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Savomis temomis

Mintys
Vasario mėnuo kiekvienam lietuviui yra 

susimąstymo mėnuo apie Lietuvos kelią 
nepriklausomybėn, apie laisvės netekimą. 
Laisvės metais, esant namie, buvo ruošia
mi Vasario 16-sios iškilmingi minėjimai. 
Šiandien Betuvis, palikęs saugoti gimtųjų 
sodybų, neturi progos iškilmingais minėji
mais prisiminti laisvės metus. Ten, gyve
nant okupanto durklo akystatoje, tegali
mas tylus savyje susikaupimas.

Čia, esą laisvojo pasaulio daly, ruošia 
Vasario 16-sios minėjimus, kurių metu be
teka susimąstymas, kuriuo būdu rikiuo- 
tinos turimos negausios jėgos, kad nebūtų 
sutirpta svetimųjų spūstyje, kad turimos 
jėgos būtų nukreiptos tiesiausiu kehu 
prisidėti prie bendrųjų uždavinių.

*
Siu metų Vasario 16-sios proga Lietuvos 

klausimu buvo prabilta per įvairių valsty
bių radio siųstuvus: Prancūzijos, Vokieti
jos, Šveicarijos, Italijos, Amerikos ir kt. 
Reikia manyti, kad tatai buvo padaryta 
ir per Pietų Amerikos eilės valstybių siųs
tuvus, kaip k kitais metais Vasario 16- 
sios proga.

Atsiminus Lietuvos Nepriklausomybės 
akto paskelbimo aplinkybes, šiandien, nors 
Lietuva ir pavergta, jos laisvės tema pa
saulyje atrodo daug pasisakoma. Tada bu
vo tyla. Tačiau šiandien turimos ir kitos 
pajėgos, kaip tada, kai Lietuva kėlėsi. Ne
priklausomybės metais išaugo nauja karta 
mokslininkų, kultūrininkų, kurių žymi da
lis yra pasitraukusi laisvojo pasaulio dalin. 
Jų pareiga, kad laisvųjų šalių atstovai pa
tirtų apie Lietuvos vargus ir siekius.

Vasario 16-sios proga per eilės valstybių 
siųstuvus pasigirdę žodžiai Lietuvos bei 
lietuviškomis temomis yra išdava laisvojoj 
pasaulio daly esančių lietuvių pastangų.

O čia pat tarpusavyje pasiskundžiama, 
tad pasigendama sutarimo, taip būtino 
esamam metui. Tai liaudies balsas, kaip 
pasakytų romėnai. Jei dabar, einant apy- 
pekrikiai, šis tas padaroma lietuviškam 
reikalui, tad dirbant suderintai, aišku, bū
tų gaHma daug daugiau padaryti.

Dėl to ir pasigirstą pageidavimai dorosi 
seprantami.

♦
9fc> puslapio dešinėje skiltyje pateikta 

htformacija apie Vlike įvykusį nutarimą 
ieškoti kelio darnesnei veiklai, bandant 
rasti būdus pašalinti tuos kliuvinius, dėl 
kurių paskutiniu metu būta tiek nesan- 
tarmės.

Ar tatai bus padaryta? Pakartotina ne
kartą TREMTY JĘ kartota mintis: — jei 
vyraus gera valia, negrįsta jokiu išrokavi- 

jei virš visa ko bus lietuviško reikalo 
supratimas, — tuo atveju tarpusavyje ne
gali būti Jdtiuvinių rasti kelią bendram 
darbui.

O tatai būtina dėl visos eilės priežas- 
šių. Tarpusavyje nesant sutarimui prasi
deda klaidžiojimas klystkeliais. Kiekvie
nas daro kaip kas išmano. Pasitaiko lygia
gretumai, dėl kurių galima save ir lietu
višką reikalą nuvertinti svetimųjų akyse. 
Antai prieš kiek laiko vienos valstybės to
je pačioje įstaigoje lankosi mūsų diploma
tų atstovas. Ten pat lankosi veiksnių at
stovai. Jie pateko per tas pačias duris ar 
ne, esmės nesudaro. Esmę sudaro lanky
masis ir vienų ir kitų toje pačioje įstaigo
je ir tuo pačiu reikalu.

ELTA nesenai skelbė apie Lozoraičio 
lankymąsi Paryžiuje Jungtinių Tautų 
vykstančioje sesijoje, kur su kitų šalių at
stovais įteikė memorandumą dėl sovietų 
vykdomo žmonių naikinimo. Tuo pačiu 
laiku ten pat lankėsi, kaip iš ELTOS in
formacijos matyti, Vliko pirmininkas ir 
Užsienio tarnybos valdytojas, bet viena 
pusė kitos nematė. Pasivažinėjimas nebu
vo veltui. Išlaidos padarytos. Jei sutar
tinai būtų buvę sugebėta apsilankyti pas 
vieną ar kitą JT atstovą — įspūdis būtų 
kitas. Toks apsilankymas reikštų darną 
veikloje. Nesuderintas svetimų durų var
stymas atestuoja pakrrkumą.

♦
ToBau Vliko rezoliucijoje kalbama apie 

veiksniu darbingumo pakėlimą. Tatai, ne
tenka abejoti, yra būtina. Bet taip pat 
svarbu nepradėti arklį kinkyti iš priešin
go galo. Yra balsiai manančių, kad rei
kta, ypač Vykdomon Tarybon, įtraukti sti
prių pajėgų. Ir tatai nebloga. Bet kol ne
bus pašalinti kliuviniai, kiekvieną darbą 
darą neįmanomu, tol reikalas paliks toje 
pačioje vietoje, kaip stovėjęs. Tad pir
miausia tektų nesantarmių šalinimu suda
lyti „darbui atmosferą“, o po to jau rasis 
ir darbingumas.

♦
Amerikoje besilankąs Tautos Fondo Val

dytojas prof. Kaminskas Vasario 16-sios 
proga paskelbė atsišaukimą dėl įnašų lais-

APLINKYBĖMIS JI PASIEKĖ VAKARUS

vinimo darbams. Panašus atsišaukimas 
Vasario 16-sios proga paskelbtas Vliko, 
kuris paskutiniu metu iš įvairiose šalyse 
gyvenančių lietuvių gavo laiškų bei nuta
rimų dėl būtino reikalo suderinti veiklą.

Kaip jau minėta, Vlike priimtas nutari
mas atrišti užsimezgusiam Gordijaus maz
gui. Kol tasai mazgas neatmegstas, ar 
aukotina laisvinimo darbams?

Kiekvienu atveju. Pasitaikiusios nesan- 
tarmės jokiu būdu nereiškia laisvinimo 
darbo nebuvimo. Tai tėra negalavimai, ku
rie neatidedant gydytini bei šaltini. Taip 
pat valia laisvinimo darbui skiriančiam 
įnašą reikšti savo pageidavimus, kad jo 
įnašas būtų sunaudotas galimai tikslin
giau.

*
Užsiminus pageidavimus, kartu susidu

riama su kita mūsuose dažnai pasireiš
kiančia negerove. Nuomonių bei pagei
davimų reiškėjai dažnais atvejais apmė
tomi pykčiu įkaitintais akmenimis. Kiti 
apšaukiami darbo griovėjais.

Šitas būdas bene nepatogiausias susi
pratimui. Dėl to susimąstytina.

Politikoje
Paskutinių keturių savaičių būvyje tarp

tautinės politikos aukštumose neįvyko nie
ko staigaus ir netikėto. Gal tik Egipte šie^ 
tiek slūgtelėjusi įtampa tarp britų ir egip
tiečių įnešė pragiedrulio lūkestį, ypač po 
to, kai pasigirdo egiptiečių pareiškimai, 
jog jie kalbėsis karinių pajėgų Artimuose 
Rytuose apjungimo reikalu.

Jungtinių Tautų visumos susirinkimas, 
vykęs Paryžiuje, baigėsi Maskvai nesu
teikęs jokių laimėjimų. Sovietų atstovams 
nepavyko pravesti savo šalininkų į JT, 
kad po to padidėjusiu balsų skaičiumi ga
lėtų trukdyti JT darbus. Tremtinių Mas
kvai taip pat nepavyko išreikalauti.

Korėjoje dar tebevyksta derybos dėl pa
liaubų ir vis nesiseka prie jų prieiti, ko
munistų atstovams nuolat pateikiant, ma
tomai iš' Maskvos gautus, naujus siūly
mus, kuriais nevyksta susitarti.

Vokietijos parlamente Bonnoje vasario 
8—10 vyko pasisakymas dėl Vokietijos ap
ginklavimo ir įjungimo į Vakarų Europos 
gynybos sistemą. Vyko aštri kova daran
čios posūkį linkui demokratijos Vokieti
jos parlamente. Vyriausybę sudarančių 
partijų atstovai pasisakė už reikalą jung
tis Europos gynybon, nes čia pat, Rytų 
Vokietijoje, stovį žygiui naruo.^tų 70 so
vietų divizijų. Socialdemokratai, sudarą 

opoziciją, remiami eilės mažesnių partijų, 
kartu ir komunistų, pasisakė griežtai prieš 
Vokietijos apginklavimą. Balsavimo metu 
204 atstovai pasisakė už Vokietijos apgin
klavimą, gi 156 prieš apginklavimą. Vaka
rų Vokietijos vyriausybė, vadovaudamasi 
įstatymu, galėtų vykdyti nutarimą apsi
ginkluoti. Tačiau opozicija bus trukdančiu 
veiksniu. Po nutarimo jungtis Europos 
gynybon tuojau pat apie milijoną narių 
turinčios profesinių sąjungų atstovai pa
sisakė prieš ėmimąsi ginklo. Tuo tarpu 
vokiečių spaudoje nuolat pasirodo infor
macijų, kad kasdien gaunama iki 400 pa
reiškimų norinčių savanoriais stoti kariuo
menėn. Galima būtų spėti, kad mobiliza
cijos atveju ji būtų sėkminga. Iš kitos gi 
pusės vokiečių norima jungimosi atveju

Vlikas kalba pasaulyje pasklidusiems lietuviams
Jau dvyliktą kartą vasario 16-tąją turi

me minėti be nepriklausomybės savo tė
vynėje. O aštunti metai, kai raudonasis 
tvanas žiauriai siaubia ten mūsų laukus ir 
neleidžia kenčiantiems broliams sesėms 
net prisiminti to svarbiausio naujosios Lie
tuvos gimimo akto. Šiandien dar niekas ir 
negali tiksliai nusakyti, kada mes vėl ga
lėsime pačioje tėvynėje laisvi švęsti tą 
didžiąją savo valstybės prisikėlimo šventę.

Mūsų tikėjimas į savo ateitį tačiau ne
mažėja. Mes tikime, mes išsiilgę laukiame 
tos dienos taip, kaip mūsų daugelis tikėjo 
ir laukė, kai antrąkart buvo 1944 m. pa
vergta tėvynė, kai dalis Lietuvos vaikų 
virtome tremtiniais bastūnais. Gyvenome 
gyva viltimi greit sugrįžti atgal. Tos vilties 
nenustojome iki pat dabar.

Išsilaikėme ir išlaukėme pačius blogiau
sius ir nepalankiausius metus, kai ką tik 
buvo nustoję žvangėti ginklai. Tada juk 
buvo mums tokie nepalankūs laikai, jog 
dėstyti apie raudonojo imperializmo 
skriaudas, jo žiaurumus, gyventojų de
portavimus ir t. t. reiškė tuojau tapti įtar
tinu žmogumi. Visur buvo įsiviešpatavęs 
„tylos sąmokslas“. Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas turėjo padėti daug 
pastangų, kad nuskriaustos Lietuvos 
skausmingas šauksmas būtų girdimas tų, 
kurie pradėjo tvarkyti pokarinius laisvojo 
pasaulio santykius. Buvo daug rašyta, 
daug kalbėta, vis įtikinėta ir vis kreiptas 
dėmesys į Pabaltijo tautų tragediją. Paga
liau apkurtusios ausys ėmė atsiverti.

O šiandien laikai jau yra visiškai pasi
keitę. Visa ęilė džiuginančių aplinkybių 
gali sustiprinti ir padrąsinti tikėjimą silp
nadvasių ir benustojančių vilties. įvyko 
mūsų naudai tarptautinės padėties page
rėjimas. Užteks priminti, kad JAV prezi
dentas niekuomet nebuvo taip kalbėjęs, 
kaip kad jis prabilo kongrese šių metų 

būsimon Europos gynybon galimai dau
giau išsiderėti. Trukdančių veiksniu yra 
ir Prancūzija. Abiems kraštams susipras
ti ypač trukdo Saaro sritis.

Bonnai su nežymia balsų persvara pa
sisakius už jungimąsi Europos gynybon 
kaip lygus partneris su lygiu, tuojau pat 
pasirodė Amerikos spaudos biurų žinios 
apie amerikiečiuose kilusį sumanymą su
daryti vokiečių karinius dalinius ameri
kiečių karuomenės rėmuose. JAV tų ži
nių tikslingumo tuo tarpu nei nepatvirtino 
nei nepaneigė.

Žodžiu Bonnos netvirtas pasisakymas už 
jungimąsi Europos gynybon, palydėtas sti
priais sąlygojimais, tektų laikyti pirmu 
konkretesniu žingsniu šia linkme, tačiau 
kurio žengimas dar pareikalaus laiko.

pradžioj. Taigi, iš mažųjų tautų tragedijų 
ir jų žemiškųjų aukų galingieji galutinai 
baigė įsitikinti, kad „taika ne bet kokia 
kaina, bet taika, paremta laisve ir teisin
gumu“ (Trumanas), tėra šiandien galima 
pastačius stiprią fizinę jėgą prieš smurtą 
ir klastą. Toji jėga šiandieną paskubomis 
organizuojama.

Kai tarptautiniai horizontai mums la
biau blaivosi ir jau pirmosios žaros ver
žiasi į dangų tos iš už kalnų patekėsian
čios laisvės saulės, mūsuose dar labiau 
reikia susirikiavimo ir susiklausymo.

Vasario 16-ji prieš 34 metus buvo aktas, 
kuris pademonstravo grupėmis diferenci
juotos lietuvių tautos vienybę. Vasario 16- 
tosios aktas suvedė krūvon Lietuvos Ta
rybą, kuriai kabojo pavojus žlugti. Tai 
buvo vienybės ir bendro sutartinio solida
raus darbo žygis. Tuo aktu Taryba suėjo 
vienybėn, kai ėjo kalba apie aukščiausius 
tautinius idealus, ir laimėjo.

Ir 1944 m. vasario 16 Vyriausiasis Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas, savo dekla
racijoje tada apjungęs visas grupes ir ko-

Nuvyko Amerikon
Praėjusią vasarą laimingai iš Lietuvos 

pabėgusieji trys lietuviai žvejai vasario 12 
dieną lėktuvu išvyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes. New Yorko aerodromą jie 
pasiekė vasario 13 dieną, kur jų jau laukė 
spaudos ir televizijos atstovai, pateikdami 
eilę klausimų. Laimingai Ameriką pasie
kusius lietuvius žvejus sutiko Amerikos 
lietuvių atstovai: V. Sidzikauskas, Šimutis. 
Kižytė, Minkūnas. Lankydamiesi Ameri
koje lietuviai pabėgėliai bus globojarr 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir jiems bus 
sudarytos sąlygos aplankyti lietuvių kolo
nijas. Jie dalyvavo eilėje Amerikoje lie
tuvių suruoštų Vasario 16-sios minėjimų.

VEIKLA
♦ Sausio 30,31 ir vasario 1 dienomis vy

ko Vliko posėdžiai. Pirmiausia buvo iš
klausyti svečių iš JAV pranešimai. V. Si
dzikauskas, grįždamas iš Londone vykusios 
Rytų ir Vidurio Europos pavergtų tautų 
konferencijos, lankėsi Vokietijoje ir Vlike 
padarė pranešimą, apibudindamas tarptau
tinę padėtį ir Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse vykdomus Lietuvos laisvinimo darbus 
tarptautinio pobūdžio organizacijose. Po 
pranešimų Vliko nariai vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją dėl reikalingumo suintensyvinti 
ir suderinti Lietuvos laisvinimo veiklą, 
einant prie grupių konsolidacijos pačiame 
Vlike, stiprinant jo veiksmingumą, repre- 
zentatyvumą ir darbingumą, pertvarkant 
Vykdomąją Tarybą ir siekiant visų aktu
aliųjų klausimų išsprendimo.

5 grupių Vlike atstovai (valstiečių liau
dininkų, tautinio sąjūdžio, socialdemokra
tų, Lietuvos Laisvės Kovotojų ir ūkinin
kų Partijos) priimant minėtą rezoliuciją 
įteikė atskirą nuomonę, kad jie Vliko re- 
prezentatyvumo ir pajėgumo pakėlimą 
supranta Mažosios Lietuvos Tarybos atsto
vo Vlikan priėmimu pilnateisiu nariu. Kol 
tatai nebus padaryta, tol minėti atstovai 
nelaikys Vliką atlikus jėgų apjungimą.

♦ Jau 10 metų charge d'affaires titulu 
Lietuvą Brazilijoje atstovavęs Dr. Fr. Mei- 
eris Lietuvos Diplomatijos Šefo min. St 
Lozoraičio pakeltas įgaliotu ministeriu. 
Paskyrimas Brazilijos vyriausybei buvo 
praneštas nota. Sis Brazilijos vyriausybės 
aktas yra išraiška palankumo Lietuvai.

♦ Mažosios Lietuvos Tarybos kai ku
riuose nariuose yra kilęs sumanymąs MLT 
centrui perkelti į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Persikėlimo motyvas — ieško
jimas palankesnių sąlygų veiklai. Tarybos 
narių plačiau šis klausimas dar nėra ap
svarstytas.

♦ Žinomas pedagogas V. Cižiūnas, pas
kutiniu metu gyvenąs JAV, paruošė „Tau
tinio auklėjimo vadovą“, kurį išleis Lietu
vybės Išlaikymo Tarnyba Vilke.

♦ Vilko Vykdomoji Taryba numatoma 
galimai greičiau perkelti Paryžiun. Pats 
Vlikas paliktų Vokietijoje. VT persikėlus^ 
Prancūzijon, turėtų būti einama prie Vliko. 
posėdžių sesijomis, kad išvengus dažno 
važinėjimo.

♦ Išrinkta nauja Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus vyr. valdyba, kurią sudaro J. 
Norkaitis (pirmininkas), M. Brakas ir V. 
Gailius (reikalų vedėjas).

♦ Spaudoje įvairiomis progomis buvo 
pasirodžiusių žinių apie pasiruošimus pra
dėti transiliacijas lietuvių kalba per Lais
vosios Europos radio siųstuvą. Lietuvių 
Patariamoji Grupė prie Laisvosios Euro
pos Sąjūdžio Amerikoje jau buvo numa
čiusi ir personalą lietuviškoms transliaci
joms per LE siųstuvą. Paskutiniu metu 
aiškėja, kad randasi kliuvinių tokioms- 
transliacijoms pradėti. Yra amerikiečių,1 
kurie mano, kad pakanka lietuviškųjų 
tarnsliacijų Amerikos Balso programose,. 
kurios šiais metais bus pradėtos transliuoti 
ne tik iš Amerikos, bet ir iš laivų, kad tuo. 
būdu lengviau nugalėtų sovietų stočių da- • 
romus trukdymus.

vos sąjūdžius, siekė vieningo visų veiks
nių darbo sunkiame Lietuvos laisvinimo 
kelyje. To jis tebesiekia ir šiandien. Mes 
tikime, kad Lietuvos laisvinimo idėja, ku
ri Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą subūrė krūvon, bus anaš pagrindi
nis plieninis lankas, kuris apjungs drauge 
visus veiksnius.

