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NR. 105 SAUSIS-KOVAS 1955

Ketveriopos mirtys

Simas Miglinas

Ketveriopos mirties akystatoje yra lietuvių tauta, 
slegiama sovietinės priespaudos.

Dalis jos gyventojų kankinių mirtimi miršta pri
verčiamojo darbo stovyklose Sibiro taigose.

Kiti nukankinami kalėjimuose pavergtoje tėvynė
je vien už tai, kad neišsižada lietuvybės ir tikėji
mo Lietuvos prisikėlimu.

Dalis lietuvių buvusiojo karo eigoje buvo nu
blokšti už tėvynės ribų. Jie pasitraukė savo apsi
sprendimu laisvam pasauliui liudyti bolševizmo at
neštą nelaimę Lietuvai. Jie benamio dalies ėmėsi 
prisiekę savai žemei, jog jos niekad neužmirš ir 
tol savo benamiškumu laisviesiems bylos tėvynės 
gėlą, kol Lietuva bus laisva.
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KETVERIOPOS MIRTYS

Esam penkioliktųjų benamiškumo metų slenks
tyje. Nū dažnai girdimi priešingi žodžiai anai prie
saikai, kuri buvo duota atsisveikinant gimtąją pa
stogę.

Diena po dienos vis balsiau kalbama apie trem
tyje augančio jaunimo nutautimo pavojus. Jau pa
sitaiko tėvų, priesaikomis įsipareigojusių Lietuvai, 
kurie sunkiai susikalba su savo vaikais, noriau 
kalbančiais svetima kalba, negu gimtąja.

Dešimtys tūkstančių mūsų žmonių atsidūrė lais
vajame pasaulyje. Kiek jų grįš laisvės valandai iš
mušus į Lietuvą, jei jau šandien kalbama apie nu
tautimo pavojus?

Kas paliks laisvajame pasaulyje Lietuvos paver
gimo liudininkais, jei tasai pavergimas užtruks il
gesnį laiką, o jau šiandien grasąs nutautimo pa
vojus į negausias mūsų gretas ir toliau brausis?

Tremtinio palikimas

Indai turi būdingą palikimo aptąrimą, kuris įsi
dėmėtinas. Jie sako: — jei tu neturi vaikų, tada 
parašyk knygą, kuri bylotų, jog esi gyvenęs; o jei 
negali knygos parašyti, tuo atvęju pasodink medį, 
kuris bus gyvu liudininku, jog esi gyvenęs.

Kokį palikimą būsimoms lietuvių tautos kartoms 
galės perduoti svetur pasitraukęs liudyti Lietuvos 
pavergimą, tačiau benamiškume savuosius įžadus 
iškeitęs į ramų buvimą ir sotesnio kąsnio pąskai- 
ton savo vaikus praradęs Lietuvai?

Kas tuo atveju galės perimti ir tęsti lietuvio 
misiją?

Nr, 105 TREMTI? 2
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Nutolę nuo lietuvybės taip pat miršta savo tau
tai. Tik šita mirtis skirtinga lietuvių kankinių mir
čiai. Sibiro taigose ir pavergtoje tėvynėje okupan
to nukankintieji būsimoms lietuvių tautos kartų kar
toms paliks taurios aukos dėl tautinių idealų pa
vyzdžiu. Gi didžiojo sunkmečio metais atitrūkę nuo 
tautinio kamieno ne tik nepaliks būsimoms kar
toms jokio palikimo, bet tuo pačiu atsiriboja nuo 
prigimtinių priedermių ir teisių.

Tautinė mirtis

Kurios priežastys svetur pasitraukusį paveikia 
skirtingam nusiteikimui įžadams, duotiems atsiplė- 
šiant nuo gimtosios žemės?

Pasiteisinimo bei pateisinimo motyvų suranda
ma visa eilė. Pakaltinama aplinka, jos įtakos. Jau
nimą suvirinančios svetimos mokyklos. Eilę metų 
neišsipildą lūkesčiai palaužią tikėjimą...

Kas nori teisintis, tam niekuomet nepristinga žo
džių.

Tačiau kai kalbama apie svetimakalbes mokyk
las lankančio jaunimo nutautimo pavojus, bandant 
tik mokyklai sumesti kaltę, pagrečiui kyla klausi
mas, kodėl tėvai, matydami svetimakalbėje mokyk
loje glūdinčius nutautimo pavojus, nesistengia šitų 
pavojų pašalinti tautinio auklėjimo pastangomis 
namuose?

Čia taip pat pasitelkiami pasiteisinimai. Darbas 
tiek išsemiąs, kad Stingą jėgų. Kiti pareiną iš dar
bo, kada vaikai mokykloje. Kiti aiškinasi: — nega
lima vaiką perkrauti darbu. Kai bus reikalas, lietu-
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KETVERIOPOS MIRTYS

vių kalbos greit pramoks... Kad kalbos praradimą 
seka tautinių savybių praradimas — apie tai nekal
bama.

Mišrios vedybos

Mišrios vedybos taip pat, didžiuma atvejų, yra 
viena iš paruoščių tautinei mirčiai. Svetimose ša
lyse jos neretos. Ir žymios jų dalies finalas reiš
kia lietuviškų gretų retėjimą, o tuo pačiu ir tautinę 
mirtį.

Bet ne vien čia glūdi negausių gretų retėjimas.

Kaltininko beieškant

Vietoje aplinkoje ieškojus ir žvalgiusis kaltinin
ko, kaipo pateisinamosios priemonės, bene tiks
lingiau būtų pažvelgti į save.

Pasidavimas svetimoms įtakoms atestuoja stoką 
tautinio atsparumo.

Nesutarimai

Kad sumažinus svetur gyvenančių žmonių pra
radimą savo tautai, vienu iš teigiamų poveikių bū
tų tautinei bendruomenei sveikų pagrindų suradi
mas. Bendruomeninis darbas svetur turėtų turėti 
tautinio apaštalavimo išraišką.

Bendruomeninio darbo pagridiniu uždaviniu priva
lėtų būti jungiančios atmosferos suradimas, šalinant 
nesutarimus, kurie yra sugyvenimą ardąs neigi
nys.
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JUBILIEJINIŲ METŲ SAVOSIOS SPAUDOS

BALANSAS

1954-ji metai praėjo lietuviškosios spaudos ženk
le. Buvo minima prieš penkiasdešimt metų dide
lių aukų pasėkoje atkovota savosios spaudos lais
vė.

Ar gausiais minėjimais laisvajame pasaulyje at
žymėti metai sužadino didesnį dėmesį savajai spau
dai, savai knygai, kuri yra viena iš pagrindinių 
lietuvybės išlikimo ramsčių?

Į tai atsako eilė lietuviškosios knygos leidėjų ir 
dabarties knygnešių — lietuviškosios knygos pla
tintojų. TREMTIS kreipėsi į eilę laisvajame pasau
lyje esančių lietuviškų knygų leidėjų ir platintojų, 
atsiklausdama, ar jubiliejiniais metais sava spauda 
domėjimasis buvo padidėjęs?

Gautieji atsakymai pateikiami skaitytojui.

