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Korėjoje laukiama komunistę 
ofenzyvos

Jungtinių Tautų karinė vadovybė Korė
joje prieina išvados, jog komunistai išgal
votais kaltinimais sąmoningai nutraukė 
vykusius ginklų paliaubų reikalu pasitari
mus. Naujasis komunistų kaltinimas, kad 
amerikiečių lėktuvai buvę įskridę Man- 
džiūrijos teritorijon, kur numetę vieną 
bombą. Be to, tą pačią dieną, ty. rugsėjo 
1, amerikiečių du karo laivai buvę įplaukę 
į Kinijos teritorinius vandenis. Amerikie
čiams kiniečių mesti kaltinimai kaltinto
jams duoda progos pradėti propagandos 
akciją prieš vakarų sąjungininkus.

JT karinė vadovybė informuoja, jog — 
kaip kad buvo spėta — šiaurės korėjiečiai 
ir kiniečiai vykusius pasitarimus ginklų 

' paliaubų reikalu išnaudojo savo karinių 
jėgų pergrupavimams ir papildymams. 
Šiuo metu sutelkta 850 000 vyrų, kas su
daro 80 divizijų, remiamų 500 tankų ir 
1000 lėktuvų (kitais šaltiniais 2000 lėktuvų 
kiniečiai turį sutelkę). Sovietų gamybos 
lėktuvai vis dažniau pasirodo Korėjos 
fronte. Vyrauja įsitikinimas, jog šiaurės 
korėjiečiai ir kiniečiai yra pasiruošę nau
jai ofenzyvai. Tačiau JT karinė vadovybė 
pareiškia, jog naujas priešo puolimas te- 
reikštų,naują nuleidimą kraujo, nes kokio 
masto puolimas bebūtų, jis pasibaigs fron- 
tan mestų vyrų sunaikinimu. Tatai priešui 
jau pakankamai žinoma iš anksčiau vyk
dytų ofenzyvų.

Daromos išvados, jog pasikalbėjimų 
ginklų paliaubų Korėjoje reikalu nutrūki
mas sietinas su Japonija sutarties pasira
šymu, kam ypač priešingi kinai, tačiau ne
mažiau Kremlius, vyriausias Korėjos kon
flikto dirigentas.

Sudalomi nauji gynybos 
paktai

Praėjusią savaitę būtų galima pavadinti 
sutarčių savaite. Vienos savaitės būvyje 
Jungtinės Amerikos Valstybės pasirašė 
eilę sutarčių. Pirmiausia paminėtinas Ra
miojo Vandenyno Pakto pasirašymas su 
Australija ir Naująja Zelandija.

Australija ir Naujoji Zelandija, su Jung
tinėmis Amerikos Valstybėmis pasirašyda
mos Ramiojo Vandenyno Paktą, tuo pačiu 
įsipareigojo, kilus konfliktui, jungtis gyny- 
bon, kad tuo būdu būtų padaryta užtvara 
priešui Ramiojo Vandenyno salomis veržtis 
linkui Amerikos žemyno.

Su Australija ir Naująja Zelandija gy
nybos paktas buvo pasirašytas rugsėjo pir
mą dieną. Gi diena prieš tai, rugpjūčio 30 
dieną, Jungtinės Amerikos Valstybės pa
sirašė sutartį su Filipinais.

T R U M P A I
♦ Viename Prancūzijos miestely gyven

tojai nuo duonos pradėjo masiniai susirgti 
nervų priepuoliais. Eilė susirgusių nusižu
dė. Spėjama, kad gali būti apsinuodijimas 
duona. Panaši liga Prancūzijoje pasireiš
kusi su viršum prieš 1000 metų.

♦ Naujausio tipo amerikiečių raketinis 
lėktuvas per valandą pasiekė 1600 kilo
metrų greitį.

♦ Aukštoji Komisija priėmė įstatymą, 
kuriuo vokiečių užsieny esą buvusio karo 
metais konfiskuoti turtai savininkui ne
grąžinami. Vakarų Vokietijos vyriausybė 
deda pastangų, kad priimtasis įstatymas 
būtų panaikintas.

♦ Vokietijoje jaučiama stoka anglies. 
Dėl stokos anglies siaurinamas traukinių 
judėjimas.

♦ Argentinos prezidento žmona EvaPc- 
ron atsisakė kandidatuoti į vicepreziden
tus.

♦ Čekijoje slaptoji policija įjungta gau
dyti balionus, iš Vakarų leidžiamus su lais
vės šūkiais.

♦ Iš amerikiečių lėktuvų paskutiniu me
tu už geležinės uždangos išmėtomi degtukų 
dėžutės dydžio radio priimtuvai, su kuriais 
galima klausyti Amerikos Balso siųstuvo 
transliacijų.

♦ Vienas amerikiečių senatorius pareiš
kė, jog paskutinio meto pabėgėliams iš už 
geležinės uždangos reikia pasiūlyti grįžti 
atgal, jiems operacijos būdu pakeičiant iš
vaizdą, kad nebūtų atpažinti. Tokie sugrį- 
žėliai, gerai pažįstą vietos sąlygas, turėtų 
gyventojus gyvu žodžiu informuoti apie 
vakariečių laisvės siekimus.

♦ Sovietai vėl pradėjo vykdyti naują 
blokadą. Iš visų vokiečių, vykstančių per 
Rytų Vokietiją Vakarinin Berlynan, pra
dėjo reikalauti sumokėti kelių mokesčius. 
’"tremties išleistas trijų 
dalių V. Mykolaičio — Putino 
žymusis romanas „Altorių Še
šėly“ viename didžiuliame gra
žiai įrištame tome yra vertin
giausias šių metų leidinys. 
Knyga užsisakoma tiesioginiai 
leidykloje, arba pas TREM
TIES atstovus.!

Susimąstymai tautos šventės proga
Rugsėjo aštuntoji — mūsų Tautos Šven

tė — tremtiniškame gyvenime sukelia visą 
eilę minčių. Laisvės metais švęsdami tau
tos šventę galėjome pasidžiaugti po ilgus 
šimtmečius trukusios kovos lietuvių tautos 
pasiektais laimėjimais, įsitikrovinimą lais
vės siekimų, kuriems mūsų ainiai aukų 
nesigailėjo.

Šiandien, Lietuvai esant pavergtai sun
kios bolševizmo okupacijos, žymiai jos gy
ventojų daliai esant išblaškytai po priver
čiamųjų darbų stovyklas, kitai išsklidusiai 
svetimuose pasviečiuose — Tautos Šventė 
negali kelti tų giedrių nuotaikų, kokias ji 
galėjo suteikti laisvės metais.

Tačiau, nežiūrint išgyvenamo sunkmečio, 
Tautos Šventė kartu yra proga žvilgterti 
į lietuvių tautos nueitą margą ir sunkų ke
lią, kol ji pasiekė laisvės. Lietuva nuo am
žių gilumos, kai tik ji įsikūrė Baltijos pa
jūryje ir čia pradėjo vesti ramų gyvenimą, 
tuojau buvo pradėta užpuldinėti kaimynų, 
beieškančių erdvės rytuose. Po krikščiony
bės priedanga Lietuva buvo užpuldinėjama 
ir naikinami jos gyventojai, kurie dievybę 
matė įsikūnijusią juos supančioje gamtoje.
Senovės lietuvis klaupėsi prieš vilnijančius 
javus ir garbino rasos davėją; visuose 
gamtos reiškiniuose jis įžvelgė esant įsikū
nijusią dievybę. Ilgų užpuldinėjimų pasė
koje galiausiai lietuviai priėmė krikščiony
bę. Su 'krikščionybės Lietuvoje įvedimu 
baigėsi vaidilučių gadynė, kurios metu Lie- . 
va buvo pasiekusi savo didybės aukštumas.

Unija su lenkais, sekusi po Vytauto Di
džiojo mirties, reiškė Lietuvos nykimo eta
pą. Kaimynų klastos pasėkoje Vytautas 
Didysis buvo sutrukytas karūnuotis Lietu
vos karaliumi. Vėlesnio meto Lietuvos val
dovai nusigręžė nuo savo tautos, jos ateitį 
klaidingai matydami sąjungoje su Lenki
ja. Sis nusigręžimas nuo savo tautos vė
liau buvo apmokėtas padalinimais sekusiu 
visišku Lietuvos valstybės sunaikinimu. 
Prasidėjo Ilgus metus < trukusi caristinė 
okupacija, sutrukdžiusi' Lfetovos lygiavi
mąsi su vakarų pasauliu, kurin ji įsijungė 
— priėmusi krikšeonybę — prieš 700 metų.

Kieta caristinė priespauda, net draudžiu- 
si iš lietuviškos maldaknygės melstis, ne
palaužė lietuvių tautos ir nenuslopino jos 
laisvės siekimų.

Kur bus svarbiausioji Europos 
gynybos linija?

Paskutiniu metu spaudoje pasirodo vis 
daugiau išsitarimų apie padidėjusį pavojų 
karui kilti. Tokiems spėliojimams geros 
medžiagos duoda eilė faktorių:

1) ilgai trukusieji pasikalbėjimai Pary
žiuje nustatyti darbotvarkę keturių di
džiųjų užsienio reikalų ministerių konfe
rencijai iširo dėl sovietų nenuolaidumo. 
Yra linkusių daryti išvadas, jog tasai so
vietų nenuolaidumas galįs būti jų stipru
mo ženklu.

2) Jau nebetikima, kad Korėjoje būtų 
pasiektos ginklų paliaubos. Paskutinėmis 
žiniomis Korėjos frontan sovietai meta 
apie 5000 vyrų dalinį, kuris sudarytas iš 
vadinamųjų satelitinių kraštų „savanorių“. 
Tokio dalinio, kad ir nedidelio, įsijungimas 
į kovas Korėjoje reikštų jau lyg ir atvirą 
sovietų įsimaišymą Korėjos konfliktan. Be 
to, pasinaudodami pokalbiais paliaubų rei
kalu, raudonieji Korėjoje sutelkė stiprias 
pajėgas. Vien tik per 2000 lėktuvų esą pa- 
ruošties būvyje. Jei TJ orinės pajėgos nu
mestų nors vieną bombą už Korėjos ribų 
— kiniečių lėktuvai tuojau pat pultų Ja
poniją. O svarbiausia, esą, Korėjoje nebus 
tol įmanu susitvarkyti, kol nebus oriniais 
puolimais trukdomi Mandžiūrijoje kinie
čių karinių pajėgų telkiniai.

3) Paskutiniu metu Kremlius pasidarė 
gana agresyvus šaltojo karo sektoriuje, 
nuolat vis įžūliau mesdamas kaltinimus 
vakarų sąjungininkų adresu. Tai esąs są
moningas Maskvos manevras ne tik ban
dyti savo gyventojus įtikinti vakariečių 
agresingumu, bet tuo pačiau tuos gyvento
jus nuteikti karo galimumui.

Tokie tai vyrauja spėliojimai. Tačiau 
vargu bau tikėtinas greitesnis prie karinio 
konflikto artėjimas. Maskva šiuo metu, at
rodo, pasiruošusi savo gyventojus psicho
logiškai paruošti būsimo karo galimybei. 
O tam reikia laiko. Štai kaip tik dabar, 
vadovaujantis Taikos Gynybos Komiteto 
nutarimu Maskvoje rugpiūčio 29 dieną, vi
si sovietų gyventojai įjungti akcijon pa
sirašyti po reikalavimu, kad būtų sudary
tas Penkių Taikos Paktas, jau anksčiau
Maskvos siūlytas ir vakariečių neimtas 
dėmesin. Šiuo metu visoje Sovietų Są
jungoje ir jos satelitiniuose kraštuose vyk
domi gyventojų susirinkimai parašams 
rinkti. Tuose mitinguose plūstami vaka-

Lietuviška knyga buvo spausdinama 
svetur, vėliau knygnešių ji gabenama pa
vergiau kraštan. Slaptai atgabenta knyga 
ėjo iš rankų į rankas ir ugdė tikėjimą ge
resniu rytojumi. t

Tie sunkios okupacijos metai ypač šian
dien gali būti akivaizdžiu pavyzdžiu tikint 
į savo tautos laisvės rytojų. Anais laikais, 
caristinės rusų okupacijos tamsumose, taip 
pat buvo labai maža vilčių įtikėti galima 
Lietuvos laisve, jos prisikėlimu nepriklau
somam gyvenimui. Tauta visu brutalumu 
buvo rusinama, o tačiau lietuvė motina, 
sėdėdama prie varpstės, savo vaikus iš
mokė gimtosios kalbos, įdiegė prieraišumą 
prie gimtųjų namų.

Šiandien, tremtiniškose dienose, lietuviš
kam jaunimui iŠ visur glūdi pavojai nu
tolti nuo savo krašto, pasimesti svetimuose 
pasviečiuose. Ir šiandien, kaip ir sunkiosios 
rusų carų okupacijos metais, lietuvė mo
tina daug gali prisidėti, saugodama savo 
vaikus nuo pasiklydimo tarp svetimųjų. 
Ji, padedama daraktorių, kaip kad anais 
priespaudos metais, gali Lietuvai grąžinti 
jaunąją, svetur augančią kartą.

VYTAUTO DIDŽIOJO PAMINKLAS KARO MOKYKLOJE LAISVES METAIS

riečiai agresijos užmačiomis, šaukiama, kad 
sovietai tenori taikos, dėl to būtina, norint 
taiką pasaulyje išsaugoti, pasirašyti Pen
kių Talkos Paktą... Surinkus parašus, aiš
ku, bus kreipiamasi į vakariečius su siūly
mais ... Šiandien būtų sunku pramatyti, ar 
bus kreipiama dėmesio į šį sovietų manev
rą, ar galės prasidėti kokie nors pasitari
mai, aiškinant galimumus Penkių Taikos 
Paktui sudaryti, tačiau kol sovietų gyven
tojų parašais „grįstas" reikalavimas susi
lauks neigiamo atsakymo — praeis dar 
kiek laiko. Gi sovietų valdovai renkamais 
gyventojų parašais dėl „taikos įgyvendini
mo būtinumo“ kartu jau psichologiškai sa
vo gyventojus bando paruošti galimumui 
karo, „kuriam vakarų agresoriai ruošia
si“ ...

Karo tema gana aktuali darosi ypač Eu
ropos gyventojui. Kiekvienam yra aišku, 
kad jeigu jau ruošiamasi, ginkluojamas!, 
tai vieną dieną tie ginklai turės ir pra
bilti. Ypač Vakarų Europos gyventojai 
nuolat susiduria su klausimu: — o kur 
karo atveju bus ginama Europa? Ant Rei
no, Prancūzijoje, ar dar kur kitur? Karo 
atveju Europos gynybos pagrindine linija 
rodo ypač didelį susidomėjimą sovietų 
Paryžiun siunčiami agentai, bet nemažiau 
šie klausimai domina ir Europos likučių 
gyventoją. Vokietijos vyriausybė taip pat 
rodė susidomėjimą Europos gynybos pa
grindine liniją. Tatai, esą, vokiečių gyven
tojams svarbu žinoti, ypač kai kalbama 
apie vokiečių įjungimą Europos gynybom 
Tačiau Bonnos klausėjams buvo vengta į 
minėtą klausimą atsakyti. Iš viso pagrin
dinė Europos gynybos linija buvo laikoma 
griežčiausioje paslaptyje.