Vasario 16-ji yra proga kiekvienam tau
tiečiui, atitrūkus nuo savo kasdienybės, 
pažvelgti į savo vidų tautine prasme, vis 
klausiantis, „ką aš nuveikiau savo tautos 
vadavimo reikalu, ką aš padariau tiems 
kenčiantiems savo tautiečiams padėti“. 
Štai Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas yra išsiuntinėjęs praeitų metų 
gale atsišaukimus, ragindamas PLB viene
tus ir pavieniui kovoti prieš Maskvos ir 
jos agentų propagandą, kelti balsą už žū
stančius ir naikinamus. Dalis tautiečių ta
čiau neatliko savo nedidelės pareigos — 
surašyti JTO nariams protestų prieš ge
nocidą pavergtose tautose. Šitą pareigą at
likti nevėlu. Ir mes raginame vasario 16- 
ios šventėje priimti susirinkimuose atitin
kamas rezoliucijas ir jas siuntinėti JT Or
ganizacijai. Pasaulis turi matyti, kad mes 
esame gyvi, kad kovojame už savo teises, 
kad mes keliame savo balsą.

Ant Lietuvos išlaisvinimo aukuro pačias 
kilniausias aukas — kraujo bei gyvybių 
aukas — gausiai tebededa tėvynėje liku
sieji musų broliai ir sesės; gi mes, esantie
ji laisvajame pasaulyje, lenkiame prieš 
juos galvas ir tą jų aukų įnašą privalome 
sustiprinti bent vieningu Lietuvos vada
vimo darbu ir gausia pinigine auka Tau
tos Fondui.

Vardan tos Lirtuvos!

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetai

1952 m. vasario 16 d.

1
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Savosios spaudos 
skiltyse

BEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS TĘSTINUMAS

VIENYBE šių metų 2 Nr. patelkia 
straipsnį Nepriklausomos Lietuvos tęstinu
mo temomis, kuriame primenami savo tar
pe pasitaiką prieštaravimai. Iš vienos pu
sės įvairiomis progomis didžiuojamasi, kad 
Lietuvos įjungimas į Sovietų Sąjungą di
džiųjų valstybių nepripažįstamas, kitais 
atvejais tarpusavyje bandoma diskutuoti 
dėl „nepripažinimų“, kas esą lygu šakos 
kirtimui, ant kurios sėdima. Ta proga pri
menamas Vliko 1944. II. 16 dienos dekla
racijos 3 paragrafas, kuriame sakoma, kad 
Lietuvą iš okupacijų išlaisvinus 1938 metų 
konstitucija bus galioje, kol ji nebus pa
keista. Gi 1950 m. Vliko Vykdomoji Tary
ba anglų kalba paskelbtame memorandu
me kalba Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo klausimu, kur tvirtinama, kad so
vietų jėga okupuota Lietuva, de jure lieka 
nepriklausoma valstybe ir kad tos neteisė
tos aneksijos pasėkoje Lietuvos suvereni
nių teisių vykdymas tėra tik laikinai su
trukdytas. Nustojus veikti jėgai Lietuvos 
organai teisėtai vykdys savo galią. Tuo pa
čiu remiamasi galia 1938 metų konstituci
jos, kurią kai kurios grupės buvo savo 
laiku pasišovusios atmesti, lyg siekdamos 
pakirsti paskutinį ramstį, ant kurio re
miasi ligšiolinis didžiųjų valstybių mūsų at
stovybių pripažinimas.

Kai keno šiandien bandymai neigti kon
stituciją dažnais atvejais gali būti sau 
priešiškas pasitarnavimas. Straipsnio au
torius pažymi, kad keistai skamba net kai 
kurių buvusių pareigūnų bei profesorių 
pareiškimai apie tokius konstitucinius ne
pripažinimus, o iš kitos pusės Jie pagar
biai didžiuojasi titulais, kurie jiems buvo 
suteikti vadovaujantis Jų bandoma nu
neigti konstitucija, kurios pakeitimai te
gali būti galimi kraštui esant laisvam ir 
visiems savuose namuose, nes nepatogu iš 
svetimųjų laukti pripažinimų, ko tarpusa
vy kartais nenorima pripažinti...

PAMOKA TREMČIAI
Cikagiškis katalikų DRAUGAS bendra

darbio Vokietijoje lūpomis bando TREM
ČIAI suteikti pamoką. Esą TREMTIES 
laikysena kalta dėl šio-laikraščio suretėji- 
mo, nes jis ėmėsi leisti knygas, kaip „Al
torių Šešėly“, telkė neobjektyvią informa
ciją ypač dėl veiksniuose vykusių pasita
rimų, nors iš eilės paskutinių TREMTIES 
numerių „gali susidaryti įspūdis, kad laik
raštis, teisingiau jį leidžią žmonės, yra 
nuoširdžiai susirūpinę visų pozityvių jėgų 
darnumu, vieningu darbu“. Tik negera, 
mokyti pasiryžusio žodžiais, kad TREM
TIS kaltę suvertus! krikščioniškoms sro
vėms.

ATSAKYMAS: TREMTIS vertina kiek
vieną reklamą. O ypač DRAUGO, kuris 
savo laiku buvo atsisakęs talpinti TREM
TIES apmokėtą skelbimą. Taigi šį kartą, 
pagarsino nemokamai, duodamas žinoti, 
kad TREMTIES leidykla veikia... Kai 
dėl informacijos objektyvumo, į tai ge
riausiai atsako argentiniškis DRAUGO 
kaimynas LAIKAS Nr. 58, sakydamas: 
„Visi dešinieji Vliko atstovai sutiko bal
suoti už susitarimo ratifikavimą, bet „rei- 
k a 1 a v o“, kad prie to susitarimo būtų 
pridėtas Vliko paaiškinimas...“ TREM
TYJE aprašant susitarimo atmetimą tas 
pat buvo konstatuota, tad ir informacija 
sutampa ir tiksli. Atkreiptinas dėmesys į 
žodį „reikalavo“. Kas nepakluso tam rei
kalavimui, tie, anot LAIKO ir yra kalti
ninkai. Tačiau susimąstytina dėl tokių 
„reikalavimų“ pasireiškimo, ypač Vilke.

< VYT. ALANTAS @ 5

:■ Jos ekscelencija amerikietė
4. Mano kaimynės iš dešinės ir kairės
Pavyzdžių gyvenime gali rasti kokių tik 

nori. Viskas priklauso nuo to, kokių kas 
pavyzdžių mėgsta jieškoti. Sakysime, jei 
kam nepatiks mano pastabos apie ameri
kietę, tas- „šimtais pavyzdžių“ ir būtinai 
paimtų iš gyvenimo, jums įrodinės mane 
esant neteisų: ir jis bus savotiškai teisus...

Jei aš turėčiau kalbėti apie amerikietę iš 
pavyzdžio, kurį aš kasdien matau savo kai
mynystėje iš dešinės, tai turėčiau pasakyti 
ją esant labai darbščią, rūpestingą šeimos 
motiną,.švarią, tvarkingą ir tt. Mano kai
mynė iš dešinės, Mrs. Barton, kaip tik to
kia ir yra. Ji turi tris mažus vaikus. Jos 
vyras per kiauras dienas dirba fabrike. 
Mrs. Barton be atvangos triūsia apie savo 
vaikus ir namus. Ji kasdien plauna balti
nius, — mes matome juos padžiautus kie
me — jos vaikai visada švariai ir tvarkin
gai aprengti, ji ir pati apsirengusi švariai, 
jos kiemelis neprišiukšlintas ir tt. Net ir 
vakarais ilgai matyti šviesa jos virtuvėje, 
kur, matyt, namų apyvokos darbas nusitę
sia iki vidunačio. Aš dažnai pagalvoju, kad 
Mrs. Barton gali būti šeimyninio tvarkin
gumo ir darbštumo pavyzdys. Jei daugiau 
nieko aplink nematytum, galėtum „gyve
nimo pavyzdžiais“ įrodinėti, kad amerikie
tės moterys esančios darbščios šeimininkės, 
rūpestingos motinos, ištikimos žmonos ir 
tt ir tt.

Tačiau kai aš Žvilgterėju į savo kaimy
nus iš kairės, ponus Thomsonus, tai vėlgi, 
pasiremdamas pačiais „gyvenimiškiausiais 
pavyzdžiais“ galėčiau pareikšti visiškai 
priešingą nuomonę apie amerikietę. Thom- 
aonai turi penkis vaikus. Viena mergaitė, 
maždaug 16 metų, eina į gimnaziją. Kiti 
vaikai mažesni, eina į pradžios mokyklą. 
Misteris Thomsonas taip pat kasdien iš
važiuoja į darbą, bet mes niekados nema
tome Mrs. Thomson besidarbuojančios kie
mą Vasaros metu mes matome misterį

Vasario 16-ii okupuotoje Lietuvoje
Artėja 1952 metų Vasario 16-ji. Vyksta 

pokalbis su lietuviais, Vakarų laisvąjį pa
saulį laimingai pasiekusiais 1951 metų lie
pos mėnesį. Po kelių valandų jie lėktuvu 
išskrenda | Jungtines Amerikos Valsty
bes, kur turės progos aplankyti lietuvių 
didesnęsias kolonijas. Jiems gyvenimo są
lygos sovietų okupuotoje Lietuvoje daug 
geriau pažįstamos, negu mums, iš krašto 
anksčiau pasitraukusiems. ■

NUOTAIKOS. Sunkios priespaudos me
tais Vasario 16 niekad tėvynėj palikusių 
neužmirštama, nors ir nėra sąlygų ją viešai 
švęsti. Vasario 16-ją gyventojams tenka 
dirbti. Tačiau jau išvakarėse pajuntamos 
šventinės pilaus susikaupimo nuotaikos. 
Prisimenama, nors mintyse, kad laisvės 
metais būta kitokio gyvenimo, kad kiek
vienas gyventojas jautėsi laisvas esąs. 
Šiandien jis neturi laisvės, medžiagiškai 
apiplėštas ir nualintas. Niekas nežino, 
kiek ilgai dar galės tą sunkų gyvenimą 
vilkti gimtuose namuose, ar neteks keliau
ti Į Sibiro taigas, kaip jau daug kas iške
liavo.

Tokios, bendrais bruožais, vyrauja giliai 
slepiamos nuotaikos Lietuvoje palikusiuo
se priartėjus Vasario 16-jai.

BUDRUMAS. Tatai gerai jaučia ir oku
pantai. Vasario 16-jai priartėjus sustipri
namos milicijos pajėgos, okupantų parei

Gimtosiose sodybose palikusieji ir laisvėj esantieji
Apie lietuvius partizanus ir jų atkaltą 

kovą dėl Lietuvos laisvės pasaulinėje 
spaudoje nuolat pasitaiko ne tik trumpų 
informacijų, bet ilgų straipsnių, kuriuose 
kalbama apie kovotojus anapus geležinės 
uždangos, apie jų įnašą kovoje dėl žmo
nijos laisvės.

Jei prieš kelerius metus Lietuvos vardas 
veik nebuvo paminimas, tai paskutiniais 
dvejais metais įvairių šalių spaudoje už
tiksi vis daugiau žinių apie Lietuvą ir ki
tus sovietų pavergtus kraštus, laukiančius 
išlaisvinimo.

Praėjusiais metais amerikiečių plačiai 
skaitomas žurnalas Coliers, pateikdamas 
išsamių straipsnių apie padėtį Lietuvoje, 
laisvojo pasaulio skaitytojo atkreipė dė
mesį į tai, kad Lietuvos partizanai, įsijun
gę į visų pavergtų valstybių partizanų 
eiles ir vedą nelygią kovą su pavergėju, 
jau dabar atlieka didžiulius žygius dėl 
laisvės. Kartu jie yra šaukliai, kad laisva
sis pasaulis suprastų ir prisidėtų, prie 
anapus geležinės uždangos vedamos ko
vos dėl tautų ir žmonių laisvės, kurios žy- 
gin pirmieji išsirengė pavergtųjų valstybių 
partizanai.

1600 gyvųjų liudininkų. Praėjusių metų 
vasarą Vakarų Vokietiją pasiekė per 1600 
vokiečių, daugiausia Rytprūsių gyventojų, 
kurie dėl sovietų smurto pirmosiomis oku- 

Kur yra reikalavimai, ten nėra vietos ben
dradarbiavimui. Kadangi ir TREMTIS ne
paklususi „reikalautojams“, leisdama kny
gas jų neduoda paccnzūruoti reikalavimų 
autoriams, tad nepriimtina. Kai dėl bando
mos DRAUGE inscenizuoti TREMTIES lei
dyklos padėties, tai tuo tarpu Ji nesiverčia 
elgetavimais aukų, ką daro ir labai ..gene
ralinei linijai“ paklūstanti VENTOS lei
dykla, kaip skelbiama TĖVU KELY, ame
rikiečio J. Bačiūno finansinės paramos dė
ka išleidusi kun. A. Sabaliausko knygą. 
TREMTIES leidykla svetimais pinigais nei 
knygų nei laikraščio neleidžfa.

Thomsoną su vaikais kartą per savaitę 
džiaunantį baltinius kieme, bet dar nė 
karto per ištisus metus nematėme, kad tą 
darbą dirbtų ponia Thomsonienė ar duktė. 
Kiemas apleistas ir nešvarus kiek tik ga
lima įsivaizduoti. Vaikai aprengti netvar
kingai ir dažnai nešvariai. Atrodo, kad di
džioji namų apyvokos dalis uždėta ant vy
ro pečių. Misteris Thomsonas visada nusi
teikęs draugiškai ir iš jo veido negali 
spręsti, kad jis būtų labai nelaimingas. Gal 
amerikiečiai vyrai ir iš tikrųjų mėgsta sa
vo moteris tokias, „kokios jos yra", kaip 
kad jie patys tvirtina, bet ar toks tvirtini
mas yra nuoširdus, tai kitas klausimas.

Skaitytojas man gali pasakyti: „Tie jūsų 
pavyzdžiai nėra būdingi tik amerikoniniam 
gyvenimui; tokių kaimynų jūs galite rasti 
visur ir visada“. Žinoma, galima, ir mano 
paimti pavyzdžiai, gal būt, patys savaime 
ir visai neįdomūs, tačiau jie įgyja naują 
atspalvį, jei mes paklausime: kokių šeimų 
daugiau Amerikoje yra: Bartonų ar Thom- 
sonų? Jei tas klausimas būtų taikomas vo
kiečių šeimai, tai, tur būt, mes nesvyruo
dami atsakytume, kad Vokietijoje esama 
daugiau Bartonų, t. y. gerų šeimų. Kalbant 
apie Ameriką, greičiausiai reikėtų pasaky
ti priešingai: Thomsonų Amerikoje tikriau
siai bus daugiau, kaip Bartonų. Niekur ki
tur nėra tiek išsiskyrimų, kaip Amerikoje, 
ir tuos išsiskyrimus daugiausia išprovo
kuoja moterys. Niekur Europoje jūs ne
matysite tiek rūkančių moterų, kaip Ame
rikoje (jei rūkymą laikysime yda), niekur 
kitur jūs nematysite tiek baruose gerian-/ 
čių moterų, kaip kad dėdės Šamo žemėje.

Pagaliau niekas čia iš amerikietės ir 
nereikalauja, kad ji turėtų būti gera mo
tina, gera žmona ir šeimininkė. Nereika
lauja to iš jos nei tėvai, nei mokykla, nei 
pagaliau viešoji nuomonė. Jos auklėja
mos ... kuo jos auklėjamos, aš nežinau. 
Joms paliekama laisvė. Kaip jau metėme,

gūnai darosi budresni. Tačiau nežiūrint ši
to budrumo, kiekvienais metais Vasario 16- 
sios proga daug kur Lietuvoje iškeliamos 
tautinės vėliavos.

VĖLIAVOS. Lanciūnavos apylinkėje 1949 
metais Vasario 16-ją staiga suplevėsavo 
Lietuvos tautinė vėliava. Ji netrukus 
nuimama. Pasigirsta keli šūviai, ta
čiau vėliavą iškėlusių jų nesuima. Jie spė
ja pasišaliuti.

2) Kartenos valsčiuje prie Minijos, kur 
1948 metais žuvo keturi lietuviai partiza
nai, 1949 metų Vasario 16-ją suplevėsuoja 
ant aukšto stiebo 'iškelta Lietuvos tautinė 
vėliava. Tačiau norintiems vėliavą nuimti 
kyla įtarumas, kad gali būti užminuota. 
Dėl to sulaiko keliu pravažiuojančius. Vi
siems iškinkomi arkliai, paimamos vadelės. 
Kai jau vadelių tarėsi turį pakankamai, 
kad vėliavos stiebo išgriovimas nebūtų 
pavojingas, tada buvo iš tolo užkinkyta po
ra arklių ir su prie stiebo atsargiai pririš
tomis vadelėmis truktelta. Įvyko stiprus 
sprogimas.

3) Kretingoje lietuviai partizanai tauti
nę Lietuvos vėliavą buvo iškėlę 1948 metų 
Vasario 16 dieną. Tačiau kai tik vėliava 
buvo spėta iškelti, tai tuojau pat pastebė
jo vietos pareigūnai, partizanams dar ne
spėjus pasišalinti. Įvyko staigus susišau
dymas, bet nežuvo nė vienas partizanas.

pacijos dienomis ir dėl įsigalėjusio bado, 
gelbėdami savo gyvybes, ėmėsi elgetos da
lios ir leidosi Lietuvon, kuri taip pat pa
vergta to paties pavergėjo. Tūkstančiai 
vokiečių iš Karaliaučiaus ir kitų Rytprū
sių vietovių pasiekė Lietuvą. Jie pamatė, 
kokiose sąlygose tenka gyventi lietuviams. 
Ir, nežiūrint tų sąlygų sunkumo, atėjusieji 
gelbėti savo gyvybių lietuvių buvo nuo
širdžiai priimti. Su jais dalintas! pasku
tiniu duonos kąsniu. Lietuvoje gyvendami 
vokiečiai buvo liudininkai Lietuvos gy
ventojų nuolatinių trėmimų, taip pat jie 
buvo liudininkai lietuvių tautos kieto lū
kesčio sulaukti Jaisvės. Pasiekusieji Va
karų Vokietiją vokiečiai iš Lietuvos, apie 
kurių išgyvenimus ir tai, ką jie Lietuvoje 
kelerius metus gyvendami matė ir patyrė, 
eilėje TREMTIES numerių praėjusiais me
tais buvo plačiai rašyta. Vėliau vokiečių 
spaudoje nuaidėjo visa eilė straipsnių apie 
nūdienį gyvenimą Lietuvoje, apie lietuvių 
retą nuoširdumą, kurį patyrė Lietuvą pa
siekusieji bado persekiojamieji.

Pagarbūs žodžiai apie Lietuvos partiza
nus. Šių metų vasario 9 dienos laidoje vo
kiečių iliustrudtas savaitraštis Schwlbi- 
sche Illustrierte. skiria 4 puslapius lietu
vių partizanų, nešusių Popiežiui laišką, 
žygiui į Vakarus pavaizduoti. Straipsnis 
iliustruotas eile nuotraukų iš Lietuvos, 
kurių vienos vaizduoja sovietų žygį į Kau
ną, kitos okupanto įvykdytus žiaurumus. 
Toliau seka lietuvių partizanų buities vaiz
dai.

Lietuviui ta medžiaga nėra nauja. Įvai
riomis progomis ji skaityta. Tačiau kai 
tatai skaitai svetimoje spaudoje — visa 
įgauna naują spalvą ir nuskamba kita 
gaida. O tuo pačiu atkreipiamas svetimųjų 
dėmesys į Lietuvos kančias ir jos kietą ko
vą dėl laisvės, kuri yra vedama su nely
giu priešu, atėmusiu Lietuvai laisvę.