Netobulas knygų platinimo tinklas
„Bendrijos leidykla iki šiol nepajuto, kad jubi

liejiniai spaudos metai būtų turėję kokios nors 
įtakos į knygos paklausą. Sakau iki šiol, nes at
siskaitoma po šešių ar net daugiau mėnesių kny
gą pardavus. Kokios galėtų būti priežastys? Ne-

5 TREMTIS Nr. 105

7



SPAUDOS BALANSAS

manyčiau, kad mūsų tautiečiai mažai domėtųsi lie
tuviška knyga. Kiekvienos išleidžiamos knygos iš
perkama nuo 600 iki 1 000 egzempliorių, o išim
tinais atvejais ir daugiau. Ar galima būtų pasiek
ti, kad būtų knygos daugiau perkama? Tur būt 
sunkiai. Mano nuomone, knygų rinka yra priso
tinta. Ir tikrai, jei palyginsime, kiek knygų buvo 
išperkama Lietuvoje, greičiausiai turėsime pripa
žinti, kad mūsų tautiečiai tremtyje proporcingai 
perka žymiai daugiau knygų. Bet nereikia grįžti į 
Lietuvos laikus. Pavyzdžiui, ir Vokietijoje rimtes
ni veikalai ar poezija dažnai išleidžiama 3000-4000 
egzempliorių tiražu. O vokiečių kalba knygos skai
tomos juk Šveicarijoje, Austrijoje ir šiaip kituose 
kraštuose,

Teisybė, mūsų leidyklos galėtų nusiskųsti, kad 
platintojų tinklas nėra tobulas ir kad ne visais 
platintojais galima pasitikėti. Bet taip yra todėl, kad 
lietuviška knyga prekybiniu požiūriu yra mažas 
objektas ir joks platintojas negali vien lietuviškų 
knygų prekyba verstis ir pašvęsti' tam reikalui vi
są savo laiką bei dėmesį. Juk knygynų, kur par
davinėjamos lietuviškos knygos, laisvajame pasau
lyje turime vos porą, ir tiems jos yra antraeilis ob
jektas. Šiaip daugumai platintojų materialinis inte
resas iš knygų platinimo yra labai mažas arba vi
sai jokio nėra. Tas turi įtakos į jų laikyseną ir 
leidyklų atžvilgiu, nes jei jie turėtų iš knygų pla
tinimo didesnės naudos, tada stengtųsi tvarkingai 
su leidyklomis atsiskaityti, kad kitu atveju jiems ne
būtų visai nutrauktas knygų tiekimas. Kokiais epi
tetais mes lietuviškų knygų platinimą negražinsime,
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SPAUDOS BALANSAS

realiai žiūrint tai yra vis tiek prekyba ir, jei mes 
norime kelti platintojų darbo našumą, nedelsiant 
turime rasti būdų pakelti jų materialinį susidomė
jimą. Bet, kaip minėjau, vien knygomis tai pada
ryti galimybės yra labai ribotos. Todėl reikėtų pa
galvoti, ar negalima būtų bendrą prekybos objek
tą padidinti, per tuos pačius platintojus organi
zuojant tautodailės dirbinių, plokštelių ir panašių 
dalykų pardavimą, tuo pačiu, žinoma, ir jų tieki
mą. Pr. Zunde,

„Bendrijos“ vardu.

Jubiliejiniais metais knyga 
mažiau domėtasi

Kaip atrodė knygos platinimas jubiliejiniais spau
dos atgavimo metais? Dvigubai prasčiau (ir tai 
aritmetiškai), negu 1952 metais, ir žymiai blo- 
piau, negu 1953 metais. Pagerėjimo žymių nema
tyti. Su reta knyga leidėjui įmanoma išsiversti, to
dėl atsargumas pasidarė būtenybe. Man atrodo, 
kad lietuviškųjų leidyklų amžius dviejų metų ne
prašoks. V. Civinskas,

Knygų leidykla Terra.

„Išleistos knygos pardavėme du šimtu 
egzempliorių“

'„Tremties“ redaktoriui Miglinui,
Jubiliejiniai, 1954-ji, spaudos metai bent mūsų 

šviesuomenėje pasižymėjo kiek didesniu lietuviš
kojo spausdinto žodžio pareikalavimu. Tik retai
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SPAUDOS BALANSAS

kuri šeima steigia savo biblioteką, ir tai daugiau 
kalba apie lietuviškų spausdinių rinkimą. „Argen
tinos Lietuvių Balso“ prenumeratorių skaičius 1954 
metais kiek padidėjo. Išleidome 1-jį tomą Baltijos 
Žuvėdros atsiminimų romano GRANDINĖS. Ąt- 
spausdinom 1000 egzempliorių. Porą šimtų parda
vėme, kitus išdalinsime. Taigi išsiplatins...

Nepriklausomos spaudos leidėjo malonumas 
Tamstai yra žinomas. Bet kas kartą pripranta prie 
spaustuvės dažų, tam jau nėra kelio atgal.

Pagyrų visi nori, tačiau retas mūsų šviesuome
nės spaudos darbą reikiamai paremia.

Pranas Ožinskas, 
„Argentinos Lietuvių Balso“ leidėjas.

Sukaktis nepadarė įtakos knygų 
paklausai

Mūsų spaudos sukaktis nepadarė jokios įtakos 
knygos pirkimui. Gal tik tiek, kad leidėjams davė 
progos knygas daugiau reklamuoti, daugiau apie 
tai rašyti. Bet tas pats būtų buvę pasiekta, jei gy
vesnė reklama būtų buvusi ir ne jubiliejaus proga.

Apskritai, knygų pirkimas pamažu, bet nuosek
liai ir nuolatos mažėja.

J. Glušauskas, 
„Australijos Lietuvio“ redaktorius.

Tūkstančiai Amerikos lietuvių lietuviškai 
nemoka skaityti, tačiau domisi lietuvišku 

gyvenimu

„Lietuvių Dienos“ teplatina tik savo leidinius. 
1954 metais tebuvo išleistas „Amerikos lietuvių

Nr. 105 TREMTIS 8

10



SPAUDOS BALANSAS

vardynas“ ir „Kryžiai“ anglų kalba. Abu leidiniai 
plaukia į pasaulį neblogai. Sunku būtų pasakyti, 
ar knygos paklausa 1954 metais padidėjusi, lygi
nant su 1953 metais.

„Lietuvių Dienos“ prenumeratorių skaičiumi nuo
lat auga ir turi dideles galimybes. Tūkstančiai 
Amerikos lietuvių, čia gimusių, lietuviškai nebe
moka skaityti ir nebesupranta. Bet jie lietuvišku 
gyvenimu domisi. „Lietuvių Dienos“ jiems su
prantamos, nes turi anglišką skyrių ir parašai po 
visomis nuotraukomis spausdinami lietuvių ir ang
lų kalba. Tai vienintelis kelias pasiekti juos, su
pažindinti juos su lietuvišku gyvenimu ir lietuviš
kais, reikalais, laimėti juos ir Lietuvos reikalui. 
„Lietuvių Dienos“ gal tik vienas lietuviškų žurna
lų, turįs dideles galimybes.

„Lietuvių Dienų“ redakcija.

Spaudos platintojų pasisakymai
Visokie centrų nesutarimai smarkiai at

siliepia j lietuvišką darbą
„Klausiate apie praėjusių metų knygos balansą. 

Jis, bent pas mane (o tvirtai tikiu, kad ir kitur 
tas pats), žymiai prastesnis. Tiesa, gal bendra kny
gų apyvarta kiek didesnė, tan skaičiun įskaitant 
„Lietuvių Enciklopediją“ ir plokšteles. Manau, kad 
knygų paklausa žymiai sumažėjo, nes 1954 metais 
buvo ypač didelis pasirinkimas, kas neišėjo į ge
rą naujiesiems leidiniams.

Mano manymu reikėtų tarp leidyklų sudaryti ko
kį nors apsijungimą, sutariant knygų leidimą, ir 
ypač parenkant geresnes knygas leisti.
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Daug knygai padeda lietuviškų laikraščių teigia
mas apie jas atsiliepimas. Bet, deja, juo toliau, 
tuo didesnis pastebimas skaidymasis. Nematomi 
ir kultūriniai pasireiškimai. Dažnai redaktorius, ga
vęs j rankas naują knygą, pirmiausia bando įspė
ti, ar saviškio parašyta.

Nesutarimai atsiliepia ir mažiausiose parapijose, ' 
o tatai bendram lietuviškam darbui labai kenkia
ma.

Jei ir toliau šia linkme bus einama, netrukus 
paliksime palaidi kaip žydo bitės...

Antanas Sabaliauskas, 
..lietuviškos spaudos platintojas Rochestery, N.Y.

Knygų pirkimas labai sumažėjo
Pabrėžiu, kad knygų pirkimas labai ir labai su

mažėjo. Mūsiškiai pamatė dolerio galią ir į ją įti
kėjo. Mūsų kolonijoje yra keli, tikiu, dar nepas- 
kutinieji mohikanai, kurie laikas nuo laiko nuper
ka lietuvišką knygą. Tačiau nebėra leidinio, kurio 
išparduočiau daugiau 3-4 egzempliorius.

