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Savomis temomis
Laisvinimo 

klystkeliuose
Shi metų sausio mėnesį suėjo 29 metai, 

kai įvyko Klaipėdos sukilimas, kurio vie
tos gyventojai, šimtmečius nešę svetimųjų 
vergiją, pareiškė savo valią būti laisvi 
laisvoje savo tėvynėje. Mažosios Lietuvos 
istorija ta pati, ką ir Lietuvos istorija — 
nuolatinis kaimynų kėsinimasis į Lietuvos 
žemes, kurias lietuviai teko ginti savo gy
vybe. Pradžioje lietuviškų žemių užpuldi
nėjimai buvo vykdomi Romos laimintais 
kryžiuočių žygiais, o vėliau tų pačių kry- 
žminkų palikonys pradėjo ieškoti savo pir- 
matakų pėdsakų, įmintų svetimoje žemėje 
bandydami įtikinėti, kad tie kraštai jiems 
nuo seno priklausą.

Tačiau nežiūrint germanizacijos, vykdy
tų kolonizacijų ir kitais būdais mažalietu- 

dvasios budrumo slopinimo — per 500 
metų mažojoj Lietuvoj lietuviškumas neiš
blėso. Priešingai, 1923 rrtetų sukilimu kaip 
tik vietos gyventojai parodė ryžtą atsikra
tyti svetimu šeimininku.

Šios sukakties akivaizdoje, kuri tenka at
žymėti einant tremtiniškais klystakiais, 
Duotai pasigirsta tarpusavio nesusitarimo 
pašnekesiai. Turimi galvoje Lietuvos lais- 
tanimo veiksniai ir mažosios Lietuvos at
stovo juose nebuvimas. Tuo klausimu per 
cftę paskutinių metų daug kalbėta, eikvo- 
jant jėgas, laiką ir lėšas, sunkiai uždirbtas 
ir nelengvai surinktas. Prieštaraują Mažo
sios Lietuvos Tarybos atstovo įsijungimui 
į laisvinimo darbą imasi sofistikos, aiškin
dami, kad Vyriausias Laiisvinimo Komite
tas sudarytas politinių susigrupavimų at
stovavimo pagrindu, bet ne teritoriniais bei 
wgijoniniais atstovavimais. Šito teigimo 
autoriai bene sąmoningai užmiršta 1944. II. 
K. Vkko deklaraciją, kurioje kalbama apie 
pozityviųjų jėgų apjungimą Lietuvos lais
vinimui. Pagaliau aiškinimas, kad teritori
nio atstovavimo motyvas yra kliūtimi, es
mėje neturi pagrindo. Mažosios Lietuvos 
Tarybos vieši pareiškimai kaip tik rodo, 
kad kalba eina ne apie mažalietuvių atsto
ve priėmimą į laisvinimo veiksnius, bet 
apie lesiosios Lietuvos Tarybos atstovo. 
Taigi kalbama apie organizacijos atstovą. 
O tą organizaciją sudaro vienos kurios Lie
tuvos srities gyventojai, ar jų esama įsi
jungusių j on iš viso krašto — tai visai ki
tas klausimas. Rodos nebus suklysta, kad 
laisvinimo veiksniuose yra atstovaujamos 
organizacijos, kurias sudaro pora žmonių 
ir tie abu yra berods suvalkiečiai. Vado
vaujantis aiškinimais, kad teritorinis atsto
vavimas nepriimtinas, sudarytų pagrindo 
kilti susidomėjimui, ar iš tiesų kitose mū
sų grupėse kartais nebūtų galima įžvelgti 
teritorinio motyvo...

Šitaip, stingant gerų norų, besiaiškinant 
niekad nebūtų galima surasti bendra kal
ba, nes kiekvienas pasikalbėjimas tesibaig- 
tų reikalo temdinimu. Esant bendradarbia
vimo dvasiai keliai ir būdai bendram dar
bui visada nesunkiai gali būti surasti.

• •
Praėjusių metų antrasis pusmetis Lietu

vos laisvinimo veiksniuose ir, žymia dali
mi, spaudoje praėjo suglaudinimo jėgų su 
Lietuvos diplomatais klausimą bediskutuo- 
jpnt. Vietoje suradus bendrą kalbą buvo 
pasukta į per daug jau aiškiai permato
mais išrokavimais dangstomų diskusijų 
kiempynus, kol galiausiai atsidurta akli- 
gatvyje, k kurio išeiti teks panaudoti taip 
pat nemaža laiko ir jėgų. Skamba para
doksiškai: — ieškota susitarimo, o vietoje 
jo nubrista j barnių klampynus. Ir vis Lie
tuvos laisvinimo labui ... Tose diskusi
jose kai kas ėmėsi tokių slidžių įtikinėjimų, 
kurie tegali būti labai dėkinga medžią hu- 
moristikai.

Esmėje čta jokių neišsprendžiamų arba 
sunktai išsprendžiamų Mausimų nėra. Vy
nu ja išrokavėmas. Jis ir trukdo bendrą 
darbą. Nereikia aiškius ir permatomus 
klausimus painioti. Esamoji mūsų padėtis 
taip pat daugiau negu aiški: — esame be
namiai, o viltis pasukti į savo namus tem
doma didžiosios politikos aukštumų. Kai 
kas, naudodamasis esama padėtimi, gal ir 
išdrįsta spekuliuoti, bandydamas jau dabar 
sudaryti bei užsitikrinti pozicijas ateičiai. 
Juk vis tiek, net ir visoms turimoms jė
goms apsijungus Lietuvos laisvinimo rei
kalas nebus pagreitintas, nes mes vieni 
Lietuvos tikrai neišlaisvinsime. Tačiau jau 
tokia galvosena būtų pakasynos laisvinimo 
darbui. Reikia, kad tie, kuriems nuolat ir 
gatiriomts progomis, per organizacijas ir 
individualiai bandome įtikinėti, kad mes 
norime savo kraštui laisvės, kad jie pama
tytų, jog tarp mūsų esama sutarimo, kad 
nevarstomos tos pačios durys ir tuo pačiu 
reikalu pakrikai, kaip kad iki šiol dažnai 
Pritikdavo. Toksai pakrikumas kaip tik 
■įdaro į spūdį, kad mumyse stinga susi
tarimo, kad einama kas ru., Jvu vien

KAUNAS NIEKENO ŽEMĖJE. Pateikiamoji nuotrauka daryta 1944 metais vasarą, iš Kauno pasitraukus vokiečiams ir artėjant 
bolševikams. Tomis beviltiškomis dienomis, Kaunui esant „niekeno žemėje“, reta buvo pamatyti žmogų, vaikščiojantį Kauno 

gatvėmis. Nemaža kauniškių buvo pakeliui į Vakarus.

dėl to sutarimas tarpusavyje būtinas tiek 
tarp laisvinimo veiksnių, tiek tarp Lietu
vos suverenumo tęsėjų diplomatų. Yra 
darbo ir veiklos sričių, kur vieni kitų pa
keisti negali. Yra sričių, kur sutartinai tu
ri būti veikiama Lietuvos diplomatų ir 
laisvinimo veiksnių.

„Koktu, — rašo vienas TREMTIES Bi
čiulis, — girdėti kalbas apie lietuvių de
rybas su lietuviais dėl bendradarbiavimo. 
Reikia visiems dirbti, o mesti kalbas apie 
sutartis su savimi“. Yra daug tiesos. Tiks
las vienas ir aiškus: — telkti jėgas laisvi
nimo darbui. Kito tikslo nėra ir negali bū
ti. Pasitaikančios vyriausybinės mintys 
daugiau negu nesusipratimas. Turėtų būti 
jėgos rikiuojamos tiesioginiam tikslui — 
laisvinimo darbo stiprinimui visais fron
tais — vietoje leidusis į vyriausybines pa
gundas, dargi neturint pėdos laisvos žemės 
kojos atramai. Pagaliau esmė glūdi ne var
duose, bet atliekamuose darbuose. Laisvi
nimo veiksniai gali vadintis komitetu ir 
jis, darniai dirbdamas, gali daugiau pa
daryti už vyriausybe pasivadinusius, jei 
ši darbo vietoj pasikliaus kova iš
silaikyti turimoj pozicijoj, kad į kraštą 
(atėjus laimingam momentui) grįžus su 
ministerio portfeliu.

Šitos užuominos maža, atrodo, turi ben
dro su realybės pajautimu. Iš tremties 
kraštui vargu galės būti parvežta ir pri
mesta vyriausybė.

Jau su viršum pusę metų einant žalin
goms diskusijoms bendradarbiavimo temo

mis ir vietoje lauktinų teigiamų rezultatų 
galutinoje išvadoje laisvinimo veiksniams 
atsidūrus akligatvyje ir ryšiui tarp laisvi
nimo veiksnių ir Lietuvos suverenumo tę
sėjų (švelniausiai tariant) susilpnėjus, vis 
daugiau pasigirsta lietuviškosios visuome
nės nuoširdžių pageidavimų surasti bendrą 
kalbą. Be jau minėtų (ankstesniuose 
TREMTIES numeriuose) politinių organi
zacijų ir atskirų asmenų pareiškimų, bai
giant iš Lietuvos laisvę pasiekusių vyrų 
pareiškimu, už glaudų bendradarbiavimą 
pasisakė Australijos lietuvių bendruomenės 
atstovai savo suvažiavime, išreikšdami lū
kestį, kad Vliko apimty būtų matomas ir 
Mažosios Lietuvos Tarybos atstovas. Tokių 
pageidavimų randasi vis daugiau. Lietuviš
koji visuomenė darbe nori matyti darnu
mą ir pozityvų darbą, vietoje lig šiol vy
raujančio sustingimo.

Niekas reiškiamais pageidavimais susi-

Lietuvon 
kels mongolus?

Belgijos užsienio reikalų ministeris. Van 
Seeland, kalbėdamas Europos gynybinių 
pajėgų stiprinimo reikalu, atkreipė dėme
sį į tai, kad šiuo metu Silezijon jau yra 
atkelta 500 000 mongolų. Turimos žinios 
apie paruoštą planą atkelti dar 3 milijonus 
mongolų, kuriais bus užpildytos deportaci
jų pasėkoje pratėjusių gyventojų spragos 
sovietų pavergtose šalyse, pradedant Bal
tijos valstybėmis ir baigiant Oderiu. 

prasti nenuneigia laisvinimo veiksnių rei
kalingumo. Tenorima darnos darbe. Tepa- 
geidaujama ieškoti kelių didesniam ir pla
tesniam jėgų apjungimui. Jei rasis geros 
valios, jei išrokavimą nusvers darbo būti
numo supratimas, tuo atveju rasis ir susi
pratimas ir būdas platesniam jėgų apjun
gimui. 

• •
Šio TREMTIES antrajame pus

lapyje spausdinamas Lietuvių Rezistenci
nės Santarvės įsteigimo aktas. Tai kovos 
organizacija, kaip iš parašų matyti, ap
jungianti atstovus pradedant dešine, einant 
viduriu ir siekiant kairį mūsų visuomenės 
politinio susigrupavimo sparną. Būdinga, 
kad RLS steigėjų tarpe matomas asmuo, 
kuris bene prieš metus spaudoje kėlė klau
simą dėl pergausumo mūsų organizacijų 
(politinių) ir siūlė ieškoti kelio tam i visuo
menės suskilimui mažinti, einant prie dvie
jų trijų partijų sistemos. Tiesa 
Lietuvių Rezistencinė Santarvė išei
na ne kaip politinė partija, bet kaip kovos 
organizacija, užakcentuojanti glaudaus 
bendradarbiavimo su Lietuvos suverenumo 
tęsėjais mūsų diplomatais reikalą, t.y. sieks 
restauravimo spragos, pasireiškusios laisvi
nimo veiksnių veikloje.

Kai pasigendama darnumo, jį dažniausiai 
seka, vietoje lauktino jėgų apjungimo, jų 
sklaidymasis. Tokiu atveju darbo našumas 
visada mažėja, negu dirbant apjungtomis 
jėgomis. Dėl to laukiamas ir visuomenės 
vis atviriau pageidaujamas laisvinimo 
veiksniuose turimų jėgų konsolidavimas, 
kad pagaliau būtų baigtas nesuderintas 
svetirųų durų varstymas pakrikai. S. M.

VEIKLA
♦ Lietuvos Diplomatijos šefas St. Lo

zoraitis, prieš Kalėdas lankęsis Paryžiuje, 
kur su kitais Baltijos valstybių (Latvijos 
ir Estijos) diplomatais buvo priimtas Jung
tinių Tautų generalinio sekretoriaus pava
duotojo Benjamino Cohen ir ta proga įtei
kė memorandumą ęlėl sovietų vykdomų de
portacijų, šių metų pirmomis dienomis 
lankėsi Vokietijoje. Vakarų Vokietijos už
sienio reikalų ministerijoj Lozoraitis turė
jo eilę, pasikalbėjimų, liečiančių Lietuvos 
klausimą. Iš Vokietijos Lozoraitis buvo nu
vykęs Šveicarijon. Sausio vidurį vėl iš
vyko Paryžiun, kur vyksta JT pilnaties tą
sa.

♦ Pagrečiui LDŠ Lozoraičio lankymosi 
Paryžiuje, buvo nuvykęs ir Vliko. pirmi
ninkas Krupavičius su užsienio tarnybos 
valdytoju Brazaičiu. Paryžiuje lankymosi 
metu buvo paskelbtas atsišaukimas į pa
saulio lietuvius rašyti protestus įtakin
giems politikams dėl Lietuvoje sovietų 
vykdomo gyventojų naikinimo. Be to, per 
rankas buvo įteiktas raštas, adresuotas JT 
sesijos pirmininkui, kuriame pareikštas so
lidarumas Baltijos diplomatų įteiktam me
morandumui ...

♦ Užsienio tarnybos valdytojas Vliko 
Vykdomoje Taryboje, J. Brazaitis, sausio 
pradžioje išemigravo į JAV, savo vietinin
ku Vlike, vietojo ligšiol buvusio antrinin
ko Gailiaus, palikdamas prof. Z. Ivinskį. 
Brazaitis numato grįžti į Vilką.

♦ Amerikos Lietuvių Taryba ruošiasi 
skelbti naują vajų Lietuvos laisvinimo rei
kalui JAV sutelkti 100 000 dolerių.

♦ Ligšiolinis DIRVOS Amerikoje re
daktorius laikraštininkas Vincas Rastenis 
nuo sausio 21 dienos pradėjo dirbti Lais
vosios Europos Komiteto lietuvių sekcijo
je, vadovaudamas informacijos skyriui.

♦ Sausio 20 d. Londone prasidėjo cen
tro ir Rytų Europos pavergtų tautų konfe
rencija, kurioje Lietuvą atstovavo Lietu
vos Įgaliotas ministeris Britanijai B. K. 
Balutis, Lietuvos atstovas Prancūzijoje S. 
Bačkis, Vliko Vykdomosios Tarybos narys 
doc. M. Brakas. Sausio 24 d. Londone bu
vo suruoštas didžiulis mitingas šūkiu 
„Laisvė ir nepriklausomybė visoms Euro
pos tautoms!“ Šiame mitinge, be kitų kal
bėtojų. kalbėję^nartl^o Anglijo?. mini*, 
sterio pirmininko W Churchillio sūnus 
Randolph Churchill.

♦ Vliko ir .Vykdomosios Taryboj naryi
prof. J. Kaminskas,- lankęsis Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, netrukus grįžta Vo
kietijon. ...

♦ Užjūrio lietuviškoje spaudoje pasiro
dė informacijų apie galimus pasikeitimus 
Vliko vadovybėje. Kandidatais į Vliko pir
mininkus minimas Matulionis ir prel. Tu- 
laba.

Politikoje
Galima sakyti nieko esmingeanio, išsky

rus tai, kad Vakarų Vokietijos parlamen
tas persveriančia balsų didžiuma pasisakė 
už Schumano planą (europinių valstybių 
anglies ir plieno ūkinį apsijungimą), kas 
yra lygu žingsniui pirmyn siekiant suorga
nizuoti Europos Armiją ir į ją įtraukti vo
kiečių divizijas kaip europines divizijas, 
bet ne kaip tautinę vokiečių kariuomenę. 
Gana stipri vokiečių socialdemokratų par
tija ir toliau pasisako prieš vokiečių ap
ginklavimą esamomis sąlygomis (galutini 
žodį Vakarų Vokietijoje pasiliekant ameri
kiečių karinėms pajėgoms ir nieko aiškes
nio nežinant apie amerikiečių pažiūrą j ry
tines Vokietijos sienas).

* Sauęio pirmosiomis dienomis Anglijos 
ministerio pirmininko Winstono Churchil- 
lio lankymasis Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse ir jo turėtoji konferencija su prez. 
Trumanu nieko naujesnio į politinį lauką, 
atrodo, nebus įnešusi. Sutarta, kad Vaka
rų Europos gynybinių jėgų stiprinimas ir 
toliau palieka vienu iš svarbiųjų uždavi
nių, tačiau pati Anglija, kuri iki šiol lai
kėsi nuošaly europinių valstybių pastangų 
jungtis ūkinėn ir karinėn sąjungon, atrodo, 
ir toliau to nuošalumo laikysis, nors JAV 
tausoja priešingus lėkesčius.

♦ Gyvėja spėliojimai, kas bus išrinktas 
JAV busimuoju prezidentu,.ypač po to, kai 
gen. Eisenhoveris pareiškė neprieštarausiąs 
jo kandidatūros į prezidentus išstatymui. 
Be Eisenhoverio JAV respublikininkai dar 
mini Taftą, kurio laimėjimas, išstačius Ei
senhoverio kandidatūrą, amerikiečių ma
nymu, būtų abejotinas. Dar minimi į kan
didatus Warreno, Stasseno, Vinsono var
dai. Gen. Mac Artūras griežtai atsisakė 
statyti savo kandidatūrą. Trumanas tyli. 
Jei iš tiesų būtų statoma Eisenhoverio kan
didatūra, Trumanas greičiausiai nestatytų 
savo kandidatūros. Ar lauktinas posūkis 
politikoje, jei gen. Eisenhoveris taptų (po 
1952 metų lapkričio 4 d. rinkimų) JAV 
prezidentu? Spėjama, kad jis greičiausiai 
tęstų Trumano politikos linkmę, stiprintų 
Europos gynybines pajėgas, bet būtų de- 
fenzyvinės politikos šalininkas, (išlaikyti 
dabartinę padėtį). Taftas tapęs JAV pre
zidentu, pranašaujama, net galįs bandyti 
nusigręžti nuo Europos reikalų, nes euro
piniu požiūriu jis daugiau linkęs izoliaci
jos pusėn. Nors šiais metais JAV rinksis 
sau prezidentą, tačiau nuo išrinktojo tam 
tikra dalimi priklausys tarptautinės poli
tikos linkmė. Dėl to jau dabar šiuo klausi
mu domimasi.
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Savosios spaudos 
skiltyse

BRITANIJOS LIETUVIS „Lais
vosios Tribūnos“ skyriuje jau keliese 
numeriuose pateikia pasisakymų dėl susi
tarimo su Lietuvos diplomatais Vilke ne
patvirtinimo. Yra siūlančių pravesti tarp 
laisvajame pasaulyje gyvenančių lietuvių 
balsavimą, kad jie pasisakytų dėl politinės 
vadovybės tremtyje. Kiti apgailestauja su
sitarimo nepatvirtinimą ir kelia klausimą, 
kad Vilkas suraštų būdų Išeiti Iš susidariu
sios padėties ir su diplomatais susipras
tų, nes abi Institucijos kovoje dėl Lietuvos 
laisvės svarbios, tiek Vilkas, tiek Lietuvos 
suverenumo tęsėjai diplomatai.

Antra pozityvi tema „Britanijos 
Lietuvyje“, tai K. Barėno keliamas klausi, 
mas fvairių fondų reikalu. Fondų, pasak 
autorių, daug pristeigta, visi tušti Ir nieko 
konkretesnio nepadaro, o išmaldavimas 
vyksta iš visų pusių. Būtų daug pozityviau 
sudaryti vieną fondą, apsidedant metiniais 
mokesčiais, kad tas fondas būtų pajėgus 
atlikti didesnės apimties darbus, ypač ska
tindamas ir remdamas kultūrini gyvenimą.

T £*V IS K £ S ŽIBURIAI mano, 
kad tik tuo atveju galima su Lietuvos 
Diplomatijos šefu Lozoraičiu kalbėtis, jei 
jis atsisakytų jam sutelktų paskutiniojo 
Lietuvos užsienio reikalų ministerio {galio
jimų (kitais žodžiais betariant „T. 2.“ no
rėtų, kad šiuo atveju Lozoraitis atsisakytų 
didžiųjų valstybių jam kaip nepriklauso
mos Lietuvos diplomatui pripažįstamo sta
tuso. Red.).

DIRVA, rašydama dėl mūsų spau
doje kilusių diskusijų Vilkui susitarimo su 
diplomatais nepatvirtinus pažymi, Jog šiuo 
atveju reikalas eina ne apie Lozoraiti kai
po tokį, bet apie Lietuvos Diplomatijos še
fą, kuriam statusą pripažįsta Amerikos vy
riausybė ir kt. valstybės. Jei ir Krupavi
čius turėtų tą statusą, už Jį būtų taip pat 
pasisakoma ne kaipo už Krupavičių, bet 
kaip už Lietuvos diplomatų atstovą.

AUSTRALIJOS LIETUVYJE 
diskutuojamas mišrių vedybų klausimas, 
pažymint, jog nereikią per daug smerkti 
sukūrusius bei sukuriančius mišrias šei
mas ir juos kaltinti, kad valkai (kurių dar 
neturi) augs ne lietuviškoje dvasioj.Tai lygu 
kaltinimui dar laukiant kaltinamosios me
džiagos (TREMTIS linkusi manyti, jog šiuo 
atveju greičiau gali suklysti mišrių šeimų 
gynėjai, negu kad kaltintojai. Red.).

DRAUGE J. Gobls samprotauja. Jog 
nereikėtų smerkti, kaip kad dažna išgirsti, 
mūsų išeivių, kurie įsigyja nuosavybes, 
namus, mašinas. Svarbu, kad uždirbtas pi
nigas nepralaldokaujamas. (Bet jei įsigy
jamos nuosavybės temdytų lietuvišką reika
lą, ar ir tuo atveju jos gintinos spaudoje? 
R e d.).

Lietuvių Rezistencinės Santarvės steigimo aktas
Klausydami kovojančios Tautos pagalbos nėdami kovoje kritusius brolius ir idėjos išsilaisvinimo kovai. Toks centras turi st>-

šauksmo, vieni pirmųjų savo kukliu įnašu 
prisidėję prie Tautos vedamos žūtbūtinės 
kovos, vedami kiekvienam lietuviui atiten
kančios, giliai suprastos pareigos bei at
sakomybės jausmo Tautai, atidėję | šąli 
visus politinių pažiūrų skirtumus, mūsų 
Tautos vedamos didžios ir tragiškos kovos 
akivaizdoje, matydami neatidėliotiną rei
kalą dar glaudžiau burti lietuvių pastangas 
užsienyje tikslu išlaisvinti Lietuvą, stei
giame užsienyje 
LIETUVIŲ REZISTENCINĘ SANTARVĘ.

Lietuvių Rezistencinės Santarvės Užda
viniai: Visomis pajėgomis dėtis prie Tau
tos vedamos išsilaisvinimo kovos;

Remti Lietuvos Respublikos diplomati
nius atstovus, jiems ginant Lietuvos 
Respublikos suverenines teises ir kovojant 
dėl tų teisių vykdymo atstatymo;

Bendradarbiauti su visomis politinėmis 
institucijomis, kurios veda laisvinimo ak
ciją;

Palaikyti ryš| su politiniais sambūriais 
bei visuomeninėmis organicazijomls, kurios 
savo veiklą grindžia Lietuvos Nepriklau
somybės ir demokratijos idėja.