Sensacingas straipsnis amereikiečių žur
nale. Ir štai, amerikiečių karinėms įstai
goms tylint, į susidomėjimą keliančią būsi
mos gynybos liniją atsakymą pateikė žur
nalas NEWSWEEK. Sis žurnalas, paminė
jęs amerikiečių karinių įstaigų didelį susi
domėjimą Ispanija, prieina išvados, jog ta
sai susidomėjimas greičiausia bus kilęs dėl 
to, kad įsitikinta būsimo karo atveju pran
cūzų Maginot linijos bereikšmiškumu. Mo-
derniame kare tokia gynybos linija nusto
jusi vaidmens. Dėl to pagrindine gynybos 
linija Europoje galį būti numatyti Pirenė- 
jų kalnai su Ispanija Portugalija. Ispani
joje amerikiečiai numato įrengti visą, eilę

Ir daugiau pamokomo teikia Lietuvos 
nueitas sunkus kelias praeityje. Gi laisvės 
metai, ypač benamiškume esantiems duo
da įsijausti, ką reiškia svetima laisvė, sa
vosios neturint. Kaip svetimi marškiniai 
nešildo, taip svetima laisvė benamio ne
džiugina. Visada jis jausis vienišas, niekur 
nepritampanti atplaiša tarp svetimųjų. Gi 
sudėtos aukos dėl Lietuvos laisvės 
turėtų būti šviesiu žibintu nūdienos tam
sumose, siekiant savo žemei laisvės, ja ti
kint ir gyvenant viltimi jos pasiekti. Tikė
jimas turi būti lydimas darbais. Čia ge
riausiu pavyzdžiu gali būti lietuvė motina, 
kuri gelsvus linus verpdama savo vaikus 
mokė gimtosios kalbos. Tais laikais ta jos 
pastanga neatrodė didelis darbas, tačiau 
istorijos eiga parodė, kad lietuvės motinos 
prie varpsčio atliktas Lietuvos ateičiai le
miamos reikšmės vaidumo.

Susimąstymas Tautos Šventės proga tu
rėtų būti paskatų tvirtam tikėjimui savo 
tautos nemarumu, kuri, po išgyventų oku
pacijų, vėl turės keltis laisvam gyvenimui, 
kuriam būtina ruoštis kiekvienam lietu
viui, tikinčiam savo tautos ateit|.

modemių aerodromų sunkiausio tipo lėk
tuvams pakilti. Karinės oro bazės, esą, nu
matytos įrengti Madride, Bilbao, Vigo, Ca
diz, Sevilijoj ir Barcelonoj. Minėtose vie
tose būsią įrengti aerodromai su 4 kilo
metrų takais, kad iš jų galėtų pakilti ir 
lėktuvai su atominėmis bombomis. Be to, 
dar numatyta įrengti 11 taktinių oro bazių. 
Balearų salos numatytos oro ir jūros pa
jėgų baze. Ispanijos Maroke būsianti įreng
ta svarbiausia bombonešių centralė.

Kodėl Ispanija, o ne Reinas? Į šį klausi
mą minėtasis žurnalas duoda atsakymą 
aukšto ispanų karininko samprotavimais: 
„Jungtinės Amerikos Valstybės nesileis 
karo atveju iš Europos žemyno išmetamos, 
nes gynybos linija tuo atveju atsidurs 
Amerikos žemyno rytiniuose pakraščiuose. 
Aštuonis mėnesius amerikiečiai maldavo 
prancūzus rasti bendrą kalbą dėl vokiečių 
apginklavimo, kad Europos gynybai būtų 
įrengti atramos taškai Prancūzijoje. Nieko 
nepadaryta“.

Tuo tarpu Europos gynybos linija už Pi- 
renėjų sudaro geras sąlygas. Be to, ispanai 
po ginklu turi gerai paruoštų 250 000 vyrų. 
Tereikia juos apginkluoti. Ispanija turi 
40 000 lakūnų su 400 veiksmams tinkamų 
lėktuvų. Ispanija turi 25 000 jūrininkų, 5 
kreiserius, 11 laivų naikintojų ir 7 povan
deninius laivus, kurių 3 išėję iš rikiuo
tės... Tačiau turimus vyrus apginklavus, 
Europos gynybai būtų didelis įnašas, juoba, 
kad ispanų kariai yra išbandyti kovotojai 
prieš bolševizmą.

Tiesa, ar tik įspėjimas? NEWSWEEK 
paskelbtasis straipsnis sukėlė ypač didelį 
susidomėjimą Europoje. Yra spėliojančių, 
jog tasai straipsnis sąmoningai paskelbtas 
bauginimui, kad tuo būdu paspartinus eu
ropiečių jungimąsi Europos gynybon ir 
juos išjudinąs iŠ ligšiolinio pasyvumo. Vo
kiečiai, kiek su jais nebuvo kalbėta, kažko 
žvalgosi. Jie, dar nedavę nė vieno karei
vio, jau nori išgauti aiškius pažadus dėl 
būsimos Vokietijos apimties. Amerikiečiai 
vengia tokius pažadus duoti. Ir tai tik dėl 
to, kad tuo atveju, — davus pažadus dėl 
būsimos Vokietijos, — bus įeita į neišbren
damus klampynus. Ypač jautrus santykių 
klausimas su lenkais, reiškiančiais preten
zijų į eilę sričių, kurias vokiečiai norėtų 
matyti įjungtas būsimon Vokietijon. Bus 
pažadėta vokiečiams — karo atveju sunku 
tikėtis paramos iš lenkų fronto užnugaryje.

Prancūzai taip pat nesiskubina. Europai 
ginti pajėgų lipdymas eina vėžio žingsniu. 
Antai Eisenhoverio štabe buvo paruošti 
planai iki šių metų pabaigos Europos gy
nybai sukomplektuoti 24 divizijas. Beliko

Savomis temomis
„Kji kalba Vilnius?"

TREMTYJE praplečiamas ligi šiol buvęs 
skyrelis „Pro geležinę uždangą“, kuriame 
ateityje bus pateikiamos informacijos Ką 
kalba Vilnius, t.y. Viliaus radiofo
no būdingesni pranešimai, iš kurių jau bus 
galima susidaryti bent apytikrį tenykščio 
gyvenimo vaizdą. Jau šiame TREMTIES 
numeryje, skyriuj* „Pro geležinę uždan
gą", pateikta žymi dalis medžiagos iš Vil
niaus radiofono pranešimų/ Iš lengvo šis 
skyrelis bus plečiamas. Yra sunkumų išti
sai Vilniaus radiofono transliacijas klau
syti, tačiau tikima, kad bent vidaus prane
šimus bus galima perteikti TREMTIES 
skaitytojams.

Emigracijai pristigo pinigu
IRO informacijos skyrius praneša, jog 

Amerikiečių DP Komisija pristigusi pini
gų pagal pratęsta DP Įstatymą Amerikon 
imigracijos programai užbaigti. Mr. J. W. 
Gibson pranešimu paaiškėjo, jog, norint 
įvykdyti programą, reikalinga 1 411 000 do
lerių, kuriuos JAV reprezantačlniai rūmai 
nubraukė.

Jei reikiama pinigų suma nebus gauta, 
tuo atveju nebūsią įmanu baigti DP imi
gracijos programą Amerikon. Dėl pinigų 
stokos paliktų apie 80 000 tremtinių.

Kodėl pristigo pinigų, jei įstatymas trem
tinius priimti Amerikon buvo pratęstas? Į 
tai neatsakoma iš IRO gautoje informacija. 
Dėl kažkurių motyvų JAV reprezentaci
niai rūmai nubraukę iš DP Komisijos są
matos 1431000 dolerių.

Jei šis sprendimas nebus pakeistas, tuo 
atveju tremtinių emigracija į Jungtines 
Amerikos Valstybes turėtų sustoti, nes IRO 
rezervai išsibaigę ir turimais pinigais vos 
begalėtų užbaigti likvidacinius darbus, vi
sai nesirūpindama tremtinių emigracija.

Toliau pateiktoje informacija IRO reiš
kia vilties, jog vis dėlto tikima, kad bus 
surasta pinigų emigracijos programai 
Amerikon užbaigti. Tačiau kaip bebūtų šis 
klausimas išspręstas, kiekvienas tremtinys, 
— pažymi IRO, — .tik gavęs dokumentus 
imigravimui į JAV, turi neatidėliodamas 
išvykti, nes uždelsimą gali kartais tekti 
apmokėti pasilikimu Europoje.

Paskutinės vizos išdavimas. 
DP Komisijai bus skirta pinigų, kad ji 
įvykdytų programą, ar ne, tačiau kiekvie
nas pasiruošęs į Jungtines Amerikos Vals
tybes išvykti tremtinys turi įsidėipėti, Jog 
IRO paskutinę vizą į JAV išduos šių metų 
gruodžio 31 dieną. Tad ir dėl šios priežas
ties betkokį atidėliojimą pats metas atidė
ti į šalį, — baigiama IRO pateiktoji infor
macija.

Paliktų per 1000 lietuvių. Jei 
iš tiesų emigracijai skirtų pinigų užbloka- 
vimas nebus pakeistas, tuo atveju Ameri
kos nepasiektų apie 80 000 tremtinių. Jų 
tarpe būtų paliestų per 1000 lietuvių, ku
rie negalėtų Amerikon imigruoti.

Eduos 311000 vizij t
Mr. Robert J. Corkery, Amerikiečių DP 

Komisijos Frankfurte pirmininkas, pareiš
kė, jog jis, nežiūrint pasitaikančių kliuvi
nių, tikįs, kad iki šių metų gruodžio 31 die
nos jau bus išduota 311 000 vizų įvažiavi
mui į Jungtines Amerikos Valstybes. Daly
vaujant Amerikos organizacijų ir vyriausy
bės per 60-čiai atstovų Mr. Corkery toliau 
pareiškė, jog bus dedama pastangų vizų iš
davimą didinti, padvigubinant ir patrigu
binant ligi šiol išduodamą skaičių, tik tuo 
atveju bus galima iki numatjio laiko 
įvykdyti tremtinių įvažiavimą į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Tačiau kad tai būtų atsiekta, reikalinga 
šiam darbui visokiariopa parama. Dar 
32 000 tremtinių laukia vizų. Jiems jos rei
kia spėti išduoti iki šių metų pabaigos,, dėl 
fo darbas turi būti ypatingai paspartintas. 
Ir ne vien vizų išdavimo srity. Transpor
tai ateity turi taip pat gyviau pajudėti.

Pasiruošusieji imigruoti į Jungtines 
Amerikos Valstybes tremtiniai iš savo pu
sės taip pat turi prisidėti. Klaidinga būtų 
manyti, jog atidėjus Amerikon išvykimą 
paskutiniems dviem mėnesiams bus galima 
tikrai išvykti.

tik keturi mėnesiai iki metų pabaigos, o 
Eizenhoveris teturi 12 divizijų, kurios ka
ro atveju turėtų susiremti su 200 sovietų 
divizijų, kurioms talkins 75 satelitų divi
zijos. Šiuo metu Eisenhoverio vadovybėje 
yra:

1) trys prancūzų divizijos,
2) keturios amerikiečių divizijos,
3) arti keturios britų divizijos
4) pusantros divizijos, kuri sudaryta iš 

belgų, danų ir norvegų.
5) Laukiama dviejų amerikiečių divizijų 

iš Amerikos.
Gana kuklios Eisenhoverio turimos pajė

gos — yra manančių — ir galėjo būti pas
katų amerikiečių dėmesiui pakrypti į Pi- 
renėjus, o ne į Reiną.

1
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Svarstymai
Šalpos ir solidarumo

temomis

Pasiruošimas dabar jau būtinas: - neleiskime 
laiko veltui

Praėjusiame TREMTIES numeryje buvo 
pateikti samprotavimai Vokietijoje pasilie
kančių lietuvių tremtinių temomis. Tie 
samprotavimai perspausdinti iš PLB Vo
kietijos Krašto Valdybos leidžiamojo biu
letenio. Kas skaitė kalbamus samprotavi
mus, tas galėjo atkreipti dėmesį | tai, Jog 
nusiskundžiama, kad juo daugiau išemi
gruoja lietuvių | (vairius kraštus — tuo 
blogiau darosi Vokietijoje paliekantiems, 
tautiečiams. Toliau minėtame straipsnyje 
buvo pareikšta, Jog nemaža asmenų, kurių 
šeimose buvo ligonių bei senelių, neturin
čių vilčių išemigruoti, laikėsi prie jų, ati
dėliojo emigraciją ligi paskutinio momento. 
Dabar, emigracijai einant prie galo, negalį 
išemigruoti paliekami, gi jų darbingieji ar
timieji, naudodamiesi paskutinėmis emi
gracijos galimybėmis, išvyksta į užjūrius, 
Vokietijos ligoninėse bei prieglaudose pa
likdami negalinčius išemigruoti savo arti
muosius. Likusių globa atitenka bendruo
menės vadovybei, stingančiai tiek lėšų, tiek 
talkininkų globos darbe bei ryšiui palai-, 
kyli.

Ryšio palaikymas, susižinojimo klausi
mas, aišku, turės ir toliau būti atliekamas 
bendruomenės vadovybės. Ji, vis mažiau 
paliekant talkininkų, susidurs su tam tik
rais sunkumais. Tačiau čia talkon bendruo
menei turėtų ateiti išvykusieji, pirmoje ei
lėje tie, kurių artimųjų dėl negalėjimo iše. 
migruoti paliko Vokietijoje. Nepaslaptis, 
kad | kitas šalis išemigravusieji tautiečiai 
susidaro neblogas pragyvenimo sąlygas. 
Ypač nukilusieji Amerikon Ir Kanadon Jei 
tik kas mėnuo skirtų trijų keturių dienų už
darbį Vokietijoje patikusiems nepajėgiems 
išemigruoti savo artimiesiems, mintantiems 
iš kuklių bedarbio pašalpų, — jiems bus 
suteikta žymi parama ir palengvintas gy
venimas. Tačiau toli gražu ne visi išemi
gravusieji pakankamai rūpinasi Vokieti
joje palikusių nepajėgių savo artimųjų glo
ba. Bendruomenės biuletenyje keltasis susi
rūpinimas nėra be pagrindo. Galima būtų 
prirankioti nemaža faktų, kada Amerikon 
nukilęs naujasis emigrantas neblogai įsi
kuria, o Vokietijoje vargsta palikusieji ne
pajėgūs jo šeimos artimieji, kurie privers
ti elgetiškai šauktis pagalbos, kad jų būklė 
būtų palengvinta. Toje pačioje TREMTY
JE, taip pat ir kituose lietuviškuose lai
kraščiuose, teko matyti eilę informacijų 
vienos ar kitos šeimos Vokietijoje sunkią 

'būklę, kai tos šeimos darbingieji jau kuris 
laikas išvykę Amerikon ir, reikia manyti, 
neblogai įsikūrę. Kažkaip koktu spaudoje 
matyti tokias informacijas, žinant, kad 
vargstančių nepajėgių Vokietijoje paliku
sių artimieji yra įsikūrę užjūriuose ir tik
rai galėtų padėti. Tai patys ryškieji aukš
čiausio nesolidarumo pavyzdžiai. Manykim, 
kad tokių yra nedaug. Tačiau jų vis dėlto 
pasitaiko. Jei išemigravusieji nuoširdžiai 
rūpintųsi Vokietijoje palikusiais savo arti- 
maisiai — tuo atveju žymiai palengvėtų ir 
bendruomenės nešama našta.

Galiausiai minėtame straipsnyje buvo 
užsiminta, Jog atėjęs metas šalpą vykdy
ti pinigais, bet ne vien senų drabužių pa
vidale, kaip kad buvo daroma iki šiol. Tai 
taikinys BALFui. Si organizacija neginči
jamai daug tremtiniams padėjo, tačiau jos 
parama ateity turėtų įgauti kitas formas.

