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Vinco Trumpos 1956 m. gegužės 30 d. laiškas Broniui Railai

      1956 gegužio 30 d.
Mielas Brony,
Visiškai nesistebėčiau, jeigu mane būtum visiškai nurašęs į pasyvą, 

ir asmeniškai, ir taip sakant visuomeniškai. Kaltas esu ir nebandysiu 
teisintis. Nenorėčiau tik, kad galvotumei, jog kas nors asmeniško ar kas 
nors konkretaus išskyrė.

Pas mus dabar be abejo didžiausias įvykis – tai sąskrydis Vašingto-
ne, ypač po tų aštuonių didžiųjų atsišaukimo į tautą. Turbūt nustebsi, 
kad to atsišaukimo variklis buvo kaip tik tavo prietėlis Škirpa. Jis tai ir 
lakstė su tuo pareiškimu, kaip katė su pūsle. Keista, kad staiga žmogus, 
kuris taip toli buvo nuėjęs į totalitarizmo garbinimą, staiga ims šaukti: 
vyrai, demokratija pavojuje. Dar keisčiau, kad žmogus, kuris visą laiką 
norėjo pastatyti Lozoraitį kokios ten diplomatinės ir politinės misijos 
galva, kuris dėl to net iš liaudininkų centro komiteto su trenksmu buvo 
išėjęs, dabar platina visus iš Devenienės promemoria surinktus pletke-
lius prieš tą patį Lozoraitį. Žinoma, mums čia visiškai aišku, wo ist der 
Hund begraben.132 Kaip ir paprastai, pirmasis savanoris buvo ir tebėra 
labai blogas šaulys. Kur tik bešauna, vis pro šalį. Visą laiką jis šovė į 
Vokietijos pasiuntinybę, tikėdamasis, kad Diplomatijos šefas jį paskirs 
pasiuntiniu. Matytum, kokius protestus rašė Vokietijos vyriausybei, 
kai Karvelis užsimojo „paveržti“ tą vietą. Bet, kaip žinai, su ta pasiunti-
nybe reikalai neina taip greitai, o Adenauerio133 kelionė į Maskvą beveik 
visiškai sužlugdė tas viltis. Tad nutarė žmogelis priimti Amerikos pi-
lietybę ir atsisveikinti su visomis viltimis. Po to ir prasidėjo kova prieš 
Lozoraitį, užsidegė demokratiniai jausmai, ir garbinimas VLIKo. O gal 
bent į amžiaus galą būtų gera pasidaryti didžiosios partijos lyderiu ir 
įrikiuoti save į Griniaus ir Sleževičiaus eiles. Žinoma, Blazai ir Pajaujai 
reikalauja pasidarbuoti, tad ko gero ir išrinks pirmininku. Bet aš ma-
nau, kaip daugelį kartų, taip ir šį kartą „taurusis riteris“ bus apstatytas 
Šančų Pančų. Šį ateinantį savaitgalį šis klausimas spręsis New Yorke. 
Gali kartais liaudininkų priešaky atsistoti Konradas Valenrodas. Gal iš 

132. Kur yra šuo pakastas (vok.).
133. Konradas Adenaueris (Konrad Adenauer) – vokiečių politikas, pirmasis Vokietijos 
Federalinės Respublikos kancleris, 1951–1955 m. užsienio reikalų ministras.
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to būtų kokia svietiška ir dvasiška nauda, bet greičiausiai nieko neišeis, 
ir mūsų didvyris pasijus, kad jo dainelė sudainuota. Net gaila.

Aplamai laisvinimo veiksnių reikalai labai blogi. Gaila Alseikos134. 
Įdomiausia, kaip visoje toje makalynėje laikysis frontininkai, kurie be 
abejo ir antrai pusei retkarčiais pakiša raudoną skarelę, ir bulių imty-
nės eina toliau. Žinoma, kada nors jiems reiks ir pozityviai apsispręs-
ti, ir nuo to apsisprendimo daug kas priklausys. Šiuo tarpu jų tertius 
gaudens pozicija labai gera. Tarp kita ko, jie turi nemaža pasisekimo 
jaunojoje kartoje. O tai, šabloniškai tariant, tautos ateitis. Gerai, kad 
ir „Santarvė“ nesnaudžia. Jos reikalams siunčiu 25 dolerius, tik prašau 
neskelbti. Tikiuos taip pat netrukus galėsiu ir šį tą parašyti, nes visą 
vasarą esu truputį laisvesnis.

Tiek šiuo tarpu. Dovanok, kad taip vėlai teatsišaukiau į tavo laišką, 
bet geriau vėlai...

Labų dienų šeimai ir prietėliams
 Vincas

203 3rd SE
Washington 3 DC

VDU LII. Mašinraštis, originalas.