Vasario 16-sios proga trumpu akimoju

jos auklėjasi kaip joms patinka. Jų „di
džiausios problemos“ iki 20 metų yra ber
niukų problemos. Visa amerikoninė ap
linka skatina jauną amerikietę būti „sau 
moterimi“, bet toli gražu ne gerąja to žo
džio prasme. Amerika leidžia tūkstančius 
puikiausiai techniškai padarytų žurnalų, 
laikraščių ir, be abejo, knygų. Taip pat ji 
per metus pasigamina šimtus filmų, kas
nakt mes matome plačią, kiaurai per visą 
Ameriką perdavinėjamą televizijos progra
mą, bet nei spaudoje, nei kine, nei televi
zijos ekranuose jaunimo auklėjimo temos 
ne madoje. Ir dar daugiau. Jei kas čia iš
drįstu Jos Ekscelencijai Amerikietai imti 
davinėti patarimus, tai greičiausiai turėtų 
ko greičiausiai užsičiaupti, jei nenorėtų 
nustoti savo biznio. Gal tai ir keistai pra
skambės europiečiui skaitytojui, bet iš tik
rųjų Amerikos jaunimą šiandien auklėja 
„kaubojus". Milionai Amerikos jaunimo 
kasnakt žiūri kinuose kaip šaudosi, žudosi 
ir garsiai sau antausius skaidosi garsieji 
kaubojai, tuos pačius kaubojus jie mato 
„kamikuose“ (paveiksluotos knygutės), ku
riais užversta jaunimo literatūros rinka, 
pagaliau kaubojai plačiai reiškiasi ir tele
vizijos programuose, kuriuos vaikai ypa
tingai mėgsta žiūrėti.

Taigi, amerikietė auklėjama, gal teisin
giau, auklėjasi visam kam, tik jau ne tam, 
kad būtų gera motina, žmona ir tt. Koks 
yra amerikietės idealas? Būti gražiai, gra
žiai apsirengti, gauti vyrą, kuris ją aprū
pintų. Juo ji gaus turtingesnį vyrą, juo ji 
arčiau, atrodo, priartės prie savo gyveni
mo idealo. Taip ją nuteikia Šeima, spauda, 
kinas ir viešoji nuomonė. Čia amerikietė 
jaučiasi padėties viešpatė ir greičiau pati 
mėgsta padiktuoti, negu kad klausyti dik
tanto ar bent patarimo. Moteris čia jaučia
si esanti karalienė... Taigi, pakalbėkime 
truputį apie amerikietę karalienę...

5. Amerikietė — karalienė
Juokingiausia tai, kad to žodžio aš nela

bai drįstu paimti į kabutes. Amerika labai 
demokratinis kraštas, bet jokiame k-ašte 
taip nemėgstama žaisti karalienės titulu, 
kaip čia. Per ištisus metus laikraščių pus
lapiai mirgėte mirga „karalienių“ paveiks
lais. Tik pasiklausykite: Linkolno Parko 
karalienė, Aviacijos karalienė, Floridos fo- 
togeniškiausia mergaitė (irgi savotiška ka
ralienė), Detroito televizijos gražuolė, tau

tinė pamidorų karalienė (mergaitė sėdi au
tomobilyje prie vairo, laikydama rankoje 
pamidorą), įkvėpimo mergaitė (kurią ren
kasi kasmet Amerikos rašytojų ir leidė
jų sąjunga), o štai, Amerikos vicepreziden
tas Barkley, plačiai šypsodamasis, vaini
kuoja obuolių žydėjimo šventės karalienę 
ir tt. Tik „stambesnės“ karalienės patenka 
į spaudą, o kiek jų nepatenka? Atskiri ka
riuomenės daliniai, organizacijos, įmonės 
kasmet vis renka karalienes. Pav., Fordo 
įmonių darbininkai 1951 metais irgi buvo 
išsirinkę savo karalienę...

Tačiau visus tuos smulkesnius grožių ka
ralienių konkursus sumuša Miss Amerikos 
rinkimai, kurie kasmet rudenį įvyksta At
lantic City. Ten suvažiuoja visų Amerikos 
valstybių kandidatės gražuolės (nuo kiek
vienos valstybės po vieną) ir iš tų gražuo
lių išrenkama pati gražiausia — ji įgyja 
Miss Amerikos titulą. Ne taip iškilmingai 
renkama ir Mrs. Amerika, o kartais ir 
Misteris Amerika. Tų gražuolių atvaizdai 
paskum keletą mėnesių mirga laikraščiuo
se bei žurnaluose, jos rodomos per televi
ziją, vežiojamos po miestus ir tt. 1951 m. 
Miss Amerika buvo atvažiavusi į Detroitą, 
kai šis miestas šventė savo įsikūrimo 250 
metų sukaktuves. „Karalienės“ priiminėja 
spaudą, jos apgyvendinamos pirmaeiliuose 
viešbučiuose, jos turi savo „garbės damas“, 
žodžiu, joms visur teikiama „karališka" 
pagarba.

Štai, ta pati 1951 m. Miss Amerika nu
važiavo į Vašingtoną ir nusifotografo su 
Alabamos senatoriumi, kuris jai aprodinė- 
jo miestą. Mat. Miss Amerika tais metais 
taip pat buvo kilimo iš Alabamos. Paveiks
lo apačioje — jo fone matyti Baltieji Rū
mai — parašas: „Alabamos pasididžiavi
mas, naujoji Miss Amerika lanko Vašing
tono įžamybes su savo krašto senatoriumi“.

O štai, Michigano valstybės gražuolė, kai 
ji buvo išrinkta atstovauti savo valstybei 
Atlantic City, grįžus jai į savo gimtąjį 
miestelį, buvo sutikta „karališkai“. Ją pa
sitiko automobilių eilė prie miesto pakraš
čio ir palydėjo iki rotušės, kur burmistras 
jai įteikė miesto raktą. Vakare gimnazistai 
jos palangėje dainavo serenadas. Iš pro
fesijos ji buvo pardavėja.

Šio skyrelio pradžioje aš pastebėjau, kad 
aš kažin kaip nelabai drįstu paimti į ka
butes žodelį „karalienė“. Skaitytojas, be

abejo, turėjo pagrindo šia mano pastaba 
nusistebėti, kaip ir aš pats dar tebesiste
biu Jos Ekscelencijos Amerikietės „karališ
kumu“ dėdės Šamo žemėje, nors jau čia 
gyvenu greit sukaks trys metai. Žinoma, į 
grožio karalienių pamėgimą galima žiūrėti 
iš humoristinės pusės, — be to, grožio kon
kursai yra šioks toks biznis jų rengėjamas, 
yra šioks toks reklaminis biznis ir paga
liau pačioms išrinktosioms gražuolėms 
duoda pelno po keliasdešimt tūkstančių do
lerių — bet visa tai tėra mažmožiai paly
ginus su ta padėtimi, kurią iš tikrųjų ame
rikietė užima krašto ekonominiame bei so
cialiniame gyvenime.

Štai keletas labai įdomių statistikos duo
menų: amerikietės moterys kontroliuoja 
viso Amerikos turto 70 nuošimčių. Jos 
kontroliuoja 80—85 nuošimčius gyventojų 
perkamosios galios; joms priklauso dau
giau kaip 65 nuoš. visų Amerikos santau
pų; amerikietės turi beveik pusę visų 
Amerikos įmonių akcijų; milžiniškų Ame
rikos įmonių: U.S. Steel, Du Pont, General 
Electric ir International Harvester savi
ninkių moterų yra daugiau kaip vyrų. Be 
to, JAV moterys yra visų Amerikos gyvy
bės draudimo bendrovių polisų turėtojos 
(vyrai, apdrausdami savo gyvybę, papras
tai, polisą užrašo žmonos vardu). O kadan
gi amerikietė, pagal statistikos duomenis, 
ilgiau gyvena už amerikietį maždaug pen- 
keriais metais, tai dar suspėja pąsinaudoti 
savo vyrų gyvybės apdraudomis ...

Manau, kad tie statistiniai skaičiai dau
giau pasakys skaitytojui apie amerikietės 
„karališkumą“, kaip iškalbingiausi ir il
giausi samprotavimai. Patys amerikiečiai 
prisipažįsta, jog beveik visos Amerikos 
prekės, pradedant limuzinais ir baigiant 
tosteriais, esančios gaminamos pagal Jos 
Ekscelencijos Amerikietės „geležines už
mačias“. Štai kodėl aplink amerikietę taip 
„dievobaimingai“ šokinėja biznieris, fabri
kantas, laikraštininkas, televizijos progra
mos sudarytojas ir filmų gamintojas. Pa
mėgink neatsižvelgti į jos „geležines už
mačias“. ji iš tavęs nepirks, kitaip sakant, 
tave sužlugdys ekonomiškai. Užtat ji kelia
ma į karalienių sostus, jai pataikaujama, 
jai nusilenkiama ir tt.

Dabar, tikiuos, skaitytojui bus aišku, ko
dėl aš sakiau nedrįstąs žodžio „karalienė“ 
imti į kabutes. Jos Ekscelencija Amerikietė

PROKLAMACIJOS. Kiekvieneriais me
tais Vasario 16-sios proga sovietų okupuo
toje Lietuvoje pasirodo proklamacijų. Ne
žiūrint policijos patruliavimo tą dieną ir 
jos išvakarėse, tokių atsišaukimų pasklei
dimas nevyksta sutrukdyti.

SUĖMIMAI. Vasario 16-ją nuolat dabar 
Lietuvoje seka pagausėją suėmimai. An
tai 1947 metais Vasario 16-jai praėjus bu
vo suimti aštuntųjų klasų Zarasų ir Pa
nevėžio gimnazijų moksleiviai.

SUSISAUDYMAS. 1948 metais Vasario 
16-ją Vilniaus 5-je užkandinėje įvyko su
sišaudymas su lietuviais partizanais. Toje 
užkandinėje užėjo būrelis jaunesnio am
žiaus vyrų ir užmė vietas. Netrukus prie 
jų prisistatė rusai kareiviai norėdami pa
tikrinti dokumentus. Įvyko staigus susi
šaudymas, kurio pasėkoje žuvo 3 rusai, gi 
iš partizanų niekas nežuvo. Įvykus susi
šaudymui, jie tuojau pat pasišalino.

PARTIZANŲ KAPAI. Lietuvių partiza
nų kapai gyventojų stengiamasi kiekvie
nos Vasario 16-sios proga papuošti. Parti
zanų kapai dažniausiai papuošiami tauti
ne vėliava, ją perrišant gedulo kaspinu. 
Nuolat pasitaiko, kad jau Vasario 16-sios 
išvakarėse okupantas pasiunčia vietinio 
garnizono karių, kad jie saugotų partiza
nų kapus, t. y. kad sutrukdytų tų kapų 
papuošimą.

žvilgterėjus į svetimoje spaudoje nuskam
bantį Lietuvos vardą kartu susiduriama 
su susimąstymu, kad paminėtais atvejais 
Lietuvos vardo iškilimas yra pasėka kraš
te vykstančios atkaklios kovos dėl lais
vės. Sodybų saugoti palikusieji šiuo at
veju garsina Lietuvos vardą pasaulyje. Tas 
pats susimąstymas kelia klausimą, kokiu 
svoriu prisidedama laisvajame pasaulyje 
esančiųjų prie Lietuvos siekimų ir kančių 
iškėlimo? Ar kartais savitarpio nesantar- 
mės paraiškos neužtemdo svarbiausio tiks
lo?

LAIŠKAS IS LIETUVOS.

Nieko nesupranta, kas darosi Lietuvoje
Paskutiniais metais vis mažiau laiškų, 

siųstų iš Lietuvos, pasiekia laisvąjį pasau
lį. TREMTIES turimomis žiniomis laiškų 
sumažėjimo svarbiausia priežastimi yra 
žymiai paaštrėjusi kontrolė. Užsienin iš
siųsti laišką yra reikalingas specialus leidi
mas. Kas bando be leidimo išsiųsti laišką, 
tas tuo pačiu rizikuoja sau įsigyti nemo
kamą bilietą j Sibirą. Taip pat ir oficialiu 
keliu bandą rašyti laiškus užsienyje gy
venantiems artimiesiems jau atkreipia į 
save sekėjų dėmesį. Šios priežastys, atro
do, ir nulemia Lietuvos gyventojų apsi
sprendimą vengti rašyti laiškus laisvan pa
saulin.

Tačiau, nors ir labai retai, pasitaiko 
vienas kitas parašąs laišką laisvojo pa
saulio šalyse gyvenantiems artimiesiems.

Neseniai Europos Vakarus pasiekė vie
nas laiškas iš Lietuvos, kuris keliavo ly
giai 10 mėnesių. Tatai matyti iš jo rašy
mo datos. Aišku, tasai laiškas taip ilgai 
nekeliavo, bet ilgai buvęs tikrinamas so
vietinių įstaigų, kol, galiausiai, jis buvo 
išleistas pro geležinę uždangą.

Kalbamame laiške rašoma nedaug. Jo

turinys gana atsargus. Tačiau Ir iš jo jau 
galima įžvelgti Lietuvoje vyraujančias ga
na slčgias nuotaikas. Laiško autorius gy
vena vidurinėj Lietuvoj. Sumini eilę apy
linkės gyventojų pavardžių. Pasirodo, kad 
vyrai, gimusieji 1930 metais yra mobili
zuoti raudonojon armijon. Paminėta pa
vardžių gyventojų, kurie kelinti metai 
„dirba“ (išvežti priverčiamiesiems dar
bams). Minima viena moteris per 50 metų, 
kuri „jau 6 metai dirba“.

Toliau iš laiško aiškėja, kad toje apy
linkėje, kurioje gyvena laiško autorius, 
praėjusiais metais dar ne visi ūkininkai 
buvę suvaryti | kolchozus. Minimas vienas 
ūkininkas, gyvenąs savo ųkyje.

Galiausiai iš laiško, gana atsargiai rašy
to, išskaitoma, kad Lietuvoje vyraujančios 
slėgios gyventojų nuotaikos. Daug kas ne
aišku ir nesuprantama. Nepaprastas ilge
sys artimųjų, kurių netekta karo eigos pa
sėkoje, ir nusiraminimas dėl tų, kuriems 
pasisekė įsikurti „geriau“. Tuo pačiu tatai 
pasako, kad likusiems saugoti gimtinės 
sodybų yra aišku, jog niekur negali būti 
toks netikras gyvenimas, kaip sovietinėje 
sistemoje.

Lietuvis karininkas 
svetimoje spaudoje

Anglų kalba pasirodė leidinys „The 
Great Escape“ — Didysis Pabėgimas. Tai 
Įspūdžiai ir išgyvenimų pavaizdavimas 
vieno iš laimingai pabėgusių iš vokiečų 
nelaisvės anglų karininko. Anglų kariai, 
patekę vokiečių nelaisvėn, dėję daug vis 
nesėkmingai pasibaigusių bandymų išsU 
laisvinti. Kasę požemiais tunelius, ieškoję 
kitų būdų patekti laisvėn ir, dažnais atve
jais, vis nesėkmingai. Paskutinę minutę, 
kada viskas jau buvę paruošta pabėgimui, 
vokiečiam^ paaiškėdavęs pabėgimo planas 
ir jis būdavęs sutrukdytas. Tik po ilgų 
bandymų 1944 metų pavasarį — kovo an
troje pusėje — vienoje stovykloje pavyk
sta iškasti 50 metrų požeminį tunelį. De
ja, tasai tunelis turėjo paviršiun išeiti ar
timame miške, o iškilo keliais metrais 
prieš mišką. Pavyko tuneliu pabėgti eilei 
karininkų. Jų tarpe ir lietuviui kapitonui 
Romui Marcinkui, tarnavusiam britų ka
ro aviacijoj. Netrukus paaiškėja, kad pa
bėgusieji buvo kely sulaikyti. Vietoje su
šaudyti, dar bandę pasprukti, 47. Kiti su
imti ir grąžinti į belaisvių stovyklas. Lie
tuvis kapitonas Romas Marcinkus su tri
mis britų karininkais buvo uždaryti 
Schneidemiihlės stovyklom Čia netrukus 
atvyko Dancigo slaptosios policijos atsto
vai ir tie 3 britų karininkai su R. Marcin
kum buvo išvesti ir sušaudyti. Tik po karo 

ną ir apsigyveno pas meilužę Toni Schatz 
Kemptene., Čia Buchhardtas ir buvo su
imtas, o vėliau nuteistas mirties bausme. 
Po kiek laiko jam mirties bausmė buvo 
pakeista kalėjimu iki gyvos galvos.

P. S. Kapitonas Romas Marcinkus lais
vės metais buvo Lietuvos vienas iš žymių
jų lakūnų. Sovietams okupavus Lietuvą 
pasitraukė svetur, galiausiai pasiekdamas 
Angliją, kur buvo priimtas karo aviacijon.

Karo metu dalyvavo Vokietijos puoli
muose, kurių vieno metu pateko nelaisvėn 
ir karui einant prie galo buvo nužudytas.
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AMERIKOS ir SOVIETŲ SUSITARIMU PĖDSAKAIS

Lietuvos klausimas Amerikos santykiuose su Sovietais
(Tęsinys iš praeito numerio)

Summer Welles, JAV užsienio reikalų vi- 
ceministeris, suvaidino didžiausių vaid
menį atstatant Amerikos santykius su so
vietais buvusio karo metais. Jis su sovietų 
ambasadoriumi Amerikoje Omanskiu po 
daugelio posėdžių pastūmėjo santykius su
sitarimo pusėn, tačiau prie galutino reika
lų išlyginimo nebuvo prieita. Metinis pre
kybos susitarimas buvo atnaujintas; JAV 
ambasadorius Steinhardtas grįžo į Mas
kvą; embargo siųsti lėktuvus į Sovietų Ru
siją 1941 m. sausio mėnesį buvo atšauktas.
S. Welles konferencijose su Omanskiu 
bandė abi šalis privesti prie glaudesnių ir 
Šiltesnių santykių. Welles gavo žinių, kad 
Hitleris puls sovietus 1941 metais apie bir
želio mėnesį. „Šitas slaptas žinias jis (Wel
les) perdavė sovietų ambasadoriui, rimtai 
įspėdamas, ko gali laukti jo (Omanskio) 
kraštas 5 mėnesiais prieš įvykius. Bet kai 
Omanskis perdavė tą įspėjimą Maskvai, 
Kremlius į tai nereagavo.“ (Dulles, pusi. 
229).

1941 metų balandžio mėnesį buvo gautas 
pranešimas apie pasirašymą sovietų-japo- 
nų nepuolimo pakto. Vėl smūgis JAV po
litikai. 1941 metų birželio 22 d. pasiekia 
Žinios apie Hitlerio žygį į Sovietų Rusiją. 
Praėjo tačiau 48 valandos, kol JAV galėjo 
paskelbti sovietams pagalbą (Anglija tatai 
padarė laike 24 vai.). Birželio 24 dieną 
prezidentas Rooseveltas pareiškė, „kad 
JAV yra pasirengusios teikti visą galimą 
pagelbą sovietams. Iždas atpalaidavo fon
dus, užšaldytus tik prieš savaitę ir genera
linė licencija eksportui Į Sovietų Rusiją 
buvo suteikta. Tolimesnės priemonės bus 
suteiktos, kai bus žinoma, kokių medžiagų 
Rusijai reikia“. (Dulles, 232).

Roosevelto patarėjas Harry Hopkins bu
vo nusiųstas į Maskvą ir jam grįžus buvo 
nutarta pasiųsti S. Rusijai už virš milijar
dą dolerių reikalingų medžiagų. Vėliau so
vietams buvo pritaikyta vadinamoji lend- 
lease sutartis, pagal kurią sovietai gavo 
už arti 11 milijardų dolerių įvairių karo 
medžiagų (10 milijardų dolerių pagal tą 
sutartį buvo nurašyta, o už likusius sovie
tai neatsiskaitė iki šiai dienai).