Lietuvių Rezistencinės Santarvės Galu
tinis Tikslas: Lietuvos Išlaisvinimas;

Nepriklausomos Lietuvos Respublikos, 
demokratiniais pagrindais tvarkomos, at
statymas lietuvių žemėse;

Įgyvendinimas Laisvoje Tėvynėje mūsų 
Tautos karštųjų troškimų ir žmonijos di
džiųjų idealų: krikščioniškosios moralės, 
humaniškos meilės žmogaus žmogui, lais
vės, teisės ir socialinio teisingumo.

ATKOVOTOJE TĖVYNĖJE LAISVI 
LIETUVIAI SAVO ŽEMEJE, APLAISTY
TOJE JOS IŠTIKIMŲ SŪNŲ IR DUKRŲ 
KRAUJU, SUKURS LAIMINGĄ, ŠVIESŲ 
IR TARPŲ RYTOJŲ!

Užsienis, 1950 m. rugsėjo 8 d.

PAREIŠKIMAS

Skelbdami lietuvių visuomenės žiniai šį 
Lietuvių Rezistencinės Santarvės steigimo 
aktą, LRS vardu pareiškiame:

1. Lietuvių Tauta, kovodama Tėvynėje 
dėl savo laisvės, dalyvauja žmonijos kovo
je prieš vergiją ir yra tos kovos priekinėse 
eilėse.

Daugumas LRS steigėjų ir narių nuo 
pat 1940 metų įvairiomis priemonėmis ir 
įvairiose organizacijose dalyvavo Tautos 
išsilaisvinimo kovoje. Jie buvo vadovau
jami vienos minties — atstatyti Laisvą, 
Demokratinę Lietuvos Respubliką. Turė
dami prieš akis mūsų Tautos einamą sun- 
kų^.koxp5,.keUĄ ,b#, jps^sųjiėUs aukas, mi-

pro Šypseną *

Metodas diktatoriams nustatyti...
Kanadiškiai „Tėviškės Žiburiai“ 1951 

metu 40 Nr. paskelbė įdomų metodą nu
statyti savų politikų polinkiui į totallzmą 
bei diktatūrą. Esą būsimą diktatorių gali
ma atpažinti iš jo pamėgimo vartoti asme
nini įvardį „aš“. Antai Lietuvos Diploma
tijos Šefas St. Lozoraitis itin mėgstąs žo
di „aš“, dėl to jo reikia vengti kaipo būsi
mo diktatoriaus...

Vienas TREMTIES bendradarbis, vado
vaudamasis „Tėviškės Žiburių“ išrastu 
metodu nustatyti politikų polinkiui į dik
tatūrą, susipažino su Lozoraičio spaudoje 
tilpusiu pasikalbėjimu (pagal kur| „T. 2.“ 
iŠ vartojamų įvardžių „Aš“ nustatė Lozo
raičio palinkimą į diktatūrą). Tame pasi
kalbėjime Lozoraitis asmeninį įvardį „aš“ 
pavartojęs 11 kartų ir 9 kartus tasai įvar
dis pavartotas kituose linksniuose. Taigi 
iŠ viso 20 kartų.

Taip pat bendradarbis susipažino su Vil
ko pirmininko M. Krupavičiaus 1950 metų 
ELTOS 11 ir 12 Nr. tilpusiu pasikalbėjimu 
grįžus iš Romos. Tame pasikalbėjime tarp 
kita ko Vilko pirmininkas patikrina, kad 
Vlikas nenumato iš Europos išsikelti ir 
kad „tarp Vilko ir Lietuvos pasiuntinių 
jokių ginčų nebuvo ir nėra...“ Taigi įdo
mu patirti, vadovaujantis „T. 2.“ išradi
mu, ar Vliko pirmininkas gali turėti po
linkių į diktatūrą ar ne. Minėtame ELTO
JE tilpusiame pasikalbėjime M. Krupavi
čius asmenini įvardį „aš“ pavartoja lygiai 
11 kartų (koks sutapimas su Lozoraičio 
vartotu skaičiumi), o tą įvardį kituose links
niuose pavartojo 34 kartus. Išviso 45 kar
tus. Vadovaujantis „Tėviškės Žiburių“ nu
statytu metodu „diktatoriams“ atpažinti 
išeitų, kad Kurpavičius su Lozoraičiu turi 
arba vienodą polinkį į diktatūrą (jei

draugus, jausdamiesi jų įpareigoti, jie ati
dėjo | šalį visą, kas galėtų juos skirti, ir 
susibūrė | SANTARVĘ.

2. Vykdydama savo uždavinius, nusaky
tus steigimo akte, LRS neturi tikslo bet 
kam primesti savo valią ar vadovauti ko
vojantiems dėl laisvės Tėvynėje. LRS pri
pažįsta, kad pagrindinė išsilaisvinimo kova 
vedama pačios Tautos ir kad šios kovos 
kiečiausioj! bei sprendžiamoji dalis tenka 
Tėvynėje pasilikusiems mūsų broliams ir 
seserims. Vyriausias LRS tikslas yra pa
galba Tėvynėje vedamai kovai, dėjimasisį 
ją visomis išgalėmis, jos rėmimas visais 
ištekliais.

3. LRS neketina niekam pastoti kelio dė
tis į Tautos vedamą kovą ir dirbti Lietu
vos laisvei. Priešingai — LRS reikalauja, 
kad lietuviškoje visuomenėje būtų pripa
žįstama organizavimosi laisvė visiems ir 
kad jokiai organizacijai ar asmeniui, sie
kiančiam Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo, nebūtų trukdoma dėtis į tautinį 
darbą.

Santarvės idėjiniuose pagrinduose nėra 
pradų partiniam skirstymuisi. Jos narius 
jungią saitai yra pranašesni už partinius 
bei ideologinius skirtumus. Būdama poli- 
tiškai-rezistencinė organizacija, LRS siekia 
ir sieks bendradarbiauti su visais lietu
viais patriotais, su visomis lietuvių poli
tinėmis, visuomeninėmis ir kultūrinėmis 
organizacijomis, kurios savo veiklą grin
džia Lietuvos Nepriklausomybės ir demo
kratijos dėsniais.

4. LRS yra įsitikinusi, kad laisvę atga
vusi Lietuvių Tauta eis demokratiniu ke
liu ir atkurs valstybę, kurioje humanišku
mas, teisė, socialinis teisingumas, asmeny
bės gerbimas, krikščioniškasis žmonių bro
liškumo supratimas, demokratinės institu
cijos ir demokratinis politinio bei visuo
meninio darbo būdas bus nepajudinami, 
visų lietuvių ginami principai.

LRS griežtai laikosi pagrindo, kad išlais
vintos Lietuvos valstybinės santvarkos 
nustatymas yra pačios Tautos reikalas.

5. LRS laikosi Nepriklausomos Lietuvos 
Valstybės tęstinumo pagrindo, vadovauda
masi faktu, jog Nepriklausomos Lietuvos 
Valstybė tebėra lygiateisis tarptautinės 
bendruomenės narys ir kad jos suverenu
mo pilnas vykdymas pašalinės jėgos yra 
tik laikinai sutrukdytas.

Santykiuose su kitomis valstybėmis Lie
tuvos Valstybę atstovauja ir jos vardu vei
kia Lietuvos suverenumo atstovai — Įga
liotieji Ministerial. LRS laiko savo pareiga 
kiek galėdama juos remti, jiems ir toliau 
sėkmingai ginant Lietuvos Valstybės inte
resus.

8^ .Lietuvių Tautos kovos interesai ir 
dflftif bei sėkminga Lietuvos laisvinimo 
akcija užsienyje reikalingi visų lietuviš
kųjų kūrybingų jėgų bendro, vieningo, su
derinto darbo.

Tat reikalauja vieno, veiksmingo ir au
toritetingo politinio ir visuomeninio centro, 
kaip bendro visų lietuvių darbo organiza
toriaus, lietuvių vienybės užsienyje simbo
lio ir vertingo talkininko Tautos vedamai

telkti visas gyvąsias užsienio lietuvių jė
gas ir glaudžiai bendradarbiauti su Lietu
vos Diplomatijos Šefu bei Lietuvos Valsty
bės Atstovais. '

Į Lietuvos laisvinimo organizaciją užsie
nyje bei į veiklą turėtų būti įtraukti žy
miųjų politinių sambūrių ir veikliųjų re
zistencinių organizacijų, Mažosios Lietu
vos, buv. Lietuvos Kariuomenės ir žymes
niųjų tremties visuomenininų organizacijų 
atstovai.

Dabartinė Lietuvos laisvinimo organiza
cija, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, reikalingi pagrindinio pertvarky
mo. Toks pertvarkymas įvykdytinas, at
sižvelgiant į esamą tarptautinę padėtį, re
miantis rezistencinės veiklos duomenimis 
ir taikantis prie realių tremties sąlygų.

LRS tiki, kad valstybinės pareigos ir de
mokratijos principų vedami, mūsų politi
nėms organizacijoms vadovaują asmenys 
bei atsakingi politiniai veikėjai, suprasda
mi didžią atsakomybę Tautai bei mūsų 
istorijai, padarys visa, kad užsienio lietu
vių pastangos atstatyti Lietuvos Nepriklau
somybę būtų apjungtos. To karštai trokšta 
mūsų tautiečiai visame pasaulyje. To rei
kalauja Lietuvos laisvinimo kovos tikslai, 
padėtis Tėvynėje ir užsienyje.

Lietuvių Rezistencinė Santarvė veiks
mingai dėsis | visų lietuviškųjų jėgų, esa
mų užsienyje, apjungimą bei vieningą jų 
darbą.

Viso pasaulio lietuvius kviečiame pa
remti mūsų vykdomus uždavinius.

V. Abraitis, K. Barauskas-Barėnas, J. 
Benderius, L. Btčiūnaitė, B. Bieliukas, 
M. Biržiika, V. Capas, J. Ciuberkis, J. 
Daugėla, A. Daunys, K. Drunga, P. 
Dulevičius, P. Gedžius, A. J. Greimas, 
A. Kasperavičius, J. Kazlauskas, S. 
Kuzminskas, S. Mackevičius, A. Marke
vičius, J. Masiulis, A. MicheleviČlus, F. 
Neveravičius, P. Pamataitis, J. Petkevi
čius, V. Pitkunigis, B. Raila, V. Stomas, 
I. Sešplaukis, A. svirmickas, G. Urbo
nas, J. Vėbra, T. Vidugiris, Z. Zubrys, 
H. Žemelis, S. Žymantas.

Užsienis, 1951 m. lapkričio 28 d.
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O, motina! Kas įžvelgs ir kas supras 
tave, kada seki tu savo vaiką gyvenimo 
audroje, kaip jūroj mėtomą. Prie tavo my
linčios ir draskomos širdies tau reikia Die
vo galios, kurios tu neturi ir veltui tiesi 
savo ranką, kurią dažnai nulaužia tavo 
kūdikio likimąs.

Paklausykit ir jūs apie vieną motiną, 
nelaimingą motiną, kurios paslaptį ir aš 
atsitiktinai sužinojau.

Dar studentas buvau, dar gyvenimo 
skausmas tik pumpurus krovė. Todėl juo
kėsi saulė, šypsnis žydėjo, kai įžengiau į 
naują kambarį, kurį prieš valandą paliko 
kažkoks studentas. Ten aš užtikau gerą 
krūvą įvairių popierių ir palaikių žurnalų. 
Tas visas liekanas kišau į besikūrenančią 
krosnį, kai netyčia mečiau žvilgsnį į pri
rašytus puslapius, kurių dalis įmesta jau 
liepsnojo. Pirmieji žodžiai mane labai su
domino surūpino, ir perskaičiau iki galo. 
Šitą juodraštį laikiau visus metus, lauk
damas jo šeimininko, bet jis neatvyko.

Pradėjau atsargiai teirautis ir po kurio 
laiko įsitikinau, kad juodraštyje aprašyti 
faktai tikrai yra buvę, ir net pavyko su
žinoti autoriaus adresą. Tada pasiunčiau 
jam laišką, bet laiškas grįžo atgal. Pasiro
do, nepažįstamasis išvažiavo su motina į 

•užs’onį ir Žadėjo negrįžti. Gerokai pasvy
ravęs ir pakeitęs veikiamųjų asmenų var
dus, atsiprašydamas kai kuriuos čia pa
liestuosius, nutariau viešai paskelbti įvy
kį, norėdamas ne pasijuokti, ne patenkinti

žmonių smalsumą, bet prisiminęs savo mo
tiną, kurią žeisdavo kiekvienas menknie
kis, jei tik aš buvau paliestas. Visos mo
tinos panašios. Šiuo pasakojimu joms vai
niką pinų Teisybė, čia nėra ypatingų įvy
kių studentas ne koks profesorius, bet nai
vus dvidešimt dvejų metų Jaunuolis. Pa
klausykite ...

Vėl vienas. Pagaliau taip ir turėjo būti. 
Koks buvau naivus, kad patikėjau tuo gra
žiuoju sapnu ir leidausi taip žiauriai ap
gaunamas. O šis paskutinis įvykis, atrodo, 
galutinai manė pražudė, bet skaudžiausia, 
kad prisidėjo motina, kuri taip mane myli.

Pastebiu, kad rašau labai ramiai, tartum 
rašyčiau apie svetimą žmogų, kuris man 
net nebeįdomus. Matyt, teisingai moko pa
tarlė, teigdama, kad laikas gydo žaizdas. 
O žaizda buvo didelė ir gili. Rašau: buvo, 
bet ji ir dabar tiek pat pavojinga, tik lai
ko kiek iš paviršiaus apgydyta.

Taip, iš tikrųjų keista, kad taip šaltai 
galiu galvoti ir prisiminti tą įvykį, kuris 
atrodė toks baisus; prisipažįstu, net juntu 
malonumą galįs vėl atgaivinti tą prakeik
tą istoriją. Atrodo, esu panašus į tą valką, 
kuris, nebodamas skausmo, su liguistu ma
lonumu krapšto savo beužgyjančią žaizdą. 
Bet tai suprantama, juk kiekvienas žmo
gus turi išsipasakoti. Juk tuomet paleng
vėja. Taigi, gal ši išpažintis man pačiam 
padės, nes po tų įvykių aš nebetekau savo 
geriausio, vienintelio draugo —- motinos,

bus vadovautasi asmeninio įvardžio „aš“ 
skaičiumi vardininko linksny) arba Vilko 
pirmininkas Krupavičius yra 2,5 karto 
daugiau linkęs į diktatūrą už Lozoraitį 
(jeigu tasai polinkis būtų bandomas nus
tatyti vadovaujantis asmeninio įvardžio 
vartojimu apskritai).

TREMTIS, skelbdama šias bendradarbio 
išvadas, kurias jis daro naudodamasis 
„T. 2." nustatytu nauju metodu diktato
riams atpažinti, jų tikslumu vis dėlto dar 
susilaiko tikėti, kol kanadiškio katalikų 
laikraščio metodas diktatoriams atpažinti 
nėra patvirtintas gyvenimo tikrovės ...
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PRIES 2 METUS:

„Prasidedant antrajam pasauliniam ka
rui Lietuvos vyriausybė, numatydama ga
limybę, kad Lietuva karo metu gali atsi
durti izoliuota nuo didžiosios pasaulio da
lies ir kad vyriausybė gali nebegalėti su
sisiekti su savo akredituotais diplomatais 
užsieniuose, nutarė vieną iš diplomatų 
paskirti visų diplomatų šefu su plačiomis 
teisėmis tam atvejui. Respubkos preziden
tas tokius įgaliojimus sutelkė Lietuvos at
stovui Romoje prie Kvirinalo p. S. Lozo
raičiui. Pasirodo, kad tai buvo labai ap
dairus žygis, kuris dabartinėje Lietuvos 
padėtyje turi nemažos reikšmės. Valsty
bės, kurios nepripažįsta Lietuvos aneksijos 
prie SSSR, kurios ją laiko Juridiškai tebe
gyvuojančia ir pripažįsta jos diplomatines 
atstovybes, pripaž|sta taip pat ir Diploma
tų Šefo funkcijas. Geriausias tam įrody
mas yra Kanados vyriausybės sutikimas 
priimti paskyrimą naujo Lietuvos konsulo. 
Tas paskyrimas, kaip mūsų Jau buvo rašy
ta, buvo padarytas Diplomatų Šefo p. Lo
zoraičio aktų.“

„Tėviškės Žiburiai“, 1950. 1. 4.
2 METAMS PRAĖJUS:

„Lietuviškoji visuomenė .girdi, kad p. 
Lozoraitis turįs įgaliojimus būti diplomatų 
šefu.

Sakoma, kad tai esąs labai vertingas 
(rankis mūsų bylai vesti, atsieit p. L. sa
kosi turįs svarbų raktą, kuris galįs daug 
durų atidaryti.

Deja, apie kokį nors Jo panaudojimą vi
suomenė dar nieko negirdėjo..

„Tėviškės Žiburiai“, 1951. X. 18.

Lietuviams skautams 
Vokietijoje

Kad lengviau išlaikyti mūsų jaunuome
nėje lietuvišką tautinę sąmonę, reikalinga 
jai sudaryti sąlygas, kuriose ji galėtų lai
kas nuo laiko susirinkti savame būrelyje, 
gražiai pažaisti, bet taip, kad tie žaidimai 
būtų ne vien tuščias laiko praleidimas, bet 
taip suorganizuoti, kad Jie stiprintų jauni
mą fiziniai ir dvasiniai, kad per juos ug
dytų savarankumą, stiprintų charakterį ir 
bręstu sąmoningais Lietuvos sūnumis ir 
dukromis.

Mokykla, dažnai perkrauta mokymo me
džiaga, nevisad turi tam pakankamų prie
monių; čia jai į talką ateina, — o kur lietu
viškos mokyklos nėra, tai yra vienintelė 
galimybė, — jaunimo organizacija. Visame 
pasaulyje plačiai pasklidusi, Lietuvoj- gi
liai įleidusi šaknis ir vėliau atsikūrusi 
tremtyje yra skautų organizacija.

Nors šiandien mes, tremtiniai, esame ir 
labai išblaškyti, bet skautybė nei valandė
lė! nesustojo savo veikloje ir, priderinusi 
savo veikimą prie pakitėjusių gyvenimo 
sąlygų sėkmingai auklėja jaunimą, žadin
dama jį nuolat budėti Dievo, Tėvynės ir 
Artimo meilės tarnyboje.

Vokietijoje lietuviai skautai šiuo metu 
veikia vokiečių skautų organizacijos 
„Bund deutscher Pfadflnder" rėmuose, bet 
kaip autonominis dalinys su savo vado
vais, programa ir savomis lietuviškomis: 
tradicijomis ir naudojasi visomis vokiečių 
skautų teisėmis. Reikia pabrėžti, kad vo
kiečių skautų vadovybė pilnai supranta- 
mūsų sunkią padėtį tremtyje ir stengiasi 
mums kiek gali padėti. Kaip tik tos vado
vybės dėka mūsų skautai galėjo dalyvauti 
ir tarptautiniame skautų suvažiavime — 
Jamboree Austrijoje.

Būtų labai naudinga, kad visur, kur tik 
yrą dar mūsų jaunimo, atsirastų kas pasi
imtų gražią iniciatyvą suburti jį į skautiš
kus lietuviškus vienetus. Tai turėtų pa
daryti pirmoje eilėje patys, jau turį skau
tiško patyrimo skautai, ar, kur jų nėra, tie 
iš suaugusių, kuriems rūpi mūsų jaunimo 
ateitis. Gražiai veikia „Aušros“ tuntas 
Diepholze, kuriame susibūrę keliasdešimt 
gimnazijos ir pradžios mokyklos mokinių. 
Sunkiau yra kitur.

Aš kreipiuosi į visus skautus, kur jie dar 
yra užsilikę Vokietijoje, skubiai užsiregis-i 
truoti žemiau nurodytu adresu, kad galima 
būtų aptarti organizacines galimybes, ar 
palaikyti bent korespondencinį ryšį. Taip 
pat labai būtų malonu, kad kas iš suaugu
siųjų, kad ir ne skautų, kuriem brangus 
mūsų jaunimas, atsilieptų tuo pačiu adre- 
su ir sutiktų pagloboti ir padėti jaunimui 
susiorganizuoti. Reikalingos informacijos 
bei literatūra bus mielai pasiųsta.

Kad mūsų jaunimas būtų visuomet 
skaistus, kad jame žydėtų Dievo, Tėvynės 
ir Artimo meilė, Budėkim!

Lietuvos Skautų Brolijos
Vokietijos Rajono Vadeiva.

Korespondenciją siųsti:
Sktn. A. Venclauskas

(20 a) Hannover, Hegelsetr. t.

SUKAKTYS
Garbinga sukaktis. Šių metų sau

sio 16 dieną suėjo prel. K. Sauliui 90 
metų amžiaus sukaktis. Prel. K. Šaulys 
Šiuo metu gyvena Šveicarijoje. Garbingas 
sukaktuvininkas yra vienas iš likusių tri
jų gyvųjų tarpe Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo akto dalyvių. Prel. Šaulys 
yra aktingai dalyvavęs lietuviškoje spau
doje.

♦ Sausio 3 d. suėjo 80 metų kai gimė 
Jonas Vileišis (miręs 1942 m. birželio 1 d. 
Kaune), žymus visuoineninkas. lietuviško
sios spaudos bendradarbis ir redaktorius.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

kuri man buvo likusi Ir kuri mokėjo nu
raminti, paguosti.

Pradėsiu jaunyste. Gimiau pasiturinčio
je šeimoje. Tėvas buvo gydytojas, motina 
— muzikė. Savo miglotame kūdikio gy
venime atsimenu tik motiną, nes tėvas bu
vo užimtas savo reikalais ir, man šiek tiek 
paaugus, mirė. Motina mane lepino, tik 
kartais mane stebino jos susirūpinęs 
žvilgsnis, atidžiai žiūrįs man į akis, bet aš 
negreit supratau susirūpinimo priežastį.

Metai bėgo, augau sveikas, bet laisvu
mas pamažu nyko. Iš linksmo berniuko 
pasidariau atsargus; įtarus ir nedraugiš
kas. Būdamas savimyla, bijojau kaip ug
nies pašaipos, o ji, kaip tyčia, pylėsi ant 
manęs iš visų pusių. Mano metų berniu
kai kitaip manęs nevadino, kaip „aklasis“. 
Bet ypač kentėjau, kada namų pažįstamie
ji, atėję aplankyti mūsų, reikšdavo moti
nai užuojautą:

— Žiūrėkite, kokios jo akys! Visai bal
tos, tartum aklojo. Argi jis mato?

Tokios ir panašios pastabos, kaip botago 
smūgiai, degino mano savimeilę ir vertė 
šalintis ir bijotis žmonių. Pamažu išsiru
tuliojo manyje baisus liguistumas, ir aš 
vien tik tuo gyvendavau, kad galėčiau ste
bėti žiūrinčių į mane žmonių nejaukų per
gyvenimą. Tai greit pakirto mano jėgas, ir 
aš sunkiai susirgau. Motina nuvežė mane 
į vienkiemį, kur pamažu, toli nuo žmonių, 
jos globoje gljau ir ilsėjausi.

Pagijau dar didesnis savimyla ir bailys. 
Visų bijojau ir laimingiausias jausdavausi 
vienas. Toks užsidarymas man tik paken
kė, nes prie mano nemalonių akių prisidėjo 
ir nemokėjimas būti tarp svetimų.

Gimnazijos lankyti negalėjau. Pirmos 
klasės berniukai man buvo perdaug žiau
rūs, Ir, kai išvestas iš kantrybės, vienam, 
kuris mėgdavo kaišioti savo pirštus man į 
akis, stebėdamas, ar aš mirkteliu, kuone 
atkandau pirštą, turėjau išstoti. Toliau 
mokiausi namie.

Kai patekau j universitetą, pajutau norą

gyventi, kaip kiti, turėti draugą, pasijuok
ti, paplepėti, bet buvo per vėlu. Aš jau 
buvau nudžiūvusi šaka dar žaliuojančio 
medžio, nes nemokėjau prieiti, pasišnekėti, 
vis kvailai ir juokingai išeidavo, ir turė
davau trauktis, nusivylęs ir jausdamas nu
stebusį ir neramų kolegų žvilgsnį.