Andrius Vaitkus, 
spaudos platintojas East St. Louis. A

„Jei neįvyks stebuklas, leidyklos 
turės persitvarkyti,,

Knygų pareikalavimas Kanadoje tolydžio vis ma
žėja ir mažėja. Po kelių metų, jei neįvyks stebuk
las, visos lietuviškų knygų leidyklos bus privers
tos savo veikimo planus iš pagrindų pertvarkyti. 
Man atrodo, kad Kanada šiuo požiūriu nėra kokia 
išimtis. Amerika taip pat.
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Kanados ir Amerikos lietuviai pagal savo eko
nominį pajėgumą galėtų žymiai daugiau prisidėti 
prie savosios spaudos išlaikymo. Patirtis parodė, 
kad ekonominis faktorius nėra pagrindinis knygų 
plitimui. Tenka pažymėti, jog kyląs ekonominis 
gerbūvis mūsų tautiečių ne tik nesužadino dau
giau įsigyti knygų, bet, priešingai, atsiradus pini
gams, atsirado tiek daug pirkimų, kad knygoms 
pinigų taip ir nelieka. Yra išimčių, bet jos retos. 
Iš spaudos platinimo patirties žinau daug atsitiki
mų, jog kai kurie asmenys pirkdavosi nemažai kny
gų tol, kol neturėjo namų, automobilio, televizijos, 
įsigiję tuos dalykus, nustojo knygas pirkti. Pasi
teisinimas paprastas: nėra pinigų, skolų prisida- 
rėm, o, be to, kada tas knygas skaitysi — nėra 
laiko.

Tačiau tai tėra tik paprasčiausia atsikalbėjimo 
forma. Nuo knygos nusigręžimo šaknų tenka ieš
koti giliau. Laikas ir aplinkybės augštesnio gyve
nimo lygio kraštuose žymiai greičiau ir tobuliau 
atlieka nutautimo procesą. Vos 5-6 metams pra
slinkus nemaža mūsų jaunimo jau prisiderino prie 
vietinio gyvenimo būdo, papročių ir laiko pralei
dimo. Senimas ir didesnė dalis vidurinio amžaus 
liekasi pats didžiausias ramstis visame mūsų trem
ties gyvenime. Šie ir palaiko knygą, nes jie, nors 
kiek ir apsilpo pirkime, geresnį leidinį, kas kart 
darydami vis didesnį pasirinkimą, vis dėlto dar 
įsigyja.

Dėl knygos paklausos jubiliejiniais metais sta
tistinių’ duomenų neturiu. Pas mane knygų pa
klausa buvo žymiai mažesnė, bet iš to daryti bend-
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ras išvadas nebūtų tikslu. Paklausos mažėjimas, 
aišku, nieko bendra neturėjo su jubiliejiniais me
tais. Mažėjimas vyksta kiekvieneriais metais. Ta
tai kaip tik rodo, kad knygai paskleisti reikia ieš
koti ko nors naujo.

Augustinas Kuolas, 
Spaudos platintojas Toronte.

Nesidomėjimo paslaptys

Spaudos jubiliejiniais metais lietuviškoji knyga 
ne tik kad nesusilaukė didesnio dėmesio, bet jos 
pirkimas kiek sumažėjo. Priežasčių labai daug: 
pradėtas daugiau vertinti doleris, daro įtakos ir 
uždarbių mažėjimas. Dėl to randasi nuogąstaujan
čių, kurie stengiasi galimai mažiau daryti „nerei
kalingų“ išlaidų. Amerikonizmas daro savo. Jis 
dildo sentimentus lietuviškiems kultūriniams reika
lams.

Štai gyvas pavyzdys. Kaimynystėje gyvena jau
na lietuvių pabėgėlių pora. Vyras 1939 metais bai
gė Rokiškio gimnaziją. Prieš 3-4 metus ši šeima 
prenumeravo kelis lietuviškus laikraščius. Įsigyda
vo ir lietuvišką knygą. Šiandien šitoje šeimoje vi
sai kitoks vaizdas. Tėvai su 8 metų sūnum sun
kiai susikalba. Sūnus sunkiai kalba lietuviškai, o 
tėvams sunku angliškai kalbėti. Šiandien ši šeima 
prenumeruoja tik vieną lietuvišką laikraštį ir per 
pastaruosius dvejis metus, kiek žinau, neįsigyjo nė 
vienos lietuviškos knygos. Jaunoji motina nedirba 
ir, atrodo, laiko knygai neturėtų stigti. Tačiau yra 
priešingai, nes didelė dienos dalis praleidžiama
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bežvelgiant į televizijos aparatą. Kai pareina iš 
mokyklos sūnus — jis taip pat prisideda prie te
levizijos. Tėvui grįžus iš darbo pradedama ruošti 
pietūs. Juos pavalgius televizijos programą jau ste
bi visa šeima.

Staigaus suamerikonėjimo pavyzdžių būtų gali
ma daug paminėti. Vis daugiau atsiranda lietuviš
kąsias pavardes suamęrikoninančių.

Tačiau klaidinga būtų manyti, jog neatlaidus te
levizijos programos stebėtojas ar lietuvis, atsisa
kęs lietuviškos pavardės, atsisakytų lietuviškos kny
gos, jei jiems ją kas padovanotų. Jie mielai pri
imtų ir rastų laiko perskaityti. Tik jie negali su
rasti dolerio jai įsigyti...

Yra kaltės ir iš kai kurių leidėjų pusės. Ypač 
Amerikoje įėjo į madą ofsetu perspausdinti anks
čiau išleistus veikalus. Išleidimas pigus. Leidėjas 
pardavęs 300-400 egzempliorių knygos, jau paden
gia išleidimo išlaidas. O skaitytojas, ypač vyres
niosios kartos lietuvis, laukia naujos knygos. Jau 
skaityta jį mažiau domina.

Lauktina didesnės atrankos ir naujus veikalus 
leidžiant. Geriau išleisti mažiau knygų, tačiau ver
tingų. Mažaverčių leidimas nesudomins nuo savo
sios knygos besitolinančio lietuvio.

Ne tik lietuviškąją knyga domėjimasis pamečiui 
mažėja. Tą patį galima pasakyti ir apie lietuvišką
sias gaidas. Gaidų paklausa dar daugiau sumažė
jusi, negu knygos. O juk Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse veikia visa eilė chorų, ansamblių. Ne
maža chorų veikia ir kitose šalyse, kur tik yra su
sitelkusios lietuvių kolonijos. Tačiau chorai bei an-
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sambliai gaidų mažai įsigyja. O jei Įsigyja, tai po 
viena, kitą egzempliorių. Paskiau rotatoriumi ar nu- 
sirašinėdami choristai pasidaugina, nes, esą, nėra 
pinigų gaidoms įsigyti. Gi kai ruošiamos arbatė
lės — joms pinigų nestinga.

Kita mažos gaidų paklausos priežastis — tai žy
mios dalies chorų dirigentų polinkis repertuarą per
krauti savomis kompozicijomis. Štai akivaizdus pa
vyzdys. 1953 metais birželio 21 dieną Vašingto
ne buvo suruoštas Mindaugo krikšto minėjimas. 
Koncertavo Čiurlionio Ansamblis. Koncerto progra
moje buvo 6 mūsų kompozitorių dainos ir 10 dai
nų, komponuotų Mikulskio. Šitokia koncerto pro
grama daro savotišką įspūdį, ypač kitataučiui, atsi
lankiusiam į kocertą. Jam sukeliamos mintys, jog 
lietuviai greičiausiai mažai turi kompozitorių, jei vy
rauja vieno komponuotos dainos.

Vienašališkas programos sudarymas pačius kon
certus daro neįvairius, nekalbant apie nepakanka
mą dėmesį leidžiamoms gaidoms.