Kovos bendrai prieš Hitlerį. 1941 metais 
gruodžio 7 d. Japonijos oro laivynas puolė 
Pearl Harbor ir po to buvo aišku, kad JAV 
neitralitetas baigtas. JAV įstojo į karą. 
Susidarė anglo-saksų sovietų frontas prieš 
ašies valstybes. Draugystė su sovietais di
dėjo. Litvinovas vėl grįžo Vašingtonan 
kaip sovietų ambasadorius. Jis pasirašė 
Jungtinių Tautų organizacijos deklaraciją 
dėl karo tikslų ir pasižadėjo sbvietų vy
riausybės vardu vykdyti pasirašytus nuo
status. Amerikos spauda palankiai rašė 
apie sovietus. Stalinas geras ir simpatin
gas sanelis, savo klaidas pamatęs, jas tai
so; komunizmas — praeinantis reikalas ir 
t. t. 1942 m. lapkričio 7 d., bolševikų revo
liucijos 25 metų sukakčiai atžymėti New 
Yorke, Madison aikštėje, buvo sušauktas 
Amerikos-Sovictų draugingumo kongre
sas, kuriame dalyvavo 20 000 asmenų. 
Sveikino prezidentas Rooseveltas ir kiti 
aukšti asmenys. Visi kalbėtojai sovietams 
reiškė simpatijų. Labiausiai čia atsižymė
jo JAV vicc-prczidentas Wallace, kuris gal 
ilgiausiai išliko ištikimas sovietams drau
gas ir nusigręžė tik prasidėjus komunistų 
žygui Korėjon.

Tais pat metais sovietų užsienio reikalų 
komisaras Molotovas slaptai lankosi Va
šingtone ir Londone. Jo tikslas — išgauti 

Sovietų Rusijai pripažinimą „strateginės 
sienos" vakaruose. Praktiškai išgauti pri
pažinimą 1939—1940 metais okupuotų te
ritorijų Lenkijoje, Baltijos valstybių, Suo
mijoje, Beserabijojc ir Bukovinos ir tuo 
pačiu išgauti pažadą sudaryti antrą frontą 
prieš Hitlerį.

„Molotovas neigė, kad pasilaikymas tų 
kraštų pažeistų Atlanto Chartos principus 
ir laikėsi nusistatymo, kad tie kraštai yra 
absoliučiai svarbūs Rusijos apsigynimui. 
Anglija buvo pasiryžusi didžiumoje pripa
žinti tuos reikalavimus, remdamasi tokia 
pat realistine baze, kaip jie buvo pateik
ti sovietų, bet JAV pozicija buvo galutinai 
prieš bet kokius teritorinius susitarimus, 
ypač kur pažeidžiamas pačių apsisprendi
mo principas. Nors čia ir nebuvo klausimo 
apie sudarymą slaptų sutarčių, Roosevel- 
tas nenorėjo būsimoje Taikos Konjerenci- 
joje turėti konfliktų tarp įsipareigojimų 
mūsų sąjungininkams ir Amerikos politi
kos objektų, kaip atsitiko su Vilsonu 1919 
metais Paryžiuje“ (Dulles, 247).

Baltijos ir kitų šalių likimas tada ne
buvo išspręstas. Nebuvo išspręstas ir Lie
tuvos klausimas. Lietuvos klausimo spren
dimas buvo tik atidėtas, bet sovietai įvai
riomis progomis, kaip matysime, stengėsi 
tokį pripažinimą išgauti.

Nuraminimo politika arba sovietų įsi
galėjimas. Buvusio karo eigoje įvykusiose 
trijose konferencijose buvo nustatyta ben
dradarbiavimo politika su sovietais. Tehe
rane 1943 metais lapkričio 26-gruodžio 2 
d. d.; Jaltoje 1945 metų vasario 7 d. ir 
Potsdame 1945 m. liepos 6 d. vyko vadi
namosios „trijų didžiųjų“ konferencijos. 
Jaltoje ir Teherane dalyvavo Rooseveltas, 
Potsdame — Trumanas; Churchillis ir 
Stalinas visose; Potsdame dalyvavo britų 
min. Atlec. Teherane buvo sutarta dėl ben
drų karo siekių, vesti karą iki galo, o ka
rą laimėjus „panaikinti tironiją ir vergiją, 
priespaudos ir netoleranciją ... mes žiū
rime su pasitikėjimu į tuos laikus, kai visi 
žmonės pasaulyje galės naudotis laisvu

Partizanai Maskvos eksprese
„SKRENDANTIS MASKVIETIS“ VAŽIUOJA ILGIAUSIA PASAULYJE 

GELEŽINKELIO LINIJA
Sovietai turi vieną greitąjį liuksusinį 

traukinį, kuriuo didžiuojasi ir kuris vadi
namas „Žaliąja strėle“ bei „Skraidančiu 
maskviečiu“. Iš tiesų Šis traukinys yra mo
dernus ir greitas. Jis per valandą daro 150 
kilometrų. Eiliniams keleiviams jis ne
prieinamas. Juo tevažinėja Kremliaus pa
tikėtiniai, žymiosios satelitinių valstybių 
figūros ir raudonosios armijos aukštesnio 
rango karininkai. Be to, šį traukini visada 
daboja budri slaptosios policijos akis. 
„Skraidantis maskvietis“ palaiko susisieki
mą ilgiausioje visame pasaulyje geležinke
lio linijoje: nuo Frankfurto am Oder, per 
Berlyną, Varšuvą, Brest-Litovską, Maskvą, 
Omską, Sibirską, Krasnojarską, Irkutską 
Chabarovską jis pasiekia Vladivostoką, 
priartėdamas prie Korėjos. Si geležinkelio 
linija yra 12 000 kilometrų ilgio. „Skrai
dantis maskvietis“ minėtose stotyse daro 
trumpus sustojimus. Tik Maskvoje jis už
trunka kiek ilgėliau (3 valandas), kur bū
va keičiami garvežiai. Garvežių pakeitimai 
būva atliekami dar keliose stambesnėse 
stotyse. Šią ilgiausią pasaulyje geležinkelio 
kelią „Skraidantis maskvietis" atlieka arti 
per 8 dienas. Gi abipusis kelias sukariamas 
per 15 dienų, t.y. pusę mėnesio.

Kadangi „Skraidančiu maskviečiu“ daž
niausiai važiuoja Žymiosios Kremliaus fi
gūros, tad darosi suprantama, kodėl parti
zanai nuolat stebi šį traukinį. Prieš kurį 
laiką tarp Minsko ir Baronovičių nežino
mų asmenų iš visu greičiu einančio trau
kinio buvo išstumtas Konstantinas Ulvano- 
vas, Maskvos patikėtinis Ukrainos kolcho
zams. Atlikusieji šį žygį nežinomi asmens 
staiga nuleido stabdžius ir spėjo nepaste
bėti pasišalinti, kartu su savimi pasiim
dami vertingų dokumentų.

Ypatingai ukrainiečiai partizanai nuolat 
iškrečia pokštų „Skraidančiam maskvic- 
člui“. Praėjusių metų gruodžio 11 d. vėl 
buvo įvykdytas pasikėsinimas prieš Euro
pą su Azija jungiantį traukinį. Sį kartą 
norėta einantį traukinį išsprogdinti. Tačiau 
dėl klaidingo degiklio apskaičiavimo ar 
dėl jo blogų savybių sprogimas įvyko ta
da, kai „Skraidantis masvietis“ jau buvo 
pravažiavęs užminuotus bėgius.

Nežiūrint budraus sovietų saugumo se
kimo, minėti pasikėsinimai prieš „Skrai
dantį maskvietį“ įvyko kelių mėnesių ei
goje. Talgiama, kad ir Tito yra pasiuntęs 
partizanų, kurie sugeba iš „Skraidančio 
maskviečio“ išgauti svarbių žinių.

RAŠO AD. J. KIZLYS

gyvenimu, nepaliestu tironijos ir atitinka
mai jų norams ir jų pačių sąžinei“ Pasi
rašė: Rooseveltas, Stalinas, Churchillis, — 
The Teheran Conference, Documents APO 
887).

Jaltoje buvo nustatytos gairės nugalėtos 
Vokietijos valdymo ir pasirašytas Roose- 
velto-Stalinas slaptas protokolas, pagal 
kurį Sovietų Rusiją pasižada po 90 dienų 
karui su Vokietija pasibaigus stoti į karą 
prieš Japoniją. Už tai sovietai Kinijoje at
gauna visa tai, ko nustojo po rusų-japonų 
karo, o Rooseveltas įsipareigoja spaust 
Cian-Kai-šeką, kad jis bendradarbiautų 
su sovietais. (Speaking Frankly, E. Byrnes, 
Harper a. Brothers, New York & London, 
p. 42, 43).

Rezultatas tokio bendradarbiavimo buvo 
komunizmo įsigalėjimas Kinijoje ...

Jaltoje nauji sovietų bandymai dėl Lie
tuvos pripažinimo. Molotovas, siekdamas 
Jaltoje išgauti Lietuvos pripažinimą sovie
tams, siūlė įtraukti į Jungtinių Tautų Or
ganizaciją nariais (be Rusijos) Ukrainą, 
Baltgudiją ir Lietuvą. Bet kai šis klausi
mas kitą dieną grįžo iš komisijos, Lietuvos 
jau nebuvo — tebuvo Baltgudija ir Ukrai
na (Byrnes, 39).

Tačiau Potsdamo konferencijos metu so
vietai Lietuvos klausimu pasiekė didesnių 
laimėjimų. Prašant pripažinti sovietams 
Karaliaučių su Rytprūsių dalimi, tarp Lie
tuvos ir Karaliaučiaus miesto „JAV pre
zidentas ir Britanijos ministeris pirminin
kas pareiškė, kad jie palaikys šitos kon
ferencijos siūlymą būsimoje Taikos Kon
ferencijoje.“ (Byrnes, 81). Jei tatai įvyktų, 
ar galima įsivaizduoti Lietuvą, kaip salą, 
apsuptą rusiškojo bolševizmo?

Maskvoje vykusioje konferencijoje Mo
lotovas vėl reikalavo, kad Pabaltijo val
stybėms būtų pripažinta teisė dalyvauti 
būsimoje Taikos Konferencijoje. Byrnes 
jam atsakė:

„Sovietų Sąjunga ir JAV yra pakanka-

mai stiprios likusios vienos ir aš esu įsi
tikinęs, kad ponas Molotovas gali pakan
kamai apginti šitų trijų sovietinių respu
blikų (Baltijos valstybių, autoriaus pa
braukta) reikalus konferencijoje“ (Bymes, 
114).

Nemanyčiau, kad toks Bymes pareiški
mas būtų malonus Lietuvai... Toliau, Sta
linui įsikišus, kad ir JAV turi turėti tik 
vieną balsą Taikos Konferencijoje, Lietu
vos dalyvavimas greta Rusijos buvo pa
naikintas.

1946 m. rugsėjo 6 d. Bymes, pirmą kar
tį kalbėdamas (Stuttgarte) apie JAV po
litiką Vokietijos atžvilgiu pareiškė: „taip 
pat atėjo laikas išryškinti naujos Vokieti
jos sienas ... Potsdame vyriausybių galvos 
sutiko remti sovietų norą perduoti jiems 
Karaliaučiaus miestą“ (Byrnes, 190).

Neteko patirti, kad dėl minėtų pareiš
kimų mūsų veiksniai (Vlikas ar diploma
tai) būtų darę kokių žygių.

Jaltoje svarstant Sovietų Rusijos vaka
rinių sienų ir Lenkijos klausimus, buvo 
priimta, Churchillio siūlymu, vadinamoji 
Cursono linija. Su tuo siūlymu sutiko Roo
seveltas, o vėliau ir Stalinas. Tai 1919 m. 
Cursono komisijos nustatyta Lenkijos ir 
Rusijos siena, pagal kurią Vilnius su Vil
niaus srities žemėmis išimamas iš Lenki
jos ribų. Šis nutarimas, žvelgiant į atei
tį, Lietuvai turėtų būti naudingas.

Tęsiant Jaltos konferencijos nuostatus 
dėl Vokietijos ir jos bendrininkų Potsda
me buvo nustatyta politikos realizavimo 
procedūra. Be kitų klausimų, Potsdame 
buvo įkurta Anglijos, JAV, sovietų ir 

Prancūzijos Užsienio Reikalų Ministcrių 
Taryba (Bcvinas, Byrnes, Molotovas ir Bi- 
dault), kurie turėjo paruošti taikos sutar
tis su Vokietija ir jos bendrininkais ir pa
ruošti sąlygas Taikos Konferencijai. 18 
mėnesių dirbusi Taryba užbaigė sutartį su 
Italija, Rumunija, Vengrija, Bulgarija ir 
Suomija. Dėl Vokietijos ir Austrijos susi
tarti nepavyko. Vadovaujantis „nuramini
mo politika“ sovietams visur buvo darytos 
nuolaidos. Uždėtos sovietų naudai repara
cijos, tos šalys nuginkluotos ir pripažintos 
užpuolikėmis. Suomijai taip pat buvo už
dėta dižiulė reparacijų našta ir ji pripa
žinta vykdžiusi puolamąjį karą, nors dar 
neužmirštas laikas, kai Tautų Sąjunga so
vietus pripažino Suomijos užpuolikais ir 
už tai Sovietų Rusija buvo išmesta iš Tau
tų Sąjungos.

Stalinas Jaltos konferencijoje savo ko
legoms už tai padarė priekaištų, primin
damas, kad: „Mano (Stalino) kolegos Mas
kvoje negali užmiršti įvykio 1939 metais 
laike Rusų-Suomių karo, kai Britanija ir 
Prancūzija panaudojo prieš mus Tautų 
Sąjungą, išmetė mus ir izoliavo mus“ 
(Bymes, 37).

Sutarčių pasėkos šiandien matomos. Ru
munija, Bulgarija, Vengrija subolševikin- 
tos, o dėl sutarties su Italija JAV pareiš
kė sutikimą ir padarė žygių tą sutartį pa
keisti. Taip pat padarytas pareiškimas 
keisti Triesto uosto statutą. Tai atro
dytų lyg prisipažinimą padarytų klai
dų. Dėl Vokietijos ir Austrijos su
sitarti nepavyko. Byrnes po nepa
vykusios paskutinės konferencijos Pa
ryžiuje, 1946 rugsėjo mėnesį atsilankė 
Vokietijon ir Stuttgarte pasakytoje kalbo
je išreiškė Amerikos pažiūrą į būsimą Vo
kietiją. Buvo paskelbti dėsniai Vokietijai 
atstatyti. Be kita ko jis pasakė: „Vokietija 
reikalinga atpalaiduoti nuo militarizmo ir 
vokiečių tautai duoti galimybės panaudoti

savo didelę energiją ir gabumus dirbti tai
kai, ir, laikui atėjus, užimti garbingą vietą 
Jungtinių Tautų tarpe... Nustatant pra
monės apimtį nebus imama iš jos produk
cijos reparacijų. Vokietijai turi būti duo
dama galimybė eksportuoti, kad ji galėtų 
pakankamai importuoti ir susidaryti sąlygas 
save ūkiškai išsilaikyti. Okupacinės sąjun
gininkų pajėgos gali būti sumažintos 
(Byrnes, 189—190).

Stuttgarte Byrnes pasakytoji kalba rei
kia laikyti JAV politikos posūkiu, atsisa
kymu nuo „nuraminimo politikos“ ir pe
rėjimu į griežtesnės politikos su sovietais 
metodus. Walsho žodžiais betariant: —pa
liaubų su rusais pabaiga ir šalto karo pra
džia.

Pats Byrnes, aprašydamas savo 18 mė
nesių derybas su Molotovu (žiūr. knygą 
„Atvirai kalbant“) jas baigia šiais žodžiais:

„Dviejų paskutinių metų laikotarpyje aš 
buvau daug kartų labai nusivylęs. Mūsų 
pakartotini pasiryžimai pasiekti bendra
darbiavimo taikos pasaulyje, atrodė, buvo 
nuolatos atmetami. Bet mes siekėme mū
sų užsibrėžimų kantriai ir tvirtai. Aš ne
nustojau vilties, bet šiandien aš pakeičiau 
darbų tvarką ir taktiką. Aš sakyčiau, kad 
mūsų politika turėtų būti tvirtumo ir kan
trybės politika“ (Byrnes, 316).

Paskutiniai Roosevelto žodžiai, jo paties 
parašyti Churchilliui apie sovietus, atsa
kant į Churchillio paklausimą, ką jis tu
rėtų pasakyti apie .sovietus kalbėdamas 
parlamente, buvo Šie: „aš kiek galima ma
žiausiai Uosčiau sovietų problemą, nes tos 
problemos vienoje ar kitoje formoje iškils 
kasdien ir jų dauguma išnyks, kaip Berno 
įvykyje. Mes turime būti tvirti, nes mū
sų kursas teisingas“ (Byrnes, 59). Šiuos 
žodžius Rooseveltas parašė 1945 metų pa
vasarį, keliomis dienomis prieš savo mirtį.

Šaltasis karas. Tai yra mūsų dienų lai
kotarpis. Jis dar nebaigtas ir dar ankstoka 
ieškoti išvadų. Tačiau jis duoda mums vil
čių ir teikia pagrindų laisvę atgauti. Aš 
būčiau linkęs jį (šaltąjį karą) vadinti ko
munizmo blokados laikotarpiu, ypatingai 
Europoje. Pirmaisiais „šaltojo karo" me
tais — 1947 kovo 12 d. — Trumanas, kal
bėdamas kongrese dėl pagalbos Graikijai 
ir Turkijai pareiškė:

„Aš tikiu JAV politika palaikyti laisvas 
tautas, kurios priešinasi bandymui pa
vergti jas ginkluotą mažumą arba spaudi
mo iš šalies. Aš tikiu, kad mes turime 
padėti laisvosioms tautoms nusistatyti 
savo likimą jų pačių būdu“. Sis pareiški
mas gavo „Trumano doktrinos“ vardų ir 
buvo apibendrintas prasme priešintis kp- 
munismo ekspansijai. 1950 m. sausio 8 d. 
The New York Times, vienas iš įtakingųjų 
laikraščių, šitaip samprotavo prisiminęs 
Trumano doktriną: „JAV negalėjo pir
miau padėti Latvijai, Lietuviai ir Estijai 
dėl to, kad tiktai karo jėga galima būtų 
jas atstatyti, nors iki dabar JAV pripažįs
ta nuverstus tų šalių atstovus.“ (James 
Reston, N.Y. Times, Jan. 8, 1950.)

Prisimintina Atlanto Valstybių organi
zacija, neseniai išplėsta iki Turkijos ir 
Graikijos. Marshallio planas Europai ūkiš
kai atstatyti investavo 13 milijardų dole
rių. JAV skyrimas metinio biudžeto gin
klavimuisi 60 milijardų dolerių (Vokieti
jos buvusio karo metais ginklavimasis at
siėjo 90 milijardų markių), kas sudarytų 
252 milijardus markių, duoda suprasti, 
kokios milžiniškos pajėgos ruošiamos prieš 
bolševizmą, jas numatant papildyti Vokie
tijos apginklavimu. (Nukelta į 5 psl.)

nėra tik „šiaudinė“ karalienė: ji yra Ame
rikos reali karalienė, be abejo, turinti dau
giau teisių ir galios už Anglijos karalienę, 
kurios titulas yra grynai moralinio pobū
džio, tuo tarpu kai amerikietės „karališku
mas": pagrįstas labai realia vertybe, bū
tent, doleriu.