Vinco Trumpos 1949 m. gegužės 11 d. laiškas 
Algirdui Juliui Greimui

                11. 5. 49
Labai mielas Algirdai,
„L’homme propose, Dieu dispose135.“ Taip išėjo su mūsų pasimaty-

mu, kurio ir po šiai dienai aš negaliu apgailėti. Ir ne aš vienas. Po teisy-

134. Vytautas Kazimieras Alseika (1912–2002) – žurnalistas, visuomenės veikėjas, 
1944 m. pasitraukęs į Vakarus. Dirbo VLIK’o Vykdomojoje taryboje, buvo VLIK’o leidi-
nių redaktorius, bendradarbiavo išeivijos spaudoje. Sovietų užverbuotas 1972 m. grįžo 
gyventi į Lietuvą.
135. „Žmogus planuoja, Dievas juokiasi“ (pranc.).
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bei, kai tada prieš Velykas su Svirmicku neatvykai, tuojau mane pagavo 
koks tai prastas nujautimas. Na, ką padarysi. Ačiū, kad bent laišką pa-
rašei. Kaip paprastai, trumpai atsakysiu.

I. Dėl Lozoraičio kabineto nesu toks optimistas, kaip gerbiamas 
inžinierius. Visų pirma inžinierius dar nėra visi liaudininkai, o liaudi-
ninkai dar nėra liberalinis blokas. Kad nesu optimistas, yra svarbiausia 
dvi priežastys:

a. tarptautinė padėtis dar nėra pribrendusi jokiam kabinetui. Ir Ba-
lutis, viešėdamas anglų zonoje, buvo tokios nuomonės. Antra, nežiūrint 
daug kieno galvojimo (ir Balučio), kad egzekutyvas pasiliktų Europoje 
(ir kiek galima ilgiau Vokietijoje), vis dėlto daromi žygiai VLIKą per-
kelti į Ameriką. Sidzi savo pasikalbėjime su kanadiške „Nepriklausoma 
Lietuva“ jau beveik kategoriškai tvirtina, kad tas bus greičiausiu lai-
ku padaryta. Praktiškai dalis vliko narių jau važiuoja į USA (Bielinis, 
Mack[evičius], Vaitiek[ūnas] ir kt.). Žinoma, visiškai kitas klausimas, 
kaip jis ten bus priimtas. Mano galva, kad tokios sudėties, koks jis dabar 
yra, būtų nepageidaujama, kad jis ten būtų persodintas. Jis toks nėra 
naudingas. Ta prasme reiktų painformuoti ir Amerikos visuomenę. Be 
abejo, reikės tam tikro naujo vyr. organo Use, bet negi bus galima iš jo 
išjungti amerikines organizacijas. Prasidės šiaip ar taip reorganizaci-
ja, kurios čia Vokietijoje krikai užsispyrę nei minties nenorėjo prileisti. 
Vliko „cielka“ turės būti vis vien sulaužyta. O, atrodo, kad reorgani-
zacija išeis į naudą kiekvienu atveju ne krikams. Ta pačia proga reikia 
pasakyti, kad Balut[is] buvo visiškai kategoriškas dėl M. Lietuvos. Jis 
tai problemai surado gražią formulę. Esą, M. Lietuvos klausimas vlikui 
yra kaip panai vaikas. Šiaip daugiau pasimatymas su Bal[učiu] buvo 
daugiau informacinio pobūdžio. Pasimatymo dalyviai sužavėti jo ener-
gija ir orientacija. Kaip žinai, Sidzi buvo bandęs ant to punkto blefuoti, 
sakydamas, kad Bal[utis] jau visiškai sugurėjęs.

2. Ir dėl Šviesos reorganizacijos nesu labai optimistas. Tiesa, pats 
(ir Saulius) dalyvavau diskusijose dėl tos reorganizacijos. Paskutiniu 
momentu visas projektas vos nenuėjo šėveliais. Nesupratau gerai, kodėl 
Petras136 buvo vienas didžiausių reorganizacijos priešų, nors jam, kaip 
ir daugeliui kitų, kurie ligi šiol dar nėra susirišę su jokia politine grupe 
ir kuriems jautrus plataus liberalinio ir laicistinio pobūdžio bloko or-