Yra senai žinoma teisybė, kad mes lie
tuviai, nevertiname savo tautinių būdo sa
vybių. Nei „Būdas“, nei mūsų „Auszros“ 
idealizmas mūsų visuomenės nebuvo nie
kad tikrai įvertintas. Anot Vaižganto „Pra
giedrulių“ mūsų tautinis atgimimas gai
valiniu būdu išsiveržęs, virto kūnu. Savo 
galvojimo ir formos natūralumo dėka, bu
vo jis gražus ir taurus. Daugelis net randa 
jį buvus grynai klasikinio graikų pavydžio, 
nors iš ten tos formos ir nesiskolinom. Pa
saulis mato ir gėrisi juo, norėtų jį pagrįsti, 
surasti jo priežastis, bet nesugeba. Tatai ir 
galima tik pažįstant Lietuvos visuomenės 
ir teisės istoriją, žinant, kad Lietuvos vi
suomenei baudžiava buvo primesta ir lie
tuvišką būdų neatitiko. Mūsų lietuvio 
kraujuje teka laisvo žmogaus kraujas. Mū
sų sąvokai individualizmas ne tik ne sve
timas, bet natūralus. Todėl męs visa tauta 
įstengėme bolševismo pavojaus labai sun
kiais laikais atsikratyti ir. mūsų liaudis juo 
nebuvo užnuodyta. Juk mūsų inteligentija 
buvo iš liaudies kilusi. Bet mūsų indivi
dualizmas skiriasi nuo kitų tautų indivi
dualism© sąvokos. Mūsų individualizmas 
yra viuomeninio pobūdžio. Jis kilo iš mū
sų lietuviško būdo. Mes patys savo lietu
viško būdo nesugebame branginti, nes di
džiulių tautų išoriniai žibučiai mus apa
kina. Mes gėdinamės savo tautinio „pras
tumo".

Mūsų lietuviškumas, didelis mūsų visuo
menės idealizmas, likęs mūsų pačių neį
vertintas, mūsų liaudį ir, reikia pasakyt, 
visą visuomenę išlepino. Daugelis buvo su
vilioti svetimais pažadais ir blizgučiais. 
Daugelis lengvabūdiškai įtikėjo saviškių 
nesugebėjimu ir todėl pasidavė nihilizmui. 
Dabar, tremtyje, daugelis 'mato, kad sve
tur yra kaž kas kito. Čia matoma didelė 
distancija tarp žmogaus ir piniguočio, o 
juk kalbama apie Individualizmą. Lietuvos 
visuomenės individualizmo sąvoka kartu 
radosi nebepritaikoma - kitame civilizuota
me pasaulyje. Lietuvoje niekam galvon ne
tilpo, kad visuomeniškumas ir individua
lizmas būtų du priešingumai, nes mūsasis 
lietuviškasis Individualizmas yra iš lietu
viško visuomeniškumo išaugęs. Daugelis 
mūsų senos kartos žmonių liko savo tautai 
ištikimi dėl to vadinamo „lietuviško nuo

Reikia pereiti prie piniginės paramos. Ne
būtų galima nuneigti, kad BALFas tegauna 
paramą tremtiniams šelpti tik padėvėtais 
drabužiais. Nuolat Amerikos spaudoje mi
nimos gana stambios sumos, gautos pini
gais.

Reikia manyti, jog ateity šalpos srityje 
turės būti įneštos atitinkamos korektūros, 
kad pati šalpa būtų ne tik efektingesnė, 
bet ir pozityvesnė. Tada, savaime aišku, 
atpultų iki šiol pasitaiką kai keno daromi 
priekaištai, Jog BALFas Šalpai suaukotų 
pinigų žymią dalį išleidžia savo tarnauto
jų algoms išmokėti, gi tremtiniams atiten
ka sudovanoti padėvėti darbužiai arba iš 
amerikinių (staigų veltui gautas maistas... 
Sis priekaištas perdėtas, kartu jis yra rodi
klis, kad šalpos darbe reikia įnešti pataisų. 
Kas vakar atrodė naudinga Europon siųsti, 
tas šiandien daro labai nežymią paramą. 
Tikėtina, kad tokios pataisos šelpimo srity 
netolimoj ateity bus padarytos. -r-

širdumo", kuris yra ne kas kita, kaip tik
ras nedirbtinis žmogiškumas. Jis verčia 
pasiturintį būti duosniu ir įgalina badau
jantį pasisotinti. Bet lygiai tuo žmogišku
mu ir paremta mūsų individualizmo sąvo
ka. Ji yra lietuviško būdo savybė. Todėl 
daugelis savastim paremto galvojimo ne
sugeba suprasti. Tremtyje daugelis manė, 
kad tie laikai, kuriuos mes savo tėvynėje 
turėjome, ateis kaip deus ex machina, kad 
mums, prieš bolševizmo terorą protestą iš- 
kėlusiems, visos durys bus atviros. Žino
ma, tai buvo naivus jaunų žmonių galvoji
mas, kurie pasauliu tikėjo. Todėl kartais 
jaučiamas pagiežos tonas prieš visą tvar
ką, prieš visą pasaulį. Nereikia užmerkti 
akių prieš tikrovę, kad pasaulio santvarka 
remiasi intereso sutartimi. Visą santvarką, 
pasak mokslinčių, .laikanti „interesų har
monija". Todėl kalbama apie Interesų 
bendriją, kuri valdanti pasaulio ūkį. Prof. 
Dr. A. Vierkandt skiria „Interessengesell- 
schaft" nuo „Gemeinschaft“. Mūsų visuo
menės sąvoka atitinka antrąją — „Gemein
schaft". Daugelio noras ir net svajonės, 
kaip prof. Dr. A. Vleerkandt, grįžti prie 
sveikojo bendruomeninio gyvenimo, kaip 
jis dar viduramžiuos kad pasireiškė, atrodo 
dėl perdaug pažengusios kultūrinės raidos 
liks sapnu. Atrodo, kad tik didesnėmis so- 
zializacijos priemonėmis yra visuomeninis 
individualizmas galimas, ko prie dabartinio 
ginklavimo priemonių tobulėjimo sunku ti
kėti galint išsipildyti. Tik išmintis galėtų 
prie šio rezultato privesti. Lygiai todėl ir 
sunku ko nors pozityvaus pasiekti. Išmin
tim pasaulis mažiausia vadovaujasi. Rusų 
mokslininkas Mendelejevas tikėjosi, kad 
karai nustosią, kai bus surasta tokia nai
kinimo priemonė, kuri įgalina ištisas tau
tas sunaikinti. Atome tokia priemonė be

rods surasta, bet žmonių protai dar vis 
negali nusiraminti.

Nenustotam betgi vilties, kad ateis lai
kas, kada išmintis ar sveikas galvojimas 
žmones apšvies ir vietoje milžiniškų ga
liūnų, įsikurs bendruomenės, kurių san
tvarka bus paremta sveiku individualizmu, 
išaugusiu iš tautinio visuomeniškumo. To 
bent žadama. Tada Ir lietuvių tauta užims 
pasaulinėje arenoje kuklią vietą tautos, iš- 
laikusios kalbą jos senovinėje formoje. Ir 
atrodo, jog visuomeniškas individualizmas 
tik tautinėse vienetose yra galimas.

Šiandiena tikėtis, kad tokios idėjos, kaip 
būtinumas konservuoti tautą, kuri savo se
ną kalbą išlaikė, žmonėms, kurie lenkty- 
niuodami kala pinigą, negalima tikėtis. At
virkščiai, komunizmo nepasisekimai stip
rina įsitikinimą socialinės negalės, o lietu
viškasis visuomeniškasis individualizmas 
daugeliui nesuprantamas ir net atrodo pa
vojingas. Jei kas ir gėrisi juo, tai nemato 
jo tikrų priežasčių. Jie mato tik tautinį su
siklausymą, bet nežino, kaip ir daugelis 
mūsųjų, kad jis visuomenišku individualiz
mu paremtas. Kad tai yra įgyvendinimas 
gražiausių filosofinių idėjų.

Tarp kita ko noriu priminti, kad rusų 
emigrantams nei kiek negeriau klojosi. Jie 
taip pat naiviai tikėjosi, kad pasaulį sudo
mins ir sugebės sudalyti agresiją prieš 
bolševizmą, bet ne tik nerado pritarimo, 
bet net prieglaudos. Pabaltijo valstybės, 
Lietuva, Čekoslovakija, ypač Estija ir Slo
vakija davė jiems prieglaudą, neskyrė nuo 
savųjų, o kitose valstybėse jiems buvo sun
kios gyvenimo sąlygos. Būdami tremtyje 
privalome neužmiršti, jog lietuvis privalo 
būti, Daukanto žodžiais betariant, Vytauto 
kareiviu. Sį laiką privalome ne veltui pra
leisti. Visas mūsų galvojimas turi būti nu
kreiptas į tą laiką, kada grįšime vėl į savo
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Buvęs sovietų už
Buvusio Sovietų Sąjungos užsienio rei

kalų ministerio Maximo Maximovičiaus 
Finkelšteino - Litvinovo vardas eilę pasku
tiniųjų metų sovietinėje spaudoje visai ne
buvo minimas. Dėl to įvairioje spaudoje 
pasirodydavo spėliojimų, jog Utvinomas 
bus patekęs Stalino nemalonėn. Pirmojo 
Pasaulinio Karo metais Finkelšteinas, ku
ris vėliau pasivadino Lltvinovu, ypač gar
sėjo slaptoje ginklų prekyboje. Tuo metu
jis buvo laikomas žymiausias Europoje 
ginklų pirklys, Šią prekybą vedęs slaptai, 
tačiau prancūzė policija jau buvO pradėjusi 
sekti Finkelšteino pėdsakais. Kaip tik tuo 
metu Paryžiaus policijos prezidiumo suda- 
roman nusikaltėlių albuman pateko Fin
kelšteino nuotrauka, kuri dar ir šiandien 
tebėra minėtame albume. Vėliau, Pirmą-
jam Pasauliniam Karui einant prie ato
mazgos — Finkelšteinas Litvinovo vald- 
meny pasirodė Lenino artimųjų rately. Vė
liau jis, iškilo į Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerius. Galiausiai, Sovietų Są
jungai kiek pakėlus savo uždangą, Litvino
vas sovietus atstovavo . Tautų Sąjungoje. 
Buvusio karo metais jis Sovietų Sąjungą 
atstovauja Vašingtone.

Lltvinovui pačios didžiosios Kremliaus 
paslaptys yra žinomos nuo Lenino laikų.

sienio ministeris
Tačiau jis visada mokėjo tylėti. Tik retkar
čiais, artimųjų patikėtinių tarpe, esą, jis 
kartais išsitariąs ir prieš Staliną. Gi Litvi- 
novui esant Vašingtone, jo žnjona, kuri yra 
britų kilimo, buvusio britų finansų minis
terio David Low duktė, matomai apsi
sprendė užfiksuoti būdingesnes Kremliaus 
paslaptis atsiminimuose. Tokie atsiminimai 
buvo Litvinovo žmonos parašyti Vašingto
ne buvusio karo metais ir atiduoti vienai
leidyklai su sąlyga, kad tie užrašai tegali 
būti atspausdinti tik nė vienam Litvinovu 
šeimos nesant gyvųjų tarpe.

Leidykla, gavusi kalbamus užrašus, juos 
padėjo saugoti seife. Paskutiniais metais 
vlsai nesirodant žinioms apie Litvinovą 
sovietinėje spaudoje, kai kam pradėjo kilti 
klausimas, gal Šis Lenino palikuonis bus
išbrauktas iš gyvųjų tarpo. Tačiau laikraš
tininkai išaiškino minėtų atsiminimų sąly
gojančią paslaptį ir prancūzų LA BATAI- 
LLE laikrašty pasirodė straipsnis, pavadin
tas: „Litvinovo Šeimos gyvenimo užtikrini
mo laidas“. Tame straipsnyje užsiminta, 
jog Kremlius nujaučia, kad tuose atsimini
muose gali būti iškeltų paslapty laikytinų 
dalykų. Kadangi atsiminimai atiduoti lei
dyklai su sąlyga, jog juos tegalima spaus
dinti Litvinovu šeimos nariams nesant gy- 

kraštą. Lietuvos žemelė laukia savo sūnų 
šarvuotų žiniomis ir ne plikomis rankomis. 
Jei Šiandieną kas užmiršta savo visuome
niškas pareigas ir veltui leidžia laiką sma- 
guriaviams, tai tektų visuomenei neišmokė
tas lėšas jo sąskaiton užrašyti. Kai ateis 
grįžimo laikas, kils vėl lėšų klausimas. Ta
da nebus tur būt tarptautinės organizaci
jos, kuri lėšas duos, reikės iš savo visuo
menės sumestų lėšų verstis. Tokiam tektų 
tada jo nesumokėtą sąskaitą patiekti. At
stumti nieko nereikia, visi mums brangūs 
ir ne vienas Lietuvos Nepriklausomybės 
kūrimo metais buvo naudingas, nors prieš 
1918 metus buvo lietuvių visuomenės be 
pagrindo atstumtas. Lygiai dėl to, kad jis 
savo srityje įsispecializavo, galėjo savo 
kraštui kūrimosi metais patarnauti. Tie 
gi, kurie dėjosi dideliais patriotais, pasiro
dė tuščiakalbiais be specialių žinių. Žino
ma, iš viso reikia daryti skirtumą tarp tuš
čio laiko aikvojimo ir tarp pasiruošimo bū
simam pasitarnavimui savo kraštui. Ir tuš
čiai laiką praleiduslems, savo visuomenines 
pareigas užmiršusiems, nereikia užskleisti 
durų. Vienok tokiems teks tada ir su tuo 
skaitytis, kad Jiems bus patiekta neapmo
kėta sąskaita. Tarnavimas Lietuvai yra 
skirtingas nuo kitų tautų tarnavimo savo 
kraštui. Jis gal panėši sektizmui.

Lietuvis turi be rūgojimo prisitaikinti ir 
prie sunkiausiu gyvenimo aplinkybių. Juk 
turime nepamiršti, kad esame Vytauto ka
riai.

A. Daugelaith.

TREMTIES BIČIULIUI: MALO
NĖKIT PASITIKRINTI, AR SĄSKAITOS 
SU TREMTINI YRA TVARKOJE. LAIKU 
NEAT8ISKAITYMAS SUNKINA LAI

KRAŠČIO LEIDIMĄ.

Stalino belaisvis
vųjų tarpe, tad net ir nemalonėj esantį Lit- 
vinovą negalima likviduoti, nes po to tuo
jau pat gali pasirodyti tie atsiminimai. GI 
juo ilgiau bus nudelstas tų atsiminimų iš
leidimas — tuo Kremliui geriau. Sis minė
to prancūzų laikraščio spėjimas, atrodytų, 
turėtų būti teisingas.

Litvinovas Stalino nustumtas | šalį. Jis 
yra savotiškas Stalino kalinys, tačiau sąs
kaitos su Litvinovu nenorima suvesti. Ne-
seniai, po ilgėlesnio tylėjimo, sovietinėje 
spaudoje pasirodė 6 eilučių informacija, 
kad Litvinovas esąs ,.Sovietų Diplomatinės 
fcnciklopedljos“ bendradarbis ir Maskvos 
Akademija jam suteikusi garbės daktaratą.
Šios žinutės pasirodymas vakariečių spėlio- 
jančluose sluogsniuose buvo sutiktas su iš
vadomis, kad, galimas daiktas, Litvinovo
pradėjimas sovietuose kelti viešumon gali 
sietis su Kremliaus nauju kursu užsienio 
politikoj. Tais spėliojimais buvo tiek toli 
nueinama, kad kai kas bandė daryti išva
dų, jog Kremliaus, kaip kad Tautų Sąjun
gos laikais, susiartinimui su Vakarais galįs 
vėl atitinkamai misijai iškelti Litvinovą. 
Žinoma, tai buvo tik spėjimai. Ryšium su 
tais spėliojimais ir vėl spaudoje Iškilo mi
nėtų atsiminimų, parašytų Mitvinovo troo- 
nos, mitas.

