimų, 
dirvonaujančių žemių esama. Taigi dirbamos že
mės plotas, palyginus nepriklausomybės metą, yra 
sumažėjęs. Tad galvijų skaičius gali artėti prie treč
dalio laisvės meto skaičiaus. Atsimenant prievoles, 
suprantamas Lietuvoje mitybos pablogėjimas.

Vietoj skelbiamos pažangos — atžanga.
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Tremties pastogėje

Dvi knygos

Vidaus persitvarkymai ir kilusieji nenumatyti, ne
laukti ir netikėti kliuviniai, atėję iš šalies, ypač 
sunkino TREMTIES darbų vykdymą. Dėl to ir nu
matytų knygų išleidimas susivėlino. Savo dalį čia 
pridėjo ir kai kurie talkintojai-knygų platintojai, tu
rį polinkį atsiskaitymą galimai daugiau nudelsti. Pa
sitaiko ir tokių, kurie neranda reikalo atsakyti j lei
dyklos paakinimus. Nors tenka pasidžiaugti, jog di
džiumos taikintojų rūpestingumas buvo maloni pa
rama, tačiau, atsižvelgiant į lietuviškosios knygos 
paklausos apimtį, ir mažuma atsiskaitymą atidėlio- 
jančių sunkino darbą. Vis dėlto Tremties leidyklai 
pavyko įgalėti kilusius sunkumus ir ji šiais metais 

- išleidžia dvi knygas: rašytojo R. Spalio didelės in
trigos apysaką ANT RIBOS (vienos kartos istori
jos antroji dalis; pirmąją dalį, Gatvės Berniuko Nuo
tykius, Tremties leidykla išleido prieš pora metų) 
ir Dr. J. Remeikos paruoštus LIETUVOS PAJŪ
RIO PADAVIMUS. Abi šios knygos bus pradėtos 
siuntinėti gruodžio pirmąją savaitę.

Garbės prenumeratoriams

TREMTIS buvo skelbusi garbės prenumeratą 
dviem knygom: R. Spalio apysakai „Ant ribos“ ir 
mūsų klasikų rinktinei „Gintarai“. Leidyklai teko 
padaryti kai kurių pakeitimų. Nuo „Gintarų“ lei
dimo atsisakyta. Dėl šių priežasčių: poetas B. Braz
džionis paruošė lietuvių prozos antologiją, kurioje 
pateikiami visų mūsų prozaikų kūrybos pavyzdžiai, 
tuo tarpu „Gintaruose“ buvo numatyta ribotis mū
sų klasikais. Išėjus abiem knygom, tebūtų pacįary-
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tas neigiamas pasitarnavimas tiek knygai, tiek joS 
mylėtojui. Tegu klasikų kūrinių parinkime gali bū
ti kiek skirtingumo, tačiau lemiančiu paliktų lygia
gretumas. Be to, prozos antologija savo apimtimi 
platesnė. Esant mūsų knygos paklausai ribotai, bet 
koks pagretumas netikslingas. Atsisakius dėl mi
nėtų motyvų „Gintarus“ leisti, garbės prenumera
toriams bus duodamos, vietoje „Gintarų“, dvi kny
gos: „Lietuvos pajūrio padavimai“, kurie užsisakiu
siems (Gintarus) išsiunčiami gruodį, ir ŽMONIŲ 
IŠMINTIS — Mažosios Lietuvos smulkioji tautosa
ka, paruošta Dr. J. Remeikos. Ši knyga išeis pa
vasariop (1955).