6. Ar amerikiečiai savo žmonų vergai?
Vienas kiniečių diplomatas, atvykęs į 

New Yorką dalyvauti UNESCO posėdžiuo
se, laikraštininkų paklaustas, ką jis gal
vojąs apie amerikietes, atsakė: jo nuomo
ne, lyčių kova JAV baigėsi visišku vadi
namos silpnos moters laimėjimu ir vyro 
pavertimu vergu. Moterys laikančios savo 
rankose piniginės raištelius ir siunčiančios 
į darbą savo vyrus, kad parneštų savo už
darbį namo, o tuo tarpu jos pačios lan
kančios koncertus, įvairius pobūvius, kul
tūrinius kursus, važinėjančios po kurortus, 
keliaujančios su labai brangiai apmokamo
mis ekskursijomis ir tt. Nors įstaigos virši
ninkas dar tebesąs vyras, pridūrė Tolimų
jų Rytų diplomatas, nes jo padėtis pri
klausanti nuo techniško darbo pažinojimo, 
tačiau jo sekretorė, jei tik kiek nusimano 
savo darbą, dažniausiai „bosauja ant savo 
boso“.

Tas kiniečio diplomato pareiškimas labai 
plačiai nuskambėjo visoje Amerikos spau
doje. Bet gal įdomiausia tai, kad patys 
amerikiečiai vyrai dėl tokios kiniečio ates
tacijos nė kiek nesupyko jam atsakydami: 
„Mes vergai? Taip, bet tai mums patinka“.

Be to, kai kurie laikraščiai nepraleido 
progos pridurti ir kitokio pobūdžio komen
tarų. Amerikietė ne tik esanti įsigalėjusi 
ekonomiškai, bet ir fiziškai ji einanti stip
ryn. Fiziologai tvirtiną, kad šių dienų ame
rikietė esanti didesnė, stipresnė ir sunkes
nė už praėjusių kartų savo seseris. Ateity
je amerikietės būsiančios fiziškai dar stip
resnės.

Teisiškai šiandien amerikietė nieko ne
besiekia. Kai iškyla kalba apie Amerikos 
konstitucijos papildymą dėl vyrų ir mo
terų teisių lygybės, tai išmintingesnės ame
rikietės tą mintį ko ramiausiai atmeta, nes 
joms nėra jokios prasmės reikalauti ma
žiau, kaip kad jos jau turi. Greičiau vy- 
gms būki interesas reikalauti teisių lygy-

Kiniečio diplomato nuomonę apie Jos 

Ekscelenciją Amerikietę patvirtina ir kiti 
rimti amerikinio gyvenimo stebėtojai. Štai, 
Anglijos pramonininkai nusprendė atspėti 
mįslę, kodėl Amerikos fabrikų gamyba 

esanti aukštesnė už anglų atitinkamų įmo
nių produkciją. Tam tikslui jie pasiuntė į 
JAV gausingą ekspertų komisiją, kuri per 
ištisus mėnesius važinėjo po kraštą ir ty
rinėjo gamybos metodus. Pagaliau jie 
priėjo išvados, kad „amerikiečių moterų 
troškimas visą laiką kelti gyvenimo stan
dartą verčia vyrus vis daugiau dirbti ir 
tobulinti gamybos metodus“. Dėl to ame
rikiečių įmonės daugiau pagaminančios už 
anglų atitinkamas įmones.

Vadinasi, amerikietė ne tik paverčia sa
vo vyrą „vergu“, bet ir „įkvėpia" jį be at
vangos kelti gyvenimo standartą, kitaip 
sakant, vis daugiau „daryti“ pinigo. „Da
ryk pinigą, jei gali dorai, bet daryk pini
gą". Labai daugeliu požiūrių tie žodžiai 
taikliai apibūdina Amerikos gyvenimą. Už
dirbk pinigą dorai, bet jei negali dorai, tai 
uždarbiauk ir nedorai, bet vistiek stenkis 
uždirbti. Nenoriu perdaug plačiai apiben
drinti, bet vargu ar nebus teisybė, jei pa
sakysime, kad tas posakis yra kertinis 
Amerikos gyvenimiškos filosofijos akmuo. 
Aišku, jei tu stengsies pinigą uždirbti ne
dorai, tave persekios įstatymas, bet jei tu 
mokėsi savo neteisėtus darbo metodus nus
lėpti arba jei tu sugebėsi šiaip ar taip su
sidoroti su įstatymo raide ir padaryti pi
nigą, tu vistiek didvyris. Visa Amerika ir 
visas pasaulis žinojo, kad Al Kaponė buvo 
gangsteris, t.y. vyras, kuris darė pinigą ne
teisėtu keliu, bet daug laiko praėjo, kol jis 
atsisėdo už grotų, nes sugebėjo taip dar
buotis, jog įstatymą saugančios įstaigos 
negalėjo prie jo prikibti. Gal dėl tokios 
gyvenimo filosofijos susidarymo bent iš da
lies atsakinga ir amerikietė, kuri nori be 
atvangos „kelti gyvenimo standartą“, pa
prasta kalba kalbant, nori ne tik patogiau 
gyventi, bet ir daugiau pinigo turėti.

7. Bliondė ir Dagvudas
Amerikiečių spaudoje kartais galima už

tikti labai taiklių karikatūrų, vaizduojan
čių vyrų ir moterų savitarpio santykius. 
Štai prieš mane guli karikatūra, kurioje 
atvaizduota „laiminga“ amerikiečių pora, 
ekskursuojanti po kalnus. Vyras linksta 
prie žemės po milžiniška našta — ant jo 

kupros sukrauta palapinė, lova su Čiuži
niais, ant pat viršūnės pririšta supamoji 
kėdė, naštos apačioje priraišioti indai, —• 
o tuo tarpu žmona be jokio ryšulėlio, ap
sirengusi elegantišku sportiniu kostiumėliu, 
pasiramsčiuodama lazdele, grakščiai žy
giuoja pirma ir atsigręžusi davinėja ins
trukcijas vyrui, kaip jis turi eiti...

Arba Bliondės ir Dagvudo istorija ... Bet 
pirma aš turiu nors trumpai paaiškinti, ką 
reiškia amerikiečių spaudoje „kamikai“ 
(comics). Kiekvienas amerikiečių dienraštis 
turi po du tris puslapius paskyręs „kami- 
kams“, t.y. paveiksluotoms istorijoms. Už
uot istorijas rašę, jie piešia jas paveiksliu
kais. Kiekviename dienraštyje kasdien 
randi jų po kelioliką. Kartais „kamikų“ 
tęsiniai eina per ištisus metus. Siužetai 
įvairiausi: pradedant realistiškais gangste
riais ir baigiant fantastiškiausiomis kitų 
pasaulių būtybėmis. Kai kurios istorijos 
pragarsėja visame krašte. Viena tokia isto
rija „Bliondė ir Dagvudas“ pateko net ir į 
televiziją. „Bliondės ir Dagvudo“ istorija 
nėra pasakojama tęsiniais, bet jų gyveni
mo atskirais epizodais. Skaitytojas kasdien 
randa po keturis paveiksliukus, kurie at
vaizduoja kokią Blondės ir Dagvudo bei jų 
dviejų vaikų gyvenimo sceną, kuri čia ir 
baigiasi. Kitą dieną jau kita scena. Šešta
dieniais visi dienraščiai išleidžia po keletą 
puslapių iliustruotų „kamikų“ kaip atski
rus priedus. Dažniausiai ten pasakojamos 
tos pačios istorijos, tik spalvuotais paveiks
liukais ir ilgesniais epizodais arba tęsiniais. 
Taigi, vieną šeštadienį skaitytojas rado lai
kraštyje tokį Bliondės ir Dagvudo šeimy
ninio gyvenimo epizodą:

Bliondė pastebėjo, kad vieno lango užuo
laidos kampa? ,pra plyšęs ir iškritus grandi
nėlė. Ji nusprendė užuolaidą susiūti. Blon
de kreipiasi į vyrą, kuris skaito laikraštį, 
prašydama jį iŠ rūsio atnešti laiptus. Dag
vudas klusnus: jis visada daro ką žmona 
prašo. Jis meta laikraštį ir eina į rūsį laip
tų. Tačiau laiptai apkrauti malkomis. Dag
vudas smarkiai pasidarbuoja ir laiptus at
neša žmonai. „Dabar“, sako Bliondė, „bėk į 
pastogę ir pajieškok man grandinėlės, bet 
prieš tai atnešk man radiją“. Dagvudas 
palieka žmoną sėdinčią ant laiptų: ji klau
sosi muzikos pasistačiusi šalia radiją. O tuo 
tarpu kitame vaizdelyje matome Dagvudą, 

panarinusį galvą vienoje skrynioje ir su 
įniršiu blaškantį visokį šlamštą po visą 
aukštą. Pagaliau, grandinėlė ant dugno su
rasta ir Dugvudas, šluostydamasis prakal
ta. atnešęs paduoda ją žmonai, gražiai 
sėdinčiai ant laiptų ir besiklausančiai mu
zikos. „Dabar“, sako ji savo vyrui, „bėk pas 
kaimynę ir parnešk lopų dėžę, kurią aš jai 
paskolinau“. Dagvudas bėga pas kaimynę 
ir pasviręs neša milžinišką dėžę su lopais. 
Pagaliau, Bliondė turi viską ir imasi dar
bo. „Vienas, du, trys ir baigta“, sako ji. 
„Lengva skylę užlopyti, jei laiku imsies 
darbo". Pagaliau, užuolaida susiūta, gran
dinėlė įsiūta ir Bliondė, nulipdama nuo 
laiptų, sako „Dabar, brangusis, viską iš
nešiok į vietą, aš visai nuvargau“. Pasku
tinis vaizdelis rodo Dagvudą bedrybsantį 
ant sugriuvusių laiptų. Bliondė su dukteri
mi nustebusios ir nusigandusios bėga prie 
jo. Bliondė sako: „Dėl Dievo meilės, kas 
atsitiko? Aš viską padariau, o jis apal
po!“ ...

Sunku butų surasti kitą istoriją, kuri taip 
taikliai apibūdintų amerikietės ir ameri
kiečio savitarpio santykius.

8. Amerikietės portreto papildymas
Apskritai, anglosaksų kraštuose į moterį 

žiūrima kiek kitaip, kaip kad lietuviuose, 
germanuose ar romanų tautose. Pav., vie
nas lietuvis tremtinys, patekęs į Angliją, 
taip aprašinėja savo įspūdžius apie angles:

„Moterų padėtis čia kiek kitoniška, kaip 
kad buvo Lietuvoje. Ištekėjusių moterų 
daugumas Anglijoje nedirba. Vyras turi ne 
tik šeimą išlaikyti, bet jo uždarbio turi pa
kakti ir žmonos parodams, kosmetikai ir, 
svarbiausia, cigaretėms. Vyras gi už visą 
vargą būna atlyginimas žmonelės malonios 
šypsenos, o įdomiausia tai, jei vyro uždar
bis nedidelis, jam leidžiama surinkti ir su
rūkyti žmonos cigarečių nuorūkas“. Ir tų 
įspūdžių autorius darp tokią išvadą: „Sun
ku mums priprasti prie anglų gyvenimo, o 
jiems dar sunkiau suprasti žmones iš kon
tinento“.

Tikrai, nelengva mums suprasti ir ame
rikinį gyvenimą, nors gal ir lengviau kaip 
anglų, nes anglai turi labai senas susi- 
cementavusios tautos tradicijas, o Amerika 
yra, palyginti, jaunas kraštas ir sukurtas 
viso pasaulio tautų. Bet štai, ką kitas lie
tuvis tremtinys, patekęs pas vieną ameri

kietį ūkininką, pasakoja apie šio krašto 
ūkininkes:

„Be galo keisti mums, naujai atvyku
sioms, čia įsišakniję papročiai. Moterimi 
neleidžiama dirbti ūkio darbų, nes tai laiko
ma moters „pažeminimu". Seimininkai ste
bėjosi, kad mano žmona moka karves melž
ti supranta apie daržoves ir kitus ūkio dar
bus. Iš tikrųjų, mano šeimininko žmona 
praleisdavo laiką pavėsiaudama ar važinė
dama automobiliu. Nei vištos, nei karvės, 
nei daržovės jai nerūpėjo. Net su manimi 
dirbusio amerikiečio darbininko kelios 
dukterys, jau suaugusios merginos, vaikš
tinėjo pasipuošusios ir nusilakavusios na
gus. Kai kuri iš jų atnešdavo į lauką se
nam tėvukui užkandžio, tai iš tolo veng
davo ką nors padėti. Pats šeimininkas ra
miai iš lėto vaikštinėdavo, bet kai pašauk
davo žmona, tai tekinas bėgdavo. Jei jis 
rasdavo žmoną pavėsyje besnaudžiančią, 
tai kad ir labai svarbus reikalas būdavo, 
jos nežadindavo, bet prieidavo ant pirštų 
galų ir tik tada užkalbindavo, kai įsitikin
davo, kad ji nemiega *. Ir štai tų įspūdžių 
autoriaus išvada: ..Dabar man paaiškėjo, 
kodėl čia, Amerikoje, tiek daug vyrų yra 
viengungių ir kodėl tiek daug persisky
rimų“ ...

Ir lyg atsiliepdamas, lyg patvirtindamas 
anų lietuvių įspūdžius vienas amerikietis 
rašytojas šitaip apie anglosakscs išsitaria: 
„Nežiūrint daugelio technikos patobulini
mų amerikiečių ūkininkų darbas vis dėlto 
dar tebėra persunkus. Tačiau niekas nieko 
nesako apie tą didelę, ničnieko neveikian
čią damą, ūkininko žmoną“.

Atrodo, kad jokių komentarų nebereikia. 
Palikime nuošalyje kitų įspūdžius ir žvilg
terėkime patys į gyvenimą. Vyri) čia gali 
visokių sutikti: šleivų, kreivų, persidirbu
sių, raukšlėtais, susirūpinusiais veidais, 
apspurusių ir padoriai apsirengusių, žodžiu, 
vaizdas toks pat, kaip ir visuose kontinen
tuose. Bet moterys ... Moterys kitas rei
kalas. Ji visada padoriai apsirengusi, pa
doriai nusipudravusi ir nusilakavusi nagus. 
Stebėkite amerikietę gatvęjc, tramvajuje, 
traukinyje, kine ar kur tik norite, ir jūs nie
kur nematysite nuvargusių, persidirbusių 
veidų, darbo sužalotų figūrų bei iškraipytų 
kojų, kietų, pūslėtų rankų. Tokių moterų 
jūs tiek ir tiek pamatysite Europoje, Azi-
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Fabriko prakaite gimusios knygos pasirodymo proga
Naujasis „Tremties“ leidinys, didžiulė 

novelių knyga Didžiosios Atgailos, paskati
no pasigauti kiek duomenų apie patį auto
rių, kuris kiek arčiau pažįstamas Didžio
sios Britanijos lietuviams, bet kituose kon
tinentuose — tik iš „Trylikos nelaimių“. 
Čia, Didž. Britanijoje, jis ne tik dirba fa
brike, ne tik rašo, bet „laisvalaikiu" dar 
ir paskaitą paskaito, o jei kur organizuo
jamas literatūros vakaras — be R. Spalio 
niekada neišsiverčiama.

Didžiosios Atgailos antroji jo knvga. 
Hrmąją, feljetonų rinkini „Trylika nelai
mių“, 1950 m. išleido „Pradalgė'

Knygų rijikas skaito Kantą. Romualdas 
Spalis, „Didžiųjų Atgailų“ autorius, gimė 
Kaune. Kaip pats sakosi, gimęs su knyga 
rankoje... Jo motina neišleisdavo knygos 
iš rankų, o sūnelis, kaip tas obuolys, netoli 
nuo motinėlės nukritęs. Mokydamasis 
„Aušros" gimnazijoje, pirmosiose klasėse 
buvo tikras knygų rijikas. Knygų jis suge
bėdavo susirasti, ir kartais savaitei susi
medžiodavo jų daugiau, negu pati savaitė 
turi dienų. Skaitydavo ne tik vėlai nakti
mis, bet ir gimnazijoje pamokų metu ant 
suolo ir po suolu - jis vis su knyga, vis tiek, 
ar ta knyga gera, ar paskutinis šlamštas, 
kad tik būtų kas skaityti. Tik vyresnėsėse 
pradėjo žiūrėti, ką skaito, taigi savo nepa
sotinamą skaitymo alkį pasuko į tikrąją 
vagą, mėgino jau skaityti net filosofinius 
veikalus — Šopenhauerį, Kantą.

B. Sruogos studentas. Paskui ateina uni
versitetinės dienos. R. Spalis nueina į 
universitetą ne amato ieškoti, bet norėda
mas pažinti daugiau literatūros paslapčių. 
Juk kaip tik ten, universitete, dėstė tokie 
lietuvių literatūros Šulai, kaip Sruoga, My
kolaitis-Putinas. Bet čia pat tenka susi
durti su prozine tikrove: universitete, gre
ta šitų įdomiųjų dalykų, tenka kalti ir vi
siškai sausus mokslus, nieko bendra netu
rinčius su literatūra. Tokia yra tikrovė, bet 
studijos jam daug davė, o daugiausia — 
prof. Balys Sruoga. Po jo literatūros pa
skaitų išeidavęs praturtėjęs ir nušvitęs. Pa
teko taip pat ir į B. Sruogos vedamąjį tea
tro seminarą, kur susirinkdavo įvairiausių 
srovių studentų, bet savo kūrybine ir mo
raline jėga profesorius mokėdavo taip ap
jungti visus rimtam darbui, kad visi da
lyviai sudarė vieną šeimą. B. Sruogos va
dovaujami susipažino su teatro menu, daž
nus vakarus leisdami Valstybės Teatre. Iš 
viso metus su Sruoga R. Spalife laiko na
šiausiais ir vertingiausiais studijų metais.

Su kuprine per Lietuvą. Kitas dalykas, 
kuris stipriai paveikė jį, tai buvo skautų 
organizacija. Kaune gimusiam, Kaune au
gusiam, gamta jam iš mažens buvo kaž
kaip tolima. Bet 12 metų pirmą kartą pa
teko į skautų stovyklą. Miškas, plotai, pa
lapinių miestas — visa tai padarė milži
nišką įspūdį, Ir nuo to laiko jau nebepa
kako stovyklų: kasmet su kuprine ant pe
čių pėsčias ar baidare traukia per Lietu
vą, kiaurai išvaikščiodamas ir apiplaukda
mas ją. Valandomis iŠ palapinės galėdavo 
sekti virš ežero besiblaškantį pieno rūką — 
tai buvęs puikus gyvenimas!

Audrų metais. 1940 metų pavasarį baigė 
klausyti universiteto kursą, turėdamas jau 
apie 30 išlaikytų egzaminų, kai prieš akis 
bebuvo jų vos ketvertas ir diplominis dar
bas. Bolševikai okupavo Lietuvą, ir R. Spa
lis priverstas stvertis darbo, pradeda mo
kytojo karjerą. Nuo Kalėdų Vilniuje me
džioja jį, o jis Kaune. Išlikęs sveikas ir gy
vas, bolševikams pasitraukus, pajunta mil
žinišką tuštumą; mieli draugai ir draugės 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■ 
joje ir visur, bet ne Amerikoje. Čia jos 
sudaro kažin kokį luomą už darbo, nuovar
gio bei rūpesčių ribų. Kai aš žiūriu į ame
rikietę, man visada kažin kodėl prisimena 
Lietuvos senojo stiliaus dvarininkė, kuri 
gyveno maloniai nieko nedirbdama, kuri 
galėjo puoselėti savo sveikatą ir grožį bau
džiauninkų darbo užuovėjoje. Amerikietė 
taip pat maloniai gyvena nieko arba leng
vai dirbdama dirbančio vyro užuovėjoje. 
Be to, amerikietei ateina į pagalba ir tech
nika.
9. Kaip amerikietei padeda technika ir... 

tradicijos
Mes stebėdavomės vokiškos virtuvės ,,su- 

mechaninimu“, bet čia, JAV, technika dar 
toliau nužengusi. Čia niekas nebežino ką 
reiškia virtuvės ir apskritai namo kūreni
mas malkomis, baltinių plovimas ranko
mis, grindų plovimas ir tt. Visur įkinkyta 
elektra ir dujos. Baltinius čia plauna maši
nomis, kambarius valo elektriniais siurb
liais, valgyti verda dujinėmis arba elektri
nėmis virtuvėmis, daugiausia namus jau 
apkūrena dujomis, bet senesni namai te
bėra kūrenami anglimi ir tt. Vonios visuose 
namuose: viešų pirčių čia niekas nežino. 
Yra tik baseinų plaukioti. Technika tikrai 
yra nuėmusi nuo amerikietės pečių milži
nišką darbo naštą. Aš tuo nenoriu pasaky
ti, kad panašių technikos laimėjimų neži
notų ii- Europa: tik noriu pabrėžti tą mintį, 
jog niekur pasaulyje nėra technikos laimė
jimai taip paplitę, kaip kad JAV Visi 
aukščiau paminėti namo įsirengimai nėra 
jokia tik turtingesnių sluogsnių privilegija, 
bet visa tai gali turėti savo name ir iš 
tikrųjų turi kiekvienas eilinis darbininkas, 
jei jis tik savo uždarbio neprageria, nepra
lošia, ar kaip kitaip neišleidžia.