VIATOR

. Žvilgsnis j Ispaniją iš arčiau
Jeigu Ispanija iš viso tėra mažai pažįsta

ma, tai mums, lietuviams, ji visada buvo 
savo rūšies terra incognita. Geografiniai 
atstumai yra per dideli, kad būtume galė
ję sueiti su šiuo kraštu į artimesnį sąlyti. 
Tačiau paskutiniuoju metu pasaulio susi
domėjimas Ispanija vis didėja. Ir mums ji 
įvairiais atžvilgiais darosi įdomi. Tad, pa
sinaudoję atostogų proga, aplankėme Ispa
niją. Čia spausdinami kelionės įspūdžiai 
turi tikslą supažindinti skaitytoją su ana, 
atokiau nuo didžiųjų susisiekimo kelių 
esančia šalimi. Nusimanome, kad kaip 
kiekvieno turisto, taip ir mūsų įspūdžiai 
kai kada gali būti pripuolami. Gal ne vi
sada dėl laiko stokos galėjome įžvelgti į 
tepaniškojo gyvenimo tikrovę. Betgi sten
gėmės stebėti kraštą ir žmonės objektyviš- 
kai, be iš anksto parengtos nuomonės.

*
Kaip sykis tuo metu, kai dairėmės po 

Madridą, buvome kelių svarbių politinių 
įvykių liudininkai. Liepos vidurį visa ispa
nų spauda minėjo generolo Franco sukaktį: 
suėjo 15 metų, kaip jis atsistojo valstybės 
priešakin. Apie tą patį laiką Madride lan
kėsi, nūn jau pasimiręs, amerikiečių admiro
las Shermanas. Pagaliau, mums esant Ispa
nijos sostinėje, pasikeitė ispanų vyriausy
bė. Jau šie keli faktai rodo, jog mūsų ke- 
Honės metu nestigo aktualių temų pasikal
bėjimams.

Ispanija Europos valstybių tarpe užima 
savaimingą vietą. Dar visai neseniai buvo 
pasišauta ją išstumti iš tarptautinės ben
druomenės. Nors gen. Franco bendradar
biavimas su nacionalsocialistine Vokietija 
iv fašistine Italija nebuvo nei toli gražu 
nuoširdus, nei ypatingai glaudus, bet po 
karo norėta Ispaniją nubausti ir bent mo
rališkai pasmerkti jos nedemokratinį reži
mą. Atsiminkime, kokios prosovietinės nuo
taikos viešpatavo pirmaisiais pokariniais 
metais. Neužmirškime, kad daugelyje vals
tybių tuo metu ministerių kėdėse sėdėjo 
komunistai. Pagaliau, Anglijoje valdžią tik 
ką buvo paėmusi darbo partija, kurios ei
lėse anuomet buvo nemaža slaptų ir atvirų 
Kremliaus simpatikų. Tokioms nuotaikoms 
Viešpataujant, UNO nutarė paskelbti Ispa

nijos boikotą ir atšaukti Iš Madrido pasiun
tinybių šefus. Manyta, kad, izoliuotas 
nuo likusio pasaulio, gen. Franco režimas 
neišsilaikys ir sugniuš.

Tačiau jau tada akylesnieji žmonės ne
galėjo panašiuose sprendimuose. neįžvelgti 
prieštaravimų. Jėigu gen. Franco režimas 
smerkiamas kaipo nedemokratinis, tai ką 
reikia pasakyti apie bolševikinį režimą? Ar 
Kremliaus diktatūra reiškia demokratiją? 
Kaip ten bebūtų, bet Franco režimas UNO 
nutarimų pasėkoje nesubyrėjo. Anaiptol. 
Režimas dar labiau užsidarė savo kiaute. 
Dėl užsienio kišimosi į vidaus reikalus bu
vo užgautas Ispanų išdidumas. Tiesa, kad 
dėl boikoto ispanų valdžiai teko pakelti ne
maža sunkumų, ypač ekonominėje srityje. 
Per tris žiauraus pilietinio karo metus 
kraštas buvo nualintas, tuo tarpu pagalbos 
niekas neteikė.

Pradėjus demokratiniame pasaulyje išga
ruoti prosovietinėms nuotaikoms, tolygio 
didėjo skaičius tų žmonių, kurie laikė sa
kytąjį UNO nutarimą aiškia nesąmone. O 
kai ėmė organizuotis priešsovietinis blokas, 
blaiviai galvojantieji Amerikos Jungtinių 
Valstybių politikai, o ypač kariškiai nega
lėjo užmerkti akių prieš tą faktą, kad Is
panijos geografinėje padėtyje slypi neįkai
nojama strateginė vertė. Vadovaudamosi 
panašiais samprotavimais UNO pilnatis pe
reitų metų lapkričio mėnesį atšaukė nuta
rimą dėl Ispanijos „moralinio boikoto“. 
Greit po to į Madridą vienas po kitos vėl 
atvyko visų demokratinių valstybių amba
sadoriai ir pasiuntiniai. Ispanija buvo rea
bilituota, jos boikotavimas pasibaigė.

Mes šioje vietoje neturime tikslo leistis 
į platesnius samprotavimus apie Ispanijos 
geografinę bei strateginę vertę ir jos vaid
menį vakarų ir rytų susidūrimo atveju. Pa
minėsime tiktai, kad adm. Shermano vieš
nagė Madride patiems ispanams pirštu pri
kišamai parodė, kad jų valstybė nebėra už 
pasaulinių įvykių ribos. Ispanija vėl įtrau
kiama į bendrąjį vakarų gyvenimą. Iš to 
seka tam tikras likimo bendrumas su va
karų pasauliu, kas ilgainiui, reikia manyti, 
turės įtakos ir ispanų vidaus politinei rai
dai. Būtų klaidinga manyti, kad neseniai 

įvykęs vyriausybės pasikeitimas jau reiš
kia lemiamą posūkį režimo demokratėjimo 
linkme. Iš pasikalbėjimų Ispanijoje to įs
pūdžio nesusidarėme. Bet neabejojamai tam 
tikras rūgimo procesas dvasinėje ispanų 
būsenoje vyksta. Gen. Franco laikomas ap
sukriu politiku, neatlaidžiai siekiančiu savo 
tikiu. Jis ieško pirmoje eilėje amerikiečių 
kapitalo, o už tai — kaip tvirtinama — su
tiktų amerikiečiams padaryti tam tikrų ka
rinių nuolaidų (laivyno ir aviacijos bazės).

♦
Tiktai įbingęs fanatikas gali ispanų reži

mą totalitarizmo požiūriu lyginti su mas
kvine diktatūra. Ispanijoje nė iš tolo ne
jaučiama tos slegiančios, visur esančios 
valstybinės „globos" kaip Sovietų Rusijoje. 
Svetimšalis iš paviršiaus iš viso nedaug te
pastebi, jog jis yra patekęs į diktatūrinį 
kraštą. Valstybinėse įstaigose, dažnai ir 
privatinėse įmonėse, ant sienos kaba gen. 
Franco paveikslas. Bet čia toli gražu nema
tyti to kulto, kuris Sovietuose varomas su 
Stalino ikona. Per visą buvimo Ispanijoje 
laiką mums tiktai tris kartus teko matyti 
uniformuoto „falangos“ jaunimo būrelius. 
Ir tai vieną kartą tokiam sambūriui vado
vavo jaunas kunigas.

Svetimšalis turistas gali Ispanijoje ke
liauti skersai ir išilgai po visą kraštą, jis 
gali apsigyventi kur tinkamas, jis gali su
sitikinėti su kuo nori. Niekas jo nevaržo ir 
neseka. Palyginus su vakarų pasauliu Is
panijoje matyti daug policijos — civilinės 
gvardijos karių. Jų pilna visur, ne tik prie 
valstybinių įstaigų pastatų, bet ir prie fa
brikų. bankų ir t.t. Malagoje stebėjome iš
plaukiantį laivą. Prie jo sargybą ėjo ne 
daugiau ir ne mažiau kaip aštuoni milici
ninkai ... Bet toks sargybinių gausumas 
uostuose aiškintinas Ispanijoje klestinčia 
kontrabanda, apie kurią dar teks užsiminti. 
Ginkluoti automatiniais šautuvais, civilinės 
gvardijos kariai lydi kiekvieną traukinį. 
Dažnai traukiniuose, ypač Prancūzijos pa
sienyje, policija tikrina keleivių dokumen
tus. Mat, Prancūzijoje gyvena tūkstančiai 
ispanų emigrantų, daugiausia pasilikusių 
ten po pilietinio karo. Jie savo propagandą, 
nukreiptą prieš esamą ispanų režimą, ban
do išplėsti ir pačioje Ispanijoje.

Mums esant Prancūzijoje, pasienio mies
te Perpignan kaip sykis buvo rengiama „is
panų savaitė", dalyvaujant Pablo Cassals, 
kurs yra neabejojamai virtuozinis muzikas, 
bet, deja, tuo pat metu politinis naivėlis —- 

nuolatinis Kremliaus rengiamų „talkos" 
kongresų lankytojas. Beje, toks pat salioni- 
nis bolševikas yra ir kitas garsus ispanas 
— emigrantas: dailininkas Picasso, kurio 
menas mums toli gražu neatrodo toks „ge
nialus", kaip tatai norėtų pavaizduoti įvai
rių abejotinos vertės naujovių mėgėjai. Ne
paisant visų prieš režimą nukreiptų de
monstracijų, pasienio susisiekimas su 
Prancūzija speciališkai nevaržomas.

Kadangi maistas ir kiti reikmenys Ispa
nijoje yra žymiai pigesni, tai mažojo pasie
nio susisiekimo ribose kasdien šimtai pran
cūzų vykstą pirktis Ispanijos pusėn. Vienas 
prancūzas, grįžtąs iš Ispanijos, mums pasa
kojo, jog jis kasdien važiuojąs į anapus ir, 
pardavęs savo pirkinius, uždirbąs kelis šim
tus frankų. Ir iš viso visoje Ispanijoje iš 
svetimų kalbų daugiausia girdėti prancūzų 
kalba. Mat, prancūzams Ispanija yra pigus 
kraštas. Per prancūzų — ispanų pasienį 
kasdien vyksta šimtai žmonių, Jų tarpe ir 
slaptai ispanų emigrantų siunčiami agen
tai. Kai šių metų pavasarį Barcelonoje ir 
kituose pramonės centruose buvo kilę nera
mumų, policija susekė, kad prie jų prisidėk 
jo ir iš Prancūzijos slaptai atvykę ispanų 
emigrantai. Neužmirškime, kad Ispanija yra 
„tradicinė" revoliucijų, sąmokslų, atentatų 
ir anarchizmo šalis. Tad nenuostabu, jog 
kiekvienas režimas Ispanijoje yra privers
tas laikyti daug policijos. Madride prie vi
daus reikalų ministerijos ir saugumo poli
cijos rūmų pastatyti tikri gelžbetoniniai 
bunkeriai, kurių uždavinys atlaikyti even- 
tualinį maištaujančios minios puolimą. 
Kaip pasakojo ispanai, pačiame krašte yra 
suvaržytas kontrolės tikslais susisiekimas. 
Ir šiaip ispanai jaučią valstybės „akį" ...

♦
Pasikalbėjimuose su ispanais stengėmės 

išsiaiškinti, kokia yra esamojo ispanų re
žimo esmė. Kai kurie asmenys atvirai dės
tė savo pažiūras, tačiau vienu kitu atveju 
susilaukdavome reikšmingo atsakymo: 
„Apie tai geriau nekalbėkime"... Gal tei
singiausią atsakymą davė vienas pašneko
vas, apibūdindamas gen. Franco režimą 
kaipo „karinę valdžią“. Ispanijoje, kaip ir 
kituose ispanų kalbos kraštuose Pietų Ame
rikoje, nenaujiena, kad valdžia patenka į 
kariškių rankas. Gen. Franco paėmė val
džios vairą per karinį sukilimą, kuris iš
virto į tris metus trukusį pilietinį karą. 
Vyriausybė neabejojamai remiasi karii- 

kiais. Pats sukilimas buvo nukreiptas prieš 
tuo metu valdžioje buvusius kairiuosius, 
pačiame „liaudies fronto“ žydėjimo laiko
tarpyje, kada jaudinančių naivumu dar bu
vo tikima bolševikų „demokratiškumu". 
Tad savaime suprantama, kad gen. Franco 
valdžia yra ne tik griežtai antikomunistinė, 
bet ir iš viso antimarksistinė. Gen. Franco 
vyriausybei ideologines gaires bandė nus
maigstyti „falangos" partija. Jos kūrėjas 
buvo Jose Antonio Primo de Rivera, buv. 
diktatoriaus gen. Primo de Rivera sūnus, 
nužudytas pilietinio karo metu. Josė Anto
nio atmintis dabartinio režimo didžiai gar
binama. Kiekviename mieste Judriausio su
sisiekimo gatvė vadinama jo vardu, kiek
vienoje katedroje prie pat altoriaus jo gar
bei įmūryta atmintinė plokštis. Falanga sa
vo ideologinius pagrindus neabejojamai pa
siskolino iš mussollninės Italijos (mažiau K 
hitlerinės Vokietijos). Ji savo eilėse turi 
nemaža kraštutinio gaivalo, kuris yra pa
linkęs į — kairę. Ji bando patraukti savo 
pusėn ir darbininkiją. Jus įtakos dėka gen. 
Franco režimas yra neginčijamai pageri
nęs socialinę įstatymdavystę. Taip pat vyk
doma pigių butų statyba.

Bet gen. Franco remiasi ne vien tiktai 
kariškiais ir falanga. Praeityje yra buvę 
momentų, kai falanga jautėsi atstumta nuo 
valdžios. Pačioje falangoje reiškiasi kelios 
srovės. Ypač esą apsivylę va d. „pirmosios 
valandos“ falangiečiai, šios organizacijos 
steigėjai ir radikalinių reformų Šalininkai. 
Tačiau falanga niekada nepasidarė masinė 
organizacija. Gen. Franco, matomai, jautė, 
kad to užnugario jam dar nepakanka. Be 
to, falangos radikalumas atgrasė konserva- 
tyvinius sluogsnius.

Į gen. Franco asmenį rikiuojasi dar visa 
eilė stambių grupių, pirmoje eilėje Kata
likų Bažnyčia, žymia dalimi monarchistai, 
be to, iš viso konservatyviniai sluogsniai. 
Netenka abejoti, kad viso to mišinio pažiū
ros ne visada sutinka. Betgi sroves jungia 
krūvon tiek gen. Franco asmuo, kaipo su
manaus interesų derintojo, tiek pilietinio 
karo siaubo atsiminimai. Negalima nuneig
ti, jog žiaurumų būta abiejose pusėse, ta
čiau maskvinių bolševikų respublikonų 
vardu įvykdyta tiek daug pasibaisėtinų 
kruvinų darbų, jog daug kas, net ir nebū
damas beatodalrinis dabartinio režimo ša
lininkas, dar šiandien remia generolą 
Franco.

(Nukelta į 4 pusi.)
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Lietuviai visame pasaulyje
x-s'KarelM Dėl priekaištų Amerikos lietuvių nutautėjimo temomis ®

Praėjusiame TREMTIES numeryje 
b«vo pateikta K. S. Karpiam svars

tymų senųjų ir naujųjų Amerikon lie
tuvių ateivių temomis. Siame numeryje 
pateikiami to paties autoriaus svarsty
mai lietuvių nutautėjimo Amerikoje te
momis, kurias spaudoje nuolat paliečia 
lietuviai tremtiniai, nuvykusieji Ameri
kon. K. S. Karpius nesutinka su nau
jųjų ateivių lietuvių išvadomis, kurios 
dažniausiai padaromos vadovaujantis 
pirmaisiais (spūdžiais, arčiau nepažinus 
nei amerikinio gyvenimo sulytu, nei 
ten gyvenančių lietuvių atliktų darbų 
apimties. Senąją Amerikos lietuvių kar
tą nuo Lietuvos skiria apie 50 metų lai
kotarpis ir 4000 mylių nuotolis. Tačiau 
nei laikas, nei erdvė neturėjo lemiamos 
reikšmės, giliau pažvelgus | tą (našą, 

kur| Amerikos lietuviai atliko Lietuvai. 
Antroje straipsnio dalyje, kuri tilps se
kančiame TREMTIES numeryje, K. S. 
Karpius paliečia ir lietuvių Amerikoje 
nutautėjimo priežastis, paminėdamas Ir 
stoką stipresnio ryšio su Lietuva jos 
laisvės metais, kada lietuvių išeivija 
maža bebuvo rūpinamasi. K. S. Karpius, 
41 metus gyvenęs Amerikoje, gerai pa
žįsta Amerikos lietuvių gyvenimą, nes 
visą laiką aktyviai dalyvavo visuomeni
nėje veikloje Be to, per 30 metų reda
gavo Amerikos lietuvių tautini laikrašti 
DIRVA, tad ir spaudos darbas stralps* 
nio autorių siejo su Amerikos lietuvių 
gyvenimu, kuris jam yra arčiau pažįsta
mas, negu naujam ateiviui. Red.