Tremties Bičiuliams
Tiesiog nepatogu prieš TREMTIES Bičiulius, kad 

šiais atkaklių pastangų metais tiek dėl „Tremties“, 
tiek dėl jos leidyklos tolimesnio patikrimo besi
grumiant, pagrečiui užgriuvus eilei nenumatytų ir 
netikėtų rūpesčių, stigo jėgų „Tremtį“ reguliariai 
išleisti. Iš kitos pusės dėtosios pastangos nebuvo 
veltui: — sudarytas kuklus, tačiau pastovus pagrin
das tolimesniam „Tremties“ leidimui, ją spaudai 
ruošiant ir spausdinant toms pačioms rankoms. 
Šitaip darbu apsikrovus yra lygu savanoriškam įsi- 
kalinimui. Tačiau „Tremties“ redaktoriui laikraštis 
gyvas, ką ir žmogus. Leisti jam užgesti - tas pat, ką 
negelbėti skęstančio.

„Tremtis“ eis ir toliau, tik, išbandžius jėgas ir 
apskaičiavus laiko paklausą knygų leidimui, admi
nistraciniams darbams, ir bojant, kad nesikartotų 
kliuviniai— pradedant ateinančiais metais „Tremtis“ 
bus leidžiama metų ketvirčiais, t. y. kas trys mė
nesiai. Turiny skaitytojas sutiks du pastoviu nauju
mu: a) tiesų žvilgsnį mūsų visuomeninio gyvenimo 
tikrovėn, b) žvilgsnį Lietuvos praeitin dabarties 
susimąstymui, kad tremtyje begyvendamas lietuvis 
neleistų usnimis užkeroti takui, vedančiam j Lietu-
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vą. Šiedu klausimu neišleistini iš dėmesio, ypač 
esant svečiose šalyse.

Pirmieji dešimt tremtiniško gyvenimo metų jau 
įspaudė raiškius randus tremtinio sieloje ir jo mąs
tysenoje. Juo toliau, tuo daugiau pamirštami tauti
nę gyvybę palaiką šaltiniai. Jau šiandien daug kur 
jaunimas noriau griebiasi svetimosios kalbos, vie
toje gimtosios.

Apie tai — kur link bus nueita šia linkme beei
nant — tenka ne tik susimąstyti. Būtinas pažvelgi
mas į priežastis, kurių nemaža suklesti savame dar
že.

Rečiau pasirodanti TREMTIS kiekviename nume
ryje pasisakys dėl tremties gyvenimam įsimetančių 
negerovių, ardančių mūsų negausią šeimą.

Lietuvos laisvinimo darbą apiima vis pikty- 
biškesnis grupinio išrokavimo vėžys. Konsolidaci
jos ir jėgų apjungimo šaukliai dažnais atvejais dėl 
grupinio užkietėjimo neįžvalgūs toliau savos pro
gramos. Šita taktika laisvinimo darbas nustumia
mas į šalį. TREMTIS, vadovaudamasi lietuviško 
reikalo samprata, netarnaudama kuriai grupinei už
mačiai, kels laisvinimo darbą trukdančias negeroves.

Pavergtosios Lietuvos gyvenimas bus pa
vaizduojamas ne pateikimu informacijų, kurių skai
tytojas galės būti sutikęs dažniau pasirodančioje 
spaudoje, bet svarstymais, pavergto lietuvio būtį 
sugretinus su nepriklausomybės meto gyvenimu, 
kad skaitytojas pamatytų, kokiuose nuo tikrovės 
nuotoliuose yra komunistinė propaganda.

*
Atsižvelgiant prieš akis stovinčios šiais metais : 

atliktinų darbų spūsties, šis TREMTIES numeris 
1954-siais yra paskutinis. Kiekvienas šių (1954) me
tų prenumeratorius, išlyginimui už neišėjusius nu
merius, gaus A. Baranausko poemą Anykščių 
Šilelis. 1955-siais sukanka 120 metų nuo šios po
emos autoriaus, vyskupo Antano Baranausko gimi-
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mo. Anykščių Šilelis A. Baranausko sukurtas ypa
tingomis aplinkybėmis. Vienam seminarijos lenkų 
kilmės profesoriui su panieka atsiliepus apie lietu
vių kalbą, kuria esą negalima pasiekti poetinio skam
bumo ir vaizdumo, klierikas Baranauskas sukūrė 
Anykščių Šilelio poemą, įrodydamas žeminamos 
mūsų kalbos grožį. Tais laikais svetimieji, kaimy
nai, niekino mūsų kalbą, tai darydami sąmoningai: 
kad lietuvis greičiau ištautėtų. Šiandien, tremtyje, 
jau randasi savųjų, kurie nemato reikalo jaunimui 
sudaryti sąlygų ir jį paskatinti išmokti lietuvių kal
bos. Esą fabrike ji nereikalinga. Akivaizdi tautinio 
dusimo paraiška, ateinanti ne iš šalies, bet kylanti 
iš savų negausių gretų.