Motina buvo vienintelė, kuriai atvirai 
pasipasakodavau, ir aš jos nesigailėjau. 
Mano laiškai buvo pilni kartumo ir prie
kaištų. Pats kęsdamas, aš tartum troškau 
ir ją kankinti. Veltui buvo jos raminantie
ji, pilni paguodos ir meilės laiškai. Aš at- 
stumdavau jos meilę, nes ieškojau svetimų 
žmonių šilumos.

Vis baisesni mano laiškai, ilgai trukusi 
nervų liga ir gydytojų reikalavimai kuo 
nors nuraminti mane pastūmėjo ją į be
protiškumą.

Motin! Motin!

Mieste gyvenau jau keletą mėnesių, nuo
bodžiai, vienodai, ir tik tada kiek pagy- 
vėdavau, kai gaudavau ar rašydavau moti
nai laiškus. Ir štai vieną kartą sužibo ma
nyje viltis...

Pasivaikščiojęs grįžau namo ir radau ant 
stalo mažą laiškutį. Paėmiau, manydamas, 
kad motinos, bet apsirikau: adresas buvo 
svetima ranka rašytas. Nustebęs atplėšiau, 
ir iškrito kvietimas į menininkų ruošiamą 
balių. Maloni šiluma užliejo visą mano 
esybę. Argi man? Man? Nuo svetimo žmo
gaus. Tur būt, klaida. Vėl žiūrėjau į adre
są. Taip, mano pavardė, vardas, adresas. 
Vadinas, man. Pirmą kartą savo gyvenime 
gavau laišką, rašytą ne motinos. Susijau
dinęs pradėjau vaikščioti. IŠ ko? Kas ma
ne pažinojo? Bet pagaliau gera ir tai, kad 
apie mane galvojo, kalbėjo. Gal bręsdamas 
dariausi labiau panašus i kitus, gal prade
du susilieti su kitais. Tokios ir panašios 
mintys blaškėsi galvoje, kai stebėjau save 
veidrodyje ir kai pagaliau pavargęs kri
tau į lovą.

Taip, tur būt, aišku, koks sunkus, koks

biaurus buvo mano gyvenimas, jei šis ma
žas, nieko nesakąs pakvietimas tiek mane 
sujaudino, tiek mane paveikė. Aš net drį
sau svajoti, manydamas, kad tapau žmo
gum. Cha, cha... cha...

Su kokiu nekantrumu laukiau šeštadie
nio, kiek kartų praeidavau pro tuos rū
mus, kur turėjo įvykti balius. Klek kartų 
čiupinėjau pakvietimą — nesuskaičiuoju. 
Pradėjau drąsiau žmonėms žiūrėti į akis. 
Norėjau visiems girtis ir rodyti! „Štai, žiū
rėkite, aš turiu pakvietimą, mane kvie
čia ..Bet nebuvo kam, užtat motinai nu
siunčiau pirmą kartą kiek giedresnį laišką.

Juo labiau artėjo šeštadienis, juo labiau 
nerimavau. Pagaliau jis atėjo. Rengiausi 
nuo pat ryto. Išėjau iš namų apie penktą, 
o balius turėjo prasidėti aštuntą. Vaikš
čiojau prie rūmų ir laukiau, kada žmonės 
pradės eiti, bet jų kantrumas buvo dide
lis — niekas nesirodė.

Nuvargęs pradėjau nerimti. Ko jaudi
nuos, ko laukiu iš to baliaus? Juk atsisė
siu kur kampe ir visą laiką sėdėsiu. O ir 
tas pakvietimas galėjo būti atsitiktinis, 
vien biznio sumetimais atsiųstas.

Ta mintis man pasirodė tokia tikra, 
kad buvau besukąs net eiti namo, bet vi
sad žmoguje rusenanti vilties kibirkštėlė ir 
šį kartą mane stumtelėjo — aš įėjau. Žmo
nių dar tebuvo tik keletas. Atsisėdau prie 
lango ir žiūrėjau į gatvę. Žmonės rinkosi, 
prasidėjo vaikščiojimas ir gyvos kalbos. 
Triukšmas didėjo: kaskart sprogdavo skar
dus juokas, kažkur toliau griežikai mėgino 
savo instrumentus, kažkas tvarkė sceną.

Po kiek laiko pasigirdo muzika, aš atsi
sukau nuo lango ir pradėjau sekti šokan
čius. Nors šokti mokėjau (išmokė motina), 
bet kviesti nieko nekviečiau, iš patyrimo 
žinodamas, kad pati negračiausla atsisakys 
ir nusisuks.

Valsai, tangai, fokstrotai keitė vieni ki
tus. Aš vis sėdėjau. Pagaliau griežikai pa
vargo, jaunimas, susitvėręs už rankų, pra
dėjo ratelius. Įtempęs visą savo drąsą, vi-
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AMERIKOS ir SOVIETŲ SUSITARIMŲ PĖDSAKAIS

Lietuvos klausimas Amerikos santykiuose su Sovietais
TREMTIS mano esant pačiam laikui 

žvilgterti į Lietuvos klausimą pro tarp
tautinių susitarimų prizmę, ypač pro 
JAV-Sovietų Sąjungos susitarimus, kad 
tuo būdu būtų galima aiškiau įžvelgti 
Lietuvos ateitį, kurios klausimas jėgų 
lygsvaros balansavimo pasėkoje kartais 
iškilo tarptautinės politikos platumose, 
kartais buvo atidėtas į šalį. Red.

„Salto karo terminu vadinami Sovietų 
Rusijos ir JAV santykiai 1945—50 metų lai
kotarpyje parodo, kaip lengvai galima iš
reikšti sukoncentravus viename sakinyje 
didelės reikšmės istorinius įvykius. Tačiau 
vertinant pagal 1950 metų laiko dvasią 
tenka pasakyti, kad Sovietų Rusija veda 
šaltą karą prieš JAV jau virš 30 metų. 
1941—1945 metų laikotarpis buvo tik pa
liaubų laikotarpis, pertrauka, kuris įvyko 
dėka nacių įsiveržimo į sovietų teritoriją. 
Karas su Amerika prasidėjo nuo to laiko
tarpio, kai Leninas paėmė Rusijos valdžią, 
suorganizavo sovietų vyriausybę ir paskel
bė apgulos padėtį visam ne komunistiniam 
pasauliui. Nuo to laiko gimė ir subrendo 
pauja amerikiečių karta, bet yra abejotina, 
ar jų vyresnieji jau pilnai suprato pagrin
dinius Šūkius ir pasėkas Trečiosios Rusi
jos Revoliucijos“.

Šitaip vertina JAV ir sovietų santykius 
Edmund Walsh, Georgentown universiteto 
viceprezidentas ir užsienio tarnybos moky
klos vedėjas 1951 metais išleistoje knygoje 
apie Sovietų Rusiją kaip totalistinę impe
riją (Ed. Walsh, S. J. TOTAL IMPIRE — 
The Bruce Bublish, Milwauke 1951).

Daugumas paskutinio meto JAV autorių, 
rašydami apie santykius su Sovietų Rusi
ja, lygina su caristinės Rusijos vesta poli
tika Amerikos atžvilgiu ir randa joje pa
našumo ir tęsinį buvusios carų ekspansi
nės politikos ... Peržvelkime, labai su
glaustai, JAV su Rusija politinių santykių 
raidą, vadovaudamiesi pačių amerikiečių 
pažiūromis.

Pirmasis Amerikos pasiuntinys nebuvo 
Katarinos priimtas 2 metus. Amerikai at
siskyrus nuo Anglijos, JAV pirmuoju pa
siuntiniu Rusijai paskyrė Francį Dana iš 
Massachusett, kuris nuvykęs į Petrapilį 
(Peterburgą) laukė Rusijos valdovės Kotri- 
nos pripažinimo ir, be jokių rezultatų, 1783 
m. rugpjūčio 24 d. išvyko iš Rusijos, joje 
išbuvęs dvejis metus be dviejų dienų (Fo
ster R. Dulles, The road to Theran.) Nepri
pažinimo priežastimi buvusi nepalanki 
tuometinė padėtis Europoje, nenoras Bri
tanijai sudaryti afrontą, o, beto, Kotrina 
nenorėjo parodyti palankumą Amerikos 
respublikonams-atsiskyrėliams nuo britų 
karūnos.

Pagaliau, praslinkus apie 30 metų, Rusija 
pripažįsta JAV ir prisideda prie Rusijos- 
Amerikos gerų santykių laikotarpio (Alek
sandro I ir prezidento Jaffersono drau
gystės pasėkoje). 1811 metais Amerikos 
prekyba su Rusija pasiekia 6 mil. dolerių.

Toliau sekė Amerikos su Rusija santykių 
gerėjimas. 1824 m. balandžio 17 dieną bu
vo aptarta Rusijos-Amerikos bendrovės 
veikla šiauriniame Amerikos žemyno kran
te ir Rusijos pretenzijos į Amerikos žemy
ną. 1867 metais Amerikai iš Rusijos nupir
kus Aliaską, Rusijos pretenzijos pasibaigė. 
Tuo pačiu laikotarpiu buvo likviduotos 
rusų pretenzijos Paciflke. kilusios dėl Ka
lifornijos kolinijos Fort Ross.

Sutvarkius santykius su Amerikos-Rusi- 
jos b-ve, likvidavus rusų ekspansines pre
tenzijas Paciflke, pasirašius su Rusija pre
kybos sutartį, 1832 metais susitarimu su
tvarkius teisinę padėti Rusijos piliečių 
Amerikoje ir amerikiečių Rusijoje, tarp 
Amerikos ir Rusijos nebeliko daugiau 
svarbesnių klausimų, kurie būtų galėję 
kryžiuotis šių kraštų santykiuose. Pagaliau 
ir prekių apykaita JAV laivais su Rusija 
sustojo. JAV paskelbtosios Monroe doktri
nos pasėkoje Amerika vis daugiau užsi
darė savo žemyne. Dėl to santykiai pamažu 
tarp šių valstybių pradėjo šalti, o Nikalo- 
jaus I laikais net pablogėjo. Tuo laiku JAV 
pasiuntinys James Buchanan prezidentui 

są pasiryžimą, įsiterpiau į jų tarpą. Vidu
ry panelės. Ateina laikas joms rinkti part
nerius. Visos pakrinka, kiekviena ieško 
gražesnio. Štai viena žiūri į mane, eina 
prie manęs. Aš netikiu. Kraujas tvinksi 
smegenyse. Degu. Ji ištiesia ranką. Ne, tur 
būt, kitam ... Abejonės išsklaidytos: ji šyp
sodamasi paliečia, ir mes abu vidury. Ji 
kažką man sako — negirdžiu. Kažką ne
suprantama atsakau ir vis dar tartum ne
susivokiu, kas įvyko. Gal kas pamanytų, 
kad esu drovus, bet smarkiai klystų. Juk 
pirmą kartą mane pakvietė, juk pirmą 
kartą! Štai vėl panelės mus palieka, ir ra
to vidury tik vyrai. Akimis ieškau jos. Ma
tau, ten ji dainuoja. Šypsosi žiūrėdama į 
mane. Einu prie jos ir nedrąsiai lenkiuos.

Aš vėl su ja vaikštau. Valsas — šoku.
Esu laimingas, kaip vieversys pavasarį, 

ir vos prisiverčiu suprasti, kai ji man kal
ba:

— Mūsų balius pavyko.
— Tai jūs menininkė? — vos susigriebiu 

paklausti.
— Taip, greit baigsiu.
Kalba nutrūksta, mes šokame. Vedu į 

bufetą. Ji labai kukli: vos įkalbu bokalą 
alaus išgerti.

Valso, tango ir fokstroto garsai užlieja 
visą salę, poros sukasi. Aš sėdžiu kažko
kiame sapne. Štai šiandien šokau, kalbė
jau ir dar šoksiu. Seku savo naująją pa
žįstamą, ji dabar šoka su kitu, bet aš ne
pavydžiu: paskutinį šokį ji žadėjo man.

Ir štai ji jau baigė. Pašokstu jos ieškoti. 
Iš tolo matau: ji eina su kitu. Jie kalba:

— Negaliu, Jonai, šį šokį pažadėjau ši
tam ponui, — ir ji linksi man.

— Tai gal galėsiu palydėti? — nepasi
duoda jaunuolis.

Nusiminiau. Kodėl pirma nesugalvojau 
paprašyti ją? Bet tolimesni jos žodžiai ga
lutinai padaro man laimingą vakarą.

— Vėl pavėlavot: šitam ponui pažadėjau.
Ponas Jonas nustebęs tik nusilenkė ir 

pasišalino.
Mes pradėjome šokti.

Jacksonui siunčia šitokį pranešimą apie 
Rusiją: „Čia (Rusijoje, nėra jokios spaudos 
laisvės, nėra visuomenės nuomonės — 
trumpai tariant, mes gyvename despotizmo 
ramybėje. Čia nėra kitų tarpinių luomų, 
išskyrus saujelę pirklių, be aristokratijos ir 
didelės masės bemokslių ir barbarų kai
miečių“ (Dulles, psl. 50.). 1852 m. tačiau 
JAV pasiuntinio Peterburge Neil S. Brown 
skaitome nepalankiausius pranešimus apie 
Rusiją ir nepakenčiamas jo darbo sąlygas. 
Mr. Brown tų metų sausio 28 d. pranešime 
skundžiasi, kad Rusijos paštas tikrina jo 
korespondenciją, dėl to kiti pasiuntiniai 
turi kurjerius, o 1853 m pranešime Mr. 
Brown rašo, kad Rusijoje esanti nepaken
čiama padėtis (nepasitikėjimas Amerika), 
nes čia buvęs net išcenzūruotas JAV pre
zidento pranešimas kongresui, kad jis (pa
siuntinys) čia nieko negalįs pasiekti ir siū
lo skirti JAV pasiuntiniu Rusijai kariškį, 
kuris turės daugiau galimybių sueiti į ge
resnius santykius su vyriausybės žmonė
mis (Bedell Smith, MY THREE YEARS 
IN MOSCOW).

Turkų karas ir nauji posūkiai. 1854 me
tais prasidėjo Krimo (Rusijos-Turkijos) ka
ras. Prancūzija ir Britanija rėmė turkus, 
kad sulaikytų Rusijos ekspansiją į Arti
muosius Rytus, gi JAV paskelbė nietralite- 
tą, kai ir visuose Europos karuose, tik rei
kalavo iš kariaujančių suteikti laisvę Ame
rikos prekybos laivams. Rusija, pagaliau 
ir Britanija su šia sąlyga sutiko. Amerikos 
visuomenė buvo Rusijos pusėje, kas vedė 
prie santykių gerėjimo. Pagaliau 1855 Ru
sijos sostan įžengė liberališkų pažiūrų ca
ras Aleksrandas II, kas žymiai prisidėjo 
prie gerėjimo santykių tarp Rusijos ir 
Amerikos. Kaip tik tuo metu Amerikoje, 
ypač pietų valstijose, prasidėjo sąjūdis, iš
siliejęs į pilietinį karą. Buvo reikalaujama 
pietų valstijoms atsiskirti nuo šiaurinių. 
Rusija palaikė unijos (Lincolno) pusę ir 
aiškiai smerkė pietiečius, gi Britanija ir 
Prancūzija rėmė komfedcraciją. Rusijos 
savanoriai kovojo Unijos pusėje.

Užtat JAV, atsilygindamos Rusijai, ne
prisidėjo prie Anglijos ir Prancūzijos pro
testo dėl žiaurumų malšinant vadinamojo 
lenkmečio sukilėlius 1861 metais. JAV se
kretorius Seward pareiškė, kad „JAV ne
gali prisidėti prie Anglijos ir Prancūzijos 
protesto, laikydamosios savo tradicinės po
litikos nesikišti į Europos reikalus.“ To 
meto JAV politika, Remianti Ru
siją šiai žiauriai persekiojant sukilėlius, 
pažeidė ir lietuvių tautos laisvės apsiraci- 
jas, nes sukilimas buvo ne tik lenkų, bet 
ir lietuvių tautos priemonė siekti laisvės.

Rusija Amerikai parduoda Aliaską. Šių 
gerų santykių laikotarpyje Rusija Ameri-
kai 1867 metais už. 7 200 000 dolerių par
davė Aliaską ir galutinai baigė Rusijos pre
tenzijas į Amerikos žemyną. „Nereikėjo 
praeiti ilgam laikui, kad paaiškėtų, jog 
Aliaskos vertė yra aukštesnė už didžiau
sius JAV sekretoriaus ir jo rėmėjų opti
mistinius pranašavimus. Iš Aliaskos pra
monės mokesčiai, kurie įplaukė J iždą, lai
ke kelių dešimtmečių pralenkė pirkimo 
kainą ... vien tik aukso produkcija (1896) 
toli pralenkė 7 200 000 dolerių sumą, o taip 
pat augantis pelnas iš žuvininkystės ir ūd
rų kailių prekybos..(Dulles, psl. 76).

Vėl naujas posūkis santykiuose. Ameri
kiečių požiūriu pačias aukštumas pasieku
sieji santykiai su Rusija pradėjo šlyti de
vynioliktojo dešimtmečio paskutinį dešimt
metį. JAV pasiuntinys Rusijai Andrew D. 
White savo pranešime Vašingtonui kalba 
apie žalingą įtaką Rusijos valdymo siste
mos, apie represijas ir apie tai, kaip nega
lima pasitikėti Rusijos valdžia: „Žiaurus 
žydų traktavimas, apribojimas jų teisių 
primena viduramžių laikus; taip pat bruta
lus nebojimas Suomijos laisvių yra griež
tai smerktinas. Rusijos dinastija už tuos 
visus piktumus turės savo laiku atsaky
ti... (Dulles, psl. 79).

Toliau: „Šių metų (1903) Velykų sekma
dienį Kišineve įvyko žydų užpuolimas; na
mai buvo be gailesčio išplėšti ir padegti; 
užpuldinėjami vaikai, moterys ir beginkliai 
vyrai. Kai buvo vėl atstatyta tvarka, 8000

Jau skamba paskutinieji akordai.
— Ar galėsit palydėti? — paklausia.
— Taip! — Į šį žodį stengiausi įdėti visą 

džiaugsmą, visą laimę, bet nežinau, ar pa
vyko, nes ji nusigrįžo.

Palydėjau iki pat namų, kurie buvo pa
čiame Italijos gatvės gale.

Eidami kalbėjome apie balių, orą, šo
kius. Ir štai jau ji prie namų slenksčio.

— Sudie.
— Sudie. — Vis nepaleidžiu jos rankos 

ir trokštu dar vieną žodį išgirsti, dar pa
būti su ja ir paprašyti vėl kada nors susi
tikti.

Ji man vėl padeda:
— Užeikit kada, aš visada vakare būnu.
Namo tiesiog skriste skridau. Taip norė

jau su motina pasidalyti savo džiaugsmu. 
Atbėgęs tuojau ištraukiau popierių ir pra
dėjau laišką šiais žodžiais:

„Kad tu galėtum būti šiandien su ma
nim ir matyti, kas įvyko!“

Toliau smulkiai aprašinėjau visą nuoty
kį, norėjau apdainuoti savo damos grožį, 
bet tik dabar pastebėjau, kad nesu gerai 
įsižiūrėjęs. Gal tai atrodo keista, bet su
prantama: ieškojau ne moters, bet žmo
gaus, tik žmogaus ...

Baigiau laišką šiais žodžiais:
„Mama, dabar viskas bus gerai“.
Tą naktį menkai miegojau.
Išaušo gražus rytas. Visa mano prigimtis 

šaukte šaukė bėgti pas ją, bet protas ir 
valia sulaikė. Juk tai būtų negražu ir vai
kiška. Reikėjo palaukti.

Po pietų, užtraukęs skrybėlę ant akių, 
skubėjau Italijos gatve. Greitais žingsniais 
prasmukau pro jos namus, net nedrįsda
mas akių pakelti. Eidamas atgal, nežymiai 
pažiūrėjau: kažkas šmėkštelėjo prie lango 
ir vėl dingo.

Kitą dieną nutariau užeiti, bet nedrįsau. 
Vėl vaikščiojau visą vakarą prie jos namų. 
Keletą kartų mačiau išeinant į miestą ir 
tik iš tolo lydėjau.

Tą pat vakarą, grįžęs namo, radau mo
tinos laišką. Jid žiaugėsi mano parisekimu,

bet mane stebino kažkoks šaltis, kuris ju
tau, dvelkė iš turinio.

— Aha, — pamaniau, — ji, tur būt, ma
no, kad perdėjau, — ir todėl pasiryžęs da
viau sau tvirtą žodį ryt pas ją užeiti.

Kitą dieną vėl visokios abejonės pradė
jo kankinti. Kas bus, plaukė nemalonios 
mintys, jei ji šaltai mane priims, jei neno
rės kalbėti, jei rodys, kad greičiau išsi- 
kraustyčiau. Ilgai galvojau ir pagaliau ra
dau išeitį.

Tuoj po dvyliktos buvau Italijos gatvėje 
ir iš tolo sekiau jos namus. Ilgai teko lauk
ti. Tiktai apie trečią valandą pamačiau ją 
išeinančią iš namų. Tuojau apsisukau ir 
pradėjau eiti. Aišku, neskubėjau norėda
mas, kad ji mane pavytų. Ausys buvo 
įtemptos, širdis tankiai tvaksėjo. Štai gir
džiu jos žingsnius. Ji greit artėjo — jau 
čia. Negaliu susivaldyti. Atsisuku ir nuimu 
skrybėlę. Ji valandikei sustoja, tartum nu
sigąsta, bet tuojau nurimsta ir paduoda 
ranką.

— Labas vakaras.
Aš atsakau, ir mes einame.
— Skubu į studijas, gal palydėsite?
— Su malonumu, — stengiuosi kalbėti 

švelniai, bet nežinau, ar sekasi.
— Jei turite laiko, užeikit šiandien pas 

mane. Parodysiu savo piešinius.
— Su malonumu. Kelintą valandą?
— Septyniomis būsiu namie.
— Gerai.

Taigi, suprantama, kaip man buvo gera 
po tiek metų nusiminimo sutikti žmogų, 
kuris nevengia manęs ir kviečia pas save. 
Pasijutau visai kitoks. Tur būt, nereikia 
net minėti, kad nėjau namo, bet visą laiką 
sekiau Meno Mokyklą, laukdamas, kad ji 
išeitų.

Vos spėjus jai grįžti — aš beldžiausi.
Kambarys buvo mažas, labai neturtin

gas — baldai tik būtiniausi, o sienos nuka
binėtos paveikslais.

— Prašau žiūrėti, štai žiema.

— Ak, kaip puiku! — tikrai susižavėjęs 
sušukau.

Drobėje buvo stipri moteris žilais plau
kais, rūsčiu veidu, kuri savo baltas ran
kas buvo ištiesusi ant miškų, laukų. Spal
vos buvo puikiai suderintos, ir iš paveiks
lo dvelkė idėja — žiema.

Paskui ji pradėjo rodyti ir daugiau pa
veikslų. Prisipažįstu, menkai temačiau. Iš
gyvenau naują savotišką jausmą. Viename 
kambaryje su svetima mergina, kaip sve
čias, vyras. Kalba natūrali, maloni, kaip 
su kiekvienu kitu.

Stengiausi suvaikyti mintis, tęsti pokal
bį, parodyti šiokį tokį nusimanymą, bet 
buvo sunku. Iš lūpų išlėkdavo bereikšmiai: 
aa ... gražu, daug padirbėjo!, puiku!

Po valandėlės ji pasiūlė pasivaikščioti. 
Išėjome. Viskas sukosi apie meną, nes ju
tome, kad kita tema dar negalėtume kal
bėtis.

Pradėjo slinkti dienos. Pasiilgimas žmo
gaus varė mane nuolat pas dailininkę. 
Karštligės apimtas, skaičiavau valandas, 
minutes, kurios skyrė ją nuo manęs. Galė
jau ištisomis valandomis sekti laikrodžio 
rodyklę, pamiršęs pasaulį.