St. 8. apsivylimas ir jo išvados
Amerikon atvykę Lietuvos tremtiniai 

patyrė jiems naują dalyką — Amerikos 
lietuvių ištautėjimą. Be tų, kurie iš senųjų 
amerikiečių nori tik pasišaipyti ir į juos iš 
aukšto žiūri, kiti tremtiniai visai rimtai 
bando tą klausimą gvildenti. Jie svarsto ir 
savitarpyje, ir su mumis, senaisiais ameri
kiečiais, kalbėdami, ir spaudoje, net kitose 
šalyse išeinančioje.

Gana rimtai tą klausimą gvildena St. S. 
straipsnyje „Amerikos Lietuvių ,Ištautė- 

/ jimas (Tremties Nr. 47). Jo straipsnis, nors 
neilgas, gana plačiai dalykus apima.

St. S. reiškia apsivylimą, kad jis, kaip ir 
kiti gyvendami Lietuvoje ir paskiau trem
tyje, galvoję, kad „Amerikos lietuviai yra 
tokie pat sąmoningi tautiniu požiūriu, kaip 
ir esą Lietuvoje, nes iš tolo žiūrint ir ži
nant, kokius darbus Amerikos lietuviai 
nuveikė Lietuvos ir lietuvių atžvilgiu, ki
taip ir negalėjo išrodyt!0. Tačiau nuvykę 
Amerikęp. rado kitokį vaizdą, kuri ji® to
liau ir perstatoj prie jo noriu ir aš pada
ryti savo pastabas.

„Tačiau atvykę i Ameriką tremtiniai, ku
rie atsidėję stebi vietos lietuvių gyvenimą, 
pamatė ką kita... Sąmoningų, kovojan
čių dėl Lietuvos laisvės lietuvių pasirodė 
Amerikoje yra visai nedidelis nuošimtis“, 
— sako St. S.

Toliau teigia, kad sąmoningieji ir veik
lesnieji gyvena tik didesniuose miestuose; 
mažesniuose miestuose gyvenantieji lietu
vybės atžvilgiu yra šaltoki, jų vaikai nu
tautėję, ir lietuvių tautai mirę. Prikiša ir 
mūsiškių pasiteisinimą, kad Amerika yra 
„didelis verdantis katilas“, kuriame visos 
tautybės turi žūti. (Amerikiečiai tai vadi
na „tarpinimo katilas“, „melting pot", ku
riame Amerikoje gyveną žmonės neišven
giamai turi susilieti i vieną amerikonišką 
srovę, ne būtinai žūti).

St. S. kalba, kaip seniau atvykusieji lie
tuviai turėjo sunkiose sąlygose kurtis; jie 
čia vyko laimės ieškoti, paprasti mūsų tau
tiečiai, be gilesnio tautinio susipratimo, be 
jokio išsilavinimo. Pamini sukūrimą Ame
rikoje lietuviškų laikraščių, parapijų, orga
nizacijų. Iškelia po 1905 metų iš Lietuvos 
atvykusius inteligentus, kurie daugumoje 
buvę apsikrėtė marksistinėmis idėjomis ir 
pakreipė | save daugeli pirmųjų išeivių. 
Pažymi apie lietuvių pergyventas kovas su 
socialistais, išvesdamas, kad kiti lietuviai, 
piktindamiesi vienų ir kitų kova, nesidėję 
prie vienų ir kitų, pasitraukę nuo lietu
viško gyvenimo.

„Amerikoje aš radau gerą gyvenimą, o 
amerikiečiai man sako, kad aš turiu būti 
geras amerikonas. Tada ne tik aš, bet ir 
mano vaikai bus laimingi“...

„Ta išeivijos dalis, kuri nuo srovinių ko
vų pasitraukė, likdama vien tik gerais 
amerikonais, savo vaikus amerikoniškose 
mokyklose ištiesų Išauklėjo .gerais ameri
konais*, nekalbančiais lietuviškai“...

Pamini, kad srovinių lietuvių vaikai, 
nors kalbėjo su tėvais namie lietuviškai, 
bet tėvai nepajėgė juos išauklėti gerais lie
tuviais, kai Amerikos mokykla ir pati ap
linkuma juos auklėjo būti „gerais ameriko
nais“, „gesindama nuojautą, kad jie yra ki
tos tautybės“...

Tai kelios St. S. išvados.
Jis palyginimui nurodo Mažąją Lietuvą, 

„kur lietuviškumas vokiško nacionalizmo 
buvo naikinamas per 709 metų... tačiau 
nebuvo užgesintas“, o Amerikoje, „kur 
viešpatauja didžiausios laisvės, mūsų pir
mųjų ateivių vaikai suamerikonėjo Ir dau
guma jų su lietuviškumu neturi bendro.**

Bet mes gyvename toli nuo tėvynės!
Toliai/noriu padaryti savo pastabas ir 

paaiškinimus prie St. S. ir kitų, kurie ra

Amerikos Balso lietuviškų transliacijų pasiklausius
ELTOJE jau kuris laikas pakartotinai 

patelkiami paakinlmal, kad klausantieji 
Amerikos Balso lietuviškųjų transliacijų 
iš New Yorko pasisakytų dėl jų progra
mos, pareikšdami savo nuomonę. Tie pa- 
aklnimal duoda pagrindo spėti, jog norima 
patirti klausytojų ne tik lietuviškųjų trans
liacijų reikalu nuomonę, bet ir išgirsti jų 
pageidavimus, kad tuo būdu pačios trans- 
fkcijoe, atsižvelgiant klausytojų didžiuo- 
mos pageidavimų, galimumų ribose būtų 
tobulinamos bei turtinamos.

Čia turima tikslo TREMTIES skiltyse 
pasidalinti mintimis Amerikos Balso lietu
viškųjų transliacijų reikalu.

Transliacijų girdumas. Ameri
kos Balso lietuviškųjų transliacijų girdu
mas Vakarų Vokietijoje, ypač Bavarijoje, 
vidutinis. Trukdymai gana stiprūs. Tik 
pradėjus Amerikos Balsui transliacijas, vie
na ar -kita kalba, tuojau pat prasideda 
trukdymai. Jie ypač jaučiami transliacijų 
klausantis trumpomis bangomis. Kai ku
riais priimtuvais transliacijos dienos metu 
girdimos ir vidutinėmis bangomis. Čia, 
klausantis vidutinėmis bangomis, jaučiami 
žymiai silpnesni trukdymai.

Tačiau ir trumposiomis bangomis klau
santis lietuviškųjų transliacijų ' iš New 
Yorko, dėl siųstuvo stiprumo, jos yra gir
dimos ir pastangos jas sutrukdyti neatsle- 
kia savo tikslo.

Kokios informacijos patei

šė, rašo ir dar rašys Tremtyje, toli nuo 
Amerikos esantiems lietuviams, darydami 
išvadas apie Amerikos lietuvius ir jų vai
kų ištautėjimą ir jų samprotavimus, kodėl 
tas jvyko.

Kalbant apie Mažąją Lietuvą, pridėkime 
ir pačią Didžiąją Lietuvą ir turėkime min
tyje, kad Lietuvą ir lenkai lenkino, ir ru
sai rusino nuo 1795 metų, ir vėliau, net 
spaudos uždraudimu, bandė varu surusint, 
bet nieko nepadarė; vietoje to, lietuvišku
mas labiau ir labiau augo, lietuvių tauti
nis susipratimas kilo, ir lietuvių tauta pa
jėgė net savo nepriklausomą valstybę at
statyti.

Jausti apsivylusiu, kad Amerikos lietu
viai nėra tokie pat sąmoningi tautiniu po
žiūriu, kaip ir esą (ar buvę Lietuvos) lietu
viai, visai yra bergždžia, nes visa tauta 
Lietuvoje gyveno kitaip, negu galėjo gy
venti mažytė jos dalelė, patekus tolimame 
pasaulyje virš 100 090 000 gyventojų miši
nyje (Amerikos gyventojų skaičius apie 
1900 metus buvo šimtas 'milijonų, dabar 
Jau viršija 150 000 000).

Kaip Mažojoj taip ir Didžiojoj Lietuvoj 
lietuviai, visa tauta buvo tandžlai krūvoje, 
o okupantai, lenkintojai, rusintojai ar vo- 
kietintojai buvo tik primestas mažutis val
dininkų, mokytojų ir kunigų skaičius, ku
rių prievartos darbos sukėlė tik lietuvių 
pasipriešinimą, ragino ugdyti savo tautini 
susipratimą, veikėjus dirbti, kad ir slaptai, 
sutramdyti svetimųjų pastangas, ir Lietu
vos liaudyje augo savo kalbos, savo rašto 
ir tėvynės meilė. Ten sava kalba skambė
jo nuo ryto iki vakaro, ir tik ją vieną lie
tuviai tembkėjo ir tik jos vienos užteko. 
Miestelėnai ir Lietuvoje, kurie turėjo rei
kalų su kitais, buvo persiėmę svetimomis 
kalbomis.

Kalbėdamas apie Ameriką, aš noriu pri
minti ir seniesiems lietuviams žinomą Ru

kiamos? Teko atsidėjus Išklausyti tik 
keletą Amerikos Balso lietuviškųjų trans
liacijų. Būtent rugpiflčio 26, 28, 29, 30 ir 
31 dieninių programų, Vakarų Vokietijoje 
girdimų 17 (5 po pietų) valandą. Kiekvie
nos girdėtos transliacijos pagrinde bendra 
informacija: apie karinę padėti Korėjoje, 
žymesniųjų politikų pareiškimai ir pn. Žo
džiu, bėgamieji dienos klausimai. Antrąją 
programos dalį sudaro žvilgsnis anapus 
geležinės uždangos (pvz. klausytų progra
mų metu buvo užsiminta apie Čekijos ko
munistiniame elemente jaučiamą posūki 
linkui Tito, apie neįstengimą išpildyti So
vietų Sąjungos reikalaujamą tiekimų, ku
rie ir buvo pasėka sulaikyti iš Sudetijos 
iškeldinti lig šiol ten palikusius vokiečius; 
paminėtas sovietų vengimas atsiskaityti su 
JAV už tiekimus buvusio karo metais ir 
pn). Naujausi amerikiečių spaudoje pasi
sakymai sovietų temomis, užsiminimai apie 
sovietų pavergtus kraštus. Prie visa to dar 
viena kita informacija iš lietuviškojo gy
venimo tremtyje (kad Belgijoje gyveną 
lietuviai leidžia laikraštėli, kad Čikagos 
kapinėse palaidotas miręs mūsų tautietis).

Ko pageidautina? Suglaustai pa
minėtas lietuviškųjų Amerikos Balso trans
liacijų turinys jau rodo, kad vyraujančią 
transliacijų programos dal( sudaro tarp
tautinės politinės padėties apžvalga. Po 
jos, jei esama laiko, duodama viena kita 
nuotrupa lietuviškojo tremties bei lietuvių 

siją, kaip pavyzdi, kur Ir kaip nutautėjimas 
(arba suamerikonėjimas arba surusėjimas) 
plinta.

Velk kiekvieno Liėtuvio inteligento, ku
rie apsigyveno Rusijoje anais laikais, gavę 
tarnybas, šeimos tik rusiškai kalbėjo. Net 
ne visų tėvų pastangos davė rezultatų vai
kus pramokinti lietuviškai, nes Rusija bu
vo toks pat „tarpinimo katilas“ lietuviui 
ten patekus, kaip Amerika jon patekusiems 
lietuviams, ir dar paprastiems kaimiečiams.

Atsimenu, kai 1928 metais lankiausi Lie
tuvoje. Labai daug iš Rusijos grįžusių lie
tuvių valdininkų šeimos rusiškai kalbėjo 
pačiame Kaime ir provincijoje. O tai jau 
buvo 10 metų nuo nepriklausomybės atga
vimo, kai tie lietuviai grižo iš Rusijos.

Amerikonai nenaikina tautybių
.Nors St. S. įgavo (spūdi, kad ameriko

nai nori kitataučius nutautint, tačiau Ame
rikoje nėra nusistatymo, neskaitant išimti
nus atvejus, naikinti kitas tautybes; čia 
net vykdomas platus bendradarbiavimas su 
kitomis tautybėmis. Amerikiečiai pakarto
tinais atvejais mums sakė, „būdamas geras 
lietuvis tegali būti geras amerikietis“. 
Amerikiečiai stengiasi santykiauti su kita
taučiais susipažinimui ir net (gavimui jų 
tautinių kultūrinių savybių, pažinimui jų, 
nes patys, sako, neturi kuo pasididžiuoti.

Mokyklose, tiesa, tegali ir privalo tik 
amerikoniškai mokyti Ir sakyti visiems 
vaikams, kad Jų pareiga yra būti gerais 
amerikonais, nes juk negali kiekvienos 
tautos vaikams, kurių mokyklose kartais 
lankosi net iki 20 tautybių, aiškinti: tu būk 
geras lietuvis, tu būk geras italas, tu būk 
geras vengras...

Kalbant apie Amerikos senuosius lietu
vius, visada reikia turėti mintyje, kad jų 
apie pusė milijono yra išsimėtę (kalbu apie 

išeivių gyvenimo. Tačiau informacijos iš 
lietuviškojo gyvenimo negausios ir blanks
ta kitose pateikiamose informacijose.

Pageidautina, kad informacijos, 
liečiančios lietuviškojo gyvenimo sektorių, 
nedarytų- atsitiktinumo {spūdžio, o būtų 
parinktos atsidėjus, kad jos duotų bent 
apytikri vaizdą didžiosios dalies lietuvių 
išeivijos ir tremtinių gyvenimo, jų sieki
mų. Būtina nuolatinė informacija Lietuvos 
laisvinimo bare, bent suglaustai, bet nuo
latinai, kad ir pakartojant, pateikiant lig 
šiol atliktus, vykdomus ir numatomus vyk
dyti darbus. Tiesa, vienoje iš minėtomis 
datomis klausytų lietuviškųjų Amerikos 
Balso programų suglaustai buvo paminė
tas ELTOJE atspausdintas VLIKo Vykdo
mosios Tarybos užsienio tarnybos valdy
tojo prof. Brazaičio pareiškimas. Šitokios 
linkmės informacijos turėtų būti galimai 
dažnesnės ir pateikiamos pakartotinai, nes 
reikia skaitytis su faktu, jog, atsižvelgiant 
| esamas Lietuvoje sąlygas, nuolatinis 
Amerikos Balso transliacijų klausymas 
vargu bau (manomas.

Pasaulinių aktualijų siaurinimo sąskai- 
ton bene būtų tikslingiau kiek plėsti sve
timoje spaudoje pasisakymus Lietuvos, ir 
Baltijos valstybių apskritai, temomis. Ši
tos medžiagos, ypač paskutiniu metu, pa
teikiama (vairių kraštų spaudoje. Ypač 
pastarosios informacijos — kad lietuviškoji 
išeivija dirba dėl Lietuvos laisvės ir kad 

ateivius) po šimtus mažų ir didelių miestų, 
net ūkių, gyvena ne krūvoje, bet daugiau
sia maišytai su kitomis tautomis. Jų vaikai 
gatvėje ir mokykloje tik ėmerikoniškai 
gali susikalbėti; tos kalbos negali pastumti 
j šal| ir sakyti, „tik lietuviškai kalbėsim“; 
ji vaikams yra antra prigimta kalba, su 
kuria augant rišasi visas jų gyvenimas. 
Kitokia kalba sistematiškai nemokomi (na
mie tėvai neturi savo kalbos pamokų vai
kams), tat nėra ko kaltint Amerikos mo
kyklas, kad jos išauklėja savo krašto jauni
mą — visą, ne tik lietuvius, •— „gerais 
amerikonais“ (nekalbančiais lietuviškai ar 
kitaip).