Didesnio dėmesio gimtajai kalbai motyvais ryž
tamasi išleisti A. Baranausko Anykščių Šilelį. 
Leidinys bus atspausdintas liuksusiniame popieriu
je, patvariais viršeliais. JĮ, kaip jau minėta, gaus vi
si 1954 metų prenumeratoriai. Anykščių Šilelis iš 
spaudos išeis 1955 pirmąjį pusmetį.

Tremties prenumeravimosi sąlygos 
Sekančiais metais TREMTIES metinė prenume

rata:
Vokietijoje 4 DM.
Anglijoje 12 tarpt, pašto kuponų. 
Amerikoje 1,5 dolerio. 
Kanadoje 1,5 dolerio.

Kitose šalyse: Australijoj, Austrijoj, Argentinoj, 
Belgijoj, Bolivijoj, Brazilijoj, Italijoj, N. Zelandijoj, 
Norvegijoj, Švedijoj, Šveicarijoj, Venecueloj ir t.t.

* metinė prenumerata 12 tarptautinių pašto kuponų 
arba vienas doleris.

Pusmečiais prenumerata nepriimama, kreditan 
TREMTIS nebus siunčiama.

1955 metais kiekvienas TREMTIES numeris iš
eis 50-60 puslapių apimties. Pirmasis (105) nume
ris sekančiais metais išeis vasario vidurį. „
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TREMTIS tikisi, kad jos Bičiulių eilėse paliks 
tie tautiečiai, kurių pirmuoju rūpesčiu yra lietuvy
bės likiminiai klausimai.

Prenumerata 1955 priimama nuo šių metų 
gruodžio pradžios. Būtų leidyklai palengvinimas 
prenumeratos bent dalį gauti gruodžio-sausio mė
nesį, nes, kainoms vis kylant, norima iš anksto 
visiems metams apsirūpyti popierių.

Lengvata Tremties prenumeratoriams
Kiekvienas 1955 metų TREMTIES prenumera

torius, kuris norės, galės žymiai papigintai įsi
gyti „Tremties“ išleidžiamą Mažosios Lietuvos tau
tosakos (patarlės, priežodžiai, mįslės) apie 200 psk 
apimties knygą ŽMONIŲ IŠMINTIS, paruoštą Dr. J. 
Remeikos. Knyga iš spaudos išeis vėliausiai atei
nančių metų gegužės mėnesį. Kainuos Vokietijoje 
6 DM, kitose šalyse apie 2,5 dolerio. Tačiau už
sisakydami „Žmonių išmintis“ kartu su „Tremtimi“, 
prie prenumeratos už knygą jungia:

Vokietijos prenumeratoriai temoka už knygą 
tik 2 markes; taigi užsisaką „Žmonių išmintis“, 
kartu su prenumerata, vietoje 4 markių, siunčia 6 
markes.

Dolerinių kraštų (Amerikos, Kanados) Tremties 
prenumeratoriai, kurie užsisakys minėtą knygą, už 
ją temoka 1,5 dolerio; kartu su prenumerata siun
čia 3 dol.

Kitų šalių (Anglijos, Australijos, Šveicarijos ir tt) 
TREMTIES prenumeratoriai, užsisaką minėtą kny
gą, tesiunčia už ją 8 tarptautinius pašto kuponus, 
su* laikraščiu 20 kuponų.