Gęstant dienos šviesai, nakties šešėliams 
renkantis tarp gatvių, laimės virpulys ma
ne pagaudavo, ir kaip vaiduoklis nenpjėg- 
damas nurimti, išslinkdauvau klaidžioti, 
skaičiuodamas žingsnius. O tų žingsnių 
priskaičiuodavau ištisus tūkstančius, kol 
lėtai atplaukdavo išsiilgtoji minutė, ir aš 
tyliai belsdavaus į jos duris.

Ar reikia dar pridurti, kad aš mylėjau. 
Taip, beprotiškai, aklai, kaip joks kitas 
dar nebuvo mylėjęs ir tikrai nebuvo lai
mingesnio žmogaus už mane. Kiek sva
jonių, kiek minčių ...

Aš jau buvau įsidrąsinęs ir daug pasa
kodavau, net kartais neslėpdamas kai ku
rių savo gyvenimo epizodų. Bepasakoda
mas pastebėjau tamsius šešėlius, slenkan
čius jos veidu, bet jie ilgai neužtrukdavo. 
Ir aš pradėjau tikėti savo laime, dariausi 
drąsesnis, atviresnis...

RAŠO A D. J. K I Z L Y S

žmonių buvo be namų, 500 sužeistų ir 50 
užmuštų. Nepasitenkinimo ir baimės ban
ga perėjo JAV šalį, tuo labiau, nes buvo 
manoma, kad žydų užpuolimas buvo ska
tinamas Vidaus Reikalų Ministerio“ (Dul- 
les-80). Amerikos spauda pasmerkė šitokį 
įvykį ir kaltino caro politiką (Nikalojus 
II). Tatai atsiliepė į santykius. Čia dar pri
sidėjo Rusijos ekspansija į Mandžiūriją ir 
Kiniją, kas buvo priešinga JAV politikai: 
„Mūsų pirmos eilės rūpesčiu buvo išlaikyti 
šio didelio Kinijos krašto Nepriklausomybę, 
kaip didžiausią realią priemonę ugdyti pre
kybai su Tolimaisiais Rytais. Bet kai caro 
kareiviai įvedami į Mandžiūriją ir jo dip
lomatai nori įgyti Kinijos vyriausybės kon
trolę, mes atsistojom skersai kelio“ (Dul- 
les-83).

JAV valstybės sekretoriaus Hay nota 
įvairioms valstybėms vadinama „atvirų du
rų nota“, kurioje kalbame apie Amerikos 
interesus Kinijoje. Toje notoje stengiamasi 
išgauti lengvatų Amerikos prekybai Kini
joje ir užtikrinti JAV įtakos zoną.

Tai buvo 20-jo šimtmečio pradžioje. Toli
muose Rytuose augo kita valstybė, tiesiant 
rankas į Kiniją: Japonija. Netrukus Rusi- 
jos-Japonijos ekspansinės užmačios į Ki
niją susikirto, 1904 metais prasidėjus rusų- 
japonų karui. JAV prezidentas, stengdamasis 
išlaikyti jėgų lygsvaros politiką, finansavo 
japonus ir buvo patenkintas Japonijos lai
mėjimu. Bet JAV, matydamos japonų pa
sisekimus, panaudojo visą savo galią sus
tabdyti karui. Tarpininkavo abiem pusėm, 
privedė prie Portsmontho derybų, spau
dė japonus dėl perdidelių reikalavimų. Ru
sija galiausiai buvo išvairuota be repara
cijų mokesčių, tenustodama pusės Sacha
lino ir dalies įtakos bazių Mandžiūrijojc.

Tatai buvo daroma, kad Rusijos galuti
nai neišstūmus iš Mandžiūrijos ir neduo
dant per daug įsigalėti japonams, nes Ru
sija turėjo sudaryti atsvarą Japonijos eks
pansijai.

Ar pakankamai tada buvo Tolimuose Ry
tuose išbalansuota Rusijos-Japonijos jėgų 
lygsvara, parodė I ir II Pasauliniai karai.

NAUJOS VILTYS. Rusijos-Japonijos ka
ras laikinai sulaikė Rusijos ekspansiją į 
Tolimuosius Rytus, gi JAV santykiai su 
Rusija negerėjo, nes Rusijoje augąs despo
tizmas, gyventojų trėmimai į Sibirą — visa 
rado gyvą atgarsį Amerikos spaudoje. To
kia padėtis truko iki 1914 metų. Prasidė
jus I Pasauliniam Karui JAV pradžioje 
paskelbė nietralitetą. Teįstojo į karą 1917 
metais, kai Wilhelmas paskelbė, kad vokie

Darbo stovyklos sovietinės Rusijos 
vidaus reikalas ...

APIE SOVIETUOSE ESANČIĄ VERGIJĄ
Rooscveltienė, iš Paryžiuje vykstančios 

Jungtinių Tautų Organizacijos visumos su
sirinkimo parvykusi į JAV praleisti Kalė
dų, New Yorko buvo paklausta laikrašti
ninkų, ar JAV delegacija nenumatanti da
ryti kokių nors žygių dėl sovietų vykdomo 
žmonių naikinimo jų pavergtuose kraštuo
se. Į laikraštininkų klausimą atsakydama 
Rooseveltienė pareiškė, jogs toks žygis bū
tų bevertis, nes neturima įrodymų, kad So
vietai tikrai vykdo jiems primetamus nu
sikaltimus.

Šitoks Rooscveltienės pareiškimas ame
rikiečių spaudoje iššaukė nusistebėjimą. 
Kitų tautybių Amerikoje išeiną laikraščiai 
reikalauja, kad Rooseveltienės būtų at
šaukta iš JAV delegacijos JT.

Tai nebe pirmas panašus Rooseveltienės 
išsireiškimas. Antai 1948 metų pabaigoje 
darydama pranešimą Stuttgarto teatre ji 
pareiškė: „Aš manau, kad Sovietų Sąjunga 
turi teisę už savo sienų turėti savą ir val-

čių povandeniniai laivai skandins JAV lai
vus su tiekimais alijantams.

1917 m. kovo mėnesį įvykus pirmai Ru
sijos revoliucijai (caro nuvertimas), JAV 
ambasadorius Francis telegrafo Vašingto
nu!:

„Esu liudininku labai malonaus pervers
mo... praktiškas įgyvendinimas tokių vy
riausybės principų, kokius skatiname ir 
siūlome. Aš turiu galvoje vyriausybę su 
sutikimu valdomųjų.“

Tų laikų laikinajai Rusijos vyriausybei 
buvo leista paskola 100 milionų dolerių su
mai, o vėliau padidinta iki 325 milionų. Bet 
1917 metų lapkričio 7 d. JAV ambasadorius 
Francis siuntė Vašingtonui šitokio turinio 
telegramą: „Pasirodo, bolševikai čia turi 
visur valdžią. Negaliu žinoti kur yra kuris 
nors ministeris ..

NUSIVYLIMAI. Paėmus bolševikams 
valdžią Rusijoje, JAV prezidentas Vilsonas 
buvo pasiryžęs veikti, kad: a) bolševikinė 
Rusija neišstotų iš kariaujančių sąjungi
ninkų tarpo, kol Vokietija dar nenugalėta, 
b) išlaikyti Rusiją didelę ir jos neskaidyti, 
kad ją būtų galima reikale panaudoti prieš 
Japonijos ekspansines užmačias Tolimuose 
Rytuose ir c) išgautų skolų pripažinimą 
Amerikai ir plėsti prekybą.

Pirmojo lūkesčio nesėkmingumas anks
čiausiai Vilsonui paaiškėjo, nes sovietinės 
Rusijos vyriausybė 1918 metų kovo 3 d. 
Brest-Litowske pasirašė taikos sutartį su 
Vokietija ir išstojo iš karo. Pagal tą sutar
tį nuo Rusijos buvo atskirta Suomija, Lie
tuva, Latvija ir Estija. Tų pačių metų ru
denį kapituliavo Vokietija. Sekė Taikos 
konferencija Paryžiuje, kurioje JAV dele
gacija (sov. Rusija konferencijoje nebuvo 
kviesta dalyvauti) neoficialiai veikė, kad 
būtų pasiųsta į Maskvą komisija ištirti ga
limybei santykiams sureguliuoti su sovie
tais. Slaptai buvo pasiųstas William W. 
Bullitt, kuris po 15 metų buvo paskirtas 
JAV pirmuoju ambasadoriumi Maskvon ir 
po savo misijos parašė atsiminimus, visai 
objektyviai pavaizdavęs Sovietų Rusiją. 
Taigi Taikos konferencijos fone slaptai nu
vykęs Maskvon Bullitt tarėsi su Leninu. Ci- 
cerinu ir Litvinovu. Grįždamas parsivežė 
susitarimo planą: a) paliaubos tarp visų 
Rusijos tautinių grupių, kol pati tauta ne
nustatys vyriausybės formos, b) amnestija 
politiniams, c) atitraukimas sąjungininkų 
kariuomenių iš Rusijos, d) pripažinimas de 
facto esančių Rusijoje vyriausybių, kartu 
ir sovietu vyriausybės ir pasižadėjimas 
JAV mokėti skolas, e) nuėmimas nuo Ru
sijos blokados. Toliau grįžęs Bullittas pa
reiškė, jog sovietų vyriausybė esanti vie
nintelė konstruktyvi vyriausybė Rusijoje, 
politiškai ir moraliai stipri ir kad Leninas

ROOSEVELTIENEI STINGA ĮRODYMŲ 
dymo sistemą“...

Dėl šio pareiškimo tada pareiškė griež
tus protestus ypač ukrainiečių tremtinių 
organizacijos. Gi netrukus po to Kremlius, 
atsakydamas į JAV iškeltą klausimą dėl 
žmogaus teisių, Amerikos vyriausybei at
sakė Rooseveltienės Stuttgarto teatre pasa
kytais žodžiais: „Žmonių teisės yra kiek
vienos valstybės vidaus reikalas, kuriuo 
negali rūpintis tarptautinės organizaci
jos ...“

Šitokie, kaip pastarasis ir 1948 metais 
Rooseveltienės pareiškimai, aišku, nepa
keis tarptautinės politikos raidos, tačiau 
jie yra itin gera ir patogi atrama sovie
tams. Ir jau vien dėl to, kad Rooscveltienė 
nebe pirmą savo pareiškimais teikia para
mą sovietams, jai tegalima būtų palinkėti 
patirti bolševikinio gyvenimo tikrovę, jei 
nepakanka apie tą gyvenimą dešimtų ir 
šimtų tūkstančių liudininkų, gyvenusių so
vietiniame pragrare. 

ypatingai susirūpinęs susitarti su JAV.
Bullitto slapto pasitarimo Rusijoje pasė

kos: prieš bolševikus Sibire (Kolčakui ir 
kt.) kovojantiems generolams iš sąjungi
ninkų parama susilpnėjo, sąjungininkų pajė
gos iš Archangelsko pradėjo evakuotis. 
Prasidėjo Rusijos „atstatymas“, prezidentui 
Vilsonui spaudžiant japonus greičiau iš 
Vladisvostoko atitraukti savo karines pa
jėgas (japonai turėjo tikslo įsteigti Rytų 
Sibiro respubliką). Japonams, JAV spau
džiamiems, pasitraukus, prezidentas Vilso
nas toliau vykdė JAV politiką (nesuskal
dyti Rusijos atsparai prieš galimas japonų 
užmačias ir išvystymui JAV prekybos).

UŽMIRŠTOJI LIETUVA. Vykdydamas 
realią politiką, JAV prezidentas Vilsonas 
nukrypo nuo savo paskelbtų 14 punktų 
programos, kurių viename buvo suteikia
ma laisvė mažųjų tautų apsisprendimui. Jis 
(Vilsonas) priešinosi Lietuvos ir kitų vals
tybių atsiskyrimui nuo Rusijos. Knygoje 
„The United States and Russia“ V. Mi
chels Dean šiuo klausimu šitaip rašo:

„Tuo pačiu laiku JAV tvirtai laikėsi savo 
politikos nesuskaldyti Rusijos teritorijos 
kaip Europoje, taip ir Azijoje. Turint gal
voje tų laikų ginčus, įdomu prisiminti, kad 
prezidentas Wilsonas priešinosi pripažini
mui nepriklausomybės Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos ir privačiai pareiškė nuomonę, 
kad šie kraštai eventualiai turėtų būti at
gal inkorporuoti į Rusijos teritoriją“.

Susipažinus su pacituotomis nuomonėmis 
darosi suprantama, kodėl Lietuvą JAV pri
pažino tik 1922 metais, po to, kai Lietuva 
pasirašė taikos sutartį su sovietų Rusija 
(1920) ir kai pati Sovietų Rusija pripažino 
Lietuvą nepriklausoma valstybe

AMERIKA PRIPAŽĮSTA SOVIETUS. 
Sovietų Rusija, didžiumoje likvidavus vi
daus priešus ir suėjus į santykius su kai 
kuriais savo kaimynais, siekė JAV pripaži
nimo ir normalių diplomatinių santykių. 
Leninu sovietuose paskelbus „nepą“, JAV 
prezidentas Coolidge tarėsi su Sovietų Ru
sija dėl glaudžių santykių. Dėl bendradar
biavimo jis buvo linkęs daryti didesnių so
viet. koncesijų, „turint tikslą gelbėti rusų 
tautą“ (Dulles-174). Tačiau į tokius santy
kius sueiti kliudė sovietuose konfiskavimas 
JAV piliečių turto ir Rusijos (Kerenskio) 
skolos Amerikai bei komunistinė propa
ganda JAV. Jei sovietai būtų pašalinę mi
nėtus kliuvinius, JAV pirmoji būtų teikusi 
„ekonominę ir moralinę pagalbą“. Tačiau ’ 
santykių Amerikai vis nesisekė sutvarky
ti. Neoficiali JAV prekyba (atskirų firmų) 
su sovietais augo, pasiekdama 95 milionus 
dolerių į metus, ty. padvigubėjo palyginus 
1914 metus. Tada Amerikos pramoninkų 
spaudimas savo vyriausybei padidėjo, kad 
santykiai su sovietais būtų normalūs. Be 
to, Japonijos ekspansija Mandžiūrijos po
žiūriu ir Vokietijoje Hitlerio įsigalėjimas 
turėjo atitinkamos įtakos.

1933 m. spalio 10 d. JAV prezidentas1 
Rooseveltas rašo S. Rusijos prezidentui, 
Kallninkui: „Nuo pat pradžios savo admi- ' 
nistracijos aš turėjau noro baigti nenor
malius santykius tarp 125 000 000 žmonių 
JAV poliečių ir 160 000 000 Sovietų Rusi
jos piliečių,... jeigu jūs esate panašios 
nuomonės, aš būčiau laimingas priimti at
stovą, kurį jūs paskirsite ištirti su manim 
asmeniškai visus svarbiausius klausimus, 
liečiančius mūsų kraštus“ (Dulles-189). 
Maskva tuoj sutiko ir deryboms paskyrė 
Litvinovą. Prieš Litvinovui atvykstant į 
Vašingtoną, Roozeveltas paprašė Ed. A. 
Walsh paruošti referatą apie sovietuose 
bažnyčios ir religijos padėtį, apie laisves 
ir patį Litvinovą, Walsh, Rusijoje išgyve
nęs keletą metų viską matęs ir patyręs, 
Roozeveltui patiekė pranešimą 67 mašinė
le rašytų puslapių ir įteikdamas suabejojo 
dėl galimumo derėtis su sovietais, primin
damas Sovietų Rusijos susitarimų nesilai
kymą. „Tai palik man, tėve, aš esu geras 
arklių pirklys“, — atsakė Roozeveltas. Pers
kaitęs pranešimą Roozeveltas su savo pas
tabomis perdavė valstybės departamentui. 
Atvykus Litvinovui su juo derybos vyko

(Nukelta į 5 pusi.)

Tokiose sąlygose praėjo dar savaitė.
Aš jau buvau pasiryžęs ir tik iš manda

gumo klausiau motiną patarimo. Tuo tar
pu Juzė (jos vardas) jau buvo bebaigianti 
mano portretą, tad turėdavome daug dau
giau laiko. Dabar kviesdavau ją į kiną, į 
teatrą, bet ji atsisakydavo ir neidavo...

Septintą valandą jau beldžiausi į duris. 
Niekas neatsiliepė. Tada paspaudžiau du
rų rankeną, ir jos atsidarė, vadinas, ji 
laukė manęs. Užklausta šeimininkė prane
šė, kad kažkas skambinęs ir po to ji iš
bėgusi, tuoj grįšianti. Nusivilkau apsiaus
tą ir atsisėdęs pradėjau vartyti senus žur
nalus. Tarp jų gulėjo vokas. Netyčiomis 
į jį pažiūrėjau ir nustebau. Jis buvo adre
suotas mano motinai. Ką ji galėjo turėti 
bendra su mano motina?

Blogas nujautimas suspaudė Širdį.
Juzės nebuvo. Vokas dar buvo neužkli

juotas. Greit ryžausi — nepajutau, kai 
išėmiau laišką.

„Gerbiamoji,
ilgiau nebegaliu. Tai virš mano jėgų. 

Jūsų įkalbėta aš susipažinau ir bandžiau 
priprasti prie tamstos sūnaus. Aš pati ne
žinau, kas su manim darosi. Man jo gai
la, bet šalta ir šiurpu būna su juo kalbėtis, 
justi jį prie savęs. Atleiskit, kad taip atvi
rai jums rašau, bet kitaip negaliu. Iš ma
nęs jau tik šešėlis beliko. Jei taip toliau 
bus, neišlaikysiu. Klausiau jūsų patarimo, 
piešiau jį, kad tik mažiau tektų kalbėtis, 
bet toliau nebegaliu tęsti, nebeįstengsiu. 
Dovanokit už atvirumą. Pinigų daugiau 
nesiųskit. Užsidirbusi tuoj jtims viską grą
žinsiu. Negaliu ilgiau būti su jūsų sūnu
mi. Sudie! Ak, kaip man jūsų gaila!

J. B."
Nejutau savo minčių, tik šiurpulius, 

einančius per kūną...

Čia baigėsi išpažintis, jos tęsinys jau 
buvo seniai sudegęs krosnelėje.
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SLTOS biuletenio 24 (111) Nr. rašoma:
. Vlikas visus pasaulio liet, leidinių 

(knygų ir periodikos) leidėjus prašo bū
tinai siuntinėti savo leidinių..." Toliau 
nurodomi adresai, kam, būtent, leidinių 
siuntinėti: bibliografijos tarnybai JAV ir 
bibliografijos archyvui, kad tie leidiniai 
būtų saugomi ateičiai.

Austrijos Lietuvių Bendruomenės Infor
macijose (Nr. 15, 1951) šitaip rašoma:

„Lietuvišką spaudą Austrijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba gaudavo iš Vokie
tijos, Kanados, Amerikos ir kitų kraitų ir 
aprūpindavo Austrijoj gyvenančius lietu- 
vtus. Bet visai netikėtai ir staiga visos re
dakcijos nustojo siuntinėją ir šiuo metu 
negaunam nei vieno lietuviško laikraščio. 
Keista..

„Vatikano Radijo Lietuviškosios Trans
liacijos Redakcija išdrįsta prašyti ger
biamus ... Leidėjus siuntinėti Jūsų leidi
nius.. ."

„X konsulato biblioteka nori išsaugoti 
bent po vieną egzempliorių visų Lietuvos 
okupacijos metu užsienyje pasirodžiusių 
Betuviškų leidinių, kuri tuos leidinius pa
dovanos atsistašiusios Lietuvos Centrali- 
nei Bibliotekai ar universitetai. Nesant ki
tos pastovesnės įstaigos, kuri tuos leidinius 
rinktų, daugelis jų gali be pėdsakų ding
ti. Dėl to prašau siuntinėti..

Andai BALFo atstovybės Prancūzų zo
noje, Vliko pašonėje, propagandistė susi
galvojo padaryti kelionę per eilę sanato- 

ir prieglaudų, kuriose esama lietuvių. 
Po to parašė savo įspūdžius ir išsiuntinėjo 
eilei lletvrviškų laikraščių (išskyrus TREM- 
n. Red.) Tuose įspūdžiuose Šalpos orga
nizacijos padalinio propagandistė taip pat 
apgailestauja, jog radusi vietovių, kur 
įmonės negauną lietuviškos spaudos. Net 
br Šia pat, pašonėje, pasirodanti TREMTIS 
nestuntinėjama (sustpraskit ir siuntinėkitl). 
Tuos apgailestavimus BALFo padalinio 
tarnautojos atsispausdino ištisai eilė He- 
tuviškų laikraščių, tik DRAUGO redak
torius, kalbamos aprašinėtojos bene ge
ras pažįstamas, ėmė ir iš multiplikuoto 
aprašymo išbraukė verkšlenančias vietas 
dėl laikraščių nesiuntinėjlmo bei negavi
mo.

Pateiktos kelios laiškų bei pageidavimų 
ttetuvišką spaudą nemokamai gauti 
Ištraukos pakankamai vaizdžiai pasako, 
jog daug kas ir daug kur norėtų jos gau
ti. Tačiau niekas nepaklausia, kaip ta 
spauda laikosi, kokiose sąlygose tenka ei
bei laikraščių egzistuoti. Ana tasai pats 
Vlikas, susipratęs galiausiai piniginiai šiek 
fiefc paremti „Knygų Lentynos" leidimą, 
toje pašoje ELTOJE graudena „K. L." 
vemti, prenumeruotis.

Lauktina, kad toksai supratimas būtų 
parodytas ir kitai lietuviškai spaudai, vie
šoje reiškus įsakmius pageidavimus ją 
siuntinėti atitinkamoms įstaigoms bei in- 
stitucijoms. Tačiau, bent iki šiol, tokio su
pratimo nematyta. Spaudai tenka laiky
tus Savomis pastangomis. Leidyklos kiek
viena pagal savo išgales ir neraginamos 
siuntinėja atitinkamą skaičių egzemplio
rių daugiausia reikalingiems, bet negalin
tiems laikraštį užsisakyti, pradedant ligo
niais, seneliais. Viena leidykla, tvirčiau 
stovinti, gali kiek daugiau nemokamai 
siuntinėti, kitą sunkiau besilaikanti — 
mažiau. Kitos gal būt negalėtų nemokamai 
siuntinėti nė vieno egzemplioriaus, nes pa
čios reikalingos paramos, ir vis dėlto ne
rasit fietuviško laikraščio, kuris bent Šiek 
tiek nebūtų nemokamai siuntinėjamas. Jei 
tatai gali padaryti sunkiai besiveržiančios 
leidyklos, tad lauktina talka ir iš atitinka
mų savų institucijų. Antai Vlike, be eilės 
kttų žinybų, yra sudaryta Lietuvybės Iš
laikymo Tarnyba, kurios išlaikymui kas 
melai skiriamos atitinkamos sumos per 
Tautos Fondą suaukotų pinigų. Ar Lie
tuvybės Išlaikymo Tarnyba, be kitų užsi
motų, bet dar be rezultatų esančių užma
nomų, negalėtų numatyti kiek pinigų lie
tuviškų leidinių užsakymui sukurtiems ar
chyvams ir bent daliai globos reikalingų
jų? Aišku, čia išgirstume atsakymą, jog 
šitam reikalui stinga lėšų. Betgi į toki at
sakymą būtų galima atsakymu atsakyti:

: VYT. ALANTAS

Jos ekscelencija amerikietė i j
Prieš prakalbant

Rašyti apie amerikietę... Tema plati, 
opi ir slidi. Amerikietė — darbininkė, ame- 
rikietė — biznierė, amerikietė — Holly
wood© artistė, amerikietė — milionierė, tai 
tfc socialinių sluoksnių atstovės. O kur 
amerikietė — visuomenininke, amerikietė 
— žmona, amerikietė — labdarė, amerikie
ti —- profesionalė (įvairių profesijų atsto
tai, amerikietė — ūkininkė ir tt, ir tt.? 
Turint laiko ir noro, apie kiekvieną pa
minėto ir nepaminėto sluoksnio bei profe
sijos amerikietę moterį gali parašyti po at
skirą rtudljėlę ir net plačią studiją, bet 
vargu ar skaitytojui iš tų plačių rašy
mų aosidarytų tikresnis vaizdas apie Ame
rikos moterį, kaip kad iš sintetinių, gyve- 
nfrniškų pastabų. Perdaug smulkmenų ir 
statistikos duomenų vaizdą greičiau ap
temdo, kaip kad išryškina.