Be to, nereikia pamiršti, kad kiekviena 
Amerikos šeima turi automobilį. Amerikie
tė neina pėsčia nei į krautuvę, nei į bažny- 
«ą. nei į svečius. Apskritai, pėsčių Ameri
kos miestuose maža: visi važiuoja. O vaikų 
vežimėlių gatvėse visai nematysi. Jei ame
rikietė nori su vaikais „pasivaikščioti", tai 
ji susimeta vaikus i automobilį ir važiuoja 
į kokį parką. Jei jai reikalingas vežimėlis, 
tai jis taip padarytas, kad jį gali sulanks
tyti ir įsidėti į mašinos bagažinę.

Reikia ir tai pastebėti, kad amerikietė 
nieko nesiuva namie: drabužius saw ir 

išvežti ar sunaikinti, vienas be savųjų. 
Nors darbas krinta iš rankų, bet jis prisi
verčia, išlaiko likusius egzaminus ir įsigyja 
diplomą.

Prancūzas atneša vilties. Pirmieji jo kū
riniai pasirodo periodikoje 1939 m. rudenį 
ir 1940 m. pavasarį. Toliau nutyla, lauk
damas laisvės pragiedrulio. Ką parašęs tu
rėjo, užkasė Lietuvoje. O tremtyje taip pat 
iš pradžių laukė greitos grįžimo dienos, o 
po to išleido pirmąją, o dabar didžiulę an
trąją knygą.

„Tremties- bendradarbis pasidomėjo, ku
riais savais ir svetimais autoriais R. Spa
lis žavėjosi ir daugiausia domėjosi. Putino 
poezija, jaunieji poetai — štai jo pomėgių 
pagrindas, toliau — Krėvė, Vienuolis, Si
monaitytė, Sruoga, Savickis, viena kita 
blikstelėjusi novelė ar apysaka. Niekad 
neužmiršiąs J. Grušo novelės ,,UŽ saulę 
gražesnis“; tai esąs nepastebėtas šedevras. 
Iš svetimųjų pažįsta rusų, lenkų, prancū
zų klasikus, bet dėkingiausias esąs pran
cūzui Martin du Gardui, Nobelio premijos 
laureatui. Jo ..Tibaultai", tas didžiulis vei
kalas, septintojo semestro studentą R. Spa
lį, nusiminusį, suabejojusį, nustojusį tikėti 
žmogum prikelia, duoda naujo impulso, ra
mybės, šviesos. Šiuo metu skaito anglų J.’ 
B. Priestli, bet vis dėlto jam mielesni esą 
Croninas ir lenkiškos kilmės Conradas.

Tirs šių dienų slenksčiu. R. Spalis ir ra
šytojas ir visuomenininkas (jo pirmoji 
knyga kaip tik juoku kėlė mūsų visuome
nės skaudulius), tad kaip jo žiūrima į mū
siškę tremtinių visuomenę ir joje dirban
čius rašytojus?

Šitokį klausimą liesti, R. Spalio many- 
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Tikrosios ir netikrosios žvaigždės
Labai įdomi smulkmena. Susipažinę su 

anglosaksų kraštais, su jų fllmomis, savų
jų laikraščių kronikose pradedame dažniau 
užtikti žinelių apie girdėtas ir negirdėtas 
lietuviškos kilmės filmų žvaigždes, žvaigž
deles ir statistus. Gal šitokios žinelės ir 
pakutena kam tautinę ambiciją: štai, aną 
filmą statant, lietuvis dramblius šėrė! įdo
mu ir nieko nekaštuoja. Be šito smulkaus 
sentimento gal daugiau nieko čia ir nesa
ma, nes negirdėti, kad tos žvaigždės dar 

x urbi et orbi deklaruotų savo buvusią tau
tybę. bent tiek, kiek savo metu amžiną 
atilsį Juozapas Pilsudskis. Tarp tūkstan
čių svetimų žvaigždžių ką čia mums be
reiškia tos susvetimėjusios žvaigždelės!

Iš tiesų ką jos mums reiškia, kai mes 
turime visiškai savų tokių šviesių! Gal jos 
paskutinės čia tokios šviesios. . Jomis tai 
reikėtų pasidomėti ir pasirūpinti, idant juo 
ilgiau šviestų mūsų visų garbei ir mūsų 
kultūros didėjimui.

Kurią sritį beimtume (išskyrus gal ato
minę bombą!), vis savu žmonių turime — 
vis tų pačių šviesiųjų žvaigždžių. Turime 
aktorių, dainininkų, dailininkų, švietėjų ir 
mokslininkų, senų ir jaunų, ir šiandien jie 
svetimuose kraštuose lygiai su mumis vi
sais- dalijasi fabriko darbininko padėtimi, 
jei dar nėra susenę ir dar gali praversti 
fabrike.

Prieš neseną laiką A. Vaičiulaitis liūdną 
tiesą rašė. Taip, mūsų atbukęs žmogus tu
rėtų šiokio tokio džiaugsmo ir pasitenkini
mo, jei Maironis tebebūtų gyvas ir turėtų 
eiti į fabriką.

Kaip mes turėtume išreikšti pozityvų 
pasitenkinimą, kad turime savo tarpe dide-

savo šeimai perka pasiūtus. Net ir kojinių 
adyti čia nėra mados: kai prakiūra — meta.

Valgių gaminimas amerikietei atima 
daug mažiau laiko ir reikalauja daug ma
žiau triūso, kaip kad europietei moteriai, 
nes čia labai daug valgių, jei nepasakius vi
si, konservuoti. Sakysime, jūs galite gauti 
pirkti krautuvėse visokių konservuotų 
sriubų, uogieninių, visokiausių sunkų, gė
ralų. mėsų, žuvelių, žuvų, grybų, padažų, 
prieskonių ir tt., ir tt. Amerika turi milži
nišką maisto gamybos pramonę, kuri vėl 
nuima didelę darbo naštą nuo moters pe
čių. Kas nori, kam patinka, gali valgius 
gamintis pats: nekonservuoto maisto tokie 
pat pertekliai kaip ir konservuoto.

Tą patį galima pasakyti ir apie apdaro 
bei avalynės pramonę.

Aš manau, skaitytojui bus aišku, kad 
amerikietės kaip šeimininkės darbas bus 
keturis penkis kartus lengvesnis už euro
pietės šeimininkės. Mes matėme, kaip gy
vena amerikietė ūkininkė. Miestiečių mote
rų gyvenimas gal kiek sunkesnis, bet per
daug sunkus jis negali būti. Jei vyras 
tvarkingas ir savo uždarbio neišleidžia ba
ruose, žmona, nors ji turėtų ir gausingą 
šeimą, negali perdaug persidirbti. Štai dėl 
ko amerikietė, nors ji būtų ir darbininko 
žmona, neatrodo pervargusi, persidirbusi ir 
sukrypusi, štai dėl ko jos veidas nėra iš
vagotas gilių rūpesčių raukšlių. Namų apy
voka, valgių gaminimas bei švaros palai
kymas, technikai padedant, jai nėra toks 
sunkus kaip kitų kraštų moteriai. Ji dar 
turi nemaža laiko savo pačios priežūrai, 
kosmetikai, pramogoms bei poilsiui.

Kita priežastis, kodėl amerikietė turi 
geresni gyvenimą kaip kad jos sesuo eu
ropietė. priklauso krašto tradicijų sričiai. 
Mes jau matėme,, kokį vadovaujantį vaid
menį ji užima šalies ekonominiame gyve
nime. Tas pirmavimas suteikia Jos Eksce
lencijos Amerikietės galvosenai ypatingą 
atspalvį. Ji pasitiki savimi, ji rami dėl da
barties ir ateities. Ji žino, kad jos teisių 
bei privilegijų niekas nemano ginčyti, ji 
jaučia savo vertę ir linkusi galvoti, kad 
moteris yra gyvenimo pagražinimo gėlė, 
kurią turi laistyti ir žemę purenti, kad ji 
galėtų tarpti, daržininkas — vyras. Ji jau
čiasi turinti teisę džiaugtis gyvenimu be 
jokių pastangų, nes ji iš pat mažens pri- 

mu, reiškia liesti tragediją. Mūsų sąlygos 
esančios daug sunkesnės, negu prieš pir
mąjį pasaulinį karą lenkų. Cenzūra ten 
karpė rašytojus, bet Krokuva mažai te
priklausė cenzūros. Lenkų rašytojas, šiaip 
ar taip, galėjo remtis masėmis, kurios kie
tai laikėsi savo žemės. Todėl tuomet ir 
išaugo tokie rašytojai, kaip Zeromskis, 
Reimontas, Sienkevičius. Šiaip ar taip, jie 
gali būti mums pavyzdys, nes jų talentas 
sėmėsi sau jėgų ir medžiagos iš tautos 
kančių. O rašytojų žodis skaldė moralines 
grandines. Nereikėjo ieškoti skaitytojo: 
skaitytojas ieškojo knygos. Šitaip į reika
lą žiūrint, sunku esą šiandien kaltinti ir 
savąjį skaitytoją, jei jis kartais pasidairo 
svetimo autoriaus. Jei mūsų knyga meniniu 
atžvilgiu menkėsianti, nepadės jokie šauks
mai, kad skaitytojas pirktų ją. Tačiau iš 
kitos pusės rašytojai, suvaryti į fabrikus 
ir dirbtuves, kaustomi darbo valandų, ne
gali pakilti sakalais ir duoti kūrinių, ku
rie būtų naujas žodis pasauliui (o tokie 
kūriniai tik ir gali palaikyti knygą) ir lie
tuviams tremtiniams. Pvz., Reimonto „1794 
metai“ — pulkus dalykas. Galėtų ir lietu
viai rašytojai paieškoti šio to Lietuvos isto
rijoje, bet tam reikalingos studijos laikas, 
pinigai. O tuo tarpu lietuvis rašytojas yra 
elgeta, vergas. Štai kur esanti tragedija, 
štai kuc mirtis. Jei tarptautinės organiza
cijos nepadės, R. Spalio nuomone, visiš
kai sumenkėsime, rašydami vien apie Pe- 
trukus ir Jonukus, iki skausmo ir nuobo
dulio kartodami tas pačias jau išeikvotas 
temas.

Jumoristinis romanas ir t.t. Kokie R. Sa
lio užsimojimai, ką jis ruošiasi artimiau- 

lių tikrųjų žvaigždžių? Skardžius tėra vie
nas, Biržiškos, tiesa, trys, bet kiekvienas 
savo srityje unikumas. Salys, Jonikas, Pu
zinas, Gimbutienė, Maciūnas ir dar vienas 
kitas — tai juk žmonės, kurių mes turime 
labai maža ir kurių niekas nebepakeis. 
Sudėkim šiandien kad ir dešimtį šviesių 
ir išlavintų išmokslintų žmonių ir vis tiek 
nesudarysime antro Skardžiaus! Fabrike 
vargu jis geresnis darbininkas už kurį ki
tą, o kai jį iščiulps fabrikas, lituanistiniam 
mokslui bus neįvertinamas nuostolis, 
skriauda, kurios niekas nebeatltaisys.

Suminėjome keletą lituanistų, bet mūsų 
rūpesčio reikalingi ir kiti nusipelnę žmo
nės, tiek pajėgiantieji atlaikyti fabrike, 
tiek nebepajėgūs, tiek kuriantieji ar dar 
galintieji kurti, tiek po ilgų kūrybinių me
tų reikalingi bent šviesesnio poilsio kar
šinčiai.

Aišku, šitokiems dalykams reikia pinigų, 
nes mokslininkas, išėjęs iš fabriko, turės 
gauti iš kur nors pajamų, kad galėtų dirbti 
mokslinį darbą.

Karšinčius ar ligotas profesorius, daili
ninkas, dainininkas, rašytojas ir t.t. taip 
pat turėtų susilaukti šiokios tokios mūsų 
paramos, kad galėtų turėti šviesesnę senat
vę ar dalis ne ir kurti, dirbti. Dar karto
ju: tai mūsų šviesiausios ir tremtyje pas
kutinės tokios šviesios žvaigždės!

O tų pinigų nėra, ir jų reikėtų dar de
šimtims reikalų. Iš kur jų pasidaryti?

Vienas tremties fondas
Viename mūsų tremties laikraštyje („Brit. 
Lietuvyje“) pasiūliau gana žiaurų receptą, 
kaip mūsų tautiniams ir kultūriniams rei
kalams prasimanyti pinigų. Daug turime 

pratinta galvoti, jog vyras privalo ją aprū
pinti. Ji jokių aukštesnių idealų neturi, jos 
dvasinis gyvenimas labai ribotas. Žodžiu, 
Jos Ekscelencija Amerikietė nepažįsta, gal 
teisingiau pasakius, nepripažįsta nei fizinio 
nei dvasinio darbo perdaug didelių pastan
gų: ji gyvena nepersistengdama ...

žinomas rašytojas ir žurnalistas Lelend 
Stowe, kuris, kaip kai kurie Amerikos lie
tuvių laikraščiai tvirtina, esąs vedęs lietu
vaitę. „Esquire" žurnale amerikietes taip 
apibūdina: jos esančios „labiausiai išlepin
tos moterys pasaulyje“, jos esančios „ne
paprastai drąsios ir agresingos, nepaprastai 
išlaidžios“ ir, pagaliau, jų dvasinis gyveni
mas esąs „labai paviršutiniškas". Tačiau 
Amerikos vyrai, rašytojo nuomone, anaip
tol nesą nepatenkinti savo moterimis: 
priešingai, jie jomis didžiuojąsi, nes jos 
tokios, kokias jas padarę patys vyrai.

Tą amerikiečio rašytojo nuomonę patvir
tina anglų rašytojas Dr. E. J. Dingelis, ku
ris ilgesnį laiką gyveno Amerikoje ir ne
seniai paskelbė knygą apie šį kraštą. Jo 
nuomone, amerikietės moterys labiausiai 
pasireiškusios kovoje už pirmavimą. „Ame
rikietės moterys pradėjo kovoti už pirma
vimo teisę maždaug IO metų po puritonų 
įsikūrimo Massachussetto valstybėje“ o pu
ritonai išsikėlė Massachussette 1620 m. 
Dingclio nuomone, tuo būdu jos pasidariu
sios agresingos ir savarankiškos. Jos ne 
tik vadovavusios bizniams, bet ir savo vy
rams padėjusios įsikurti šioje žemėje. Iš 
pradžios jos ten turėjusios lygias teises, bet 
paskum užsigeidusius ir visą vadovavimą 
paimti į savo rankas. Šią kovą amerikietės 
laimėjusios, bet užtat praradusios meteriš- 
kumą, šeimyninę laimę bei ramybę.

Kad amerikietė prarado laimę ir ramy
bę šeimoje pamatysime toliau, kalbėdami 
apie amerikinės šeimos šių dienų stovį- 
Galimas dalykas, kad amerikietė ėmė 
grumtis dėl pirmavimo tik ką įkėlusi koją 
į šį kraštą, bet mee kalbame apie šių die
nų amerikietę, kuriai visai neberūpi kova 
dėl savo teisių, kurios čia neginčijamai pri
pažįstamos, bet kuriai labiau rūpi tomis 
teisėmis naudotis ir džiaugtis įgytomis pri
vilegijomis.

10. Apie dirbančią amerikietę
Užsienis susidaręs klaidingą pažiūrą apie 

amerikietę. Kito* tautos matančio® keitea- 

šioje ateityje parašyti? Pirmiausia — ju
moristinį romaną. Kodėl jumoristinį? Pas
tebėjęs, kad praėję skausmai, neteisėtumai, 
prievarta, kyšiai labai neigiamai nustatė 
žmones; jei iš visa tai pasijuoksime — pa
lengvės, stipresni, atsparesni būsime. Ki
tas klausimas, ar užteksią šitam darbui 
jėgų.

Ruošiasi jis rašyti ir kitą romaną, ieško 
jam medžiagos, nors vis veltui, bet šį tą 
jau pradedąs braižyti: žmones veiksmą, 
tik trūksta fono, o šitam reikia dokumen
tinės medžiagos. Tik apie šitą savo busi
mąjį kūrinį autorius kiek privengia tiks
liau ir aiškiau kalbėti, pajuokaudamas, kad 
esąs prietaringas.

„Gatvės berniuko nuotykiai“. R. Spalis 
turi parašęs dar vieną stambią dviejų da
lių knygą jaunimui — „Gatvės berniuko 
nuotykiai“. Tai iš tiesų knyga, kurią mie
lai galės paskaitytyti tiek jaunimas, tiek 
senimas. Jos tikslas — svetur beaugantį 
jaunimą bent mintimis nukreipti į Lietuvą, 
kur gražios gamtos fone vyksta įdomūs 
nuotykiai; ten ir Nemumas, ten ir Kau
nas, lietuviški papročiai.

Tarp fabriko ir plunksnos. Visos šitos 
knygos — tremties dienų darbas. R. Spalis 
— tekstilės fabriko darbininkas. Knygos 
gimsta tuo laiku, kuris atlieka nuo fabri
ko, nuo kasdienės duonos kąsnio. Jis sako, 
kad laiką pirktų, jei galėtų, ir pavydįs 
tiems, kuriems jo užtenka ar net perdaug. 
O rašytojui neužtenka tik rašyti, neužten
ka laisvalaikį panaudoti tik kūrybiniam 
darbui — dalį savo sveikatos ir nervų ši
tuo pat laiku jis dar turi panaudoti skai
tyti, ką kiti savi ir svetimi rašo.

įvairių fondų, bet ko ne visi jie tušti. Tų 
fondų dar daugiau kai kas nori (sakysim, 
švietimo fondo, kurio lėšomis taip pat ga
lėtų būti paremtos tos lietuviškos šeimos, 
ypač gausesnės, kurios leidžia vaikus mo
kytis, taigi daugina lietuvišką inteligen
tiją).

Ten pasiūliau labai paprastą išeitį: su
darykime vieną vienintelį fondą, kurio lė
šos rimtai ir taupiai būtų skirstomos vi
siems jų būtiniems reikalams. Tokiu atveju 
duodąs žinos, kad jo pinigas atlieka tikrai 
vertus darbus, net jei jis ir didesnėmis su
momis duotų.

Pats svarbiausiasis mano siūlymas tikrai 
labai nemalonus, bet to siūlymo rezultatai, 
jei šitaip įvyktų, būtų itin malonūs. Savo 
gyvenamojo krašto valiutą imdamas, pa
siūliau kiekvienam, kas dirba ir laiko save 
lietuviu, apsidėti (ar kiekvieną gražiai ap
dėti) 10—12 svarų mokesčių kas metai (ki
tuose kraštuose būtų kitokios normos) lie
tuviškiesiems reikalams.