Išvada būtų tokia: — norint svetimoje aplinkoje 
skęstantį lietuvį sudominti lietuviškąją knyga, rei
kia leisti pačius geruosius veikalus. Ypač jaunimas 
reikalingas geros ir patrauklios knygos. Chorų ir 
ansamblių vadovams tektų daugiau dėmesio kreip
ti į programų įvairumą.

Balys Jacikevičius, 
Gaidų leidykla „Pašvaistė“.

•»
Pateiktieji pasisakymai verčia susimąstyti. Savo

sios knygos paklausos mažėjimas yra akivaizdus 
liudijimas, jog sparčiai vyksta nusigręžimas nuo
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svarbiausios lietuvybės išlikimo atramos. Lietuviš
koji knyga metai po metų vis daugiau užmirštama, 
lygiai kaip užmirštami ir tie didieji įžadai, duoti 
atsiplėšiant nuo gimtosios žemės. Pirmaeile būte- 
nybe tampa materinės vertybės. Tačiau jos neat
stoja tautinio išlikimo atramos.

Praraja tarp žodžių ir darbų

Apie mažėjantį lietuviškajai knygai dėmesį kal
ba tiek jos leidėjas tremtyje, tiek tremties meto 
knygnešys — spaudos platintojas.

Praėjo jubiliejiniai spaudos metai. Jie buvo pa
lydėti gausiais susirinkimais, kuriuose pagerbtas 
lietuvis, keturiasdešimt metų nepaklusęs caristinės 
Rusijos pastangai užslopinti lietuviškąją spaudą, 
jai primetant rusiškąją raidę, o per ją siekiant pa
laužti lietuvio tautinį atsparumą.

Ano meto lietuvis, nebodamas pavojų, sunkią ir 
nelygią kovą laimėjo. Lietuviškąją spaudą paver
gėjui persekiojant Lietuvoje, lietuviškoji knyga bu
vo spausdinama svetur ir per durklų užtvaras knyg
nešių nešama ir platinama pavergtam lietuviui. 
Nežiūrint grėsusių pavojų, lietuviškosios knygos 
metai po metų buvo vis daugiau ir daugiau pa
skleidžiama.

Šiandien laisvajame pasaulyj lietuviškosios spau
dos nepersekioja ir nedraudžia. Tačiau ja domė
jimasis mažėja. Kokiuose nuotoliuose esama nuo 
knygnešių gadynės!

Praėjusiais metais vykusiuose savosios spaudos 
minėjimuose nestigo kalbų, apibudinusių raštijos
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vaidmenį tautos gyvenime, o ypač tautiniam gy
vastingumui palaikyti.

Minėjimuose nestigo atsilankiusiųjų. Spaudos pra
nešimuose buvo ‘bylojama kai kuriose vietovėse j 
juos atsilankius po kelis šimtus dar tebemąstančių 
lietuviškai. Tačiau tie gausūs, ir dažnais atvejais 
sentimentalūs minėjimai nesužadino didesnio dė
mesio savajai raštijai.

Ir tatai rodo, kakios gilios prarajos esama tarp 
žodžių ir darbų! Kaip ir apie tautinę vienybę kal
bant, bet darbais jos negrindžiant.

Šviesi pošvaistė tamsoje

Tačiau jubiliejiniais spaudos metais sutvaskėjo 
šviesus pragiedrulys. Vienintelis, dėl to dar skaid
resnis.

Kai minėjimams pasibaigus nemaža dalyvių da
lis, giliai susimąstę apie lietuviškosios spaudos ke
lią, skirstėsi nė vienos knygos neįgiję, tada vienas 
lietuvis, gyvenąs Kanadoje, Hamiltone, prisikrauda
vo kuprinę ar lagaminą lietuviškų knygų. Su jomis 
Stasys Bakšys jubiliejiniais spaudos metais vyk
dė Hamiltono apygardoje Tautos Fondui lėšų tel
kimą. Lėšų telkimo būdas naujas, tačiau lietuviš
kuoju požiūriu didžiai reikšmingas: — apaštalauti 
knygą paskleidžiaut, su ja aplankyti lietuvį, sau ne
siekiant naudos. Priklausąs už įsiūlytą knygą pro
centas įnešamas Tautos Fondui.

Tai retas kelias lietuviškajai knygai palaikyti, o 
tuo pačiu reali priemonė silpnėjančiai lietuvybės 
atramai stiprinti.
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PLIUSAI IR MINUSAI

STASYS M1NGA1LA

Įžangos vietoje

Mūsų senoliai teigdavo, jog genys margas, ta
čiau žmogaus gyvenimas dar margesnis. Žvelgiant 
j mūsų benamių, gyvenančių Vokietijoje, buitį, tek
tų sakyti, jog jų čionykštis buvimas kur kas mar
gesnis užu genio margumą.

Ir iš tiesų čia sutiksi įvairiopiausio nusiteikimo 
ir įvairiopais pergyvenimais saviškių, prigludu
sių ar tai stovyklose, pavieniui įsikūrusių, ar ap
gyvendintų benamiams pastatytuose blokuose.

Sutiksi benamių, iki šios dienos nepajėgiančių 
atitraukti žvilgsnio nuo kelio tėvynėn. Rasi nema
ža ir tokių, kurie daug ką užmiršo, įsigydami nau
ją bruožą — visa matuoti ir vertinti gavimo mas
tu.

Nestigs norinčių dirbti, bet darbo nagaunančių. 
Tačiau taip pat pasitaikys aimanuojančių, jog jie 
esą persekiojami darbo pasiūlomis...

Tik retais išimtinais atvejais benamis sutinka
mas susitaikęs su savo likimu.

Didžiumoj jie neramūs ir nepasitikį rytojum. Tai 
įspaudas dešimtmetį juos supančio netikrumo.
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Benamiškumas visiems padarąs įspaudus. Tik 
tie įspaudai nevienodo raiškumo.

Žmogus prie traukinio

Eilę metų gyvenu toje pačioje Vokietijos kertė
je. Kai tenka eiti pro traukinio bėgius — žvilgsnis 
užkliūva už vienišo žmogaus, akis įsmeigusio į atei
nantį, išeinantį ar pasiruošusį išeiti traukinį. Dau
gybė praeivių pro jį praeina, bet jis nepastebi, nes 
jo akys jsigėrusios į traukinį.

Giliai susimąsčiusiu žvilgsniu jis žvelgia į trau
kinį, nejausdamas aplinkos.

Jei kas šį vienišą žmogų užkalbintų, krūptelėjęs 
jis atsibustų iš susitelkimo gelmių. Vėliau išsaky
tų savo sielgraužą, jog prieš dešimtį metų su vir
šum traukiniu išvyko iš Lietuvos.

Paskiau jo žvilgsnis vėl įsigers į traukinį, lyg 
bandydamas įspėti slėga tapusį klausimą: — kuris 
ir kada šių traukinių grąžins gimtinėn.

Prarastos dienos ir daina

Miestelio pakraštyje, prie kapinių, sutelkta gru
pė naujų pastatų. Juose įkurdinti pabaltiečiai: lie
tuviai, latviai ir estai. Įkurdinimas įvyko prieš ke
lerius metus. Šiandien šioje pabaltiečiams skirtoje 
gyvenvietėje jau sutiksi vokiečių kilmės asmenų. 
Mišrios vedybos daro savo įspaudus... Iš lengvo 
mišrėjama...

Pasitaiko čia dienų, kai pro pastatų- langus nu
aidi dainos aidas. Tik gerai įsiklausius aiškėja
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dainininkų būsena. Darosi suprantamas neįprastu 
metu dainuojančiųjų gaidon įterpiamas sielvartas 
ir siekimas užsimiršimo. Tai išsakymas praradimų, 
nusivylimų, atestuojant stoką ryžto dar ir dar kar
tą siekti.

Šitie nevilties metai palaužė daug sielų.