O be to, reikia ypatingai pabrėžti tas 
taktas, jog visos Amerikos moterys, iš ku
zio socialinio sluoksnio ar profesijos jas 
paimtum, turi kažin ką bendra, „ameriko- 
nfške“. Jų galvosena ir charakteris yra su
formuotas pagal tas pačias tradicijas bei 
papročius. Visos jaunos amerikietės skaito 
taos pačius „komiksus", bei žurnalas, ren
gtasi vienodais drabužiais, visos gimnazis
tės ir studentės sprendžia tas pačias vyro 
atasknedžtojimo „problemas" (toms proble
moms spręsti — turiu galvoje patarimus — 
Mrad veBdSai joms teUdninkaajavfeokasfo-

Savieji reikalai dolerio ir svaro fone
Nuvažiavusieji j dolerinius kraštus, iš 

šalies žiūrint, atrodo tikri milijonieriai 
Si tokj įspūdį »au susidaro gyvenantieji s va. 
ro kraštuose ir ypač dirbantieji pigiausiai 
apmokamus darbus (sakysim, tekstilėje). 
Jeigu Amerikoje uždarbio vidurkis yra 
apie 40—50 dolerių savaitei, tai iš tiesų su
sidarytų geras glėbys svarų — dvi savaites 
turėtum dirbti tokioje Didž. Britanijoje, 
idant galėtum šitiek uždirbti. Todėl daž
nam atrodo, kad ,amerikonas" daugiur pri
valo būti pajėgesnis, kur reikia pasireikšti 
doleriu tautiniams ar kultūros reikalams 
— laikraštis, knj/ga, nario mokestis, įvai
rios aukos.

Teisybė, jei knyga Amerikoje 5 doleriai, 
vadinas, už ją reikia atidirbti apie 5 valan
das, o Dodž. Britanijoj ar Australijoj — per 
dieną neuždirbsi. Jei Amerikos lietuvis pa
aukoja kuriam nors fondui porą dolerių, 
tai Didž. Britanijos lietuviui tektų Ištraukti 
iš kišenės bent 15 šilingų. Kažkas atrodo 
ne taip, kaip reikia, todėl ne kartą ir pa- 
siskundžiama tų nuskriaustųjų, kad jie ne. 
galį lygiai su dolerinių kraštų lietuviais 
remti savo tautinių ir kultūrinių reikalų, 
nes jiems tenkanti per didelė duoklė.

Šitokiuose tvirtinimuose esama tiesos, Jei 
žiūrėsime tik uždarbių dydžio, visiškai pa- 
mesdaml iš akių visas kitas atskirų kraštų 
sąlygas.

Kai kas nors pasakoja apie didelius už
darbius kituose kraštuose, paprastai ne tik 
labai įdomu, bet tiesiog reikalinga sužino
ti, klek ten kaštuoja butas, mėsa, drabu
žiai, batai, susisiekimas ir t.t. Jeigu smul
kiai žinomi visi tie dalykai, dar įdomu, ar 
tokiame krašte galioja socialinio draudimo 
įstatymai ligos, nedarbo ir senatvės atve
ju, ar ten visada užtenka darbo, ar ten 
gydytojams ir už vaistus reikia mokėti, ar 
ne. Šitokius duomenis turint, jau galima 
mėginti apskaičiuoti, ar geriau uždirbti 50 
dolerių ir drąsia! mokėti už knygą 5 dole
rius, ar uždirbti tik skurdžius 6 svarus ir 
mokėti svarą.

Gal prieš metus vienas žurnalistas susi
tiko į Didž. Britaniją iš Amerikos persikė
lusią gyventi moteriškę Ir smulkiai išklau
sinėjo, kiek Amerikoje kas kaštuoja, ir pa
sidarė labai nemalonią išvadą: jei ameri
kietis normaliai uždirba 24 svarus, tai taip 
pat normaliai jis privalo Išleisti 25 svarus! 
Jis ten įskaitė Ir bulves, ir draudimą ligos 
atvejui, ir būtinas smulkias sutaupąs, ir 
išlaidas atostogoms, žodžiu, visa, kas būti
na normaliam žmogui, kuris ne tik valgo, 
bet ir rūko ir išgeria.

Galėčiau Čia tik paoperuoti jo surinktais 
duomenimis, nes pate nei smulkių kainų, 
nei tikslių uždarbių nežinau, bet šiai vie

„O iš kur pati nemokamam siuntinėjimui 
turėti lėšų niekeno neremiamieji?“

Galėtų, kalbant plačiau, eilė kitų mūsų 
įstaigų bent kuklia prenumerata prisidėti 
prie savos spaudos palaikymo. Antai tu
rime „Amerikos Balsą", turime kitas pa
našaus pobūdžio įstaigas. Neteko girdėti, 
kad „Amerikos Balse" dirbantieji būtų su
sipratę rasti kelią prenumeruoti lietuviš
kai spaudai, kuri lietuviškųjų programų 
redakcijai bene praverstų turėti. Šiai įstai
gai, atrodo, piniginis klausimas nesudaro 
problemos. Yra ir daugiau panašių savųjų 
žinybų, kurios, norėdamos, galėtų prisidė
ti prie savos spaudos palaikymo bent lie
tuviškų laikraščių užprenumeravimn savai 
žinybai, kuriai svarbu žinoti, kas ir kaip 
savo spaudoje rašoma. Tačiau tokio su
pratimo iki šiol neparodoma.

Esant šitokiai padėčiai; kai spauda lai
koma gatvėje užmiršto našlaičio padėty, 
kažkaip nekuklu iš jos reikalauti tokių pa- 
sltarnavlmų, kaip nemokamo siuntinėjimo. 
Ir tai gana plačiu mastu, net darant prie
kaištų (BALFo propagandtetės Vokietijos 
prancūzų zonoje minėtas aprašymas) dėl 
nepakankamo aprūpinimo negalinčiųjų 
laikraštį užsisakyti. A. Rigmantas. 

pa spauda), visos jos panašiai dažosi ir 
šukuojasi ir, tur būt, nelabai suklysiu pa
sakęs, kad jos visos vienodai galvoja, o gal 
teisingiau sakant, visai negalvoja... Di
džiausias ir vienintelis jaunos amerikietės 
„idealas1“ ištekėti ir Ištekėti būtinai už to
kio vyro, kuris galėtų jai patikrinti lengvą 
ir malonų gyvenimą, kaip čia sakoma, „iš
laikyti"...

Bet aš truputį pats sau užbėgu už akių. 
Tie visi dalykai, tikiuos, paaiškės begvilde- 
nant Jos Ekscelencijos Amerikietės proble
mą toliau. O dabar tik norėjau pastebėti, 
kad, kalbėdamas apie amerikietę, aš sten
giuosi į ją pažvelgti labiau sintetiškai, kaip 
kad analitiškai. Turiu čia ir tai pastebėti, 
kad aš absaliučiai neturiu jokių pretenzijų 
šį klausimą „išsemti" arba tvirtinti, kad 
tai, ką aš sakau, turi būti šimtanuošimtinė 
teisybė. Jau Šio rašinio pradžioje pastebė
jau, kad mano pasirinktoji tema plati, opi, 
slidi ir dar galėčiau pridurti: klaidi. O kita 
vertus, aš apskritai netikiu į šimtanuošim- 
ttnes teisybes ir juo labiau sunku suvaikyti 
teisybę, kalbant apie tokį užmačingą ir sa
votiškai rafinuotą padarą, koks yra ameri
kiete. Aš tik čia noriu pasidalyti su skai
tytoja savo patyrimais, stebėjimais ir stu
dijų rezultatais, kurių per pustrečių metų 
prisirinko ne tiek jau maža. Amerikiečiai 
turi tokį gerą pasakymą: take tt or leave 
M. Išvertus į padorią lietuvių kalbą, tur 
bet, reikėtų taip pasakyti: praryk arba fš-

nas man žinomas būdingas pavyzdys. Vie
nas bičiulis rašė, kad jis Amerikoje už bu
tą mokąs 75 dolerius mėnesiui. Normalia 
tvarka tokį butą gavęs britas mėnesiui mo
ka apie 4 svarus ar net mažiau (perslsam- 
dydamas iš tikrojo savininko, pasidaryda
mas subnuomininku, galėtų mokėti dvigu
bai, taigi 8 svarus, bet ir tuo atveja toli 
gražu iki 75 dolerių). Taigi lietuviškiesiems 
reikalams atiduodamas mažesnę savo už
darbio dalį, dolerio krašte gyvenąs lietuvis 
kur kas daugiau priverstas išleisti už kai 
kuriuos kasdieniniame gyvenime būtinus 
dalykus, taip pat jis būtinai priverstas tau
pyti, nes liga, invalidumas ar senatvė atei
na neprašyti ir iščiulpia didelius pinigus. 
Šitaip žiūrint, 30 šilingi) už knygą nebėra 
skirtumo už ketvertą dolerių. Ak, kai lietu
vis darbininkas savo krašte uždirbdavo 150 
litų mėnesiui, storesnė knyga kaštavo 5 li
tus, be to, anuomet Lietuva turėjo visus 
savo gyventojus, o kiek tremtinlškoji Lie
tuva turi, kurios dažnas narys ir neragintas 
mėgsta pakalbėti apie patriotizmą, apie 
kovą, apie aukojimąsi?

Norint dar įrodinėti, galima, žinoma, bū
tų pasakyti, kad ir Didž. Britanijoj anglia. 
kasys uždirba apie 15 svarų savaitei, kad 
Amerikos modernesni darbo metodai žy
miai greičiau iščiulpia darbininką, bet tai 
greičiausia, vargu beturėtų ką nors bendra 
su tais svarais ir doleriais, kurių laukia iš 
mūsų visi lietuviškieji reikalai.

NEATSAKOMI KLAUSIMAI
Man pačiam anąkart atsiuntė iŠ užjūrių 

laišką: paremk, girdi, atsiųsk sistemingai, 
nes reikalas rimtas, pinigai reikalingi ko
vai už Lietuvos laisvę. Bet niekas nepasa
kė, kaip tuos pinigus pasiųsti, nes iš tiesų 
niekas ir negali pasakyti.

Užsisakiau užjūriuose periodinį leidinį ir 
paprašiau, kad nurodytų, kaip galėčiau at
siskaityti. Negavau nei leidinio, nei recep-

Tautinės dvasios ugdytojai
Didžioji realistė Žemaitė

Pasaulinė literatūra ne kažin kiek turi 
garsių rašytojų moterų, ir beveik visos jos 
(išskyrus graikę poetę Safo) — naujųjų 
amžių augintinės, kai jau moteris atsistojo 
lygioje gretoje su vyru. Iš tiesų kokių kū
rybinių kapitalų gaM sukrauti moteris, ku
ri neturi teisių!

Savotiškas lietuviškas paradoksas! Kai 
žvilgt erini atgal į savo literatūros istoriją, 
į mūsiškius klasikus, tarp pačių didžiųjų 
savo tautos kūrybinių talentų matome vi
są būrį moterų rašytojų, pradėjusių rašyti, 
kai tauta tebegyveno rusiškojo carizmo 
dienas. Gera tautai didžiuotis Lager- 
16f, Undset — genialiomis moterimis, 
kurias išaugino laisvos tautos, bet 
dar brangesnis literatūrinis turtas mū
siškės Žemaitės, sukurtas suguldžius 
vaikus, vidurnakčiais, prie vilko akies 
didumo žibalinės, spaudos draudimo 
laikais, vargo sąlygose. Kažkaip malonu 
prisiminti tokius žmones, kai sunkios 
dienos.

1921 m. gruodžio 7 d. Marijampolėje mi
rė didžioji mūsų realistė rašytoja (gimusi 
1845 m. gegužės 31 d. Bukantiškėje, Plun
gės parap.). Julija Beniusevičiūtė - Ziman- 
tienė-Zemaitė, nusigyvenusių bajorų duk
tė, ištekėjusi už dvaro darbininko ir pra
dėjusi rašyti tik sukakusi 50 metų, taigi į 
senatvę, o jos raštai vis dėlto sudaro 4 
stambius tomus, kuriuose yra ko paskai
tyti.

Dvaras ir kaimas — tai dvi lietuviškojo 
gyvenimo temos, kurias nuolat užtinkame 
Žemaitės raštuose. Kai Šatrijos Raganai 
dvaras apgaubtas melsva melancholijos 
šviesele, kupinas malonaus grožio fa- ra

spiauk. Jei mano pastabos skaitytojui pa
tiks, tegul jis skaito, jei nepatiks tegul apie 
tai pamiršta. Tuo viskas ir baigsis.

Ir dar vienas dalykas. Čia, Amerikoje, 
esama tokių jau seniai atvykusių lietuvių, 
kurie turi silpnybę ginti Amerikos gyveni
mo būdą karščiau net ir už pačius gryniau
sios rasės amerikiečius. Jie gana piktai pa
taria mums, naujakuriams, į amerikinį gy
venimą tik žiūrėti ir stebėtis. Labai gali
mas dalykas, kad tokiems šventesniems už 
patį popiežių Amerikos lietuviams užklius 
ir šis mano rašinys, nes į Jos Ekscelenciją 
Amerikietę aš toli gražu nesu linkęs tik 
„žiūrėti ir stebėtis“, nors ir kažin kaip ji 
būtų lavl ir „seksąpiliška". Aš noriu va
dinti daiktus ir juos, be abejo, vadinsiu jų 
vardais, ir ne mano reikalas, kad daiktas 
yra juodas, o ne baltas, kaip kad gal tū
las norėtų.

I. Kaip atrodo amerikietė gimnazistė?
Dirbant man fabrike nakties metu ir 

grįžtant anksti rytą namo, aš matydavau 
būrius gimnazisčių ir gimnazistų įlipant į 
mūsų autobusą. Jie važiuodavo J mokyklą. 
Aš turėdavau puikios progos stebėti apda
rą, laikyseną ir tt. Amerikiečiai mokslei
viai neturi uniformos, bet kaip jie iš tikrų
jų yra „uniformuoti“, tai, tur būt, niekur 
kitur pasaulyje tokio jaunimo nerasime. 
Amerikos moksleivis turi kažin ką specifiš
kai amerikoniška, ko neturi jokios kitos 
tautos jaunimas.

Bet mes čia kalbame apie moksleives... 
visada primindavo gerai nusigrimavusias 
artistes. Jų veidai būdavo išpudruoti hr 
padažyti (reikia pasakyti, labai vykusiai), 
antakiai pajuodinti, kai kurių ir blakstie
nos suklijuotos, padažytos arba net ir pa- 
lipdytos, lūpos pagal skonį, kas kokį rūžą 
mėgsta. Nemačiau per pustrečių metų nė 
vienos gimnazistės, kario® lapos nebūtų,

reikia pasakyti, meistriškai padažytos. 
Žiūrėdamas į tuos jaunus, storai nupu
druotus ir atitinkamais atspalviais „at
mieštus“ veidus, aš galvodavau, kad ame
rikietė, tur būt, ima dažytis ir pudruotis 
jau tada, kai tik sugeba palaikyti teptuką 
rankose. Mačiau 5 metų mergyčių nudažy
tais kojų ir rankų nagais bei padažytomis 
lūpomis...

Be to, jauna amerikietė, kaip taisyklė, 
lakuoja negus. Dabar čia tokia mada, o 
gimnazistės nuo mados reikalavimų neat
silieka nė per nago juodymą...

Man tekdavo, grįžtant iš darbo, prava
žiuoti pro vienos gimnazijos rūmus. Tuo 
laiku gimnazistai ir gimnaztistės (moky
klos čia visur mišrios) rinkdavosi į mo
kyklą. AŠ matydavau, kaip 12-14 metų pus
bernėliai ir pusmergėlės, susėdusios ant 
suoliukų, labai sąžiningai traukdavo ciga- 
rėčių dūmą, matyt, „stiprindamosis“ prieš 
pamoką. Pamokos metu, rodos, klasėse 
rūkyti negalima, bet šiaipjau kitur niekas 
nedraudžia ir pagaliau niekas nebepastebi. 
nes tai kasdienis, jokio dėmesio nebever
tas reiškinėlis, kuris gal tik ką tik atvyku
siam europiečiui dar krinta į akis. Rūkyti 
nedraudžia tėvai, nedraudžia mokykla, nie
kas nedraudžia. Jei nori, jei turi pinigų, 
rūkyk! Ne kartą mačiau savo akimis, kaip 
dvylikos trylikos metų gimnazistė viena 
ranka neša knygas (niekas čia jokių port
felių nenešioja, o gimnazistai neša knygas 
rankose, o jei labai daug, tai neša jas ap
kabinę abiem rankomis, galus atrėmę į 
priešakį), o kitoje rūksta dgarėtė. .

Arba dar toks daug kartų matytas ir 
niekam jokio nusistebėjimo nebekeliąs 
vaizdelis. Du pusbernėliai — gimnazistas 
ir gimnazistė gražiai apsikabinę ramiausiai 
rytą žygiuoja šaligatviu į mokyklą. Papras
tai, vyrukas neša ir savo panos knygas.

Vadinasi, „simpatijos“! O jei „simpatijo®", 
tai ko čia slapstytis? Ar negeriau išnaudo
ti kiekvieną „progą"? Eidami į mokyklą ir 
grįždami namo gimnazistai turi progos ap
sikabinę su gimnazistėmis gražiai pasi
vaikščioti! Palyginus, ką mes, būdami gim
nazistai, turėjome Lietuvos mokyklose ir 
ką turi Amerikos moksleiviai, tai čia, dė
dės šamo žemėje, gimnazistams tikras 
„rojus“.

Aš čia tuos gimnazistinio gyvenimo 
vaizdelius duodu tam, kad skaitytoja® ga
lėtų geriau įsivaizduoti, kokioje aplinkoje 
auga ir bręsta jaunoji amerikietė. Ji visiš
kai nežino tų suvaržymų bei visokių „ga
lima“ ir „negalima“, korių negali išvengti 
jos sesuo jauna europietė. Pagal tai for
muojasi ir jaunos amerikietės charakteris. 
Ji rūpinasi savo tualetu kaip nori, ji šu
kuojasi pagal paskutinę madą, ji rūko, 
vaikščioja į vakaruškas, ji skiria arba jai 
skiria pasimatymus jos kavalieriai, ji 
vaikščioja be tėvų į kinus ir dansingus, 
žodžiu, ji iš pat jaunų dienų pripranta bū
ti savarankiška, nemėgstanti jokios globos 
ir juo labiau prievartos; jai ir į galvą ne
ateina mintis, kad ji galėtų būti kuo „pras
tesnė“ ar „žemesnė" už savo partnerį, vyru 
giminės atstovą. Greičiau kad priešingai Iš 
pat mažens puoselėjama ir lepinama ji pri
pranta galvoti, kad moteris esanti kažin koks 
ypatingas padaras, kuriuo vyras privalo rū
pintis ir visą laiką vaikščioti aplink ją 
maždaug nusiėmęs kepurę. Gal būt, kaip 
tik dėl tokių auklėjimo metodų ir apskritai 
dėl savotiškos pažiūros į moterį Amerikoje, 
kaip toliau pamatysime, yra tiek daug šei
myninio gyvenimo tragedijų.

2. Kokiais „idealais“ serga jaana 
amerikiete?

Kuo domisi jauna amerikietė, čfa tarta 
galvoje bestudijuojanti amerikietė? Kad 
nenuklystame perdaug į teorinius satnpvo-

to. Paprašiau leidėją (Hetuvišką) poros 
knygų ir šį karią gavau receptus, kurie jo
kiu būdu neįvykdomi, nes ir patys britai 
skundžiasi, kad jie, užsisakę užsieniuose 
kurią nors svaro vertą knygą, niekaip ne
pajėgia už ją atsilyginti. Nueina pas Aino- 
šių, šitas siunčia pas Kaipošių, o kai šitas 
nurodo Erodo įstaigą, aišku, belieka tik 
Pilotas, kuris nusiplauna rankas — ne jo 
žinioje, ne jo galioje, susimildamas, reikia 
pamėginti per Ainošių ... Britai atvirai va
dina šitai biurokratizmu ir maldauja leng
vatų, kad nors iki penkių svarų galima 
būtų siųsti be Erodo ir visų kitų nepajė
giančių išspręsti klausimo. O dabar britų 
sala — gerokai uždaras pasaulėlis, ypač 
tada, kai reikia su kitais kraštais turėti 
nors ir smulkių piniginių reikalų.

Vienintelis kelias atsiskaityti būtų — pre. 
kės. Jeigu Vokietijoje išleista knyga, tai 
britų lietuviai, nenorėdami turėti atsiskai. 
tymo sunkumų, turėtų taip pat išleisti 
knygą, siųsti Vokietijon, pasirūpinti, kad 
ji ten būtų išplatina ir už ją gautieji pini
gai sumokėti tam leidėjui, kuris atsiuntė 
iš Vokietijos knygų. Jei Amerikoje išėjo 
dešimt lietuviškų knygų, tai britų lietu
viai, tepajėgdami tik prekėmis atsiskaityti, 
turėtų išleisti bent penkias (tikėdamiesi, 
kad Amerikoje daugiau knygas perkan
čiųjų esama ir ten išeis didesnis kiekis). 
Šita logika tvarkant reikalus, jei Vokieti
joje ar Amerikoje įsteigiamas kuris nors 
visų lietuvių remiamas fondas, tai kitoks 
fondas turėtų būti steigiamas Didž. Brita
nijoje, nes kitaip nėra kaip atsiskaityti. 
Padėtis būtų juokinga, jei būtų iš ko juok
tis. Gaila, nėra iš ko juoktis, nes tokių 
kraštų lietuviai, kaip britų salos, sąlygų 
verste verčiami atsisakyti kultūrinių ver
tybių (knygų, laikraščių) ar remti lietu
viškus reikalus, jei tik reikia išsiųsti pi
nigų.

maus liūdesio, žemaitei jis yra prasto 
žmogaus pražūtis. Dvare ji nematė šviesos, 
neidealizavo jo. Šiandien, žinoma, Lietu
vos dvaras jau yra perėjęs į istoriją, bet 
anuomet, kai Žemaitė apie jį rašė, jis te
bebuvo gyvas, nors jau nykstąs, ir rašy
toja, pažinusi jį, nuolat iškelia jo neigiamą 
vaidmenį kaimo žmonėms. Šitokia neigia
ma pažiūra į dvarą ji gimininga su Lazdy
nų Pelėda (o Šatrijos Ragana savajai pa
žiūrai turi taip pat giminę — tai Putiną, 
kuris „Altorių Šešėly“ dvarą parodė, kaip 
kultūros židinį).

Kaimas — tai vyriausioji, pagrindinė 
Žemaitės tema. Jos vaizduojamasis kaimas 
taip pat daugiur tamsus ir nelaimingas, 
bet ji parodė, iš kur tos nelaimės kyla. Sa
kysim, sente Vingis per girtavimą prasi
skolino ir suieškojo tinginiui sūnui tur
tingą žmoną, kurią ši tamsuolių šmeiynėlė 
laiko nekenčiamo daikto vietoje. Petras 
Kurmelis taip pat vargą užsikrovė ir ra
mų gyvenimą pražudė, vesdamas dėl tur
to. Tamsumas, girtavimas, egoizmas —
štai didžiosios lietuviškojo gyvenimo blo
gybės, kurias anuomet matė ir vaizdavo 
Žemaitė. Prieš šiomis ydomis persigėru- 
sius žmones nepajėgia atsispirti gerosios 
jėgos. Vingių marti pralaimi švelnumu, 
niekais nueina Cinoko geraširdiškumas ar 
Topylių Zosės rūpestingumas.