Lietuviai, (taip ir kitų tautybių tėvai, 
vargiai kur tesigiria, kad jie turi būti ge
rais amerikonais, kad jų vaikai būtų lai
mingi. Tai tik mūsų naujų stebėtojų fan
tazija, ar net priekaištas mums.

Tėvai, kiek galėjo, tiek rūpinosi savo vai
kų auklėjimu lietuviškai, ragindami moky
tis skaityti lietuviškai; leisdami | chorus 
dainuoti; reikakalaudaml, kad parapinės 
mokyklos turėtų ir lietuviškas pamokas. 
Kai aš vienais metais partraukiau iš Lie- 
tovos daug lietuviškų elementorių, tėvai 
juos bematant išpirko, norėdami, kad jų 
auganti vaikai turėtų ir naudotųsi lietu
višku elementorium, bet ne visi tėvai gali 
ir tinka būti mokytojais namuose. Jie pa
prastai turi leisti gyvenimui eiti sava vaga, 
kurios pakeisti negalima, o ta vaga yra 
amerikoniška.

Mums visiems žinoma, kad ir Lietuvoj® 
buvo rodoma susirūpinimo, net {statymų 
keliu, kad žydukai mokėtų krašto kalbos, 
kad lenkučiai, rusiukai ir vokietukai būtų 
mokomi lietuviškai. Tai natūralu, nors 
jiems nebuvo draudžiama mokytis ir savo 
tėvų kalbos. Žinom gerai, kad pastaraisiais 
laikais Lietuvoje auganti lenkų, rusų, vo
kiečių ir net žydų jaunoji gentkartė gero
kai sulietuvėjo. Man pačiam teko girdėti 
1935 metais vėl būnant Lietuvoje jaunus 
universitetą .lankančius žydukus didžiuo- 
jantis, kad jie puikiai moka lietuvių kalbą 
ir kalbėjo nežyduodami, kaip tikri lietu
viai. Kas galėtų sulaikyti jų sulietuvėjimą 
normaliose Lietuvos gyvanimo sąlygose?

(Pabaiga sekančiam NrJ

Šveicarai studentai sutinka padėti stu
dentams tremtiniams, sergantiems džiova, 
kad jiems būtų sudarytos sąlygos gydytis 
ir išsigydžius tęsti studijas. Iš viso galėtų 
pasinaudoti apie 200 tremtinių studentų. 
Norj tremtiniai studentai patekti Šveicari
jon, turi įrodyti, kad bandę emigruoti, bet 
dėl nesveikatos buvę atmesti. Tuo reikalu 
kreipiamasi j vietinį emigracini skyrių, ar
ba | Foreign Student Service, MUnchen, 
Funk-Kaseme, Block 13.

Lietuvos byla randa vis daugiau vietos 
svetimoje spaudoje — klausytojams (čia 
turimi galvoje Tėvynėje palikusieji) teiks 
padrąsinančių vilčių ateičiai. Tačiau ir Ši 
informacija neturi išeiti iš atsargumo ri
bų. Ji teturėtų nusakyti (vykių gaidos bei 
darbų linkmę.

Tokios, atrodo, korektūros Amerikos Bal
so lietuviškose transliacijose sustiprintų 
lietuviškąją informaciją.

Apskritai pačių transliacijų informacijoj 
parinktos sumaniai. Per trumpą laiką ge* 
bama pateikti apypilnį ryškiųjų (vykių bei 
politinės raidos vaizdą. Nuolatinai sekan
čiam šias transliacijas, galimas daiktas, kil
tų ir dangiau pageidavimų. M. M-uis.
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VIENOS PAVASARIO DIENOS PASAKA

rėlin. Kuo turėsiu, pavaišinsiu. Juk tu mano geras geriau galėsiu pavaišinti. Jei tiktai norėsi užukti į 
svečias.

Kuprelio kambarėlis, atidAntas dviem sienelėm nuo 
viso malūno, atrodo visai jaukiai. Net trikampė išvaiz
da nieko nekliudo. Sienos mėlsvais apmušalais išklijuo
tos. Paveikslajs, paveikslėliais nukabinėtos. Daugiau
siai jo paties darbo. Reginiai, portretai visokį. Sodietiš
ko Rokoko staliukas, šalia tokios pat dvi kėdės. Lova, 
baltai apdengta. Visur švaru, niekur jokios dulkelės. 
Čia anksčiau nebuvau dar buvęs. Jis čia paprastai nie
ko neįsileidžia.

Geriausias kambarėlio papuošalas buvo spinta, pilna
knygų. Ten buvo matyt Kant, Leibniz, Ludwig Feuer- padėjo. — Mat kaip keistai pasaulis sutvarkytas, vienas 
bach — vokiečių kalboje; Flammarion, Meyer — ru- kitą valgom. Iš to tik ir gyvenam... Štai kiaulė bėgi- 
siškai; net Jules Verne su Wells ir Conan Doyle. Ir dar nėjo, kriukė, ėdė žolę, javus, o dabar mes ją valgom, 
daugybė kitokių.

— Vis tai mano perkaityta, — pastebi Kuprelis kiek 
pasididžiuodamas.

— IŠ kur jų Tamsta tiek ir ėmei?
— Pripirkau po truputi. Iš kai kur gavau ir dova

noms.
Viename kampe matau labai keistą daiktą. Ne paukš-

— Tylėsiu, būk Tamsta ramus. Juk aš ne šmeižikė žinotų, ir mane kas minėtų, su manim džiaugtos ir gal
kokia. -paliūdėtų... Baisu išnykti, nieko nepalikus! Nieko ne-

— Ačiū tau, Marijona. padarius!
— Nejau ji Tamstą myH? — staigiu nusistebėjimu Man jaunam ta baimė dar nebuvo suprantama, sve- 

paklausė manęs. — Tai tiek daug jaunikių buvo iš tima. Bet iš Kuprelio veido mačiau, kad Jam buvo ji 
visų kraštų. Nei suskaityti negali. Būdavo važiuoja ir labai baisi ir sunki.
važiuoja. Tik šiemet kažin kas nematyt. Tėvai dar vis — Žmogus tam ir sutvertas, — tęsė jis vaikščiodamas 
pirmai neleido, sakė jauna, suspės. Piršėsi jai ir var- ir giliai susimąstęs, — kad po savo neilgo amžiaus, gal 
goninkas, buvęs čia prieš Tamstą... Ji ne vienam gal- po trumpos laimės ir virtinės vargų, paliktų kokią at- 
vą ausukė. Tai mergiotė, reta paieškoti! Gudri, kaip minti, pasistatytų koki paminklą... Vieni nieko dau- 
voverė, ir apsukri, kaip skregždė... Bet Tamsta neat- giau nepalieka, tik savo vaikus. Bet ir tai paminklas, 
leisi manęs, jei vesi Gundę? — susirūpino tarnaitė. gal visų geriausias! Kiti palieka savo darbus, savo vel-

Tylėjau. kalus... Ką aš paliksiu? Rodos daug norėčiau, daug
Mano širdyj virte virė. Galvoje ūžė šimtas girnų. galėčiau, bet man visko trūksta... — sustojo, nutilo

Kuprelis. Žiūri pro mane, pro sienas, | beribi tolį.
Ne tas Šiandien Kuprelis. Vis kitoks jis man atrodo, 

vis mažiau jj pažįstu. Tarytum jis visą savo gyvenimą tis, ne kas. Spėjau nustebęs, kad tai modelis kokiam
EIK, žvilgterėk apačion. Girnos sausos dunda, — nu- pasislėpęs, dabar atvirose duryse ant jo slenksčio at- keistam monoplanui

traukė Kuprelis. sistojo.
Pašokau, ištrauktas iš savų minčių. Išgirdęs, kad girnos išmalė, Kuprelis pamojo ranka
Maišas buvo dar tik puspilnis. Užnešęs viršun, sku- ir nuėjo dvaro rugių užpilti.

bmi užpyliau. Aš nuėjau apačion, sudoroti sumaltų maišų, sutvar-
— Dabar jau paskutini kartą perleisim. Netrukus kyti visą.

bus baigta. Aš ir netikėjau, kad šiandien bus toks ge
ras vėjelis. Mat kaip mala, net klausyt malonu!

Kuprelis matyt pastebėjo mano veide susirūpinimą, šus ir juos gerai suraišioti.
— Lik. Neik namon. Dabar malsiu rugius dvarui.

Rūpiai. Turėsim daugiau laiko, mažiaus reikės daboti.
— Ačiū, — sakau, — liksiu. Nors ir lig vėlaus vakaro.
— Tu gal kaikuomet atvaidinsi mano gyvenimą. Pa

rodysi, kaip aš gyvenau, savo kuprų prislėgtas, — sako 
Kuprelis atvirai ir nuoširdžiai; tik staiga sukando lūpas.

Aš tylėjau.
— Nenoriu ir aš eiti iš šito pasaulio, Jame nieko ne

palikęs, — taria Kuprelis lėtai. Jam tie žodžiai labai 
mnkūs. Jis pasveria juos. — Noriu, kad ir apie mane dešimtą, o dabar jau po penktai Einam mano kamba- — Kuo turiu, ir vaišinu. Gal Dievas duos kuomet go ateis...

XXI

Kupreli.
— Kodėl ne?
— Tu esi mokytas, o aš kas-?
— Niekus Tamsta šneki!
— Na, nieko. Ir aš gal kuomet pakilsiu aukščiau. 

Pinigus dabar kraunu, skatiką | skatiką dedu. Jei tik 
kokia knyga pavilioja.

— Gardžios Tamstos dešros, — norėjau nukreipti 
šneką kiton pusėn.

— Nieko, gal ir gardžios, — atkando, pažiūrėjo kr

Jei gamta keletą dienų pati tarp savęs nesipiautų, tuo
jau visam galas būtų. Kad ir žmogus — valgo visokių 
gyvulių gyvulėlių mėsą, visokius augalus, vaisius; j| K 
savo pusės kamuoja vargai, priespaudos, kankina viso
kie priešai, ligos. Kas mielą valandą reikia žmogui sau 
gyvenimas pirkti. Ir kokia brangia kaina! Juk visa 
žmonija, nuo pat pradžių savo sąmoningesnio gyveni
mo, stengiasi tą kainą sumažinti, papiginti. Bet ką ma
tom: vieniems gyvenimas paliko pigus, beveik dovanai 

gaunamas, kitiems begalo brangus, kad ir išsipirkti nega-
— Ir tai Tamstos išradimas? U- Ir vėl kadaikščiau kas, kai stengiamasi tą nelygybę
— Taigi. Matysi, aš skraidžiosiu, nei vanagai nepa- prašalinti! Ir prašalinta tiek mažai, kad atrodo, kąd

gaus. Mano bus geresnis, neg visi kiti, lig šiol išgal- pabranginta. Rodos, Jokių pajėgų nėra visa tai sulygin-
votl. Jis bus labai lengvas ir valdomas ne kokiu prie- ti. ar atsiras tokių, nesitikima. Bet tos pajėgos yra,
taisu, o paties žmogaus judėjimo. Reikės tiktai truputį yra. tiktai paslėptos, kelias | jas geležiniais vartais už-

Iš jungę s piklius, užpylęs dvaro rugius, Kuprelis atė- pasilenkti ir jau žemyn skrisi, atsiloši — aukštyn kel- rakintas, ir raktas niekam nežinomas. Daugelis jas
jęs man padėjo sustatyti kampan mūsų sumaltus mai- sjes_ pasikreipsi — šonan važiuosi. Vis tai be Jokio re- mato tik pro rakto skylutę. Kas neturi gerų akių, nieko

x guliatoriaus... Stebėtina, kad žmonės dar lig šiol ne- neįžiūri. Daugelis ir tų pačių vartų nemato... Bet
galėto tinkamai oro pavergti. Juk tai lengviausias ir atels Genijus ir ras tą raktą ir tuos vartus atidarys.

Ir išsiverž pro juos vėsula negirdėtos pajėgos ir m>- 
griaus, suardys jos tas sienas, tas pilis, kurias žmonės 
patys sau per tūkstančių tūkstančius metų sulipdė, ir 
dabar dar lipdo. Nuplaus, nuneš tų sienų griuvėsius į 
giliausią jūrą milžinė banga, kur šėldamos vilnys vis
ką sumals, i smulkų smėlj pavers. Ir nušvis kitoks 
gyvenimas... Jau yra to Genijaus apaštalų, yra pa
siuntinių, kurie skubiai skina, ruošia jam taką. Neužil-

Grįžom antran aukštan.
Kuprelis, priėjęs | langą pasistiebė, pažiūrėjo pro j| ir patogiausias kelias.

paklausė, kuri valanda. Nuėjęs išėmė Kuprelis iš mažutės spintelės sviesto
— Jau po penktai. lėkštelę, didelį sūr|, apystorę dešrą ir duonos pusbaka-
— Lig saulėleidžio laiko turim. Paskum dar kol su- nėU‘ Iš mažo krePšiuko išėmė d“ peilius ir dvejas 

tems... Bet aš matau, kad tu alkanas, — sušypso jis. Sakutes'
— Iš kur? — Būk geras, ragauk, — maloniai kviečia.
— Nesakius aišku. Kadaikščiau kas. Atėjai prieš ~ Ačiū, paragausiu.
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Tremties pren um eravimosl sąlygos:
Vokietijoje: 1 mėn. 3 DM; 2 mėn. 5DM; atskiras numeris75pf. Atstovy
bės: ANGLIJOJE Mr. J. M ašana u s k as, 58 Newfield Rd.. Coventry (prenu
merata 1 mėn. 5 fill, o per administraciją užsakant tiesioginiai 8 tarp, ženklų ku
ponai). BELGIJOJE: Mr. Stp. Paulauskas. 81/186 Pairę du Horloz. Tilleur-Liege. 
AUSTRALIJOJE: Mr. J. G 1 n § a u s k a s, 35 Cator street. West Hindmarsb, Ade
laide, SJL (Australijoje prenumerata mėn. 5 šil.). AMERIKOJE-JAV: Mr Stp. N a- 
s v y t i s, 4579 W 157 Str. Cleveland 11, Ohio (JAV prenumer. 1 mėn. 0.5 dol.), b) Mr 
W. St u o g 1 s. 1037 Darrow Ave, Evanston, III. Per pastarąjį atstovą, Stuogj, TREM
TĮ prenumerauojasi čikagiškiai ir Kanadoje gyveną jos bičiuliai (Kanadoje prenu
merata 1 mėn 0,5 dol). BRAZILIJOJE: S r. St. Jaseliūnas, Av. Churchill, 94 
11° S/1.110, Rio de Janeiro. Brazil. * ARGENTINOJE: Mr. L. Kančauskas. 
Call e Paso de Burgos 1783, Avellaneda, Buenos Aires, Argentine. Neapmokėti skel

bimai nespausdinami. Skelbimų kainos: iki 15 žodžių 2,5 DM. Sveikinimai ir užuo
jautas 5,- DM. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra, nesunaudoti nesaugomi

Lietuviai prie Uralo kanalo darbų
Rugsėjo 2 dieną per Vilniaus radiofoną 

buvo pranešta, jog, atlikę praktikos dar
bus, grįžo Lietuvon lietuviai technikai stu
dentai, praktikavęs! prie statybos Stalin
grado hidroelektrinės toties, kuri būsianti 
pati didžiausia stotis pasaulyje. Kita lietu
vių technikos studentų grupė praktiką at
likusi prie Volgos-Uralo kanalo darbų. 
Buvo paminėtos studentų Brpgos ir Bur- 
kausko pavardės. Vienas iš grįžusių pa
reiškė, jog jie, atlikdami praktiką, kartu 
prisidėję prie „komunistinės statybos“. 
Praktikavusiems prie Volgos-Uralo kanalo 
kasimo darbų teko susipažinti su visais 
600 kilometrų ruože vykdomais kanalo ka
simo darbais.