Marga buitis

Būtis stovyklose įkurdintųjų didžiai nevienoda, 
nors visi nedirbantieji tolygią pašalpą gauna. Vi
siems tolygiai ateina BALFo siuntos, kurios yra 
žymi ir reikšminga parama. BALFas, be siuntų 
maistu, nuolat atsiunčia didelius kiekius drabužių, 
kurių ypač gausus pasirinkimas moteriškajai gi
minei. Deja, daug kas gautųjų drabužių nedėvi. 
Noriau įsigyjami madingi. Tai nėra nedorybė steng
tis eiti su gyvenimo ritmu, bent jau apsirengimo 
požiūriu, šituo būdu bandant pridengti kitus atsili
kimus... Tačiau tatai parodo, jog su mada žings
niuotojo būklė tikrai nėra tokių tamsių spalvų, ko
kiomis kartais bandoma čionykštį buvimą vaizduoti.

Klaidinga būtų teigti, kad visi panašiai elgiasi. 
Toli gražu ne! Daug Vokietijoje esančiųjų mūsų 
tautiečių gautąją paramą sunaudoja savo būklės 
pagerinimui. Gaunamoji bedarbio pašalpa tikrai ne
pakankama. Iš niekur daugiau pastovesnės para
mos negaunantiems, BALFo siuntos tampa žymiu 
jų būklės palengvinimu.

Tačiau kuone kiekvienoje lietuvių gyvenamoje 
apylinkėje yra tam tikra dalis tautiečių, visai ne
blogai susitvarkiusių. Jie ir nebando imtis kokio
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nors darbo, nes yra įsigiję naują specialybę - telk
tis aukotojus. Šie balsiausiai kalba apie paramos 
reikalingumą.

Nepasitenkinimo šaknys

BALFo siuntų atėjimas, o ypač jų išdalijimas, 
dažniausiai stovykliniame gyvenime palieka kartė
lio.

Nebus suklysta pasakius, jog žymioje dalyje vie
tovių gali vykdyti gautųjų siuntų paskirstymą rū- 
pestingiausieji ir sąžiningiausieji, tačiau be prie
kaištais apmėtymo nebus apseita. Vis randasi ma
nančių, jog jie liko nuskriausti.

Buvusių tarptautinių organizacijų globa nepaliko 
be pėdsakų. Galiausiai gavimas tapo lyg ir įpro
čiu, net privalomu. Dažnas pradėjo visa vertinti ga
vimo mastu. Ir tautinė pareiga kitų siejama su lū
kesčiu už jos atlikimą ką nors gauti.

Tegul tai paliudija tikrovė.

Vargo Mokyklų realybė

Klaidus buvo pasirinktas kelias pradėjus orga
nizuoti Vargo Mokyklas. Dėl jų reikalingumo ir bū
tinumo netenka abejoti. Jos paliks pačiu svarbiuo
ju ramsčiu svetimas mokyklas belankančiam jau
nimui nenutolti nuo tautinio kamieno.

Vargo Mokyklų organizavimas buvo būtinas. Ta
čiau kelias pasirinktas vedąs į slidumos. Buvo skel
biama, jog Vargo Mokyklas lanką gaus nemoka
mus priešpiečius. Vėliau atėjo nauji pažadai: - kiek-
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vienas Vargo Mokyklos mokinys gaus paramos 
pinigais.

Benamiui, jau įpratusiam gauti, iš tiesų tokie 
pažadai buvo įdomūs. Nemaža savo vaikus varu 
varė į Vargo Mokyklą, nes tikėjosi gauti. Šitos 
pasiūlos, iš tolo žiūrint gana patrauklios, sudarė 
pagrindą lietuviui tėvui nusitolinti nuo tautinės 
pareigos ir net savo vaikų auklėjimą lietuviškoje 
dvasioje matuoti gavimo mastu.

BALFo teiktoji ir teikiamoji besimokančiam mū
sų jaunimui parama yra didžiai reikalinga ir būti
na. Tačiau kai Vargo Mokyklas lankysiantiems 
pažadas atėjo paankstintai, jas tepradėjus organi
zuoti, tasai paankstinimas sudarė sąlygas daliai tė
vų daryti su teikiamos pašalpos paskirtimi netu
rinčias ryšio išvadas, į šalį nustumiant patį pa
grindinį klausimą, kad kiekvieno lietuvio pareiga 
vaikus auklėti lietuviškoje dvasioje, šito auklėjimo 
nesiejant su jokiomis aukomis ar gavimais.

Kad į Vargo Mokyklas vaikų leidimas eilės tė
vų vėliau buvo siejamas su klausimu, ar vaikas ką 
gaus, jei aš jį leiski mokyklon — daug būtų gali
ma prirankioti pavyzdžių. Klaidų šia prasme darė 
ir kai kurie Vargo Mokyklų mokyme patirties ne
turį mokytojai. Buvo atsitiktinių mokytojų, kurie, 
telkdami vaikus Vargo Mokyklon, taip pat pirmoje 
vietoje akcentavo, jog vaikai už šių mokyklų lan
kymą gaus, vietoje Vargo Mokyklose mokymąsi 
sieję su tautine pareiga.

Tokiu būdu tautinė pareiga buvo nustumta į an
trąjį planą, pirmumą teikiant materinei vertybei. 
Tatai prisidėjo prie migdymo pareigos jausmo.
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Vasario 16-sios Gimnazija taip pat 
teikia pavyzdžių

Vasario 16-sios gimnazija Vokietijoje nuo jos 
jsisteigimo iki šios dienos tebevertinama romanti
niu požiūriu. Tačiau realybė ją išlaikyti nesiremia 
romantizmu. Gimnazijos vadovybės žiniomis kiek
vieną mėnesį reikia aukų keliu sutelkti 20000 DM 
(apie 5000 dol.), kad šis mokymo židinys išsilai
kytų.

Šiuo metu Vasario 16-sios gimnaziją lanko per 
170 mokinių. Kiekvienas gimnaziją lankąs gauna 
pilną aprūpinimą maistu ir knygomis. Reikia išlai
kyti ir mokomąjį personalą.

Aukos ne visuomet laikrodžio tikslumu gimna
ziją pasiekia. „Tremties“ redakcijos buvo kreipta
si į Vokietijos Lietuvių Bendruomenės pirmininką, 
ar prie gimnazjos išlaikymo negalėtų bent dalimi 
prisidėti patys mokiniai. Juk jie kiekvieną mėnesį 
gauna pašalpą, kaip ir didžiuma jų tėvų. Iki šiol 
Vasario 16 g-ją lankančių mokinių pašalpomis nau
dojosi jų tėvai bei globėjai.

Gautas įdomus atsakymas. Pasirodo, kad Vasa
rio 16-sios gimnazija eilę kartų šį klausimą kė
lusi, bet nesulaukusi teigiamų pasėkų. Buvo ban
dyti šia linkme nuteikti tėvai, bet šie kiekvienu 
atveju surado eilę priežasčių dėl negalėjimo už 
besimokančius vaikus gautus pinigus nukreipti gim
nazijai...

Tai irgi gana būdingas atvejis. Vaiką leisiu tol 
mokytis į lietuvių gimnaziją, kol ji jį pilnai išlai
kys, pataisys jam batus, duos knygas. Net ir ke
liones pas tėvus švenčių proga didžiuma tėvų rei-
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kalauja gimnaziją padengti. Kai praėjusių Kalėdų 
proga iš rėmėjų dalis mokinių gavo asmeniškas 
pinigines dovanas ir kai gimnazijos vadovybė pa
geidavo, kad gavusieji dovanas patys apsimokėtų 
kelionę pas tėvus, tai vienas tėvas tuojau užpro
testavo ir savo vaikui uždraudė Vasario 16-sios 
gimnaziją lankyti.

Minėtieji faktai gana ryškūs ir pakankamai bū
dingi. Jie parodo, jog ir čia nusveria gavimo mo
mentas. Jei vaikui iš vokiečių gaunama pašalpa ei
tų gimnazijai, tuo atveju per metus susidarytų su
ma, kurios pakaktų tris mėnesius j metus gimna
zijos išlaikymą patikrinti. Tačiau tėvai, pasirodo, 
kitokios pažiūros. Ir ši pažiūra rodo, jog už vaiką 
gaunamas grašis nusveria tautinę pareigą. Kitaip 
tatai negalima išaiškinti. Juk jei mokinys nelankys 
gimnazijos, gautuosius pinigus tėvai turės sunau
doti savo vaiko išlaikymui. Kai vaikas namuose, 
tvarkoj. Kai jis leidžiamas gimnazijon — tegu pi
nigai palieka tėvams!