Bet Žemaitė nėra pesimistė. Vingiai ir 
Topyliai nebepataisomi, ir rašytoja tokius 
juos rodo mums. Į kaimą vis dėlto ateina 
šviesa — knygos ir mokykla. Mokytoją 
Jurgį Gumbas įduoda žandarams. Kalėji
mai! už lietuviškų knygų platinimą pate
kusį daktarą Urbelį niekina sesuo, kad jis 
niekais užsiimąs. Bet kaimiečiai jau suky-

Nesakau, kad mūsų tarpe dar tebevyrau
tų entuziazmas, kad mes dar vis tebenorė
tume pajudinti žemę, išplėšti lietuviškus 
dirvonus. Ne, šitaip jau nebėra, bet vis dar 
pasitaiko atsitikimų, kad ateina žmogus ir 
prašo: ar, girdi, neturi ryšio su šiokia ar 
kitokia leidykla Amerikoje ar Kanadoje, 
ar negalėtum jam užsakyti šitokio ar ano
kio laikraščio. To negana: jis dar ateis po 
mėnesio ir vėl paklabins tave: ar iš tiesų 
negalėtum ... Vadinas, žmogui rūpi, jis 
klabina. Arba atsiųs tau kas nors laišką: 
ar neturi „Sename dvare“, ar neturi atlie
kamo „Kuprelio“, ar negalėtum užsakyti 
žurnalo komplekto; būk toks geras, jei tu- 
rl, atsiųsk, ir pinigus gausi pirmuoju paštui 

Ką šitiems žmonėms atsakyti? Pasiūlyt! 
vaikščioti pas Ainošių ir kitus galinčius tu
rėti teisę spręsti piniginio atsiskaitymo 
klausimus? Bet juk aišku, kad pagaliau 
Piloto įstaiga bus paskutinė, ir iš jos išeis! 
be leidimo. Ką atsakyti tam, kuris prašo 
pinigų ne šiaip sau, bet rimtiems reika
lams? Ką atsakyti tiems, kurie prašo pa
dėti užsisakyti knygą, laikraštį? Gal jie 
kitą kartą nebeprašys?

Atsakymai sunkūs, bet jų reikia ieš
koti.

PAREMKIME TAUTAI NUSIPELNIU
SIUS ASMENIS

Šitokiu pavadinimu VI. Be. straipsni! 
lapkričio 8 d. numeryje išsispausdino ka- 
nadiškė „Nepr. Lietuva“. Autorius teigia, 
kad dabar būtų pate laikas susirūpinti nu
sipelniusių asmenų — buvusių profesorių, 
mokslo vyrų, menininkų, didžiųjų artistų, 
rašytojų, poetų, visuomenininkų ir Lt. — 
likimu, tų žmonių, kurie kūrė ir krovė 
mums dvasinius turtus. Nurodoma, kad 
visi tie žmonės, atsidūrę tremtyje, pateko 
į nepaprastai sunkias sąlygas. Pragyventi 
tenka iš fizinio darbo, o dalis dėl nesvei
katos ar senatvės ne visuomet pajėgia už
sidirbti. „Todėl kyla klausimas: ar nėra 
mūsų visų šventa pareiga jiems dabar pa
dėti?“ — rašo autorius ir siūlo laikinajai 
Lietuvių Bendruomenės organizacijai imtis 
iniciatyvos ir pradėti telkti lėšas.

Sumanymas labai gražus, nors nebe nau
jas. Dar visi tebesėdėjome Vokietijoje, kai 
šitas klausimas jau buvo keliamas ir šauk
ta gelbėti džiova susirgusius kelis kultūri
ninkus. Po penkerių metų susirūpinta gel
bėti vieną Jų — rašytoją Kruminą, tik, de
ja, per vėlai... Mūsų žiniomis, nuo pend- 
dirbimo (ne fabrike, bet kultūros dirvo
nuose) didėja ir džiovininkų skaičius, ne
bekalbant jau apie tai, kad nusipelnę vei
kėjai, gyvendami kur prieglaudoje, nedori 
net lietuviško laikraščio.

Gerų norų ir šauksmų maža. Remti rei
kia, bet... nameliai mano brangūs, dolerė- 
lial ir svareliai mieli, partiniai rūpestėliai, 
ak, kiek tų rūpėstelių daug! Pro tuos rū
pestėlius sunku bepamatyti nusipelniusius 
žmones. K. Barėnas.

la prieš išdaviką Gumbą, o „Rudens vaka
ro" jaunimas jau nebepasuks Vingių ir 
Gumbų tamsiais keliais: jis surado šviesos 
žiburėlį — knygą, kuri keičia žmogų žr | 
tamsumas neša giedrą, šviesą, žmonišku-
mą, sąmonę.

Ak, ir mūsų laikais tremtyje esama ir 
vingiško ar gumbiško nykaus tamsumo ir 
greta jo —- didžiulio šviesaus idealizmo, su 
žiburiu rankoje ėjimo į tamsias apkiauti- 
mo pelkes, idealaus kultūrininkų aukoji
mosi, todėl būtų gražu, jei kuris leidėja* 
surizikuotų stambiu Žemaitės raštų tomu 
pagerbti didžiąją realistę ir parodyti bū
tąjį mūsų kaimo paveikslą, kuris giedrėjo, 
nušvito nepriklausomybės metų dienomis 
ir vėl tamsia naktim apsiniaukė krašte 
kolchozų vyžomis, o tremtyje iš vienos pa
sės inertiškumu, o iš kitos — besaikiu ver
žimusi. K. B.
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Jdausunai
Klausimai pateikti TREMTIES 
redaktoriaus. Atsakymai PLB Vo
kietijos Krašto Valdybos pirm. Pr. 
Z u n d ė s.

AR KREIPTIS Į SVETIMŲJŲ 
POLICIJĄ?

KLAUSIMAS: Pasitaiko, kad mūsų 
tautiečiai, gyveną stovyklose, (vykus ar tai 
tarp atskirų bendruomenės narių, ar tarp 
bendruomenės narių ir seniųnijų valdybų 
bei komitetų kokiems nors tarpusavio ne
susipratimams, jie neišlyginami bei ne
pašalinami tarpusavyje, bet kreipiamasi j 
stovyklų administracijas bei stovyklų po
liciją, kad svetimieji tuos nesusipratimus 
savo (sikišimu pašalintų. TREMTIS norė
tų patirti šiuo klausimu PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos pažiūrą.

ATSAKYMAS: Išskiriant kriminalinius 
nusikaltimus, nuo pat pirmųjų tremties 
dienų nuolat buvo pabrėžiama ir raginama, 
kad tarpusavio nesusipratimai ir ginčai bū
tų sprendžiami bendruomenės ribose, nene
šant jų viešumon ir neieškant teisėjų sve
timųjų tarpe. Kiekvienas žygis, kuris že
mina bendruomenės narį ir pačią ben- 
druomonę tremtyje, visais atžvilgiais 
mums labai kenEla ir todėl yra smerktinas. 
Aš neabejoju, kad tokia yra kiekvieno są
moningo lietuvio pažiūra Jūsų iškeltuoju 
klausimu.

AR GALIMI NAUJI TREMTI
NIŲ TIKRINIMAI?

KLAUSIMAS: Spaudoje pasirodė 
informacijų, jog su IRO veiklos pabaiga 
nesibaigs tremtinių bei pabėgėlių skrynin
gai, kuriuos pradėjo UNRA, o vėliau tęsė 
IRO. Aukštosios Komisijos pabėgėlių rei
kalams atstovas Vokietijoje pareiškęs, kad 
jau esąs paruoštas projektas, kuriuo vado
vaudamiesi vokiečiai vykdys tremtinių pa- 
tikrinimą-skryningą, kuriuo bus nustato
ma, kas galės Vokietijoje pasilikti toliau 
gyventi ir kas negalės. TREMTIS mano, 
jog, jei ištiesų tokie patikrinimai bus pra
dėti vykdyti, netgi iš naujo visus tremti
nius suvarant į stovyklas, kaip kad buvo 
paskelbta latvių spaudoje, tad šitokiu pa
tikrinimu vokiečiai paneigtų jų pačių pri
imtą vadinamąjį DP (statymą, kuriuo už
sieniečiai sulyginami su vokiečių gyvento
jais (teisiniu pižiūriu). Būtų įdomu patirti, 
kokios šiuo klausimu turimos žinios PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos ir kokia jos 
pažiūra tokių patikrinimų, jei ištiesų jie 
būtų vykdomi, klausimu?

ATSAKYMAS: AŠ manau, kad tos žinios 
yra nepagrįstos. Tamsta Visai teisingai pa
žymėjai, kad tokie patikrinimai-skryningai 
aiškiai prieštarautų 1951 m. balandžio 27 d, 
Vakarų Vokietijos parlamento priimtam 
įstatymui dėl benamių užsieniečių teisinės 
padėties.

Minėto įstatymo 1 § nusako, kad jis tai
komas visiems svetimšaliams, kito krašto 
piliečiams ar be pilietybės, kurie buvo IRO 
registruoti ir 1950 m. birželio mėn. 30 d. 
gyveno Vakarų Vokietijoje. Taigi tai prak- . 
tiškai apima visus lietuvius tremtinius, ne
kalbant jau apie tuos, kurie jau anksčiau 
buvo sulyginti su vokiečių piliečiais ar net 
įsigijo Vokietijos pilietybę.

Tuo įstatymu benamiams užsieniečiams 
yra suteikiamos lygios su vokiečiais pilie
tinės laisvės. § 12 yra įsakmiai pažymė
ta, užsieniečiui taikome tie patys nuostatai 
kaip ir vokiečiams dėl teisės pasirinkti gy
venamąją vietą Vakarų Vokietijoje ir jos 
ribose laisvai judėti. Taip pat 23 § yra pa
žymėta, kad benamis užsienietis jokiu at
veju negali būti ištremtas iŠ Vokietijos į 
tokį kraštą, kur grėstų pavojus jo gyvybei 
ar laisvei dėl jo rasės, kilmės, hiomo, tikė
jimo ar dėl religinių ar politinių pažiūrų.

Panašios pabėgėlių teisės yra fiksuotos 
1951 m. Tarptautinėj Ženevos Konvencijoj, 
kurią pasirašė taip pat ir Vokietija.

Taigi iš seniau gyvenantiems tremtiniams 
tikrai nėra pagrindo nuogąstauti dėl kokių

Lietuviams Anglijoje retėjant
Po antrojo karo Anglijon, palyginti, ne

daug lietuvių atvyko, bet ir tų dabar, gal 
tik apie pusę liko. Kiti išemigravo į kitus 
kraštus, daugiausia į Kanadą. 1950 metais 
prasidėjusi intensyvesnė lietuvių emigraci
ja tebeeina nemažėjančiu tempu. Iki šio 
laiko paskutinės emigracijos lietuvių iš 
Anglijos išemigravo nuo trečdalio iki pu
sės jų buvusio skaičiaus. Kiek jų į Angli
ją po antrojo karo atvyko? — tikrų duo
menų neturiu, bet turiu 1950 m. birželio 
mėn. paskelbtus oficialius duomenis, anot 
kurių, tada lietuvių D. Britanijoj (kartu 
Škotijoj ir kitose Britų salose) buvo 6.954 
lietuviai. Tuo tarpu jų emigracija ėjo jau 
ir prieš šių duomenų paskelbimą. Tad, va
duojantis lietuviškų organizacijų narių ma
žėjimo duomenimis ir kitais reiškiniais, ne
bus perdėta teigiant, kad lietuvių iš Britų 
salų jau išemigravo nuo pustrečio iki pus
ketvirto tūkstančio. Emigracija tebeina.

Pačioje pradžioje, kaip taisyklė, emigra
vo energingesnieji, drąsesnieji bei labiau 
paslankesni, o vėliau — ir kiti. Dėl ko lie
tuviai, išgyvenę Anglijoj po tris — ketve
rius metus, emigruoja į kitus, dažnai net 
labai tolimus, kraštus, žinodami, kad gy
venimo pradžia ten bus ne lengva? Prie
žasčių emigracijai daug, bet ūkinės, socia
linės ir psichologinės nulemia. Kaip žino
ma, pirmuosius tris metus mūsiškiams 
Anglijoje teko tenkintis tuo darbu, kurį 
jiems paskirdavo Darbo įstaigos, o tokių 
darbų buvo nedidelis sąrašėlis, dažnai 
sunkūs, mažiau atlyginami ir toliau nuo 
gyvenamų vietų darbai. Mažai kuo būklė 
pagerėjo ir po to, kai darbo pasirinkimo 
suvaržymai buvo panaikinti. O bendrai gi

Lietuvos klausimas Amerikos santykiuose su Sovietais 
tindamas atnaujinti konspiracijos darbą. 
JAV įteikia protestą Maskvos vyriausybei. 
Seka gana aiškus ir konkretus JAV raštas 
Maskvai dėl skolų mokėjimo, primenant, 
kad dabar kalbama kitaip, negu kad buvo 
kalbama tariantis dėl santykių užmezgimo. 
Gausėję Amerikos spaudos pasisakymai 
prieš Sovietų Rusiją. Europoje politinė pa
dėtis dėl Hitlerio agresijos sunkėja. Vokie
tija graso Čekoslovakijai, įvyksta Miin- 
cheno pasitarimai rusams nedalyvaujant, 
Mussolini užpuola Albaniją, nuo Lietuvos 
atplėšiamas Klaipėdos kraštas.

Sitų įvykių fone JAV santykiai su Mas
kva dar vis nėjo geryn. Nors prekybos su
tartis buvo pasirašyta 1935 m., bet prekių 
apyvarta per metus tesiekė 30 mil. dol. Ko
munistų akcija Amerikoje vis ryškėjo. So
vietuose prasidėjusios bylos sudaro progą 
Amerikoje išryškinti Stalino diktatūrai.

Seka į Baltijos valstybes įvedimas įgulų. 
Amerikos spauda šį sovietų žygį pasmer
kia. Spauda Amerikoje Staliną su Hitleriu 
gretina (Colier's), abu vadindama seno sti
liaus grobikais. Gi kai sovietai užpuola 
Suomiją — JAV santykiai su Maskva vi
sai pakertami. Amerikos visuomenė per 
spaudą smerkia sovietus. Kai kurie kon
greso nariai reikalauja nutraukti santy
kius su Maskva. 1940 m. vasario mėnesį 
kongrese pasakytoje kalboje JAV prezi
dentas Roozeveltas Sovietų Rusiją sugreti
na sų hitlerine Vokietija, nes abu kraštai 
norį pakeisti pasaulio struktūrą: „Kiekvie
nas, — kalbėjo Roozeveltas, — kurie turi 
drąsos pažiūrėti į faktus, žino, kad Sovie
tų Rusija vadovaujama absoliučios dikta
tūros pasaulyje. Ji sudaro sąjungą su kita 
diktatūra ir. įsiveržė į savo kaimyną be ga
lo mažą, kuris negali sudaryti apčiuopiamą 
nemalonumą sovietams..."

Molotovas, kalbėdamas vyriausiame so
viete Maskvoje, atsakė į Roozevelto kalti
nimus, užakcentuodamas nenorįs ilgiau ap
sistoti prie santykių su Amerika ir tik dėl 
to, kad jis negali dėl jų pasakyti ką nors 
gera. Mes, — pažymėjo Molotovas, — iš
girdome, kad Amerikoje yra kai kurių as
menų, kuriems nepatinka mūsų (Sovietų 
Sąjungos) pasisekimai Baltijos kraštuose,

(Atkelta iš 3 pusi.) 
sklandžiai, apie Jas buvo informuojama 
spauda. Pagaliau 1933 metų lapkričio 16 
dieną Litvinovas savo vyriausybės vardu 
pasirašė su JAV sutartį, sovietams pasiža
dant teikti JAV piliečiams Sovietuose lais
vę religijos reikaluose, garantavo Jiems tei
sinę globą, kokia Sovietų Rusijoje yra tai
koma daugiausiai priveligijuotoms tautoms 
ir atsisakė nuo revoliucinės propagandos 
JAV. Dėl JAV reikalaujamų mokesčių bu
vo sutarta vėliau kalbėtis. Šį susitarimą 
Amerikos spauda apibudino kaip garanti
ją taikai išlaikyti...

REALYBE veda prie apsivylimo. 
Su Litvinovu nebaigus aptarti Sovietų Ru
sijos Amerikai skolų reikalą, vėliau jis bu
vo aptariamas Maskvoje. JAV ambasado
rius Bullitt pateikė 400 milionų dolerių 
sąskaitą. Kremlius pateikė kontra sąskaitą 
už susidariusius nuostolius dėl amerikie
čių intervencijos Archangelske... Pagaliau 
Bullitt nusileido iki 150 mil. dolerių, gi So
vietai tesiūlė 100 mil. ir derybos iširo. 1935 
m. vasarą Maskvoje įvykusiame pasaulio 
komunistų internacionalo kongreso Stali
nas vasveikina. Amerikos delegaciją, ska-

nors naujų trikrinimų ar sukilojimų į sto
vyklas. Tai būtų prieš vietos įstatymus ir 
tarptautinius nuostatus.

Kai kurių tautybių spaudoje pasklidę 
gandai dėl tikrinimų bus greičiausiai pasė
ka nesusipratimo. Nesusipratimas gi tame, 
kad Aukštasis Komisaras Tremtinių Rei
kalams yra keliais atvejais paminėjęs apie 
naujų atbėgėlių iš už geležinės uždangos 
tikrinimą, kurį normalia tvarka atliekanti 
speciali vokiečių ..komisija, dalyvaujant 
Aukštojo Komisaro atstovui. To tikrinimo 
tikslas yra nustatyti, ar atbėgėlis tikrai 
yra apleidęs savo kraštą dėl politinių mo
tyvų. Jei tas pasitvirtina, jam suteikiamos 
panašios teisės, kaip ir kitiems benamiams 
užsieniečiams. Greičiausiai kažkas tą pa- 
reiškkimą pritaikė visiems tremtiniams. 
Krašto Valdybai nėra žinoma, kad kas nors 
iš vokiečių Aukštojo Komisaro Tremtinių 
Reikalams pareigūnų tokį pareiškimą bū
tų padaręs.

paėmus, tik nedaugeliui mūsiškių šiame 
krašte pasisekė pakenčiamiau įsikurti; 
daugelis skurdo, gyveno trumpo laikinumo 
nuotaika ir nesistengė pastoviau kurtis. 
Maži uždarbiai ir nesutapimas su krašto 
gyvenimu nesudarė pagrindo vilčiai susi
laukti pagerėjimo ir ateity, o anksčiau iš
vykusių draugų laiškai, kuriuose apgailes
tauja Anglijoj gyventus trejus metus, dar 
žadino emigracijos nuotaiką. Be to, nuo
latinis pragyvenimo brangimas ir maisto 
normų (ir taip kuklių) svyravimas, tą nuo
taiką palaikė. O šiuo laiku prasidėjęs ne
darbas ne vienam Anglijos lietuviui dar 
labiau padidins rūpestį: kaip ir kur išemi
gruoti?

Emigravimas nėra lengvas dalykas. Jį 
sunkina ne vien dideli formalumai tų 
kraštų, į kuriuos norima emigruoti, kiek 
kelionės brangumas ir transporto priemo
nių stoka. Laivuose vietos yra iš anksto iš
pirktos, dėl to eilės tenka laukti keletą 
mėnesių ir net ilgiau. Pati kelionė yra

brangi, dėl to vien tik apsimokėjimas už 
kelionę ne vienam sudaro problemą, ypač 
kai sutavpų mažai arba visai nėra. Nežiū
rint emigracijos sunkumo, mūsiškiai emi
gruoja, ne retai Vieni kitiems už kelionę 
apsimokėti bei kitaip pasigelbėdami.

Eimgradjai tebeeinant, išnyko ne tik 
mažosios lietuvių kolonijos, bet praretėjo 
bei ištuštėjo ir didžiosios. Net ir Londono 
lietuvių kolonija sumažėjo. Ne taip seniai 
bažnyčioje ar susirinkimuose pirmaudavo 
gausumu naujai atvykę lietuviai, o dabar 
— jų jau mažai, dėl to „pirmenybę atgau
na" senesniosios emigracijos atstovai.

Bendrai paėmus — ne kas. Į Londono 
lietuvių bažnyčią jau sutelpa visi melstis 
atvykusieji, ir dviejuose Londono lietuvių 
klubose per laisva. Net nesinori tikėti, kad 
ne taip seniai šiose vietose būta spūsties. 
Kas bus, jei tokia būklė ilgiau užtruks? 
Dalykų raida rodo, kad tokiu atveju Ang
lijoj nedaug liks po antrojo karo atvyku
sių lietuvių. K. Obolėnas.

Nauja tvarka BALFo paramai gauti
BALFo atstovybė Vokietijoje nuo šių 

metų pradžios paskelbė taisykles BALFo 
paramai gauti. Kaip žinoma, paskutiniu 
metu BALFo gautosios gėrybės buvo dali
namos stovyklų komitetų bei seniūnijų su
daromų komisijų (anksčiau dalinimo užda
vinius atliko Lietuvos Raudonasis Kry- 
žiūs, kurį nuo šio darbo Vokietijoje lan
kydamasis BALFo pirmininkas Končius 
1950 metų rudenį atpareigojo). Nuo šiol 
BALFo gėrybės, vadovaujantis paskelbto
mis naujosiomis taisyklėmis, tebus duoda-

mos pagal paduotus pareiškimus. Stovyklų 
bei seniūnijų bendruomenės nariai, norį 
gauti paramos apranga, maistu, apavu bei 
pinigais, turės tiksliai parašyti, kokios pa
ramos nori gauti. Pareiškimai turės būti 
įteikiami vietos apylinkės valdybai (komi
tetui) bei seniūnui, kuris tikrins, ar prašy
tojas tikrai yra reikalingas paramos. Tok
sai tikrintojas pareiškime įrašys savo nuo
monę ir po to pareiškimas jau bus siun
čiamas BALFo atstovybei Vokietijoje. Pa
vieniai gyveną tautiečiai tokius pareiški
mus rašo tiesioginiai (amerikiečių ir pran
cūzų zonoje gyveną pareiškimus adresuo
ja šiuo adresu: United Lith. Relief of 
Amerika, Inc., Muenchen-Pasing. Am 
Stadtpark 20. Gi britų zonoje privačiai gy
veną tautiečiai pareiškimus BALFo pa
ramai gauti siunčia: BALF, Hannover- 
Kleefeld, Hegelstr. 7).

BALFe gauti pareiškimai pagal galimy
bę bus išpildomi eilės tvarka. Parama pra
šytojui bus tiesiogiai siunčiama.

Tokia, bendrais bruožais, nuo šiol tvar
ka BALFo paramai gauti. Ar ji turės pir
mumų prieš ligšiolinę stovyklose dalinimo 
tvarką, tegalės parodyti ateitis. Ligšioline 
tvarka (dalinant komitetų bei valdybų su
daromoms komisijoms) ne visur būta pa
sitenkinimo. Kai kur gal ir nebe pagrindo 
tasai nepasitenkinimas kilo. Kitur gal ir 
be reikalo buvo pakaltinami dalintojai. 
Ateity, rašant pareiškimus ir juos pirmi
ninkams bei seniūnams tvirtinant, taip 
pat darbo pasisekimas priklausys pirmoje 
eilėje nuo rūpestingo atžvalgumo į ben
druomenės narius, nuoširdžiai įsiginant į 
prašytojo padėtį, nerodant asmeniškomo, 
kurio, reikia sutikti, kai kur iki šiol pasi
taikydavo.

Turint galvoje per 5000 tautiečių, pali
kusių Vokietijoje, kurių didžiuma bus rei
kalingi paramos, reikia sutikti su faktu, 
kad BALFo centras Vokietijoje, pagal nau
jąją tvarką skirstydamas gėrybes bei teik
damas paramą, ant savo pečių imasi dide
lio darbo naštos, kurios atlikimas pareika
laus ir laiko ir jėgų.

bet mes turime pripažinti, kad mums tas 
mažai rūpi, tuo labiau, kad veikiame be 
paramos tų nemalionių ponų ...