Galėtume tuos, kurie apsidėtų pastoviais 
didesniais mokesčiais, vadinti garbės lietu
viais, galėtume juos apdovanoti atitinka
momis knygutėmis, kaip Tautos Fondas, 
galėtume kuriais viešais ženklais, bet pa
ties klausimo apsidėti didesniais kasmeti- 
nais mokesčiais nereikėtų užmiršti ar už
mesti.

. Jei keli Venezuelos lietuviai pajėgia su
dėti metinę literatūros premiją, tai visi 
Vakaruose gyvenantieji lietuviai, jei jie 
tremties dienas dar tebelaiko kova už savo 
krašto laisvę, gali nesunkiai sudėti šimtus 
tūkstančių.

Knygų leidybos temomis
Jau kelis kartus periodikoje esu užtikęs 

jančias amerikietes milionieres arba pra
bangių ekskursijų dalyves, kurios už dvy
likos savaičių kelionę mokančios po 23 000 
dol. Arba į užsienius važiuojančios dėl 
malonumo ir reikalų pasiturį sluoksniai, 
Hollywood© žvaigždės arba, pagaliau, ir 
šiaip neturtingos mergaitės tarnautojos, 
kurios atsidėję taupančios per ištisus me
tus, kad galėtų porai savaičių pasižmonėti 
po pasaulį. Iš tų keliauninkių Europa ir 
Azija susidarančios vaizdą, kad amerikie
tės esančios labai išlepintos ir puoselėja
mos, kad jos keliaujančios per pasaulį ap
sirengusios brangiais kailiais ir sudaran
čios garbę savo vyrams apmokėti jų pa
sakiškas sąskaitas. Bet tai esąs mitas, nes 
tokių moterų Amerikoje esanti tik saujelė 
ir jos negalinčios atstovauti visoms ame
rikietėms.

Taip rašo amerikietė Fannie Hurst, išė
jusi ginti amerikietės „American Weekly" 
žurnalo skiltyse. Pasiremdama statistikos 
duomenimis, ji „įrodinėja“, kad amerikietė 
nesanti tokia išlepusi ir taip puoselėjama, 
kaip kad užsienis įsivaizduojąs. Kad ke
liaujanti amerikietė atrodanti prabangiai, 
tai esanti tiesa, bet kad tokios amerikietės 
sudarančios tik smiltelę jūroje, tai taip pat 
esanti tiesa.

Tie Fannie Hurst tvirtinimai statistikos 
šviesoje taip atrodo: pagal Jungtinių Ame
rikos Valstybių darbo ministerijos moterų 
skyriaus oficialius duomenis 1951 m. Ame
rikoje dirbančių moterų buvo 17 mil. Per 
paskutiniuosius penkeris metus dirbančių
jų moterų skaičius padidėjo 5 mil. Iš dir
bančių moterų apie 20 nuošimčių buvo per
siskyrusių arba našlių ir daugiau kaip 40 
nuošimčių buvo vedusių ir savo uždarbiu 
rėmė šeimos biudžetą. Valstybės statisti
kos duomenimis, vidutinis metinis ameri
kietės uždarbis yra 1.522 dol. (vyro 2.641 
dol). Kaip matome, amerikietė nemaža pri
sideda kasmet prie šeimos pajamų popfl- 
dymo.

Įdomu, kaip savo giminės užtarėja. Fan
nie Hurst, vaizduoja dirbančios amerikie- 
tėe darbo dieną. Pastebėjusi, kad milionai 
amerikiečių dirbančios fabrikuose bei įriad- 
gose, ji rašo: „Tūkstančiai Amerikos ūki
ninkių neturi elektros šviesos ir telefo
nų... Tūkstančiai dirbančiųjų moterų, 
prieš eidamos į darbą, paruošia posryftus 

Ar nugalės fabrikas? „Kaip ten žmogus 
bepispirtum, bet gal ir fabrikas nuga
lės ...“ Tai pažodinis pasisakymas R. Spa
lio, ir gal nutylėčiau šitą nemielą sakinį, 
jei matyčiau, kad jis nėra toks rimtas, kaip 
rimtai pasakytas. Ne, rodos, argi nugalės? 
O gal ir nugalės po eilės knygų, naujų ir 
šviežių, nes duona kasdieninė ateina iš fa
briko, o sveikata turi ribas. Kai paskutinį 
kartą mačiau jį, peršalęs vyniojosi į ap
siaustą. Ne, man rodos, vis dėlto fabrikas 
nenugalės!

Iš. knygos puslapių — gyvoji Lietuva. 
Verskim puslapis po puslapio naująją kny
gą — Didžiąsias Atgailas. Išskyrus vieną 
didesnę ir pačią mažąją novelę, visos ki
tos tebealsuoja sava žeme, jose veikia savi 
žmonės, gyvi ir gaivalingi, įvykių laužomi 
ir svyruoją, protestuojantieji ir lūžtantie- 
ji, kerštingi, geranoriai ar neįveikiantieji 
pasipriešinti gyvenimo kliūtims.

Rinkinyje sudėta trylika įvairiaus didu
mo novelių, todėl žmonių gausu. O juk 
pati knyga — 356 puslapių! Mūsų kai kurie 
jaunesnieji autoriai būdingi tuo, kad jų 
žmonės — kažkokie nebegyvenimiški filo
sofai, net patys savęs nebesuprantą. R. 
Spalio knygos žmonės gyvi ir žmogiški, 
kalba taip, kaip realūs žmonės, ir pasaky
tume, kad tai yra viena didžiųjų rašytojo 
dorybių — duoti skaitytojui gyvus žmones. 
Jo dialogai, kurie kaip tik daug gyvumo 
teikia prozai, nėra beprasmiai, jie atsklei
džia žmones. R. Spalis turi puikaus pasa
kotojo talentą.

Visas R. Spalio kaip rašytojo dorąsias 
ypatybes turės progos iškelti kritikai, bet 
vieną ir Šia proga dar reikia pažymėti — 
tai jo ypač didelė meilė lietuviškosios gam
tos grožiui. R. Spalis nėra realistas gam
tovaizdžio fiksuotojas, bet gamtovaizdžio 
kūrėjas, lietuviško gamtovaizdžio, tiek kar
tų jo matyto kelionėse po Lietuvą ir trem
tyje su ilgesiu ir meile sukurto; ne parašy
to, o sukurto! Šitas gamtovaizdis — tai, 
pasakytume, knygos šiltoji spalva, teikian
čioji skaitytojui gimtųjų namų šilimą

K. Barėnag.

labai įdomią temą dėl knygų leidybos. Ten 
paprastai barami visi (gal mažiausiai pats 
tikrasis kaltininkas — tai nerangus knygos 
pirkėjas), ir išvada pasidaroma graudi ir 
liūdna: rašytojai kuria, rašo, o jų knygų 
niekas neišleidžia.

Jei išvedžiojimai būtų bent šiek tiek 
preciziškesni, tokiais graudžiais dalykais 
gal ir visiškai patikėtume. O gi iš tikro tai 
nėra taip tikra, kaip tvirtinama. Kuris ra
šytojas turi gerą prozos knygą? Prašom 
nurodyti, ir esu tikras, kad Šitoks tuojau 
pat susilauks net ne vieno mūsų leidėjo- 
partlzano pasiūlymą duoti jam išleisti. Lei
dėjai, nors jų darbas šiandien be galo sun
kus, vis dar ieško gerų knygų ir leidžia 
jas, štai kokia yra šventa tiesa.

Aišku, ne vienas leidėjas nenori būti ak
las ir apsijuokinti prieš skaitytoją, todėl 
paprastai teleidžia tik geras knygas. Pras
tosios tik per neapsižiūrėjimą pasiekia 
skaitytoją.

Kitoks reikalas su moksline, publicistine, 
poezijos knyga. Šitokios knygos tegali tu
rėti labai mažą tiražą, joms be galo maža 
pirkėjų, tad negalima reikalauti, kad par
tizaniškasis leidėjas, jau ir dėl prozos kny
gos kartais gana daug rizikuojąs, imtų ir 
pasismaugtų.

Daugiausia, kuo reikėtų sielotis, tai litu
anistine moksline knyga, taip pat būti
niausia publicistine knyga. Šitoms reikia 
skirti dalį visų mūsų rūpesčių. K. B

savo šeimai, įdeda valgyti savo vyrui, nu
gabena vaikus į darželį, pasiima juos grįž
damos iŠ darbo, nusiperka maisto vaka
rienei ir ją paruošia".

Jei tūkstančius paimsime iš dirbančiųjų 
moterų milionų, tai taip labai „vargstan
čių“ nebus jau tiek daug. Tai viena, o ki
ta vertus, mes matome, kaip ta amerikie
tės darbo diena atrodo. Argi neturi „žiau
riai vargti“ amerikietė ūkininkė, neturė
dama elektros šviesos ir telefono? (Ir čia 
autorė kalba apie tūkstančius, tuo tarpu 
kai amerikiečių ūkininkių yra milionai. j 
Tūkstančiai amerikiečų ūkininkių neturi 
elektros šviesos ir telefono, o milionai ūki
ninkių turi ir elektros šviesą ir telefoną). 
Bet kaip iš tikrųjų amerikietė ūkininkė 
„vargsta“, mes matėm aukščiau iŠ betar
pių stebėtojų pasakojimų.

Kad dirbanti amerikietė turi anksti kel
tis, paruošti pusryčius, nugabenti vaikus į 
darželį ir tt. yra daugiau rašytojos stiliaus 
dalykas ir noras tirštinti spalvas, kaip kad 
tikrovė. Be abejo, tokių amerikiečių mo
terų yra tūkstančiai, bet tūkstančius paly
ginus su milionais tai nėra labai daug. Kiek 
aš pažįstu amerikinį gyvenimą, jei ameri
kietė turi mažą vaiką, ir juo labiau jei ji 
turi keletą mažų vaikų, apie darbą įstaigo
je ar fabrike nė galvoti negalvoja. Pa
galiau, jei ir pasitaiko tokių atvejų, kad 
amerikietei reikia gabenti vaikus į darželį, 
tai ji jų neveda pėsčia, o nuveža automo
biliu, o grįždama vėl juos parisiveža. O tai 
yra milžniškas skirtumas, kaip kad juos 
nuvesti pėsčiai. Aš gyvenu Amerikoje jau 
treti metai ir gyvenu dideliame mieste, 
bet nė karto nemačiau, kad moterys vestų 
vaikus į darželį.

Pagaliau neįtikinamai skamba ir tas tvir
tinimas, kad amerikietė, grįždama iš dar
bo, turinti nusipirkti maisto vakarienei. Nė 
vienas save gerbiąs amerikietis neperka 
maisto kasdien. „Sapmgas“ (apsipirkimas) 
vyksta kartą per savaitę, dažmansiai, šeš
tadienį, nes tai ne darbo diena. Paprastai 
važiuoja vyras su žmona ir prisiperka di
džiulius maišus visokio maisto vkrad savai
tei ir amerikietei šeimininkei saroitės ei
goje nėra reikšto gaišinti kriko, bėginėjant 
po krautuves.

Pagaliau, žvilgterėkime čter karią ir pro 
statistikos akinius. K fV mffionų dteben-
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Suezas praeities ir dabarties perspektyvoje
§ių metų pradžioje egiptiečių kairiųjų 

savaitraštis paskyrė 1000 svarų premiją 
tam, kas nužudys britų karinių pajėgų 
vadą Suezo kanalo zonoje gen. Sir George 
Erskine. Toliau tasai pats laikraštis paža
dėjo Išmokėti po 100 svarų premijas už 
nužudymą kiekvieno britų karininko.

Paskutiniu metu Egipte įtampa sluūgte- 
• Įėjusi, tačiau britai su egiptiečiais dar ne
suranda kalbos. Dėl to Suezas palieka dė
mesio centre.

Suezo kanalo praeitis
Lygiai prieš 82 metus lapkričio 17 die

ną {vyko Suezo kanalo atidarymo iškilmės, 
kuriose dalyvavo Prancūzijos karalienė 
Eugenija. Ji tą dieną Suezo kanalu per
plaukė savo jachta „Aigle“, iš paskos plau
kiant 68 prancūzų laivams. Tą dieną buvo 
apvainikuotas prancūzų inžinieriaus Ferdi
nando de Lesseps didysis laimėjimas: — 
jo pastangų pasėkoje, po sunkių dešimti 
metų trukusių kovų, per didžiules smėlio 
pusnis buvo- atidarytas kelias laivams, Eu
ropą sujungiant su rytų Azija, sutrumpi
nant kelią iš Europos į Australiją ir Af
riką.

Suezo kanalui planus paruošė vokiečių 
inžinierius Erwin Vrangel. Gi tų planų 
realizavimą ryžosi atlikti minėtasis pran
cūzų inžinierius F. de Lesseps. Šiandien 
sunku įsivaizduoti pasaulį be Suezo kana
lo, tos 50 metrų platumo vandens juostos, 
dirbtinai nutystančios 161 kilometrą per 
smėlio dykumas. Dėl kanalo siaurumo juo 
plaukdami negali susidurti nūdienos du 
modernūs laivai Dėl to visa taip tvarko
ma, kad būtų išvengta laivų susitikimo 
kanalo kelyje.

Eilės laukiantieji laivai...
Kanalo siaurumas priverčia nuolat eilėje 

laukti daugybę laivų, plaukiančių sutrum
pintuoju keliu.

Nėra Suezo kanalo išlaikymas be rūpes
čių. Čia, aplinkinėse smėlio dykumose, 
nuolat siaučia pūgos. Jų pasėkoje nemaža 
smėlio įberiama kanalan, kuris, jei nebūtų 
atsidėjus gilinamas, neilgai trukus pasi
darytų nebetinkamas laivų kelionėms. Visą 
laiką nepaliaujamai dirba masė siurblių, 
kurie „čiulpia“ iš kanalo smėi|, vėjo audrų 
čia atpustomą.

Ne tas kanalas, koks buvo.pastatytas
Tobulėjant laivininkystei ir pasirodant 

vis didesniems laivams, Suezo kanalas ne
spėja daryti tokios pažangos, nors šiandien 
jis atrodo visai kitaip, negu tomis dieno
mis, kada buvo tomis smėlio pustynėmis 
pravestas. Jau šešius kartus Suezo kana
las buvo praplečiamas, tačiau ir šiandien 
jis nėra tobulas moderniai laivininkystei. 
Nūdien kiekvieną dieną Suezo kanalu gali 
perplaukti tik 33 laivai. Maždaug toks pats 
skaičius turi stovėti eilutėje.

Kai prieš 82 metus Prancūzijos karalienė 
Eugenija atidarė Suezo kanalą — tada jis 
neatrodė toks, koks yra šiandien. Tik eilė 
praplėtimo darbų įgalino Suezo kanalą ne
nustoti savo pasaulinės reikšmės. Praėjusį 
rudeni tarp Kantaros ir EI Ferdan turėjo 
būti atidaryta 11 kilometrų kanalo šaka ir 
pavadinta Faruko I-jo kanalu. Si kanalo 
šaka turėjo prisidėti prie palengvinimo 
Suezo kanalo laivininkystės. Pats Egipto 
karalius buvo lapkričio pirmomis dieno
mis numatęs kanalo šaką iškilmingai ati
daryti, tačiau nuo sumanytų iškilmių pas
kutinę dieną dėl politinių motyvų atsisakė. 
Jau žiloje senovėje iškastas Suezo kanalas?

Prieš 82 metus pradėjusio veikti Suezo 
kanalo idėja nebuvo nauja. Kronikos mini, 
kad 1380 metais prieš Kristų egiptiečių in- 

čiųjų moterų tik apie 40 nuošimčių yra 
ištekėjusių. Vadinasi, dirbančiosios ištekė
jusios moterys tesudaro nepilnus 7 mil. O 
viso Amerikoje yra 38 mil. ištekėjusių mo
terų. Kitaip sakant, čia tedirba penxta 
šešta ištekėjusi moteris. Tai nėra daug. 
Galop, ką jos dirba ir kaip dirba?

Amerikietės dirba fabrikuose, įstaigose ir 
didelėse krautuvėse. Įstaigos darbas visur 
vienodas, ir skaitytojas gali pats spręsti, ar 
jis sunkus ar lengvas. Žinoma, tas darbas 
kiek nuvargina, bet kad jis labai „pervar
gintų“, tur būt, netviilinsime.

Kaip moterys dirba fabrikuose, aš galiu 
pasakyti iŠ savo patyrimo. Man susidarė 
toks Įspūdis, kad jokios įmonės vadovybė 
nė galvoti negalvoja duoti moteriai kokį 
sunkesnį darbą. Sunkiuosius ir sunkesnius 
darbus dirba vyrai: moterys dirba leng- 
viuosius darbus.

Ar mes žiūrėsime | dirbančią amerikietę 
vienaip ar kitaip, vistiek lieka aišku, jog 
didžiausias darbininkas ir Amerikos gero
vės vežimo traukėjas yra vyras. Moterys 
gali kiek nori įkalbinėti, kad ir jos arian
čios laukus, bet atydesniam amerikinio 
gyvenimo stebėtojui tatai sukels tik šyp
senėlę ant lūpų. Dirbanti amerikietė nėra 
reta išimtis, tai tiesa, bet kad ir nereta 
išimtis tik patvirtina taisyklę, kad didelė 
amerikiečių moterų dauguma nedirba ar
ba labai lengvai dirba ir turi labai malo
nų ir lengvą gyvenimą. Atsiminkime 
dėl priešybės Lietuvos moterį, ypatingai 
ūkininkę! Kiek ji dirbo! Mums net ir į 
galvą negalėjo ateiti mintis, kad kaimo 
gerovė gali remtis tik vyrų darbu. Kaimo 
darbai buvo vyrų ir moterų darbai ir gal 
daugiau moterų kaip vyrų, nes mūsų kai
mietės, be laukų darbų, turėjo eiti ir na
mų apyvoką. Lietuvos ūkininkės nesis
kundė, jog joms sunku gyventi, nes jos 
neturinčios elektros šviesos ir telefono ...

11. Kodėl Jos Ekscelencija Amerikietė 
taip dažnai skiriasi?

Amerikietė visame pasaulyje pragarsėjo 
savo skyrybomis. Tiesą sakant, skyrybų 
problema nėra vien tik amerikietės pro
blema — ji yra apskritai amerikinės šei
mos problema — tačiau žiūrint į ją ame
rikiniu požiūriu, skyrybos čia yra virtusios 
lyg ir grynai moterų pasaulio „vidaus po
litikos“ reikalu. Zvilkterėkime truputį į 
statistiką.

1949 m. sociologijos profesoriai P. H. 

žinierius Sersortris vykdęs kanalo statybą 
nuo Suezo iki Ismailos, nuo kur jis pasuko 
Nylan. 500 metų prieš Kristų kronikos mi
ni tokio kanalo buvimą, kurio Šiandien ir 
pėdsakų neaptinkama. Ir karalienė Kleo
patra, patyrusi apie tokio kanalo buvimą, 
(sakiusi ieškoti jo pėdsakų, kurie tačiau 
nebuvę aptikti.

Vėlesniais laikais, ypač apie 16 ir 17 am
žių, radosi visa eilė kanalo minties kėlėjų, 
kurių nė vienas savo sumanymų nesiėmė 
(vykdyti. Tatai te|vykdė prancūzų inži
nierius Lesseps, buvęs vicekonsulas. Jo su
manymas realizuoti šimtmečiais tausotą 
minti smėlo dykumomis pravedant vandens 
kelią susilaukė didelio pasipriešinimo.

Pirmieji kanalo statybai priešinosi 
anglai...