Kitas sakys, jog tėvai, gautus už besimokančius 
vaikus pinigus panaudodami sau, šiek tiek paleng
vina savo būklę. Dėl to netenka abejoti. Tačiau 
kai vaiko mokymas savoje gimnazijoje suvedamas 
į pilvo klausimą, tada tautinė pareiga nustoja ga
liojusi. Pirmon vieton iškyla materinis išrokavimas. 
Ir jis taikomas tik tuo atveju, kai sūnus ar dukra 
mokosi savoje gimnazijoje. Gi kai vaikas lanko 
vokiečių mokyklą, tuo atveju tokie sąlygojimai ne
statomi.

Kokiuose nuotoliuose eSama nuo savojo gyveni
mo Lietuvoje! Dažnas tėvas vaiką leido nuo savęs
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nutraukdamas skanesnį kąsnį, kad tik vaikas išsi
mokytų, nelaukdamas, kad už vaiko leidimą mo
kyklon ką gautų.

Rūtos ant svetimo lango

Galima Vokietijoje sutikti nemaža mūsų tautie
čių, globojančių iš Lietuvos atsivežtą rūtą, kuri au
ginama ant svetimo lango. Tai išraiška neišblėsu- 
sio tėvynės ilgesio. Gyvenimas svetimoje pastogė
je padarė daug įspaudų, sukeitė sąvokas, bet pa
liko gyvas tėvynės ilgesys. Ir kai atsivers keliai 
tėvynėn — tie žmonės pirmieji jon pasuks ir sa
vuose namuose bus užmiršti svečiuose pasviečiuo
se įgyti praradimai. Nebus kada lūkuriuoti ką gau
ti, nebus laiko svarstyti, kas bus duodama už vai
ko mokymą. Kiekvienas imsis darbo ir savoje 
žemėje darbe ras palaimą.

Išvados

Kiti Vokietijos lietuvių gyvenimo aspektai įvai
riomis progomis rado atgarsį mūsų spaudoje; Čia 
sąmoningai paliesta sielos lūžio sritis.

Reikalingas korektūrų ir bendruomeninis gyve
nimas. Jis neturėtų ribotis proginių susirinkimų su
šaukimu. Tėvynės netekimo alsinamas ir neišsipil
dančių lūkesčių laužomas žmogus reikalingas ben
druomeninės šilumos, bendromis jėgomis šalinant 
atsiradusius lūžius ir atitiesinant tremties meto ap
linkybių sudarytas netiesias sąvokas.
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Pavergtoji Lietuva

DIRVONAUJANČIOS ŽEMĖS

Jonas Tyla

Sovietų pavergtoje Lietuvoje, kaip matyti iš Vil
niaus radijo pranešimų ir komunistinės spaudos 
informacijų, nemaža yra dirvonaujančių žemių, ku
rios pastaruoju metu vienur kitur pradedamos, 
bolševikiniu terminu tariant, įsisavinti.

štai keletas Vilniaus radijo pranešimų, kalbančių 
apie dirvonaujančias žemes:

„Kybartų rajono kolūkiai praėjusiais metais įsi
savino daugiau kaip 1700 ha dirvonaujančių že
mių.“

„Panevėžio rajono Paežerio kolūkis per praėju
sius dvejus metus įsisavino apie 100 ha dirvų.“

„Daugelyje respublikos kolūkių šiuo atžvilgiu 
yra atliktas žymus darbas.“

„Suvorovo vardo kolūkio žemdirbiai didina aria
mos žemės plotus iki šiol nenaudotų dirvonų są
skaita,“

„Kaišiadorių zonos kolūkiai šiais metais įsisa
vins 400 ha dirvonaujančių žemių. Išplės grūdinių 
kultūrų plotus.“

„Tauragės rajono „Pirmūno“ kolūkis numato 
artimiausiais metas įsisavinti 650 ha dirvonaujan
čių žemių.“
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Dūkšto „Raudonosios žvaigždės“ kolchozas: „Ple
čiami pasėlių plotai įsisavinant dirvonaujančias že
mes- Šiais metais įsisavinti dirvonaujančių žemių 
numatoma pusantro karto daugiau. Iki 1960 metų 
bus įsisavinta 270 ha.“

Ištraukos pateiktos iš Vilniaus radijo pranešimų, 
padarytų praėjusių metų antrąjį pusmetį ir šiais 
metais.

Nepriklausomoje Lietuvoje dirvonaujančių žemių 
nebuvo, pavergtoje Lietuvoje jos atsirado pasėko
je lietuvių trėmimų j Sibiro priverčiamųjų darbų 
stovyklas. Iš eilės vietovių antrosios Sovietų oku
pacijos metais buvo ištremti ištisi lietuvių ūkinin
kų, nesijungusių į kolchozus, kaimai. Išvežtųjų že
mės dažniausiai paliko dirvonauti, nes stigo dar
bo jėgos jas išdirbti. Dirvonaujančių žemių buvi
mą patvirtina lietuviai žvejai, pasiekusieji Vakarus, 
taip pat vokiečiai, nuo bado gindamiesi pokari
niais metais gyvenę Lietuvoje. Teko sutikti eilę 
vokiečių, kurie gyveno tarp Žagarės ir Biržų. Jie 
sako, jog tarp Joniškėlio ir Biržų visa eilė vieto
vių 1948 metų trėmimų pasėkoje paliko be gy
ventojų. Buvusiose derlingose žemėse pradėjo ke
roti krūmai.

Lietuviai į Sibirą

Lietuvių trėmimais ir tariamu „savanorių“ siun
timu Sovietų Rusijon, daugiausia Sibiran, Lietuvos 
okupantas siekia keliariopo tikslo. Pirmuoju yra 
pastanga sunaikinti antisovietinį elementą. Anks-
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čiau, veik ištisą pirmąjį sovietų įsigalėjimo Rusi
joje dešimtmetį, prieškomunistinio nusistatymo as
menys buvo žudomi.

Galiausiai Sovietai įsitikino, jog žmonių naikini
mas neigiamai atsiliepė į ūkinį gyvenimą. Žmonių 
žudymas buvo pakeistas jų naikinimu priverčiamo
jo darbo stovyklose. Ypač nuo 1929 metų nepa
prastai gausėjo priverčiamojo darbo stovyklos Si
biro plotuose, Lediniuotjūrio pakraščiais ir Naujojo
je Žemėje.

Priverčiamojo darbo stovyklos nuolat papildo
mos naujais vergų transportais. Kiekvieneriais me
tais tose stovyklose, nepakeldami klimatinių sąly
gų, išsiamti sunkaus darbo, miršta žymus imtinių 
procentas.

Grįžusių iš nelaisvės vokiečių liudijimais Sibiro 
darbo stovyklose jie sutiko daug lietuvių, taip pat 
matė daug transportų su vežamais lietuviais (ku
riose vietovėse pastebėta lietuvių tremtinių, bus kal
bama šio straipsnio pabaigoje).

Vergo darbas

Priverčiamojo darbo imtiniai — pigiausioji darbo 
jėga sovietinei valstybei. Šitomis stovyklomis So
vietai Sibire nepaprastai išplėtė pramonę, ko dėl 
sunkių klimato sąlygų be prievartos nebūtų pasi
sekę padaryti. Darbo stovyklomis Kremlius pasie
kia ir kito tikslo — sunaikina arba fiziškai palau
žia tuos, kuriais nepasitiki.

Sovietų darbo stovyklose, apytikriais duomeni
mis, galį būti apie 15 milijonų imtinių. Laisvąjį pa-
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saulj pasiekę Sovietų buvusieji pareigūnai mano, 
jog gali būti iki 20 milijonų.