136. Petras Jurkštas.
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ganizavimas, tokia reorganizacija kaip tik turėjo būti pakeliui. Atrodo, 
kad čia turėjo lemti asmeniškos ambicijos. Mano noras būtų, kad Švie-
sa būtų savotiška superorganizacija grynai kultūriniams tikslams, po 
kuria galėtų tilpti politinės partijos viso liberalinio bloko (nuo sd. ligi 
taut[ininkų]). Deja, tam pasiekti trūks macės. Nežinau, kaip susiklos-
tys padėtis Amerikoje ir kitur (ir aš laikinai apsisprendžiau važiuoti į 
Usą, jei pasiseks. Maždaug už pusmečio), čia Vokietijoje nieko rimtes-
nio jau sumeistravoti negalima. Nežiūrint į viską, Šviesai jaučiu didelį 
kultūrinį vaidmenį prieš akis (svarbiausia Lietuvoje), ypač turint prieš 
akis totalistinius krikų a la Maceina siekimus. Tam tikros rūšies kul-
turkampfas137 neišvengiamas, tik su tuo bent kol kas reikia atsargiai, 
nes žmonės (ir ne krikai) nelengvai atsikrato tradicijų. Žurnalo antras 
numeris jau turėjo pasirodyti, bet nežinau, kodėl užkliuvo. Jau antra 
savaitė nematau Sauliaus. Jis tarp ko kita labai norėjo tave pamatyti ir 
buvo paaukojęs tavo vizitui gražią cointreau bonką ir dar kai ką.

3. „Mintis“ perėjo visiškai į naujas rankas. Buvo pasiūlyta ir man 
„bosauti“, bet kažkaip iš to nieko neišėjo (mano kaltybė). Abu dabar-
tinius redaktorius (Meškauską ir Palukaitį) pažįstu. Vyrai neblogi, tik 
man atrodo neišlaikys linijos. Apie tai reikėtų daug šnekėti. Vis vien 
galima ir reikia remti. Duok ir pats šį tą, kad tuo būdu daugiau būtų 
galima supančioti. Mat, tarp mūsų šnekant, Meškauskas nėra idėjinis 
žmogus. Jam svarbu biznis. Juk jis parašė straipsnį ir „Tėvynės Sargui“, 
kad tik gautų honoraro. Svarbiausias jo tikslas kiek galima daugiau 
skaitytojų. Jis kreipėsi dėl bendradarbiavimo ir į Braz[aitį], ir į Būtėną, 
ir į Katilių. Na, pažiūrėsim. Nieko nereikia imti tragiškai.

4. Dėl Neveravičiaus novelių, žinai, tikrai sąžinė neleidžia nieko 
rašyti, nes gi tarp mūsų šnekant tos novelės visiškas šūdas. Aš tiesiog 
buvau priblokštas, kaip žmogus išdrįso leisti.

5. Siunčiu nuotrauką (paties darbo).
Žiūrėk atskirą lapuką.
Viso gero.
 tavo 

VDU LII. Mašinraštis, kopija. (Laiškas rašytas be lietuviškų simbolių.)

137. Kultūrų mūšis (vok.).
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Vinco Trumpos 1960 m. sausio 1 d. laiškas Vytautui Kavoliui

         1960. I. I.
Mielas Vytautai,
jau kuris laikas girdžiu, kad „Metmenys“ pasirodė, bet pas mus Va-

šingtone dar nei kvapo nesijaučia. Kodėl?
Girdėjau nusiskundimų A. G. straipsnio teiginiu, kad „tautininkas 

perėmė vadovavimą liberalizmui“. Jei toks teigimas yra, man atrodo, jis 
nelaimingas ir netikslus.

Dėl platinimo: manyčiau Vašingtone būtų galima 10 egzempliorių 
(gal tiek ir prenumeratorių).

Buračaitė – ateitininkė. Neišplatino ji nei vieno liberalinio egzem-
plioriaus, neplatins ir „Metmenų“. Nežinau, kas ten tą galėtų padaryti. 
Gal Čipkienė (?).

Dėl medžiagos antram numeriui: nieko neturiu. Nei Page, nei Ta-
rulio knygos neturiu. Tik Senn knygą peržiūrėjau. Jas visas reiktų re-
cenzuoti.

Ateičiai galėčiau duoti:
Kultūrinio palikimo problema Lietuvai 
Kartų kova Lietuvoj, ypač atžvelgiant į jaunimo reikalus.
Siųsdamas linkėjimus su 1960 m. vis dėlto negaliu nutylėti nusivyli-

mo, kad mus, vašingtoniečius, taip ignoruojate su „Metmenimis“.
 Tavo 
 V. Trumpa

III Anacostia Rd SE
Washington 19, DC

P. S. Blekaitis138 sakosi jo paskaita buvusi silpna. Tačiau reiktų kreip-
tis į jį patį asmeniškai.

VDU LII. Rankraštis, originalas.

138. Jurgis Blekaitis (1917–2007) – režisierius, literatūros kritikas, bendradarbiavo išeivi-
jos spaudoje „Literatūros lankuose“, „Aiduose“, „Margutyje“, „Metmenyse“.