Gaila, kad grįžusieji praktikantai nepra
nešė, kiek jiems teko sutikti prie to kanalo 
kasimo darbų dirbančių ištremtųjų lietu
vių.

Pranešus per Viliaus radiofoną vienam 
iš grįžusių įspūdžius, buvo perduota žinia, 
jog visos'Lietuvos darbininkija pasižada 
remti didžiausios pasaulyje statomas Sta
lingrado hidroelektrinės statybą ip vyk
domų kanalų kasimą. Pasižadėjimą, savai
me aišku, seks įpareigojimai. Jau šių metų 
pradžioje Dono-Volgos ir Volgos-Uralo ka
nalų kasimo darbams buvo pareikalauta 
darbininkų iš Lietuvos. Dabar, atrodo, seks 
nauji reikalavimai, jei jau vedama “rėmi
mo“ akcija.

Reikalauja taikos ir kolioja
Rugpiūčio 29 dieną Maskvoje įvyko Ta

rybinės Taikos Gynimo Komiteto plenu
mas, kuris priėmė rezoliuciją „tarybinių 
gyventojų parašams rinkti“, kad būtų pa
sirašytas Kremliaus jau anksčiau siūlytas 
Penkių Taikos Paktas. Siame plenume bu
vo pareikšta, jog tik tuo atveju tebūsią gali
ma pasaulyje įgvendinti taiką, kai jos va
dovavimas bus atiduotas į „Stalino ran
kas“ . . .

Tik spėjus Maskvoje priimti minėtą re-' 
zuliuciją, jau sekančią dieną, būtent rug
piūčio 30, Lietuvoje buvo pradėta varyti 
akcija rinkti parašams po reikalavimu, 
kad būtų pasirašytas Penkių Didžiųjų Val
stybių Talkos Paktas. Sudaryti agitatorių 
kadrai, kurie vyksta į kaimus, lankosi įmo
nėse ir įstaigų susirinkimuose ir agituoja 
Maskvos direktyvomis, kad kiekvienas gy
ventojas duotų savo parašą. Mitinguose 
pirmiausia imperialistų ir karo kurstytojų 
epitetais koliojami amerikiečiai ir anglai, 
kurie ruošiąsi karui prieš '‘taiką mylinčią 
Sovietų Sąjungą“ . . .

Lietuvoje vykdoma akcija už gyventojų 
apiplėšimą

Šiuo metu Lietuvoje plačiu mastu varo
ma akcija: 1) už derliaus laiku nuėmimą, 
2) už grūdų pristatymą į rajoninius paruo

TREMTIES INFORMACIJA
. Registruojami privačiai gyveną užsienie

čiai. Jau kuris laikas kursavo gandai, jog 
Vokietijoje numatyta įsteigti speciali už
sieniečiams policija. Dabar, atrodo, tie gan
dai įsitikrovina. Rugpiūčio pabaigoje už
sieniečiai tremtiniai bei pabėgėliai, Vokie
tijoje gyveną privačiai, iš vokiečių vietos 
savivaldybių gavo raštiškus paraginimus 
savaitės būvyje susiregistruoti, pateikiant 
turimus asmens dokumentus. Registracija 
vykdoma, — pažymima pranešnnuose, — 
„užsieniečių policijos įsakymu“. Registra
cijos metu bus patikrinama, ar užsienietis, 
Šiuo metu gyvenąs Vokietijoje, turi leidi
mą joje gyventi. Kas vengs šios registraci
jos, — toliau pažymima prahešimuuse, — 
gali būti baudžiamas iki vienerių metų ka
lėjimu.

Amerikiečių kariuomenėn stojimo reika
lu. Iš amerikiečių karinių įstaigų, priiman
čių tremtinius, savanoriais stojančius į nu
matomą amerikiečių kariuomenės rėmuose 
sudaryti dalinį, gauta naujų informacijų. 
Pažymima, kad nevartojama jokia prievar
ta stoti užsieniečiams amerikiečių kariuo
menėn, kaip kad kartais skleidžiami gan
dai. Tačiau vyrai užsieniečiai, kurie pada
vė pareiškimus, patvirtintus savo parašais, 
sutinką stoti savanoriais amerikiečių nu- 
matoman karinin dalinin — šie pašaukimo

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai,
Norintiems studijuoti tremties universitete

TREMTIES 56 numeryje buvo pateikta 
platesnė informacija apie tremtiniams aka
demikams galimybes studijuoti steigiama
me tremties universitete. Šiuo informuoja
ma, kad lietuviai studentai, bei baigusieji 

šimo punktus ir 3) už pasiruošimą žiem
kenčių sėjai.

Ypač krenta į akis per Vilniaus radio 
siųstuvą perduodamos prieštaraujančios in
formacijos. Štai rugpiūčio 28 dienos vaka
riniame pranešime buvo perskaitytas tary
binės Lietuvos žemdirbių pasižadėjimas 
„laiku nuimti derlių“, o čia pat, pagrečiui, 
pateikiamos informacijos iš įvairių vieto
vių apie 100 procentinius „geriausių grū
dų pristatymus į rajoninius grūdų paruo
šimo punktus“. Virš normos grūdų prie
voles jau įvykdę Ignalinos, Tverečiaus ir 
kiti rajonai. Joniškio rajone grūdų prista
tymas i paruošos punktą atliktas „gerai“. 
Ašmenos kolchoze iš 108 ha pasėlių ploto 
gauta 1007 centneriai grūdų.

Eišiškių rajonas pirmaująs kiaušinių 
prievolės atlikime.

Kai pagrečiui pateikiamos informacijos 
apie žemdirbių pasižadėjimus „laiku at
likti derliaus nuėmimą“ ir čia pat infor
muojama apie viršnorminius grūdų prista
tymus į surinkimo punktus, prašosi išvada, 
jog žemės ūkio darbai neina taip sklan
džiai, kaip kad bandomas radio klausytojas 
įtikinti. Jau pats pasižadėjimas „laiku su
imti derlių“ pasako, jog būta spaudimo, 
lead kolchozininkai tokį pasižadėjimą 
duotų.

Kai dėl „geriausių grūdų“ pristatymo į 
paruošos rajoninius punktus, tai ši infor
macija kaip tik patvirtina ir toliau vyk
domą Lietuvos apiplėšimą. Lietuvos gyven
tojai, patys vos išmisdami, tik spėję grū
dus iškulti, privalo juos „pačius geriau
sius“ pristatyti iŠ anksto nustatytomis nor
momis, visai neatsižvelgiant į tai, ar gy- 
ventojams paliks duonos. Svarbu, kad nu
statyta norma būtų atiduota, kuri, savaime 
aišku, iškeliaus į „plačiąją tėvynę“.

“Atvirų durų“ savaitės Čekijoje
Čekijoje jau kuris laikas komunistų prak
tikuojamos vadinamosios “Atvirų durų“ 
savaitės. “Atvirų durų“ savaitėmis vadino- 
mas laikotarpis, kada gyventojams įsako
ma visos savaitės būvyje laikyti atviras 
duris ne- tik butų, tvartų, bet taip pat spin
tų bei sandėlių. "Atvirų durų“ savaitės 
metu pas gyventojus lankosi vietos vyk
domųjų komitetų sudarytos specialios ko
misijos, kurios peržiūri, kas gyventojo tu
rima. Jei, sakysim, komisija nustato, kad 
turima per daug drabužių, maisto ar pn., 
tuo atveju pasiūloma tam tikra dalis turi
mo turto atiduoti “liaudžiai“. Jei pas kurį 
nors gyventoją “Atvirų durų“ savaitės metu 
randa kokią nors kertę užrakintą ar ką 
nuslėpta, tuo atveju ta šeima suimama ir 
ištremiama Rusijon.

Panašūs gyventojų apiplėšimai savo lai
ku buvo vykdomi Rusijoje, apie ką pasa
kojo karo metais Lietuvon vokiečių atvežti 
rusų gyventojai.

atveju jau turi prisistatyti. Pasitaiko pa- 
reiškiančių, kad norėtų amerikiečių kariuo
menėn patekti po pusės bei po metų lai
ko. Pažymima, jog individualūs pašaukimo 
laikotarpiai neįmanoma nustatyti. Visiems 
užsieniečiams, jau padariusiems sutartis 
dėl stojimo amerikiečių kariuomenėn, pra
nešama, jog jie turi būti pasiruošę, nes 
pašaukimo laikas gali neilgai trukus 
įvykti.

Suvaržoma repatriacija. IRO informuoja, 
kad nuo rugpiūdčio 31 dienos tremtinių re
patriacija į jų kilmės kraštus nebus spe
cialiai rūpinamasi, kaip kad iki šiol. IRO 
tik tuo atveju parems norinčius repatri
juoti, kurie sava iniciatyva pasirūpins grį
žimo vizomis.

Repatrijuos našlaičius? Gauta informaci
jų, . kad tremtinių našlaičių repatria
cija ir toliau palieka IRO žinioje. Be 
tėvų ir globėjų esą našlaičiai, jei IRO pri
eis išvados, „kad'jų grąžinimas yra geriau
sias sprendimas“, — sakoma gautoje infor
macijoje, — tokiais atvejais našlaičiai gali 
būti grąžinami į jų bei jų tėvų kilmės 
kraštus.

Lietuviai medicinos daktarai. Šveicari
joje, Berno universitete, baigė medicinos 
studijas ir apgynė distracijas, gaudami me
dicinos daktaratus, lietuviai Jurgis Stepo
navičius ir Algirdas Žukauskas.

universitetus, tačiau norį studijas pagilinti, 
turi skubiai paduoti prašymus (ne vėliau 
rugsėjo 8 dienos) šiuo adresu:
L’Universitet en Exil dc l’Europe Libre, 

7 rue de la Paix,
Paris, France.

Pasikalbėjimas su TREMTIES 
Bičiuliais ir talkininkais

Nesenai TREMTIES redaktorius gavo su 
juo už akių padarytą pasikalbėjimą iš 
vieno bendradarbio, su kuriuo, berods, dar 
nėra matęsis. Žurnalistikos istorija žino už 
akių padarytų laikraščiams pasikalbėjimų, 
ypač tais atvejais, kai laikraštininko koks 
nors žymus asmuo nepriima, gi pasikalbė
jimas su juo laikomas reikalingu. Antai 
Anglijos Cemberlainas. Jis nemėgo lai
kraštininkų ir nė vienam jų nedavė pasi
kalbėjimo. Gi vienas prancūzų laikrašti
ninkas pasiryžo: — nebūsiu žurnalistas ir 
dargi prancūzas, jei nepasikalbėsiu su 
Cemberlainu! Nuvyko Anglijon ir bandė 
minister! pasiekti namuose. Buvo ankstus 
rytas ir Cemberlainas dar miegojo. Kol mi- 
nisteris nubudo, pasiryžęs su juo pasikal
bėti laikraištininkas atsargiai išklausinėjo 
patarnautojus, ką ministeris daugiausia 
mėgsta valgyti, kada eina gulti ir kada ke
liasi; kokias skaito knygas, ir ypač kokią 
dabar skaito; kokia ministerio darbotvar
kė rytą atsikėlus:

— Pirmiausia eina į sodą pasivaikščioti, 
— buvo paskutinis atsakymas.

Tuo metu buvo pranešta, kad ministeris 
atsikėlė ir čia pat jis painformuotas, jog 
atvykęs laikraštininkas iš Paryžiaus ir pa
sakęs turįs būtinai su ministeriu pasikal
bėti:

— Varykit jį lauk! — pasigirdo Cember- 
laino balsas, o sekančią dieną prancūzų 
spaudoje pasirodė pasikalbėjimas su Cem- 
berlaino patarnautojais.

Tačiau jau taip įprasta, kad su laikrašti
ninkais niekas pasikalbėjimų nedaro. Tik 
išimtinais atvejais. Tad, vietoje minėto pa
sikalbėjimo, TREMTIES redaktorius nu
tarė pasikalbėti su savo Bičiuliais ir tal
kininkais. Toks pasikalbėjimas per laikraš
čio skiltis juo reikalingesnis, jog pats re
daktorius prieš savo Bičiulius jaučiasi 
įvairiomis progomis daug nusikaltęs ir tų 
nusikaltimų kitu būdu negali išpirkti. Lie
čia laiškus. TREMTĮ pasiekia laiškų įvai
riausiais klausimais. Vieni reikalingi atsa
kymo, kiti ne. Tačiau ir reikalingieji atsa
kymo dažnais atvejais jo nesulaukia arba 
sulaukia gerokai pavėluotai. To neuolumo 
svarbiausia priežastimi yra: — per maža 
valandų paroje... Taip jau sąlygos susi
dėjo, kad laikraščio ne tik leidimo, reda
gavimo, bet ir administravimo našta gula 
ant vienų pečių, kuriems dar užkrauti ir 
kiti įpaireigojimai bei įsipareigojimai. Kai 
pasigendama laiko, tada ir geri norai neiš
eina iš norų ribų.

Įvedamas į laiškus atsakinėjimas per lai
krašti. Laiko taupymo motyvais nuo šiol 
TREMTIES skiltyse įvedamas skyrelis 
TREMTIES ATSAKYMAI, kuriama bus 
stengiamasi duoti atsakymus bent į dalį 
laiškų; ypač atsakymai, susiję su laikraš
čiu. Pasitaiko, kad skaitytojas, gyvenąs to
lėliau nuo pašto, laiške siunčia prenume
ratą ir prašo pranešti, ar siųstoji prenume
rata gauta. Kitas klausia: — kada baigiasi 
mano prenumerata. Trečias vėl teiraujasi,

Stovyklose
Lietuviška daina latviu 

dainų vakare
Memmingenas. Rugsėjo 9 dieną Mem- 

mingeno stovyklos teatro salėje įvyksta 
latvių dainų vakaras-koncertas, kurį išpil
dys latvių solistė Dzenit-Zeninš. Koncerto 
metu solistė, be latviškų dainų, padainuos 
lietuviškai J. Gaubo “Kazokėlį“.

Atkėlė naujų gyventojų. Memmingeno 
stovyklon iš Augsburgo stovyklos atkelta 
apie 60 asmenų. Atkeltųjų tarpe kelios lie
tuvių šaimos, viso 20 asmenų.

Lankėsi LRK valdybos narys. Merpmin- 
geno stovykloje rugpiūčio 30 dieną lankėsi 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vyr. valdy
bos narys J. Makauskis. Čia jis buvo atvy
kęs išaiškinti neaiškumus, kilusius vietos / 
LRK skyriaus veikloje. Tačiau visa paliko' 
po seno, nes J. Makauskis, vietoj plačiau 
išsikalbėjęs su bendruomenės komiteto val
dyba, kad patirtų bendrą vaizdą apie esa
mą padėtį, tepasikalbėjo su kai kuriais as
menimis, komiteto pirm J. Noreikai pa
reikšdamas, jog „bendruomenės pažiūra 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui nesvarbi“. 

Lietuvis tremtinys tabako augintojas. 
Prieš trejis metus Kanadon nuvykęs lietu
vis tremtinys Mikelėnas Dehli srity išsi
nuomojo tabako ūkį ir dabar verčiasi ta
bako auginimu, gaudamas nęblogą pelną.

12 dolerių uždirba per dieną. Trumpa
laikiai, tačiau geri uždarbiai būva Kana
doje prasidėjus tabako derliaus ėmimo 
darbams. Tabako skynėjams už dienos dar
bą mokama po 12 dolerių, duodamas ne
mokamas maistas ir patalpa apsigyventi.