Užsisakiusieji „Žmonių išmintis“ bus skelbiami 
knygoje.

Pastaba: kalbamos knygos neužsisako „Gin
tarų“ prenumeratoriai, nes jie ją ir šiaip gaus.

Iki pasimatymo sekančiais metais!
Simas Miglinas, 

Tremties redaktorius.
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ATSIŲSTOJI PAMINĖTI SPAUDA

J. Aistis, APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Rašytojo at
siminimai apie K. Binkį, J. Tumą, A. Miškinį, 
J. Savickį, L. Girą; susitikimai su kitais žmo
nėmis. Autorius pateikia gyvų apybraižų mūsų 
kultūrininkų. Knygą išleido Terros leidykla. 
Viršelis dail. R. Viesulo. 249 pusi. Kaina ne
pažymėta.

Baltijos Žuvėdra, GRANDINĖS, atsiminimų ro
manas. I-ji dalis — Gintaro krantuos. Išlei
do Argentinos Lietuvių Balsas, 160 pusi. Kai
na pusantro dol.

Kun. L. E. J. Voisekauskas, GIMS TAUTOS GE
NIJUS, dviejų dalių drama kompozitoriui Č. 
Sasnauskui pagerbti. Antroji laida. Išleista JAV. 
80 pusi. Kaina nepažymėta.

EUROPE, nine panel studies by experts from 
Central and Ėastern Europe. Laisvosios Eu
ropos centro New Yorke leidinys. Nors kny
goje minima Rytų ir Vidurio Europa, tačiau 
Baltijos valstybės aplenkiamos. Tekalbama apie 
vadinamąsias satelitines valstybes ir jų ūkį: Len
kiją, Rumuniją, Vengriją, Bulgariją, Čekoslo
vakiją. Tokia studijos sudarytojų pažiūra — ap
lenkti sovietų sąjungon inkorporuotas valsty
bes — tėra pasitarnavimas Maskai, tik ne eu
ropiniam susipratimui. Būdinga, kad Laisvo
sios Europos jungty yra lietuvių sekcija — Lie
tuvos Laisvės Komitetas, kai kur pasižymįs 
ypatingu inertiškumu. Būtų tikslinga LLK ju
dinti žemę ten, kur itin reikalinga: — kad Lai
svosios Europos anglų kalba leidiniuose rastų 
daugiau, negu iki šiol, vietos Lietuva ir kaimynės.
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VENTOS LEIDINIU KATALOGAS

1. P. Skardžius, Lietuvių kalbos vadovas, 20 DM.
2. A. Maceina, Didysis Inkvizitorius, 221 p., 4 DM.
3. A. Maceina, Jobo drama, 240 psl., kaina 5 DM.
4. P. Gaidamavičius,Išblokštasis žmogus, 6DM.
5. A. Va i č i u 1 a i t i s, Valentina, 144 p., kaina 4,5 DM.
6. A. Baronas, Žvaigždės ir vėjai, 240psL,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. Naujokaitis,Lietuvių literatūra,316 p., 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. Grigaity t ė, 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. Tyruolis, 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 31,5DM.
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 R i m ei kis,
(13b) Schongau,
Postfach41, Germany.•»
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SKAITYSITE.

Spaudos nuomonės. Pasisakymai išlikimo klausi
mais, ir kt.

(13b) Memmingen,
Postfach 2, 

Germany.

Pliusai ir minusai Vokietijos lietuvių gyvenime.

II

Susimąstymui: — Sibiras ar vedybos?

III

Dirvonaujančios žemės Lietuvoje.

IV

Šio TREMTIES numerio 25 puslapyje: prenume
ratos sąlygos, naujos knygos. TREMTIS išeis 
rečiau, tačiau kas numeris ji pateiks lietuvio lietu
viu išlikimą gvildančios medžiagos. TREMTIS 
užsakoma šiuo adresu:

TREMTIS,
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