IR VĖL KELIAS DRAUGYSTEN. 1940 
metų pavasarį JAV ir Sovietų santykiai 
buvo pasiekę pačias žemumas. Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių įjungimas į Sovie
tų Sąjungą amerikiečių buvo pasmerktas, 
JAV vyriausybė užblokavo tų valstybių 
kreditus ir aukso fondus, kuo Maskva ypač 
erzinosi. Lėktuvų siuntimas J Sovietų Są
jungą embargo dar galiojo, tačiau prekyba, 
nors formaliai nebuvo nutraukta, bet abi 
pusės susilaikė nuo prekių apykaitos. JAV 
ambasadorius iš Makvos išvyko. Tačiau 
politinė padėtis Europoje darėsi vis paines-

Apie skandinamus 
ir gelbslimns laivus

BALTIJOS JUROJ SĄMONINGAI 
NUSKANDINTAS KLAIPĖDOS KUTERIS

Šių metų pradžioje Atlanto vandenyne 
buvo kilusios didžiulės audros, kokių ne
būta per paskutinį šimtmetį. Tų audrų 
pasėkoje nemaža buvo apgriauta uostų 
įrengimų, nukentėjo vtaa eilė laivų, audros 
pareikalavo ir žmonių gyvybių. Tačiau 
audrų ištiktas tik vienas laivas į save at
kreipė viso laisvojo pasaulio dėmesį. Bū
tent amerikiečių prekybos laivas, vadovau
jamas danų kilmės kapitono K. Carlseno. 
Kai didžiulės audros pasėkoje geležies ir 
kavos sunkiu kroviniu pakrautas laivas 
„Flalng Enterprise“ buvo išmuštas iš lygs
varos ir apie 60 laipsnių pasviro ant šono, 
kapitonas Carisenas iš pavojuje esančio 
laivo iškeldino visą įgulą ir turėtus kelei
vius, gi pats atsisakė laivą apleisti, nors 
dėl siautinčios audros negalėjo tikėtis stai
gios pagalbos. 8 dienas ir naktis didžiulė
je audroje, laivui vos besilaikant vandens 
paviršiuje, Carisenas išbuvo laive veik ne
valgęs ir nemigęs, kol pagaliau atplaukė 
gelbėjimo laivas, bet Ir tas Jau negalėjo 
išgelbėti audros apžaloto „Flaing Enter
prise“, kuris velkamas į uostą pakeliui 
nuskendo.

Kapitonas Carisenas, didžiulėje vande
nyno audroje vienas palikęs ant sužaloto 
laivo, faktiškai teatliko kiekvienam jūri
ninkui privalomą uždavinį — apleisti lai
vą tik tuo atveju,- kai jis jau panyra van
denin. Tačiau šiuo savo elgesiu Carisenas 
^šaulio dėmesį dėl to atkreipė, kadangi 
paskutiniu metu jau rečiau pasitaiko jū
reivių, šitaip atkakliai atliekančių parei
gą. Andai praėjusį rudenį prie Vokietijoe 
pakrančių po susidūrimo su amerikiečių 
kariniu laivu pradėjęs skęsti Argentinoj 
liuksusinis laivas tuo pagarsėjo, kad jį 
pirmiausiai apleido jūrininkai, besigelbs- 
tintiems keleiviams patardami verkiančius 
vaikus mesti jūron... tik Carlsenui pa
siekus Anglijos sausumą, eilėje Šiaurinės 
Vokietijos laikraščių buvo patalpintas vi
sai priešingas Carlseno poelgiui aprašymas. 
Lūbecke kaip tik tuo metu baigėsi byla 
dėl sąmoningo nuskandinimo žvejų kuteno 
„Memel“. Kalbamo kuteno savininkas, no
rėdamas gauti laivo apdraudę, nutarė in
scenizuoti laivo paskandinimą. Pats laivo 
kapitonas Martin Gtazas (Gyžas? Red.) su
taręs su vairuotoju Alfonsu Grube, paliko 
atvirus ventilius vandeniui kuterin patek
ti ir Grubę išleido mirties kelionėn. Kuta- 
ris nuskendo Baltijos jūroj tarp Saaland ir 
Fehmarn salų. Jūreivius išgelbėjo danų 
žvejai. Vėliau išaiškėjo suokalbis ir Lfi- 
becko teismas kapitoną Giszą nuteisė 21 
mėnesių, o suokalbininką Grubę 13 mėne»- _ 
šių kalėjimo, už tai, kad, norėdami išgauti 
apdraudę, nuskandino Klaipėdos kilmės 
kuterį, rizikuodami gyvybėmis kitų jū
reivių, kuriuos išgelbėjo išgarsėjusio kapi
tono Carlseno tautiečiai danų žvejai.

nė. Lenkija sugriauta k padalinta, Maskva 
su Vokietija pasirašė nepuolimo faktą, vė
liau sekė vokiečių žygis Prancūzijon, kuri 
po 6 savaičių kapituliavo. Kilo rūpesčiai 
dėl Anglijos padėties ir JAV interesų iš
saugojimo, kuriuos Atlante įsigalį vokie
čių laivai pažeidinėjo.

„Ir šitas naujos aplinkybės privertė mus 
(JAV) peržiūrėti mūsų politiką su Sovietų 
Rusija. Jos (S. Rusijos) tarptautinė padėtis 
pasirodė mums daug didesnės reikšmės, 
nei galvoti apie ją išeinant iš jos politikos 
su Lenkija, Baltijos kraštais ar Suomija. 
Nuo Kremliaus pasielgimo gali priklausyti 
viso karo išdavos“ (Dulles-227).

(Pabaiga sek. Nr.)

tavimus, duokime čia žodį pačioms ameri- 
kieiėms. Tekalba jos pačios apie savo idea
las, norus, troškimus.

Pragarsėjo čia tokia kino artistė Suzana 
Hayward. Filmą „Mano beprotė širdis“, 
k« ji vaidino svarbiausią vaidmenį, turė
jo nemaža pasisekimo, ir Suzana pasidarė 
populiari ypatingai jaunimo tarpe. Mer
gaitės, kaip ji pati sakosi, ją pilte užpylė 
laiškais, teiraudamosdos įvairiausių pata
rimų. Negalėdama joms visoms atsakyti, 
Suzana Hayword parašė straipsnį „Screen- 
land“ žurnale, kur ji dalinasi savo sam
protavimais bei jaunystės patyrimais su 
savo jaunomis korespondentėmis. Pati 
straipsnio autorė pažymi, kad jai laiškus 
rašiusios daugiausia studentės ir gimnazis
tės. Ko gi jaunosios amerikietės daugiau
sia klausia savo vyresniąją pagarsėjusią 
seserį?

„Atrodo, kad daugumos mergaičių tiks
las iki dvidešimt metų būti populiario
mis tiek savo draugių, tiek berniukų tarpe 
ir atrodo, kad tas populiarumas yra laiko
mas laimėjimu, šviečiančiu tolimo kelio 
pabaigoje“, rašo artistė. „Daugumas mer
gaičių klausia save, kaip toli jos tuo keliu 
turi eiti? Ar jos turėtų derintis prie kai 
kurių savo draugių egojizmo ir šiurkštu
mo, kad galėtų būti pakviestos į jų ruošia
mus pobūvius? Ar turėtų jos pataikauti 
mergaitei, kuri naudojasi šeimos automo
biliu, nors važiavimas su tokia drauge bū
tų ne kas kita, kaip flirtas su savižudybe

jos greito važiavimo)? Kiek mergaitė 
gaiš turėti laimės tapti populiari, jei ji dėl 
šeimos finansinių trūkumų negali naši pirk
ti gražių šaknelių?"

Kaip matome, jauna amerikietė labai toli 
mo tokių polinkių, kaip lavinimasis, do
mėjimasis literatūra, menu, pasaulėžiūri
niais dalykais ir tt. Tačiau noras tapti po
puliaria dar nėra svarbiausia „problema“.

.Tačiau visų rimčiausios problemos, ra

šo toliau jaunimo patarėja, yra berniukų 
problemos. Jei mergaitė mato berniuką 
mokykloje, tačiau negali su juo susitikti, 
kaip ji gali atkreipti į save jo dėmesį? Ar 
mergaitė turėtų pastoviai su vienu berniu
ku vaikščioti? Jei mergaitė susitinka kartą 
su berniuku ir jis jai nebeskambina, kaip 
toli mergaitė turėtų eiti mėgindama patirti, 
kodėl berniukas jos nebelanko? Jei mer
gaitė susitinka su berniuku keletą mėne
sių ir su juo susipyksta, kaip toli ji turė
tų eiti mėgindama susitaikyti? Ar turėtų 
mergaitė atsiminti berniuko gimimo die
ną ir kaip išlaidi ji turėtų būti jam pirk
dama Kalėdų dovanas?“

Į tuos visus pasiteiravimus Suzana Hay
ward stengiasi ko išsamiausiai atsakyti. 
Tiesą sakant, tie atsakymai mūsų nagrinė
jamam klausimui, gal būt, turi tik antraei
lės reikšmės, tačiau dėl vaizdo pilnumo aš 
pasistengsiu nors trumpai su jais skaityto
ją supažindinti.

Kaip turėtų mergaitė pasielgti, norėdama 
atkreipti berniuko dėmesį? Ji galinti pa
sistengti sužinoti berniuko silpnybę. Jei jis, 
sakysime, žaidžiąs tenisą, ji galinti taip pat 
išmokti žaisti tenisą ir tuo būdu anksčiau 
ar vėliau ji su juo susitiksianti teniso aikš
telėje. Jei jis mėgstąs muziką, mergaitė 
taip pat turėtų susidomėti muzika. Jei jis 
renkąs pašto ženklus, ji galėtų „atsitikti
nai“ pasiūlyti jam kokį retą pašto ženklą. 
Žodžiu, HoMywoodo žvaigždė pataria savo 
tautietėms „domėtis kito asmenybe“. Jei 
mergaitė, kartą išėjusi su berniuku, nebe
sulaukianti jo pakvietimų, tai, Suzanos 
nuomone, ji negalinti lakstyti paskui jį, jei 
nenorinti apsijuokinti kitų akyse, nes ne
są galima kovoti su „gamtos įstatymais". 
Mergaitė turinti sutikti su faktu ir reikalą 
baigti. Taip pat mergaitė nieko negalinti 
padaryti, jei jos berniukas, susitikinėjęs su 
ja keletą mėnesių, staiga nustoja skambi
nęs. Tai reiškią, kad jis susiradęs kitą, ir 

Jokie kamantinėjimai čia nieko nebegalį 
padaryti. Geriausia išeitis tokiais atvejais 
ir mergaitei susirasti kitą berniuką. Be to, 
tai nieko nesą bloga, nes Jaunimas, būda
mas mokykloje, formuojąs savo asmenybę 
ir todėl esą Juo geriau juo daugiau mergai
tės ir berniukai Jsigysią savirtarpio paži
nimo. Dėl dovanų, tai autorė nepataria 
mergaitei pirkti brangesnių dovanų kaip 
už 5 dol. Visų pirma dėl to, kad Jaunimas 
neturįs pinigų, o kita vertus, esanti nesą
monė „investuoti pinigą į asmenį, kurio 
po penkerių metų, gal būt, ir pažinti nebe
pažinsi“. Artistė mano, kad po ketvirto ar 
penkto pasimatymų mergaitė galinti leistis 
pabučiojama atsisveikinant, bet tuo viskas 
ir turį baigtis. Apskritai, mergaitė turinti 
taip elgtis, kad paskum ištekėjusi galėtų 
viską pasipasakoti savo vyrui neraudonuo
dama.

Tokios ankietos yra labai būdingos Ame
rikos spaudai ir amerikiečių galvosenai. 
Tokiomis temomis kalba kasdien tūkstan
čiai Amerikos spaudinių. Vaizdas, atrodo, 
susidaro gan ryškus, kuo labiausiai domisi 
jauna amerikietė. Vargu ar bebūtų tikslu 
prie to vaizdo jungti dar ir savo komenta
rus. Čia viskas priklausys nuo to, kuriomis 
akimis į tai pažiūrėsi. Amerikoninėmis aki
mis žiūrint, nieko nėra ypatinga, jei gimna
zistė dažosio,rūko, medžioja kavalierius irti, 
nors žiūrint į dalyką europinėmis akimis, 
tai atrodo keista, nesuprantama, smerkti
na ir neleistina. Bet mes čia kalbame apie 
Jos Ekscelenciją Amerikietę, o ne euro
pietę ...

3. 10 taisyklių vyrai susimedžioti
1. Nelauk, kol vyras ateis pas tave: su

rask priimtą būdą su juo susipažinti;
2. Kai su juo susipažinai, apdairiai skirk 

jam pasimatymus;
3. Parodyk motinišką susirūpinimą juo ir 

jo sveikata;
4. Taip pat duok jam suprasti, kad jis tau 

reikalingas. Vyrai yra pavargę nuo savimi 
apsirūpinusių ir savarankiškų moterų;

5. Būk natūrali;
6. Kartais jį pagirk;
7. Siųsk jam dovanų;
8. Nesistenk sukelti jo pavydo kalbėdama 

apie kitus tikrus ar išgalvotus vyrus;
9. Būk tvarkinga, tačiau retkarčiais pa

daryk taip, kad Jis pamatytų kokią dėmelę 
ant tavo nosies;

10. Nenušipiglndama savęs arba elgda
masi taip, kad nenustotum pagarbos jo 
akyse, sudaryk tokią padėti, kuri jam aiš
kiai parodytų, koks svarbus jis tau yra; 
tokia padėtis jį paskatins greičiau tau pa
sipiršti.

Čia jau pataria nebe Hollywoodo žvaigž
dė Jaunimui, bet žinomas psichologas su
brendusioms amerikietėms, kurios dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių kiek pasivėlavo 
ištekėti. Tie patarimai buvo išspausdinti 
plačiausiai skaitomame Amerikoje žurnale 
„American Weekly" (žurnalas priklauso 
Hears to spaudos koncernui ir yra tvirtina
ma, kad jis esąs plačiausiai skaitomas žur
nalas visame pasaulyje: jo esą spausdina
ma 10 mil. egz.). Jei jūs atidžiau įsiskalty- 
site į tuos patarimus, tai lengvai pastebė
site, jog ta visa siūloma vyro pagavimo 
procedūra pagrįsta tokia taktika: nelauk 
žvėrio pamiškėje, bet pati eik medžioti 
girioje, o kai pagavai, tai neatleisk viržių, 
kol nepaguldysi Jo ant menčių, t.y. kol 
nenuvesi į sutuoktuvių įstaigą.

Garsusis psichologas amerikietei pataria 
apdairiai skirti pasimatymus. Ką tai reiš
kia? Tai reiškia, jei vyras pats nesusipran
ta, tai moteris jam turi švelniai priminti, 
kad kitą dieną ji esanti laisva, kad labai 
norėtų pamatyti gerą filmą arba išvažiuoti 
į užmiestį ir tt. Vyrui nepatogu atsisakyti, 
ir jis sutiks. Toliau ji turinti .motiniškai“ 
rūpintis jo sveikata, ty. susitikusi tuojau 
paklausti, kaip jis miegojo, ar jam neskau

da galva, dėl vtaa ko ji turi savo rankinuke 
turėti nuo galvos skaudėjimo miltelių; o 
jei jam galva iš tikrųjų skauda, tai nebus 
jokio nusižengimo gero etiketo taisyklėms, 
jei ji perbrauks jam ranka per galvą, ki
taip sakant, „motiniškai“ paglostys, juo la
biau, kad tokie prisilietimai ne tiek jau 
maža reiškia „žvėriui prijaukinti“.

Pagal psichologo išmintį moteriai daug 
naudingiau dėtis silpnu padarėliu, kaip kad 
niūrančia liūte, nes vyrui malonu jaustis 
silpno padaro globėju, juo labiau, jei tas 
padaras yra jauna ir patraukli moteris ir 
juo labiau, kad vyrams iki gyvo kaulo įky
rėjo išdidčios savimi pasitikinčios moterys, 
kurios pasipūtusios rūko dviem pirštais 
laikydamos ilgą kandiklį ir beveik nenori 
pažvelgti į tave iš savo moteriškos didybės 
sosto. Geriau' būk natūrali, kitais žodžiais, 
nekoketuok, nesimaivyk, nes koketerijos 
priemonėmis rimto vyro nesužavėsi. Be to, 
dirbtinumas lygiai kaip h* nosies peraukš- 
tas užrietimas vyrams taip pat įkyrėjo. 
Siųsk jam dovanų, nes dovanos įpereigoja. 
Gavus dovanų, kažin kaip nebepatogu at
sisakyti nuo pasimatymo arba nuo pakvie
timo nueiti į kiną. Nekalbėk savo kavalie
riui apie kitus vyrus, nes tai nuteikia jį la
bai blogai, ypač jei tu apie kitus vyrus at
siliepi teigiamai. Tai sukelia jam pavydą ir 
apskritai nemalonų jausmą. „Jei ji domisi 
dar ir kitais vyrais, tai kokią vietą aš uži
mu jų tarpe?", jis pakibus save. Būk tvar
kingai ir švaria apsirengusi, tačiau savo ap
daru bei tvarkingumu nesistenk sudaryti 
įspūdžio, kad tavęs nebūtų galima paliesti. 
Sudaryk tokią padėtį, iš kurios jis pama
tytų, kad jis tau brangus... Pav., išvažiuok 
kuriam laikui pas savo gimines ir pa
rašyk jam porą laiškų, iš kurių jis supras
tų, kad tau be jo labai nuobodu, liūdna ir 
tt., kad tu su didžiausiu „nekantrumu“ lau
ki tos valandėlės, kada jį vėl galėsi pama
tyti. Ir labai galimas dalykas, kad, atėjęs

(Nukelta į 6 pusi.)
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Tremtie* pren umera vim osl sąlygosi
TREMTIS Išeina kartą | mėnesĮ. ♦ Prenumerata Vokietijoje pusei metų 
4 DM, 3 mėn. 2,2 DM. ♦ Atskiro numerio kaina 85 Pf. ♦Prenumerata 
kitur: Anglijoje pusei metų 16 tarptautinių kuponų, 3 mėn. 9 tarp, kuponai (už
sisakoma tiesioginiai per leidyklą), t Australijoje pusei metų 12šil., 3 mėn. 
7 šil. ♦ Amerikoje ir kitose šalyse Pusei metų 1 dol. ♦ Užsisakoma 
TREMTIES atstovybėse arba tiesiog per leidyklą šiuo adresu: TREMTIS, (13b) 
Memmingen, Postfach 2. Germany. ♦ Skelbimai: iki 15 žodžių 2,5 DM. Svei
kinimai ir užuojautos 5 DM. Neapmokėti skelbiami nespausdinami. ♦ Rankraš
čiai taisomi rrdakeijos nuožiūra, nesunaudoti negrąžinami. ♦ Honoraras 
nemokamas. ♦ Už atspausdintus straipsnius atsakomybės imasi TREMTIES 

redaktorius.

Vilniaus radio besiklausant
Rytais ir vakarais giria, o dienomis peikia

Pasiklausius Vilniaus radiofono praneši
mų turėtų (nepažįstančiam bolševikinės 
tikrovės) susidaryti įspūdis.- jog ten gyveni
mas klestėte klesti, o dirbantieji, net ir 
nuosavybės netekusieji ir j kolchozus su
varytieji ūkininkai, belenktyniaudami pa
siekia nepaprastų laimėjimų, kurie pas
kiau. taip pat lenktyniaujant, išvežami į 
Maskvą ... Tokie, bendrais bruožais, atro
do pranešimai, skaitomi rytais ir vakarais. 
Tačiau dienos metu vykstančiuose praneši
muose kartkartėmis išsitaria partijos pa
reigūnai. Tie jų išsitarimai klausytojui su
daro kitokį jspūdį. Apsileidimas, plainai 
nejvykdyti. Daug kur gyvulių skaičius že
miau kritikos, daug kur pasigendama dar
bo disciplinos ir t.t. Žemiau pateikiamas 
įspėjimas žagariškiams itin būdingas, ypač 
kur kalbama apie reikalą plakatais kolcho- 
zininkams Įrodinėti pasiekimus ..

Šiaip jau paskutiniu metu Lietuvoje va
roma akcija už darbo Įrankių paruošimą 
pavasario sėjai.

Ragina kolchorinlkus {tikinėti nors 
plakakatals...

Žagarė. Per eilę pranešimų Vilniaus ra- 
(Mofonas kalbėjęs apie pasiektą pažangą 
Žagarės rajono kolchozuose, galiausiai 
prabilo apie trūkumus. Komunistų Parti
jos Centro Komitetas, ištyręs Žagarės par
tinių (komunistinių) organizacijų veiklą, 
joje nerado nieko girtino, tik peiktino. 
Pirmiausia žagariškiai komunistai per ma
ža kreipę dėmesio kolchozininkus plaka

TREMTIES INFORMACIJA
Turintieji vizas | Ameriką šių metų sau- 

Sto mėnesi vežami IRO lėšomis, o vasario 
mėnesj jau bus vežami naujosios tarpvals
tybinės (Briuselyje (steigtos) imigracijos 
organizacijos. Vasario pabaigoje vykimas i 
Ameriką baigiasi. Nori išvykti i USA te
galės pagal savo kraštų kvotas, kreipda
miesi i konsulatus ir apsimokėdami ke
lionę.

140 000 tremtinių Vokietijoje ir Austri
joje paliko IRO baigus veiklą. Žymi jų da
lis reikalingi nuolatinės globos, apie 40*/».

žydų tautybės tremtinių Vokietijoje pa
liko 1870, kurie Įkurdinti prie Muencheno 
Fdhrenwald stovykloje. Administruojami 
vokiečių buv. kacetininkų.

1600 vokiečių iŠ Lietuvos praėjusią vasa- 
*ą pasiekė vakaru Vokietiją.

„Didžiosios Atgailos“, R Spalio TREM
TIES išleidžiamos nuvelės iš spaudos išeina 
antroje vasario pusėje.

Stovyklose
♦ Muenchene buvusi emigracinė sto

vykla Funk kareivinėse nuo sausio 1 d. 
perėjo vokiečių administracijos žinion. 
Šioje stovykloje dar nemaža tautiečių, 
1951 metų pabaigoje gavę vizas imigraci

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai.
Muzikos leidiniai

Leidykla PAŠVAISTE (563 Hemlock 
St. Brooklyn 8, N. Y. USA) yra išleidu
si šių lietuvių kompozitorių kūrinių:

1. K. V. Banaitis. Liaudies dainos IT.
Mišriam chorui. Rinkinyje 15 liau
dies dainų, kaina 1 dol.

2. V. K. Banaitis. Oi nėra niekur. Bal
sui ir fortepionu!, kaina ... 1 dol.

3. Br. Budriūnas. Oi kas sodai, kas 
bernelio sumislyta, kaina 1 dol.

4. Br. Budriūnas. Malda. Mišriam cho
rui, kaina 0.5 dol.

5. VI. Jakubėnas. žemė kryžių ir smui
kelių, žemam balsui su fortepionu, 
kaina 1 dol.

6. VI. Jakubėnas. Laisvųjų daina, že
mam balsui su fortepionu,
kaina 1.5 dol.

T. VI. Jakubėnas. Spindulėlis vakarų. 
Sopranui su fort., kaina 1,5 dol.

8. J. Strolia. Vai ir prijojo, duetas su
mišrių balsų choru ir fortepionu. 
kaina 1 dol.

9. J. Starka. Liaudies dainos. Mišriam
chorui. Didelio formato. Rinkinyje 
10 dainų, kaina 1.5 dol.

10. J. Starka. Tušti paliktieji namai. 
Balsui su fortepionu, kaina 1 dol.

11. Stp. Sodeika. Siaurės pašvaistė. Miš
riam chorui, kaina 0.5 dol.

P2. Dr. Vincas Kudirka. Kompozicijos 
forte plonu!. Rirtkinys Kudirkos 
kompozicijų pianistams, didelio for
mato 14 pusi., kaina 2 dol.