„Laisvieji tremtiniai...“

Be priverčiamojo darbo stovyklų imtinių, yra va
dinamų „savanorių“ kategorija. Savaime supranta
ma, kad savanoriais Sibiran, kur nežmoniškos kli
matinės sąlygos, niekas nevyksta. Tačiau pasta
raisiais metais Sovietai pradėjo praktikuoti naują 
būdą žmonėms ištremti Sibiran: — pasiūloma pa
sirašyti raštą, jog „savanoriškai“ įsipareigoja vyk
ti Sibiran. Kas nesutinka pasirašyti, tas suimamas 
ir atsiduria Sibiro priverčiamojo darbo stovyklose. 
Sovietų gyventojai, taip pat ir jų pavergtųjų valsty
bių gyventojai jau turi Sibiro ir Lediniuotjūrio pa
kraščių priverčiamojo darbo stovyklų sampratą. Dėl 
to kai pasiūloma „savanoriškai“ vykti, dažnas su
tinka, nes neturi kito pasirinkimo. Vadinamieji sa
vanoriai arba laisvieji tremtiniai Sibire turi kiek leng
vesnes sąlygas, nes jie iki 50 kilometrų spinduliu 
turi judėjimo laisvę, gauna šiokį tokį atlyginimą. 
Vieni gyvena stovyklose, kiti sulipdo molines lūš
nas ir sknrsta. Tačiau jų sąlygos šiek tiek yra pa- 
keliamesnės už priverčiamo darbo stovyklose esan
čių. Sibiro gyventojai šias stovyklas vadina „mir
ties stovyklomis“.

Atgal kelio nėra

Priverčiamojo darbo imtinių bausmės nuo 8-rių 
metų siekia iki 25. Didžiosios bausmės tolygios
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mirties sprendimo išrašymui. Retas atvejis gali bū
ti, kad suimtasis, kasdien dirbdamas sunkiuosius 
darbus po dvylika valandų ir tegaudamas du kar
tu per dieną prasto maisto, ketvirtį šimtmečio iš
tvertų atšiauriose klimatinėse sąlygose, kur per 
metus devynius mėnesius trunka šalčiai, dažnai sie
kią iki 60 laipsnių žemiau nulio.

Mažesnėmis bausmėmis nubaustųjų dalis ištve
ria primestąją bausmę. Tik dalis, gi daug imtinių 
miršta kankinių mirtimi pirmaisiais metais. Pavyz
džiui 1940 metais Sovietai ištrėmė į Sibirą vieną 
milijoną šešis šimtus tūkstančių lenkų. Jiems teko 
būti įvairiose priverčiamojo darbo stovyklose. Vė
liau jie sutiko lietuvių, atvežtų 1941 metais. Kai 
lenkai, Sikorskiui susitarus su Stalinu, galėjo sto
ti į gen. Anderso armiją, pasiekę laisvuosius Va
karus 14000 lenkų po priesaika paliudijo apie gy
viesiems Sovietų sukurtą pragarą. Nepakeldami 
sunkių sąlygų jau pirmaisiais metais Sibire žuvo 
apie 40 procentų lenkų imtinių.

Tačiau ir atlikusieji bausmes tik retas gauna 
teisę grįžti gimtinėn. Dažniausiai jiems pasiūloma 
pasirašyti raštą, jog „savanoriškai“ sutinka apsi
gyventi Sibire.

Sovietai, neleisdami grįžti gimtinėn net ir tiems, 
kurie atlieka neteisingai jiems primestas bausmes, 
matomai siekia dvejopo tikslo:

a) kad grįžusieji nebūtų liudininkais komunistų 
žemėje sukurto pragaro,

b) priverstiniu įkurdinimu Kremlius tikisi ilgai
niui apgyvendinti Sibiro plotus.

Šitomis brutaliomis priemonėmis Sovietai pasie-
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kė dar ir kito tikslo: — priverstinu darbu, nekreip
dami dėmesio j aukas žmonėmis, Sibire jie išplėtė 
pramonę.

Jaunimas visam gyvenimui 
Sibiran

Praėjusiais metais kovo mėnesį Sovietų komu
nistų partijos vardu buvo užsimota iki šiol nenau
dotų žemių įsisavinimo akcija Sibiro plotuose, ypač 
Kazachstano srityje ir Volgos žemupyje.

Tai naujas būdas į Sibirą perkelti 100000 jau
nų žmonių. Tiek, pradžioje buvo skelbiama, rei
kėsią jaunimo numatytiems plotams išdirbti.

Šių metų maskvinėS „Pravdos“ 107 numeryje 
jau kalbama apie reikalą Sibiran pasiųsti 135 000 
jaunimo. Esą 60000 jaunuolių jau atvykę.

Vilniuje leidžamo iliustruoto žurnalo „Švyturys“ 
šių metų 4 numeryje rašoma, jog:

„Į plėšinines žemes jaunuoliai vyksta ne mėne
siui ir ne dviem, o ilgam, gal būt visam gyveni
mui.“

Taip pat tame pačiame žurnale kalbama apie 
nelengvą dalį išvykstančių, nes jie susidursią su 
„sunkumais, gal kartais ir trūkumais.“

Iš sovietų pavergtosios Lietuvos praėjusiais me
tais nemaža išvyko jaunimo. Šiais metais „plėši
nių Sibire įsisavinimo“ akcija žymiai sustiprinta. 
Komunistų partijos direktyvomis iš Lietuvos iš
siunčiamieji iki šiol vyko Sibiran didesniais ar ma
žesniais būreliais. Šių metų kovo 25 dieną iš. Vil
niaus stoties j Kustanajaus sritį, Sibire, išvyko 800 
lietuvių jaunimo.
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Pastaruoju metu Vilniaus radijas praneša apie 
„savanorių“ grupes, pasiruošusias išvykti į Sibirą, 
nuo Lietuvos nutolusį per 4000 kilometrų.

Pirmieji plėšinių įsisavinimo pionieriai praėju
siais metais buvo paleidžiami plyname lauke. Jie 
turėjo ir nustatytą kiekį plėšinių išplėšti, ir kelius 
nusitiesti, ir gyvenvietes pasistatyti. Pradžioje jiems 
teko gyventi palapinėse.

Šiais metais Maskva paruošė plėšinių rajonuo
se trobesių statybos planus. Tačiau „Pravda“ šių 
metų 107 numeryje pažymi, jog per pirmąjį šių 
metų ketvirtį metinio statybos plano tebuvę įvyk
dyti tik 3 procentai. Išvada aiški: — nuvykusiam 
jaunimui vėl teks lipdytis lūšnas, kęsti šaltį, nes 
partijos planavimai palieka popieriuje.

Kitiems darbams

Pavergtasis lietuvis ir kitais būdais akinamas 
vykti įvairiems darbams į Sovietų atšiauriausias 
sritis. Eilė metų Kaune, Vilniuje ir kitose Lietuvos 
vietovėse veikia Sovietų Miškų Ministerijos ver
bavimo punktai. Darbininkai kviečiami miškų kirti
mo darbams j Archangelsko ir Leningrado sritis.

Kai tokių savanorių pakankamas skaičius neat
siranda, netenka abejoti, kad komunistų partija su
geba reikiamą skaičių jų parūpinti.

Ir taip Lietuvoje dirvonaujant didžiuliams plo
tams buvusių derlingų žemių, pavergtasis lietuvis 
trėmimais ir komunistų partijos spaudimo pasėko
je, verčiamas atsisveikinti su gimtaisiais namais 
ir vykti į Sibiro tundras.
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Lietuvių sutinkama dažnoje Sibiro priverčiamojo 
darbo stovykloje. Apie tai liudija grįžusieji iš So
vietų sukurto pragaro.