Lietuviai išsinuomojo didžiulius plotus 
medžioklei ir žūklavlmui. Grupė kanadiš- 
kių lietuvių, su Dr. Andrukaičiu priešaky, 
pačioje Kanados šiaurėje išsinuomavo me
džioklei ir žūklavimui didžiulius plotus. 
Tose srityse didžiuliai miškai, daugybė 
ežerų, supamų kalnų. Naktys šaltos. Dienos 
metu, ir saulei šviečiant, gana vėsu. Eže
ruose daugybė šaltųjų vandenų žuvų, miš
kuose pilna žvėrių.

Susitikimas stovykliniam gyvenimui pri
siminti. Į Kanadą nukilusieji Meerbecko, 
Vokietijoje, stovykloje gyvenusieji lietuviai 
Montrealy suruošė susitikimą, kurio metu 
prisimintas gyvenimas stovykloje. Neuž
miršti ir palikusieji tautiečiai. G. Rukšėnui 
susitikimo metu paraginus, buvo Vasario 
16-sios gimnazijai suaukota 38,50 dol.

Amerikon nuvyko 160 lietuvių kunigų.

pavyzdžiui, kurios nors emigracinės įstai
gos adreso ir pn. Ateity į tokius pasiteira
vimus bus atsakoma per laikraštį. Kas ne
norės, kad tuose atsakymuose būtų mini
ma klausėjo pavardė — tenurodo, kokius 
inicialus naudoti duodant atsakymą. Ypač 
pasitaiko bendro pobūdžio pasiteiravimų. 
Laikraščio skiltyse davus atsakymą bus ga
lima žymiai sutaupyti laiko. Savaime aiš
ku, kad ir įvedus minėtą atsakymų kerte
lę redakcija neišvengs susirašinėjimo laiš
kais. Tačiau jei bent į bendresnio pobūdžio 
klausimus bus duodami atsakymai laikraš
ty — jau bus vykdomas taupymas laiko, 
kurio TREMTYJE nuolat pasigendama.

Paaiškinimas prenumeratos mokėjimo 
reikkalu. Kadaise Lietuvoje buvo leidžia
mas turiningas žurnalas GAMTOS DRAU
GAS. Kartą su to žurnalo redaktorium 
prof. J. Dovydaičiu teko turėti ilgesnę ke
lionę per Lietuvą. Nuvažiavus gerokus 
nuotolius profesorius pro autobuso langą 
parodydavo: — Antai gyvena mano prenu
meratorius ... TREMTIS gal kiek daugiau 
turi prenumeratorių, nes visų pavardės ir 
gyvenvietės dar neįmanu atsiminti, tačiau 
jų vis dėlto toks kuklus skaičius, kad nu- 
delsimai, kurių vis nemaža pasitaiko, pre
numeratą apmokėti gana sunkina laikraš
čio leidimo darbą. Dėl to čia primenama 
Bičiuliams, kad tokių hudelsimų būtų ga
limai mažiau. Be to, pasitaiko, kad už 
praeitą laiką mokėdami prenumeratą mo
ka po 2,5 DM mėnesiui, arba 5 DM už du 
mėnesiu. Si lengvata, po 5 DM dvlcip mė
nesiams, taikoma tik tiems, kurie prenu
meratą moka pirmyn, bet ne atgal. Iki šiol, 
vis dėl laiko stokos, dėl tokių mokėjimų 
nebuvo einama į diskusijas, tačiau ateity 
prašomi paskiri skaitytojai ir platintojai, 
darą mėnesinius ar dvimėnesinius atsiskai
tymus, tatai turėti galvoje. Mokant už 
praėjusi laiką reikia atsiskaityti mėnesiui 
po 3 DM, gi mokant pirmyn: — už du mė
nesiu 5 DM. Tikima, kad po šių paaiškini
mų platesnis susirašinėjimas laiškas savai
me bus susiaurintas, bent jau ^pliestais 
klausimais.

Simas Miglinas
TREMTIES REDAKTORIUS.

TREMTIES ATSAKYMAI
B. B., klausiančiam dėl vaikų literatūros. 

Jaunimo ir vaikų literatūros klausimais 
geriausia kreiptis į PLB Vokietijos Krašto 
Valdybą šiuo adresu: PLB Vok. Krašto 
Valdyba, Hannover-KIeefld, Hegelstr. 7.

Paklausėjams grįžiusių vokiečių adresų. 
TREMTYJE pasirodžius eilei aprašymų- 
pasikalbėjimų su iš Lietuvos grįžusiais vo
kiečiais, nemaža asmenų kreipiasi, prašy
dami nurodyti vieną kitą grįžusiųjų adresą. 
Kadangi su iš Lietuvos grįžusiais teko kal
bėtis jiems dar esant Friedlando pereina- 
moj stovykloj, tad nebuvo įmanu paimti 
grįžusių adresus, grįžusieji netrukus bu
vo iškiloti į įvairias Vokietijos vietoves, gi 
būdami pereinamoj stovykloj adresų būsi
mos gevenvietės dar neturėjo. Dėl to pra
šomų adresų TREMTIS negali pateikti. Be 
to, yra klausiančių, ar negalima ką plačiau 
pasakyti apie kai kurių asmenų, tuose 
aprašymuose minėtų, likimą. Į tai čia at
sakoma: — gautos žinios pateiktos lai
krašty ir smulkesnių informacijų redakcija 
neturi.

Kudžicnci: Tamstos siųsta prenumerata 
už Garbauską yra gauta.

Britanijoje gyvenančiam Bičiuliui. Vie
nas Britanijoje gyvenąs tauties teiraujasi, 
ar jis negalėtų už laikraštį prenumeratą, 
sumokėti turimomis R. Markėmis. Atsako
ma: Dabar Vokietijoje teturi galios D. Mar
kės. R. Narkės senai išimtos iš apyvartos, 
dėl to jomis ir prenumerata negalima ap
mokėti. Tačiau kas tautiečių turi D. Mar
kių, kad ir kitose šalyse gyveną, kiekvienu 
atveju jomis gali padengti laikraščio pre
numeratą.

Nesjųskit užsieninių pašto ženklų atsaky
mui. Pafcitaiko užsieny gyvenančių tautie
čių, kurie, kreipdamiesi į redakciją, atsa
kymui įdeda tos šalies pašto ženklų, ku
rioje gyvena. Tokiais ženklais, rašant laiš
kus iš Vokietijos, negalima pasinaudoti ir 
prašoma jų atsakymams nedėti. Atsaky
mui geriausia tinka tarptautiniai pašto 
kuponai, būtinai su spaudu pąšto, kuriame 
kuponas įgyjamas. TREMTIS.

Iki šiol į Jungtines Amerikos Valstybes 
nuvyko 160 lietuvių kunigų. lOO.nuvyku- 
siųjų turi vyskupų paskyrimus, tačiau tik 
30 į lietuviškas parapijas, o 70 lietuvių ku
nigų paskirti į nelietuviškas parapijas. 20 
Amerikon nuvykusių lietuvių kunigų para
pijose gyvena svečių talkininkų teisėmis, 
o 5 eina dirbti į fabrikus.

Atspausdinta pirmoji knyga lietuvių kal
ba Australijoje. Austr. Lietuvio leidyklos lei
džiama Ruigio Andriušio knyga „Sudiev, 
kvietkeli brangiausias“, jau surinkta ir at
spausdinta. Baigiami įrišimo darbai. Tai 
bus pirmoji lietuvių kalba knyga, atspaus
dinta Australijoje.

Iš Australijos nori vykti Argentinon. 
1949 metais iš Prancūzijos emigravęs Aus
tralijon lietuvis J. Rinaška (kilimo iš Der- 
vagių km), užsidirbo kiek pinigų ir dabar 
deda pastangų persikelti Argentinon, kur 
norįs imtis studijų

Lietuviams sunku pakelti Kolumbijos 
aukštumų klimatą. Amerikos lietuvių kai 
kuriuose laikraščiuosę pasirodė informaci
jų apie Kolumbijoje įsikūrusių lietuvių su
tinkamus sunkumus. Ypač silpnesniems 
sunkiai bepakeliamos klimatinės sąlygos. 
Aukštumų oras žymiai skystenis (lietuvių 
daugiausia gyvenama 2600 metrų aukštumo
se) ir neigiamai veikia mūsų naujakurių

Keliais 
sakiniais

Anglijoje draudžiamas hipnozas radio 
bangomis. Jau nuo 1946 metų britų BBC 
radio siųstuvas pradėjo kelti klausimą, ar 
yra įmanu radio bangomis, ypač panaudo
jant televizijos priimtuvą, užhipnotizuoti 
žiūrovą. Prieš kurį laiką minėto britų BBC 
siųstuvo vadovybė pasikvietė Anglijoje 
plačiai žinomą hipnotiką Peter Casson, 
kuriam buvo duotas uždavinys pabandyti 
per televizijos siųstuvą užhipnotizuoti žiū- . 
rovus. Žiūrovais buvo parinkta 12 BBC 
siųstuvo tarnautojų. Jie buvo pasodinti vie
name kambaryje priešais televizijos apara
tą, kurio ekrane galėjo matyti hipnotiką 
Casson ir girdėti jo balsą. Šio bandymo pa
sėkoje penki iš dvylikos siųstuvo BBC tar
nautojai buvo užhipnotizuoti. Nepatvirtin
tomis informacijomis šio eksperimento 
pasėkoje BBC siųstuvo direkcija uždraudė 
televizijos keliu daryti hipnozės eksperi
mentus, nes esą pavojaus, kad ir toliau gy
veną televizijos priimtuvų savininkai galį 
būti užhipnotizuoti. Vokiečiai hipnozės ži
novai paneigia galimumą per televiziją 
užhipnotizuoti žiūrovą, kuris hipnozei nėr 
ra pasiruošęs. Tik asmens, pasiruošę hip
nozei, televizijos keliu galį būti užhipno
tizuoti.

5000 kilometrų atlikęs lagaminas būva 
pagamintas. Liepos 11 dienos laidoje mask
viškėj PRAVDOJ buvo pateiktas aprašy
mas, kiek sovietuose lagaminas (čemoda
nas) turi padaryti kelio, kol jis būva pa
gamintas. Pasirodo, kad lagaminams rėmai 
daromi artelės, esančios prie Leningrado. 
Stachanovietiška sparta pagaminti laga
mino rėmai siunčiami kiton artelėn, kur 
jam uždedamas viršus. Toliau keliauja 
trečion artelėn, kuri pritaiso rankenas ir 
užraktus. Kol lagaminas būva gatavas, jis 
turi atlikti 5000 kilometrų kelią. Dėl šitų 
iš artelės artelėn kelionių lagaminų gamy
ba stovinti žemame lygy ir nepatenkina 
paklausos, nors visur dirbama spartuollš- 
kai...

Romanas, kurį vieni vadina antisemiti
niu, kiti psichologiniu. 1925 metais Vokieti
joje pasirodė pirmoji laida romano „Jud 
Siiss“, kurį parašė L. Feuchtwanger. Ro
mane svarbiausiu veikėju yra žydas Siiss, 
kurio vardas duotas ir visam romanui. Sis 
romanas skaitytojuose turėjo didelį pasise- 
kiriią, gi Trečiojo Reicho laikais pagal jį 
Harlano režisūroje buvo pagaminta Alma. 
Dėl šios Almos režisierius Harlan paskuti
niais metais buvo tašomas po įvairius teis
mus. Galiausiai jam buvo leista toliau 
dirbti filmo srity. Tačiau kai tik pasirodė 
pirmoji Harlano filmą — daugelyje vietų 
ji buvo žiūrovų nušvilpta, vien tik dėl to, 
kadangi Harlanas režisavo minėtą filmą 
nacionalsozializmo laikais. Dabar gi iš 
spaudos nauja laida išėjo Feuchtwanger 
romanas „Jud SUss“, kurio pasirodymą 
kadangi „veikalas modemus, istoriniai 
psichologinis“ ir skaitytojuose turės pasise
kimo ...

Vokietijoj reikalingas leidimas kraujo 
centralėms. Iki Šiol Vakarų Vokietijoje 
veikė visa eilė vadinamųjų kraujo centra- 
lių, kurios iš savanorių donatorių ėmė 
kraują ir jį konservavo, kad padarytų at
sargas pasitaikantiems silpniems ligonians 
reikalingiems kraujo pertiekimams (trans- 
fūzijoms). Kadangi tokioms centralėms ne
buvo reikalingi joki leidimai, jos veikė be' 
įstatyminių galiojimų. Pasirodo, jog kai ku
rios centralės iŠ kraujo davėjų jį paėmė 
pačių davėjų sveikatos pakankamai neišty- 
rusios. Tokio neatsargumo pasėkoje krau
jo pertiekimais pasitaikė ligonių užkrėstų 
užkrečiamomis ligomis, kaip drugys ir kt. 
Dėl to nutarta tokių kraujo centralių veik
lą sutvarkyti įstatymais, kad neturinčios 
leidimo centralės nesiimtų darbo.

; Žvilgsnis i Ispaniją ...
(Atkelta iš 2 psl.)

Ispanija nepažįsta demokratijos Vakarų 
Europos prasme. Ispanų tauta, kaip mums 
patikrino daugelis tenykščio gyvenimo ži
novų, dar neįstengtų laisvai politiškai ap
sispręsti. Ji greičiausia pasektų tuos, ku
rie pasižymėtų patrauklesne demagogija. 
Dar neseniai pusė gyventojų buvo beraš
čiai; dabar analfabetų nuošimtis, išmirš- 
tant senajai kartai, nuolat mažėja, bet ir 
šiandien privalomas pradžios mokslas 
praktiškai dar neįvykdytas. Be to, Ispani
joje, kaip ir iš viso pietuose, dar daug kur 
viešpatauja neapsakomas skurdas, tad ne
tenka abejoti, jog kraštutinė demagogija 
randa vešlią dirvą. Riaušės, maištas, strei
kai būtų kasdieninis reiškinys, jeigu re
žimas atleistų vadeles. Iš šalies stebėdami 
tenkštį gyvenimą, dažnai pagalvodavome, 
apie palyginimą, jog niekada neišmoksi 
plaukti, jeigu vengsi vandens. Taip pat is
panų tautą anksčiau ar vėliau teks leisti 
į savivaldos, į laisvo apsisprendimo, į de
mokratijos vandenis. Bėt ar jau šiandien 
ispanų tautos dauguma pajėgtų suvokti, 
jog savivalda reiškia ir savitvardą? Mes į 
šį klausimą nepajėgtume atsakyti.

Kaip ten bebūtų, iš visa ko sprendžiant 
atrodo, kad gen. Franco režimas laikosi 
tvirtai ir jokie ypatingi pavojai jam negra
so. Ar tam tikras interesų sutapimas su 
vakarais atneš Ispanijai kokių gilesnių ir 
paliekamesnių atmainų, galima tiktai spė
lioti. Atrodo neišvengiama, jog bendravi
mas su laisvuoju pasauliu turės tam tikrų 
teigiamų padarinių. Kaip sykis mūsų vieš
nagės Madride metu įvykęs vyriausybės 
pasikeitimas vertinamas daugiau kaipo 
ekipos pakeitimas, nekaip koks reikšmin
gesnis posūkis pačiam režime. Gen. Franco, 
einąs valstybės šefo ir valdžios galvos pa
reigas, atšventė 15 metų šefavimo sukaktį. 
Neatrodo, kad artimiausioje ateityje Kas 
jam pastotų kelią į naujas sukaktis.

savijautą. Ir vidaus padėtis kelia nerimą. 
Vis daugiau įsigalįs banditizmas, dažnėjąs 
gyventojų apiplėšimas. Nesenai buvo api
plėšta ir lietuvių naujakurių Kumpių šei
ma, gyvenanti netoli Bogotos.
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