13. J. Žilevičius. Tėv^iep laisvės. Miš
riam chorui, kainąk 0,75 dol.

Be to. PAŠVAISTE turi surinkusi 
platinimui apie 300 lietuviškų gaidų, 
anksčiau kleistų l^etuvoje ir JAV. Pa

tais ir kitomis akivaizdžiomis priemonė
mis įtikinti apie pasiektus laimėjimus; 
mažai išplėstas politinis švietimas kolcho
zinio jaunimo tarpe; maža buvę skaityta 
paskaitų ateistinėmis temomis ir šin dar
ban neįtraukti vietos mokytojai, ir 11. Dėl 
to KP Centro Komitetas nutarė reikalauti 
Žagarės kompartiją pašalinti apsileidimus:
1) diagramomis ir piešiniais stengiantis 
kolchozininkus {tikinti apie pasiektus lai
mėjimus, 2) dedant sustiprintų pastangų 
demaskuoti kolchozuose pasislėpusius „ka
pitalizmo ir nacionalizmo likučius“, 3) kad 
tuo būdu būtų pakeltas derlius ir gyvulių 
skaičius. 4) Prie visa to būtina leisti sieni
nį laikraštėli ir kolchozininkams skaityti 
laikraščius (matomai patys gyvento
jai tų laikraščių į rankas neima, kad 
kompartija reikalauja suvarytiems kolcho
zininkams laikraščius skaityti).

Sis žagariškiams komunistams papeiki
mas gana būdingas tuo, kad iš jo aiškėja, 
jog ir derlius nėra pakankamas, kaip kad 
kartais pasigiriama, kad ir gyvulių maža, 
kad gyventojus piešiniais reikia įtikinėti 
kolchoziniais laimėjimais, kad kolchozinin- 
kai netiki sovietine propaganda, neskaito 
laikraščių, dėl to ragina organizuoti viešą 
laikraščių skaitymą. Gi raginimas „demas
kuoti kapitalistinius ir nacionalistinius li
kučius“ kaip tik liudija tai, jog ir Lietu
vos komunistų centras jaučia nepakanka
mą gyventojų pasitiekėjimą žadamais 
„aukso kalnais“.

jai 1 JAV, laukia išvykimo eilės.
♦ Sargybų Kuopoje. Bad Kreuznacbe 

kuopos vyrai (120) turėjo bendras Kūčias, 
kurias praleido lietuviškoje nuotaikoje.

V Narelio senelių prieglaudoje, kur 
Įkurdinti 17 tautybių seneliai, apgyven
dinti 85 lietuviai. Švenčių proga Wehnen 
YMCA pirmininkas lietuviams seneliams 
atsiuntė 48,89 DM auką, surinktą iš Weh
nen stovyklos lietuvių gyventojų. Iš Neu
stadt stovyklos geradaris M. Slabokas lie
tuviams seneliams atsiuntė 16 DM. Dova
nos buvo paskirstytos tiems seneliams, ku
rie neturi giminių užjūriuose, o tokių yra 
per 30. Buvo žadėta šventėms BALFo do
vana, bet ji senelių nepasiekė.

♦ Memmingeno stovykla lietuvių gy
ventojų atžvilgiu yra didžiausia stovykla 
amerikiečių zonoje. Šioje stovykloje šiuo 
metu gyvena 346 lietuviai. Buvo suruoštas 
Naujų Metų bendras sutikimas ir vaiku
čiams eglutė.

♦ Po šešias savaites už žvejojimą. Vo
kiečių teismas po 6 savaites kalėti nuteisė 
tris Memmingeno stovykloje gyvenančius 
lietuvius už meškeriojimą be leidimų, kai 
tuo tarpu dažnais atvejais vokiečiai už di
desnius nusikaltimus nubaudžiami švel
nesnėmis bausmėmis.

gal pareikalavimą siunčiami katalogai. 
Kreipiamasi šiuo adresu:

PaS VAISTE
563 Hemlock St., 
Brooklyn 8, N.Y. USA.

KUR UŽSISAKYTI „BRITANIJOS 
LIETUVĮ?“

Jau galima ir Vokietijoje užsisakyti Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos, Lon
done, leidžiamą savaitraštį

„Britanijos Lietuvis“
Tai vieninttėlis Europoje likęs lietuvių 

savaitraštis, griežtai nepartinis; jame ben
dradarbiauja įvairių srovių pasaulio lietu
viai ir todėl yra visų labai mėgiamas. 
Spausdinamas nuosavoje spaustuvėje, ge
rame popieriuje ir gražios išviršinės išvaiz
dos. Išeina kas savaitę 4 pusi., bet numa
tomas didinti. Daug žinių pateikia ir iš Vo
kietijos lietuvių gyvenimo.

Prenumerata Vokietijoje: metams — DM 
18,—; pusei metų — DM 10,—; trims mė
nesiams — DM 6,—.

Užsiprenumeruoti ir pinigus įmokėti ga
lima pas ,.BL“ atstovą Vokietijoje — PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos Leidykla. Han- 
nover-Kleefeld. Hegelstr. 7.

Jau aukščiausias laikas užsiprenumeruo
ti „BL“ bent pirmąjam metų ketvirčiui.

Ieško brolio
Iki praėjusių metų rugsėjo mėnesio C. 

Petronis gyveno prancūzų zonoje Vokieti
joje, lietuvių kolonijoje Dictz/Lahn. Pas
kutiniu metu ryšys laiškais su juo nu
trūko. Ieškomasis prašomas atsiliepti šiuo 
adresu:

Sr. Vytautas Petronis
Graflca Central Ltda.
Rua Costa Ferraira, 32-Fundos.
Rio de Janeiro, Brasil.

Atominės bombos nustoja galios?
Jau anksčiau, tik išradus atominę bom

bą, mokslininkų buvo keliamas klausimas, 
kiek ilgai galės tverti pagaminta atominė 
bomba, t. y. kiek laiko ji galės būti veikli. 
Dėl to, tik pradėjus gaminti atomines 
bombas, pagrečiui buvo daromi stebėjimai, 
ar jos ilgainiui nenustoja sprogstamosios 
galios, šių metų pirmomis dienomis spau
doje pasirodė žinių, kuriose sakoma, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas 
Trumanas Naujųjų metų išvakarėse iš 
atominės energijos žinovų gavęs patirti, 
jog pagaminta atominė bomba po dvejų 
metų tampanti neveiksminga. Jei iš tiesų 
šitas teigimas pasitvirtintų, tuo atveju di
džiulės pinigų sumos būtų beprasmiškai 
išmestos atominių bombų gamybai. Tačiau, 
jei Iš tiesų atominės bombos po dvejų me
tų tampa neveiksmingomis, tikėtina, jog 
mokslininkai netrukus suras naujus ato
minėms bomboms gaminti būdus, kad jos 
nenustotų veikimo galios.

Apako 5 atomo specialistai. JAV atomi
nės energijos centre Oak Ridge Arba 
tūkstančiai mokslininkų. Kad apsisaugojus 
nuo sveikatai pavojingų radioaktyviųjų 
spindulių, dirbantietieji nešiojasi atitinka
mus aparatus, kuriais nustatomas radio
aktyviais spinduliais apsikrėtimo laipsnis. 
Kai aparatas kelia „aliarmą“, tatai yra 
ženklas, kad reikia eiti ligoninėn nusiva
lyti nuo apsikrėtimo. Pradžioje, nesant

Jos ekscelencija...
(Atkelta iš 5 pusi.) 

tavęs pasitikti į stotį, jis atsineš ir sužadė
tuvių žiedą ...

Nebūtų galima pasakyti, kad tie patari
mai nebūtų praktiški. Garsusis psichologas 
kalba apie meilės strategiją ar diplomati
ją, ir kaip geram strategui ar diplomatui 
pridera, jis visai nekalba apie jausmus. 
Bet argi jausmas gali turėti kokios reikš
mės medžiotojui, planuojančiam kokiu bū
du įvilioti žvėrį į pinkles? Jausmai čia nie
ko negali padėti, bet pakenti gali, nes, pa
sidavus jausmo silpnybei, lengvai gali 
žengti klaidingą žiugsnį ir žvėrį nubaidyti.

Savaime aišku, aš čia visai nesirengiu 
tvirtinti, kad visos amerikietės tokiu būdu 
medžioja vyrus. Yra jaunimo savitarpiuose 
santykiuose meilės, savotiškos romantikos, 
gryno jausmo ir tt. Dažnai būna ir taip, 
kad ne moteris, o vyras medžioja 
moterį, kaip tai, pav., atsitiko su 
viena lietuvaite gražuole čikagiete, ku
rią įsimylėjo amerikietis, tačiau tė
vai, nenorėdami jos leisti už svetimtaučio, 
išsiuntė savo dukterį į Detroitą pas gimi
nes, bet jis ją vistiek sumedžiojo ir vedė. 
Pacituodamas tuos „10 (sakymų“ kaip su
sirasti vyrą, aš tik norėjau parodyti skai
tytojui, kokioje dvasioje ir plotmėje čia 
vyksta žaidimas tarp vyro ir moters. Čia 
nėra kalbos apie „lygybę“, čia lengvai pas
tebimos rhoters dominavimo tendencijos. 
Moteris nori užkariauti ir turėti savo ran
kose vyrą, kaip savo išlaikytoją, pinigo da
rytoją ir jos garbintoją. Ką aš tais žodžiais 
noriu pasakyti, skaitytojas matys toliau.

aprūpina visą eilę Toronto valgyklų ir 
parduotuvių.
Amerikiečiai stebisi Juozo Vinčos imty

nėmis
Amerika. JAV įsikūręs mūsų tautietis 

imtynininkas Juozas Vinča vis daugiau po
puliarėja Amerikos sporto pasaulyje. Pas
kutiniu metu Vinča nugalėjo Texas lais
vojo stiliaus imtynininką čempioną Bull 
Allen ir Marylando žymiausią imtynininką 
D. Craddock. Vinčos pergalė prieš Bull 
Allen buvo rodoma per televiziją. Ameri
kiečių spauda, rašydama apie Vinčos lai
mėjimus, pažymi, kad tasai lietuvis („Li
thuanian“) esanti žymi sporto pajėga.

Lietuvis geriausiai išlaikė egzaminus
Adelaidė. I. Reisonas, architekto Reisono 

sūnus, Adelaidėje, Australijoje, laikydamas 
iš priešpaskutinės klasės egzaminus juos 
geriausiai išlaikė iš 400 egzaminus laikiu
siųjų australų ir laimėjo pirmąją vietą. 
Skeveldros

Sveiktos netekusieji* Ir emi
gracijoj nereikalingi

Toronto, Kanada. Prieš dvejus metus 
iš Vokietijos lietuvis P. Bakutis emigravo 
Kanadon ir pradžioje įsikūrė Montrealyje. 
Čia įvyko nelaimė: — buvo kliudytas pra
važiuojančio automobilio ir sunkiai sužeis
tas. Ilgesnį laiką Bakutis buvo priverstas 
gydytis Montrclio, vėliau Toronto ligoninė
je. Išėjęs iš ligoninės gavo kuklią pašalpą. 
Galiausiai sveikata pagerėjo ir Bakutis 
paskutiniu metu jau pradėjo dirbti, bet 
dar nepajėgė mokėti ligoninėms skolų. 
Prieš 1951 metų Kalėdas P. Bakutis staiga 
buvo pakviestas kanadiškių įstaigų, kurios 
iš jo atėmė pasą ir vietoje jo išdavė de
portacijos pažymėjimą. Bakutis, toje pa
čioje Kanadoje nelaimingo atsitikimo pa
sėkoje netekęs sveikatos, numatomas grą
žinti Vokietijon. Vietos lietuvių įstaigos 
numačiusios imtis atitinkamų žygių, kad 
Bakutis nebūtų grąžintas.

Kanadiškių (staigų užsimojimas grąžin-
ti sveikatos nustojusį imigrantą kaip tik 
dar kartą patvirtina, jog imigracija yra 
20-jo amžiaus prekyba raumenimis, kuri 
labai dažnai bandoma uždangstyti žmoniš
kumo šūkiais.

Bėgo nuo vilko, pateko ant meškos
Kanada. Jau buvo TREMTIES skaityto

jai informuoti apie Kanadoje pasireiškian
ti nedarbą. Juo toliau, juo daugiau jis ple
čiasi. Eilėje didesniųjų miestų bedarbių- 
skaičius didėja. Ypač sunkion padėtin pa
teko nemaža lietuvių naujųjų ateivių, pas
kutiniu metu pasiekusių Kanadą iš Belgi
jos, Anglijos bei Vokietijos. Atvykę Kana
don be sutaupų ir ilgesnį laiką negaudami 
darbo mūsų tautiečiai patenka sunkion 
būklėn. Nemaža, ypač gausesnių šeimų, 
pateko skurdan. Kai kuriose Kanados vie
tovėse pradėta akcija paremti naujai at
vykusiuosius, kol jie gaus darbo. Vienur 
šiokios tokios paramos susilaukiama, kitur 
seniau įsikūrusieji tautiečiai nuoja ranka 
ir nieko nenori girdėti apie sušelpimą var- 
gan patekusių naujųjų ateivių.

Įsteigė ungurių rūkyklą
Toronto. Toronte, Kanadoje. įsikūręs 

Klaipėdos lietuvis Jonas Jurkšaitis, kuris 
Kanadą pasiekė prieš pora metų, Toronte 
yra atidaręs rūbų prekybą, turi baldų at
stovybę ir paskutiniu metu (steigė ungurių 
rūkyklą. Išrūkytais unguriais Jurkšaitis

prietaisų nustatyti atominiais spinduliais 
apsikrėtimo laipsnio, apako 5 mokslinin
kai, kurie šiuo metu guli atominių tyrimų 
ligoninėje.

Atominė energija bus brangesnė? Britų 
atominių tyrimų Harvellyje direktorius 
John Cockroft pareiškė, jog atominės ener
gijos panaudojimas taikos gyvenimui at
sieisiąs žymiai brangiau, negu energiją 
išaugant iš anglies. Tačiau reikią skaity
tis su faktu, jog žemėje energijai išgauti 
šaltiniai mažėja ir yra riboti, dėl to sura
dimas kelių panaudoti atominei energijai 
ateity gali būti Jabai naudingas, neatsižvel
giant į tokios energijos brangumą.

Sovietinis humoras
DARBO METU NEGALI BŪTI 

PAUZIŲ...
Vokietijos rytų zonoje suruošiamas dir

bančiųjų mitingas su koncertine dalimi. 
Mitingo metu kalbama apie reikalą kelti 
darbo našumą ir demaskuoti darbo ven- 
gėjus.

Po to seka koncertinė dalis. Po koncer
to prie dirigento prieina mitingo organiza
torius ir sako:

— Nors mes tik ką kalbėjom apie darbo 
discipliną, bet aš pastebėjau, kad draugo 
orkestre ji gana silpna. Tatai aiškiai paste
bėjau aš ir kiti žiūrovai. Kai tik draugas 
diriguodamas pasisukai į dešinę, tai orkes
trantai kairėje pusėje nustojo groję. O kai 
draugas dirigente atsisukai į kairę pusę, 
tuojau pat nustojo groję dešinės pusės or
kestrantai.

— Bet taip turėjo būti, — atsako diri
gentas. — Jie tą momentą turėjo pauzę.

— Pauzę? Pačios simfonijos vidury? Ne. 
mūsų progresyvioj visuomenėj tokie daly
kai neleistini. Darbo metu neturi būti - jo
kių pauzių. Tai sabotažas.

KAS GARANTUOS PASKOLOS 
GRĄŽINIMĄ ...

Rumunų ūkininkui pakišama pasirašyti 
1000 lejų valstybinė paskola. Ūkininkas 
pasikaso pakaušį ir klausia:

— Paskola tai paskola, bet kas garan
tuos jos grąžinimą?

— Draugas Stalinas ir Anna Pauker, — 
atsakoma ūkininkui.

— Bet jei jiems kas atsitiktų?
— Tada už paskolos grąžinimą atsako

mybę imsis mūsų didžioji partija.
— O jei partijai reikalai nesiklotų ge

rai? — vis teiraujasi ūkininkas.
— Mielasis, dėl tokio atvejo .jau galėtu

mei ramiai rizikuoti tuo tūkstančiu ...
ATSIŲSTA PAMINĖTI

BUDĖK. Skautų Kalendorius 1952 me
tams. Redagavo sktn. V. Pauža, iliustravo 
dail. K. Žilinskas, išleido Detroito „Gabi
jos“ tunto skautės ir „Baltijos“ vietininki- 
jos skautai. Be kalendorinės dalies, skirta 
vietos užrašams, atžymėtos svarbesnės mi
nėtinos sukaktys; pateikta informacijų 
apie Lietuva. Informacinėj daly adresai 
lietuviškųjų institucijų, atstovybių svar
besniųjų laikraščių. Pusi. 96, formatas ki
šeninis.

T remties
JAV:

Mr. A. Biliūnas
5125 So La Crosse Ave.

Chicago 38, HL
Mr. W. Stuogis 

1037 Darrow Ave, 
Evanston, HL

Mr. VI. Pauža
9124 Quincy, 
Detroit 4. Mich.

Mr. Jonas C ė s n a
212 - E. Illinois Ave, 
St. Charles, HI.

Australijoje:
Mr. P. Lukošiūnas

Box 1665 M., G. P.O. 
Adelaide, S.A.

Mr. J. Glušauskas 
35 Cator Str., 
West Hindmarsh, 
Adelaide, S.A.

Argentinoje:
Sr. L. Kančauskas

Calle Paso de Burgos

Keliais 
sakiniais

Žemė jau mažėja? Paskutiniai amerikie
čių atlikti žemės rutulio apimties matavi
mai parodė, kad mūsų planetos apimtis 
sumažėjusi 1149 kilometrus. Mokslininkų 
teigimu žemės rutulio mažėjimo priežasti
mi esąs žemės atvėsimas, kuris vykstąs la
bai iš lėto.

Anglija palengva skęsta. Mokslininkai 
nustatė, kad Anglijos sala kas šimtas metų 
arti 25 centimetrais grimsta jūron. Ypač 
pastebimas jūron grimzdimas pietvakari
nės salos dalies. Ir Londono centro, kur 
yra Anglijos bankas, pastebimas leidima
sis žemyn.

81 metų aukso ieškotojas. Nesenai Aus
tralijon išemigravo 81 metų amžiaus ang
las Code, kuris prieš 29 metus susapnavo 
Australijoje atradęs didelius kiekius auk
so. Tasai sapnas britui nedavė ramybės ir 
jis, sulaukęs 81 metų, išsiruošė Australi
jon ieškoti aukso.

Karas — širdies ligų pasėka. Yra nusta
tyta, kad šiuo metu Vakarų Vokietijoje iš 
10 000 gyventojų 2000 serga širdies ligomis, 
iš kurių kiekvieneriais metais 17 miršta, 
kai tuo tarpu nuo tuberkuliozės iš 2000 
sergančiųjų į metus temirštą tik 4. Dėl to 
gydytojai yra linkę širdies ligas vadinti 
sveikatos priešu Nr. 1. Prieinamas išvados, 
kad širdies ligomis sergančiųjų padidėji
mas esanti pasėka buvusių išgyvenimų ka
ro metais.

Uždraudė bažnyčioje mėgsti. Hazebrouk- 
ke, mažame šiaurinės Prancūzijos miestely, 
nuo šiol moterims uždrausta bažnyčioje 
mėgsti, nes buvo nustatyta, kad kai ku
rios mezgėjos pamaldų metu panaudojo 
mezgimo prietaisus išimti pinigams iš au
kų dėžučių.

Pradėjo gaminti sutuoktuvių plokšteles. 
Grąžo civilinės metrikacijos įtaiga sutinka 
pagal pareikalavimą susituokiantiems pa
gaminti santuokų apeigų plokštelę, kuri 
vėliau, tarp susituokusių kilus nesusipra
timui, galėtų būti kaip argumentas panau
dojama, kad jie vienas kitam pasižadėję 
būti ištikimi.

Vedybinio gyvenimo patvarumas. Pran
cūzijos statiškai skelbia, kad iš 100 susi
tuokusiųjų mažiausiai 57 išgyvena 30 me
tų. 37 iš 100 santuokoje gyvena iki 40 me
tų, gi 16 iš 100 sulaukia „auksinių vestu
vių“. Pavojingiausias skyryboms amžins 
esąs tarp 30 ir 39 amžiaus metų.

Vokiečiai karą pradėjo su 57 povandeni- 
nais laivais. 1939 metais Vokietija karą 
pradėjo turėdama 57 povandeninius laivus. 
Karo metais buvo pastatyti 1153 nauji po
vandeniniai laivai. Karo pabaigoje vokie
čiai buvo pradėję serijiniu būdu gaminti 
elektra varomus povandeninius laivus 
XXI. XXVI W ir XXIII tipo, kurie pasi
žymėjo dideliu greičiu ir ilgai galėjo iš
būti po vandeniu panirę. 219 šių laivų ka
ro paliaubų paskelbimo dieną buvo paskan
dinta jų komendantų įsakymais, gi 154 
buvo perduoti nugalėtojams. Vokiečių po
vandeniniai laivai karo metais nuskandino 
arti 3000 priešo laivų, kurių bendras to
nažas siekia 15 milijonų tonų. Vokiečiai 
turėjo 40 000 jūrininkų, iš kurių 28 000 ka
ro metais žuvo.

Sparčiausia paukščių pešėja. Sparčiausia 
pasaulyje paukščių pešėja laikoma anglė 
Mrs. Howells, kuri per dieną nupeša 100 
kalakutų. Iš viso ji esanti jau nupešusi 
64 000 paukščių.

Stalinas Korėjoje. Praėjusių metų pa
baigoje Korėjos frontan išvyko amerikie
tis kapitonas Gustavas Stalinas. Amerikos 
Stalino tėvai yra kilę iš Švedijos. Kai prieš 
keletą metų Amerikos Stalinas nuvyko 
Svedijon aplankyti savo tėvų gimtinę, sa
kosi negalėjęs ištrūkti iš slaptosios polici
jos akių, nors jo pavardė neturi nieko 
bendra su Kremliaus Stalinu.

Vokietijoje mažėja mokslininkų skai
čius. Nuo II-jo Pasaulinio Karo pabaigos 
(1945 metų) iki 1951 metų pabaigos iš Va
karų Vokietijos į Įvairias šalis išemigravo 
2200 vokiečių mokslininkų. Vokiečių moks
lininkų tarpe niekad nebūta tokios didelės 
emigracijos.

Pranašystė apie sovietų laimimą III. Pa
saulinį Karą. TREMTYJE jdu buvo skelb
ta amerikiečių žuranalo „Coliers“ sensa
cingoji laida, kurioje amerikiečiai laikraš
tininkai pavaizdavo kaip prasidės ir kaip 
baigsis III Pasaulinis Karas: — amerikie
čių laimėjimu. Dabar prancūzų laikraštis 
„Observateur“ skelbia priešingus spėlioji
mus. vaizduodamas būsimą karą laimint 
sovietus. Būsimo karo aprašymai pailius
truoti piešiniu, vaizduojančiu gen. Eisen- 
hoveri, sovietų paimamą nelaisvėn (ame
rikiečių žurnalas buvo įsidėjęs piešinį, ku- 
riame vaizduojamas amerikiečių nelaisvėn 
patenkąs Stalino sūnus).

atstovybės
Belgijoje:

Mr. K. Zolpys 
34, Pairę du Horloz, 
Till eu r-Liege

Brazilijoje: ,
Sr. St. Jaeeliūnas, 

Av Churchill 94-11* 9/1.119 
Rio de Janeiro, Brasil.

Kanadoje:
Mr. Aug. Kuolas.

143 Claremont St.
Toronto, Ont.

Per šluos atstovus galima užsiprenume
ruoti TREMTĮ ir užsakyti kitus TREM
TIES Leidyklos leidinius:

1) Putino Mykolaičio žymųjį romaną 
„Altorių Šešėly“,

2) Igno Šeiniaus ,.Kuprelį“,
3) Vytauto Alanto romaną „Pragaro 

Pošvaistės“. Visos TREMTIES išleisto! 
knygos yra įrištos drobėje.

Kiti talkininkai: TREMTIS ta
ri dar visą eilę malonių talkininkų JAV: 
Mr. J. Jašinskas So Bostone, Mr. J. Cicėnas 
Omaha, Mr. Pr. Pravilionis Rock f or de, 
Mr. VI. Petrauskas Wankegau, kurie tal
kina ypač knygų paskleidime. Per juoa 

1783. vietoje TREMTIES Bičiuliai gali įsigyti bei
Avellaneda, Buenos Aires.užsisakyti naujausius TREMTIES leldiniep.
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