Lietuviai Sibire

Sunku nustatyti tikslų Sovietų priverčiamojo dar
bo stovyklų skaičių, kuriose yra lietuvių tremtinių, 
kadangi nuolat pasitaiko ištremtųjų perkėlimai iš 
vienos stovyklos j kitą. Pažymėtina, jog nuo 1949 
metų vis daugiau lietuvių ištremiama į (šiauriausias 
Sovietų sritis, siekiančias Lediniuotjūrio pakraščius 
ir jo salas. Tatai vykdoma vadovaujantis 1949 me
tų Maskvos patvarkymu, jog nerusų kilmės tremti
niai perkeldintini j šiaurinius rajonus. Po minėto 
patvarkymo tuojau pat iš susovietintos Karelijos 
buvo iškelti miškuose dirbę lietuviai. Vokiečių be
laisvių liudijimais tie lietuviai buvo nukelti dar to
liau j šiaurę.

Grjzusiu iš Sovietų priverčiamojo darbo stovyk
lų liudijimais lietuvių jie sutikę:

Archangelsko darbo stovyklose, Norilsko, Vor
kutos, Dalstroi, Kolymos, Irkutsko srity; prie Vol- 
gos-Dono kanalo kasimo darbų; Novosibirsko sri
ties stovyklose ir eilėje kolchozų, į kuriuos ištrem
ta nemaža lietuvių už nepajėgimą mokesčius su
mokėti; prie Stalingrado atstatymo; Karagandos ir 
Sverdlovsko stovyklose 1949 metais dirbusios 13-14 
metų amžiaus lietuviukų ir lietuvaičių budriai sau
gomos darbo komandos (už įtarumą ryšio su par
tizanais); Kamčatkos ir Uchtos stovyklose vokiečių 
belaisviai sutikę lietuvių, nubaustų 25 metams;
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Vokiečių karo belaisviai 1949-1953 metais suti
kę lietuvių buvusių karių. Jie buvę amerikiečių ne
laisvėje ir atleisti grįžo į Lietuvą, tačiau jos nepa
siekė, nes buvo nugabenti į Sovietų priverčiamojo 
barbo stovyklas. Nemaža jų dirbo Ukrainos ang
lies kasyklose. Ypatingai sunkios sąlygos buvu
siems kariams Donbaso darbo stovyklose.

Daug lietuvių dirbę Omsko rajone prie miško 
kirtimo darbų.

Baikalo srities stovyklose ypatingai griežtoje prie
žiūroje buvo laikomi lietuviai.

Teišeto srity 300 kilometrų ruože jrengta kelios 
dešimt darbo stovyklų, kurių imtiniai dirba prie 
miško kirtimo. Eilėje šių stovyklų kitataučiai be
laisviai sutikę lietuvių tremtinių.

Pačios žiauriausios sąlygos yra Naujosios Že
mės, apsuptos Lediniuotjūrio, stovyklose, kuriose 
vokiečiai belaisviai sutikę nemaža lietuvių.

Išvados

Šioje apžvalgoje tepateiktos daugiausia rajoni
nės Sovietų priverčiamojo darbo stovyklų vietovės. 
Pavyzdžiui Vorkutos ar Dalstroi nėra viena darbo 
stovykla, o visos eilės stovyklų rajonas. Vorkuto
je yra per 40 darbo stovyklų. Visoje jų eilėje ki
tataučiai sutiko lietuvių.

Priverčiamojo darbo stovyklose tremtinių skai
čius nemažėja. Mirusių, žuvusių ar invalidų vieton 
atgabenami nauji transportai.

Pastaruoju metu Sovietai, atrodo, prievartinį trė
mimą keičia vadinamuoju „savanorišku“ įsiparei-

33 TREMTIS Nr. 105

35



SIBIRO STOVYKLOS

gojimu vykti į Sibiro taigas sunkiems darbams. 
„Savanoriškumo“ priedanga naudojama Kazachs
tano srity steigiamiems kolchozams. Vilniaus radi
jo 1955 metų balandžio 29 dienos pranešimu Lie
tuva sukomplektavosi keturiems Kazachstano tary
biniams ūkiams reikiamą žmonių skaičių. Kadangi 
kovo 25 dieną per Vilniaus stotį išvyko 800 lie
tuvių jaunimo j Kustanajaus srities vieną tarybinį 
ūkį, tad, atsargiai skaičiuojant, reikia spėti, jog 4 ta
rybiniai ūkiai bareikalavo per 3000 lietuvių jauni
mo. Taip pat nemaža lietuvių, komunistų partijos 
spaudimo pasėkoje, išvyko j kitus plėšinių įsisa
vinimo rajonus. Tad vadinamųjų „savanorių“ skai
čių tenka laikyti žymiai didesniu, kokio pareikala
vo keturi tarybiniai ūkiai.

Sibiro tundras paversdami dirbama žeme, Sovie
tai viliasi karo atveju išvengsią tokių sunkumų, 
kokių jie susilaukė buvusio karo metais, vakarines 
Sovietų sritis užėmus vokiečiams. Be to, tuo pa
čiu jie siekia tautybių maišymo politikos, stengda
miesi užslopinti tautines aspiracijas, nes Kremliui 
žmogus tiek tėra vertas, kiek jis tarnauja jo sie
kimams.

RAKŠTIS KREMLIAUS AKYJE

Jokia paslaptis, jog iš Sovietų pavergtųjų vals
tybių pasitraukusieji į laisvąsias šalis Kremliui to
lygūs aštriam krislui. Dėl to nepirmiena Maskvos 
direktyvomis vykdomos akcijos už grįžimą. Pasta
ruoju metu sovietiniame Berlyne sudarytas „patrio
tinis komitetas“, kviečiąs tremtinius grįžti.
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„Tremties“ bičiuliams

Šis „Tremties“ numeris išeina kiek suvėlavęs 
dėl sunkiausiai įgalimo kliuvinio — laiko stokos, 
nes jos redaktoriui teko imtis pagretaus darbo.

Tikimasi ateity rasti būdą bičiuliams atsiteisti.

Garbės prenumeratoriams

„Tremties“ išleistoji rašytojo R. Spalio apysaka 
jaunimui ANT RIBOS išsiuntinėta visiems garbės 
prenumeratoriams. Tik kai kuriems išsiuntimas ne
galėjo būti atliktas platintojams nesutvarkius atsi
skaitymo su leidykla.

Lietuvos pajūrio padavimai

Dr. J. Remeikos paruoštieji „Lietuvos pajūrio 
padavimai“ buvo atspausdinti praėjusių metų gale, 
tačiau dėl įvairių kliuvinių kalbamoji knyga iš knyg
rišyklos tegauta gegužės vidury ir išsiuntinėta at- 
siskaičiusiems „Gintarų“ garbės prenumeratoriams.

Ant Ribos platintojams
R. Spalio apysakos ANT RIBOS platinimas Jung

tinėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoje pavestas
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Čikagos dienraščiui „Draugas.“ Šios knygos užsa
kymo reikalais Amerikoje ir Kanadoje gyveną lie
tuviškosios knygos bičiuliai prašomi kreiptis ne į 
„Tremties“ leidyklą, bet į „Draugo“ administra
ciją.

„Tremties“ platinimo klausimu

Nuo šiol „Tremties“ platinimas atskirais nume
riais žymiai pertvarkomas ir platinimo tinklas siau
rinamas.

Atskiras „Tremties“ numeris kainuoja: Vokie
tijoje — viena markė, Amerikoje ir Kanadoje 
50 centų, kitose šalyse 3 tarptautiniai pašto ku
ponai arba jų vertė vietos valiuta.

Knygų platintojams

Kai kurie „Tremties“ išleistų knygų platintojai 
delsūs atsiskaityti su leidykla. Tatai ypač sunkina 
„Tremties“ leidyklos užsimotus darbus tesėti. Yra 
platintojų, kūne eilę metų neatsiskaitę. Jie prašomi 
delsimą iškeisti į rūpestingumą.

Atsiųsta, paminėti ,

„Tremtis“ yra gavusi paminėti šiuos Terros 
leidyklos išleistus leidinius:

Balio Sruogos KAS BUS, KAS NEBUS, BET 
ŽEMAITIS NEPRAŽUS. Apysaka, vaizduojanti Na
poleono žygį per Lietuvą,

Balio Sruogos Vytauto Didžiojo laikų istorinė 
drama MILŽINO PAUNKSMĖ.
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