Tatai šiandien skamba lyg ir neįtikina
mai. Tačiau iš tiesų taip buvo. Šiandien 
anglai Suezo kanalą laiko Britanijos gyvy
bės arterija, įgalinančia trumpu keliu susi
siekti su kolonijomis, gi prieš arįi šimtą 
metų pačių britų buvo kitaip galvota. Tuo
metinis Anglijos užsienio reikalų ministeris 
lordas Palmerston dėjo visas galimas pas
tangas, kad tik nebūtų statomas Suezo ka
nalas, kad tuo būdu būtų išvengta susti- 
prėjusios prancūzų (takos Rytuose. Tik po 
dvylikos kovos metų britai galiausiai pa
keitė savo nuomonę.

Šio milžiniško projekto statybai finan
suoti Lesseps (steigė tarptautinę Suezo ka
nalo bendrovę, kuri išleido 800 000 akcijų, 
kurių kiekvienos vertė buvo 250 frankų. 
Šiandien tų akcijų vertė siekia po 1500 DM. 
Pusę akcijų apie mėnesio laikotarpy įsigi
jo prancūzai Didžiumą likučių nupirko 
Egipto vicekaralius. Tačiau kai jis 1875 
metais pateko { piniginius sunkumus, savo 
turimas akcijas pasiūlė tuometiniam anglų 
ministeriul pirmininkui Disraeli. Britų 
premjeras, visai neatsiklausęs parlamento, 
tas akcijas iš Egipto vicekaraliaus nupirko. 
Tokiu būdu, susidėjus palankioms aplinky-

Tautines dvasios ugdytojai
Mielojo krašto poetas Pranas 

Vaičaitis

1901 m. rugsėjo 21 d. Sintautuose mirė 
poetas Pr. Vaičaitis. Tik 25 metus tegy
venęs, džiovos auka, kaip Kudirka, kaip 
Biliūmas, kaip... daugelis mažos tautos 
talengtingų žmonių tiek šiandien, tiek 
anuomet. Užtat jo antkapyje įrašyti jo pa
ties kūrinio žodžiai: „Vai, lėkite, dai
nos ...“ Gražu, kad nors po mirties pager
biami žmonės: ypač, kad mirusį antkapiu 
pagerbti gal žymiai mažiau ir rūpečio ir 
išlaidų!

Literatūros kritikai ir istorikai sako, kad 
Vaičaitis nebuvęs ypač gabus: ką pasiekęs, 
ką padaręs, tai tik darbštumu, ir ką sukū
ręs, tai daugiausia per ketvertą metų, ir 
ko sulaukęs už savo poeziją — tai popu
liarumo, nes nemaža jo eilėraščių išvirto 
mėgiamomis dainomis.

Pirmiausia ir svarbiausia jo eilėraščiuo
se — tai patriotizmas. Džiovos sukamas, 
jis dainuoja apie didvyrius iš anų gar
bingų laikų, apie didžiąją Lietuvą, apie 
trumpą tautos didybės laikotarpi, apie savo 
krašto grož| — ošiančias girias, linksmas 
upes, sodus, darželius, apie meilius Lietu
vos žmones — dorus, kuklius, darbščius, 
vaišingus. „Yra šalis, kur upės teka ..

Landis ir J. T. Landis išleido rimtą veika
lą „Social Living'. Jų duomenimis, 1900 m. 
Amerikoje skyrėsi kas 14 pora, 1922 — kas 
8 ir 1946 m. — jau kas 4. Aš nežinau, ko
kią pažangą padarė skyrybos per paskuti
niuosius penkeris metus, bet nemanau, kad 
jos jau būtų taip toli šoktelėjusios | prie
kį, kad būtų pradėjusi skirtis kas trečia 
amerikiečių vedusių pora ... Vadinasi, ga
lima teigti, kad ir šiandien iš keturių ve
dusių skiriasi tik viena pora.

Kodėl tiek daug skyrybų? Dėl to, kad 
amerikietė yra savarankiška, „agresyvi“, 
nemėgstanti jokių varžtų. Didelį vaidmenį 
vaidina ir piniginis reikalas. Nėra retas at
sitikimas, kad amerikietė teka dik dėl to, 
kad paskum galėtų persiskirti ir gauti ali
mentus. Pagaliau skyrybų būtų daug ma
žiau, jei teismai ne taip jautriai atsižvelg
tų į moterų kaltinimus, kuriuos jos prime
ta vyrams. Nes reikia pastebėti, kad daž
niausiai meterys kelia skyrybų bylas vy
rams, o ne atvirkščiai. Čia teismai kartais 
išskiria dėl tokių priežasčių, kurios, mūsų 
akimis žiūrint, nieku būdu nėra pakanka
mos šeimai išardyti. Bet čia Amerika, čia 
viskas kažin kaip kitaip darosi. Be abejo, 
būna gyvenime tokių vedybinių klaidų, 
kurios būtinai reikalingos operacijos, bet 
kažin kaip sunku įsivaizduoti, kad kas 4 
pora būtų tos operacijos reikalinga ...

Aš čia duosiu skaitytojui vieną kitą at
sitiktinai amerikiečių spaudoje pastebėtą 
amerikoninių skyrybų pavyzdi, kuris pa
ryškins tas nuotaikas, kuriomis kartais 
vyksta amerikoninės šeimos tragedijos ato
mazga.

Filmų artistė Betty Huston, dar nė me
tams nepraėjus, jau antrą kartą patraukė 
savo vyrą tieson. Jie buvo persiskyrę kovo 
mėn., bet paskum pasibučiavo ir vėl susi
tuokė. Antrą kartą traukdama savo vyrą 
tieson, Betty Huston apkaltino savo vyrą 
„protiniu žiaurumu“ (mental cruelty). Ji 
gavo persiskyrimą, ir teismas priteisė jai 
globoti jų du vaikus.

Žinoma Hollywoodo artistė Judy Gar
land pareiškė teisėjui, kad jos antras 
vyras, filmų režisierius V. Minelli, ją „ner
vinąs“ savo nekalbumu. 23 metų artistė 
gavo antrą persiskyrimą, ir teismas pasky
rė jai globoti jų 5 metų dukterį.

Barbora Tibbett, 27 m. amžiaus, gavo 
persiskyrimą, kadangi jos vyras esąs „la
bai nejautrus“. Ponia Tibett teisme pa

bėms, | britų rankas perėjo 44 procentai 
Suezo kanalo akcijų, nors jie pradžioje bu
vo priešingi šio kanalo statybai.

Sutartis, pagal kurią po 16 metų Sūdo ka
nalas pereina | naujas rankas

Steigiant Suezo kanalo bendrovę buvo 
numatyti tam tikri nuostatai, pagal kuriuos 
po 99 metų Suezo kanalas tampa Egipto 
nuosavybe. Bojant tų nuostatų 1968 metais 
gruodžio 17 dieną, taigi po 16 metų, Suezo 
kanalas turėtų pereiti Egipto nuosavybėn. 
Tačiau egiptiečių karaliui pristigo kantry
bės laukti dar 16 metų ir jis, remiamas 
masių egiptiečių, paskelbė kovą britams, 
daugiausia turintiems Suezo kanalo akci
jų. Tik likučiais šių akcijų dalinasi pran
cūzai, olandai ir amerikiečiai.

Be ūkinės, Suezo kanalo pagrečiui auga 
ir karinė reikšmė. Atkirtus šį svarbu van
dens kelią tuojau būtų pajustos ūkinės pa
sėkos ne tik Anglijoje, bet ir kitose šalyse.

Lietuvos klausimas Amerikos
(Atkelta iš 3 pusi.)

Tektų šią samprotavimu dal| užbaigti 
Edm. Walsho žodžiais, kuriais pradėjau savo 
rašinį, būtent, ar šaltojo karo laikotarpy
je Amerikos visuomenė pilnai {sisamonino 
pagrindinius šūkius ir III-slos rusų Revo
liucijos pasėkas. Atrodo, netektų abejoti, 
kad JAV vadovaują asmenys pažįsta bol
ševikus ir jų tikslus neblogiau už mus. O 
spauda ir visuomenė kiekvienu atveju pri- 
siderys prie politinės raidos. Jeigu buvo 
tam tikrais laikotarpiais elgtasi lyg ne
pažįstant priešo, tatai buvo daroma vien 
vadovaujantis realiosios politikos princi
pais.

Kuris turėtų būtįr mūsų kelias? Tektų 
pagalvoti apie mūsų kelią, kuriuo reikėtų 
jėgas rikiuoti Lietuvos laisvei atgauti. At
sakymas būtų trumpas: realus kelias ir 
realūs metodai. Amerikos žurnalas „Rea

Rūpindamasis savo kraštu, jis apdainuo
ja ir gyvenamojo meto negeroves: iš rusų 
patiriamąsias skriaudas (trėmimus, kalėji
mus, žandarų ir valdininkų daromas skriau
das) ir savuosius parsidavėlius, skundi
kus, vienybės stoką, girtavimą ir kitas tiek 
visuomenines, tiek asmenines nedorybes.

Dalį savo kūrybos yra skyręs skurstan
tiems ir vargstantiems žmonėms apdainuoti. 
Smerkia taip pat karą, nors ne tą, kai gi
nama tėvynė.

Gražiausia jo poezija — tai tos tylaus 
liūdesio dainos, kuriose jis išreiškia save. 
Ateina mirtis, lyg kokia šmėkla, poetas 
jaučia jos atėjimą, besileidžiančią savo gy
venimo saulę, nykstančias jėgas, tą dieną, 
kada ant amžino gyvasčio slenksčio turės 
padėti keleivio lazdelę, bet jis norėtų pa
leisti savo dainas pasaulyje pasižmonėti —-

Vai, lėkite, dainos, iš vargo nupintos, 
Iš kaimo | kaimą, pas jaunus senus 
Paguoskite širdis, nelaimių sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, kelkit jausmus!
Atskirai minėtinos jo istorinės dainos, 

skirtos Lietuvos praeities didiesiems įvy
kiams iškelti (Algirdo kova ties Maskva, 
Žalgirio kova, Kęstučio mirtis, Kryžiuočiai 
užkariauja Prūsus). Taip pat Pr. Vaičaitis 
yra vertęs lenkų ir rusų poezijos kūrinių, 
tarp kitų A. Puškino „Sykštųjį riterį“.

reiškė, kad per pirmų metų vedybinio gy
venimo sukaktuvių pobūvi ji paprašusi sa
vo vyrą pabučiuoti, bet jis atsisakęs pa
reikšdamas, kad nemėgstąs bučiuotis vie
šai. Teismas juos perskyrė ir pavedė mo
tinai globoti jų 10 mėn. sūnų, priteisdamas 
vyrui mokėti per mėnesį po 75 dol. jam 
išlaikyti.

Dainininkė Kay Starr gavo persiskyrimą 
pareiškusi teisme, jog jos vedybos buvu
sios klaida.

Dramos artistė Barbora Stanwyck, 43 m. 
amžiaus, iškėlė skyrybų bylą savo vyrui, 
artistui Robertui Taylorui, apkaltindama 
jį „dideliu protiniu žiaurumu“. Jie buvo 
vedę 11 metų.

Garsi kino artistė Elizabeta Taylor, iš
gyvenusi su savo vyru, milionieriumi Nieku 
Hiltonu, 11 mėnesių, gavo persiskyrimą, 
motyvuodama tuo, kad jis buvęs „nerūpes
tingas“.

Artistė Kay Scott, 23 m. amžiaus, „ap
kaltino“ savo vyrą, kad kai ji skambinda
vusi, jis atsisukdavęs televiziją...

Ponia Lou Nora iš Angeles gavo persis
kyrimą pareikšdama teisme, kad jos vyras 
užkėlęs kojas ant tsalo, kai pas juos buvu
si atėjusi į svečius jo uošvė. Jie turėjo 4 
vaikus.

Ponia Florence Michalak, 20 m anyžiaus, 
laimėjo persiskyrimo bylą kaltindama sa
vo vyrą tuo, kad jis naktį „knarkiąs ir 
neleidžia jai miegoti". Ji nustojusi svorio.

Ponia Konstanca R. Blois, 35 m. amžiaus, 
pareiškė teisme, kad jos vyras profesorius, 
dažnai jai padarąs nemalonumų. Ji pareiš
kė žodis žodin: „Jis visada šoka polką, kai 
orkestras griežia valsą. Aš jį įspėju, kad 
tai ne vietoje, bet jis manęs neklauso ir 
atsako, kad jis norįs linksmintis kaip jam 
patinką“. Be to, jos vyras kartą „atsisėdo 
ir perskaitė nuo pradžios iki galo krimi
nalini romaną per vieną Bostone įvykusi 
simfoninio orkestro koncertą“. Teismas pri
pažino vyrui „protini žiaurumą“ ir persi
skyrimą davė.

Amerikoninių persiskyrimų komediją, o 
jei norite tragediją, būtų galima tęsti be 
galo, nes laikraščiai kasdien iškelia aikš
tėn tiek ir tiek skyrybinių bylų įdomybių. 
Tačiau mes čia tos litanijos nebetęsime, o 
tik vaizdui papildyti dar paminėsime porą 
atsitikimų, kurių vienas rodo, ko ameri
kietis vyras reikalauja iš savo žmonos, o 
kitas pavaizduoja kaip lengvai kartais čia

Lietuviukai garsėja pasaulyje
Kiekvienu atveju malonu svetimo spau

doje aptikti teigiamai lietuvius atestuo
jančių žinių. Tuo pačiu tatai yra svetimų
jų tarpe garsinimas lietuvio ir Lietuvos 
vardo.

Paskutinio meto spaudoje pasirodė eilė 
Žinių kaip tik apie mažuosius lietuviukus, 
kurių vardas nuskambėjo tiek Amerikos, 
tiek kitų šalių spaudoje.

Dvi lietuvaitės stebina Kolumbiją
Prieš 17 mėnesių Kolumbijon imigravo 

lietuvių Sideravičių šeima, kurion dėmesį 
atkreipė vietos spaudos atstovai dar uoste, 

naujiesiems imigrantams išsikeliant Kolum
bijos žemėn. Buvo susidomėta, ką taip 
sunkiai neša Sideravlčius. Pasirodo, kad 
jis nešė savo dviejų dukrų (viena buvo 9, 
kita 10 metų amžiaus) dižiulius akordeo
nus. Jos jau buvo baigusios muzikos mo
kyklą Vokietijoje. Su darbo gavimu Si- 

ders Digest“, rašydamas apie Europos ir 
Tolimųjų Rytų prekių apykaitą jau 1946 
m vasarą maždaug šitaip samprotavo: 
Vokietijos vienam gyventojui atitenka per 
metus iŠ svetur {vežtų prekių už 30—40 
dol; Kinijos gyventojui — 0,5 dol. Dėl to 
60 milijonų vokiečių gali nupirkti iš už
sienių prekių už 1,8—2,4 milijardus dole
rių, kai tuo tarpu arti 400 milijonų kinie
čių tik už 200 milijonus dol. O kur visos 
Europos rinka? Norint pakelti Kinijos ūkj, 
kad jis būtų pajėgus kiekvienam gyven
tojui {pirkti už 20—30 dol. prekių, reikėtų 
25—50 metų laikotarpio. Dėl to ir ši ap
linkybė ir buvo priežastimi Europoje ras
tis Marshallio planui, siekiant atstatyti 
Europos rinką.

Lietuvoje vienam gyventojui atitikdavo 
apie 10—12 dol. užsieninių prekių. Mes 
stovėjome žemiau už pramoningos Euro
pos kraštus, bet nepalyginamai aukščiau 
už Rytų kraštus ir už Sovietų Rusiją. Dėl 
to mūsų realioji politika su JAV turėtų 
reikštis užakcentavimu mūsų ūkinio pra
našumo Rusijos atžvilgiu, mūsų priartė
jimo prie Vakarų Europos lygio, pabrė
žiant lietuvių tautos organizmo sveikumą, 
kuris nėra užkrėstas komunizmo bacilo
mis, neišleidžiant iš akių progos svetimų
jų atkreipti dėmėsi I teigiamuosius lietu
vių tautos bruožus, kaip darbštumas, or
ganizuotumas.

Tačiau ieškant kelių tokiai politikai, rei
kalinga nustatyti Lietuvos koncepciją, t.y. 
nustatyti Lietuvos sienas ir apsispręsti ko
kiose sąjungose ar politiniuose junginiuose 
Lietuvai naudinga dalyvauti Skaitant 
spaudoje mūsų veiksnių — Vliko ir Diplo
matijos šefo — nesutarimus, susidaro 
{spūdis, kad tie nesutarimai iškyla dėl 
formalių priežasčių. Tie nesutarimui yra 
juridinio, bet ne politinio pobūdžio. Gi to
kie klausimai šiandien turėtų būti antri
nės reikšmės; jeigu politiniai elementai 
sudarys pagrindą Lietuvai prisikelti, tai 
juridinė eiga savaime rutuliosis. Dėl to 
būtų tikslu ir sveika pasitaikančius nesu
tarimus atidėti | Jal| ir abiem pusėm eiti 
prie Lietuvos koncepcijos nustatymo, nes 
tai yra daug svarbiau. Kaip matėme, Byr
nes pareiškimai Lietuvai yra nepalankūs, 
nes jie buvo išdavos to meto mums nepa
lankios JAV politikos. Trumano doktrina 
pavergtų tautų požiūriu {nešė naujo ir po
zityvaus.

galima persiskirti.
Ponia Dorotėja Horowitz iš Seattle ap

skundė savo vyrą teismui už tai, kad jis 
reikalavęs ją pasirašyti tokio turinio raš
tą: „Brangus vyre, aš pasižadu niekados 
tau nekliudyti, kreipti dėmesį kai tu su 
manimi kalbi, niekados nerūkyti, susilai
kyti griežti radiją pergarsiai, nekalbėti te
lefonu ilgiau, kaip 5 minutes, susilaikyti 
nuo palyginimų manęs su kitais vyrais, 
virti tris patiekalus per dieną ir, jei reikia, 
nustatytomis valandomis, niekados neversti 
tavęs laukti“. Ponia Horowitz teisme pa
reiškė, kad ji to rašto nepasirašiusi.

H. Johnsonas, 21 m. amžiaus, iš Texaso 
norėjo {stoti | jūrininkus, bet jam buvo 
pasakyta, jog vedusieji nepriimami. Ka
dangi jis buvo vedęs, tai susitarė su žmo
na skirtis, tik su sąlyga, kad, įstojus | jūri
ninkus, jis ją vėl ves. Taip ir padarė, bet 
kai persiskyręs Johnsonas nuėjo įsirašyti 
I jūrininkus, jam buvo pasakyta, jog jis be 
reikalo persiskyręs, nes taisyklės Jau esan
čios pakeistos ir į jūrininkus gal| stoti ir 
vedusieji vyrai. Johnsonas (stojo | Jūri
ninkus ir vėl vedė savo žmoną.

12. Papildomosios pastabos
Būtų dar galima pakalbėti apie Jos Eks

celenciją Amerikietę ir kitokiais požiūriais. 
Sakysime, gal būtų savotiškai (domi tema: 
amerikietės moters motyvo panaudojimas 
reklamoje. Amerikiečiai yra nepralenkiami 
reklamos meistrai. Neperdėsiu pasakęs, 
kad visas jų viešas gyvenimas yra per
sunktas reklamos. Bet toje reklamoje cen
trinė figūra yra amerikietė. Juk nebe rei
kalo amerikietė kontroliuoja, kaip matėme, 
85 nuošimčius perkamosios galios. Jei nori, 
kad ji pirktų, reikia jai (tikti. Todėl rekla- 
mininkai visokiausiais pavidalais moters 
motyvą naudoja savo skelbimams. Čia 
amerikietė vėl viešpatauja visoje savo 
įvairybėje ir didybėje. Moteris reklamoje 
siūlo jums pirkti automobili, skalbiamą 
mašiną, televizijos aparatą, cigaretes, bal
tinius, saldainius, kelionės bilietus lėktu
vais | Floridą, coca-colą, siuvamas maši
nas, žodžiu viską, ką tik pagamina mil
žiniška Amerikos pramonė. Skelbimų su 
moters motyvu rasi laikraščiuose, pilna jų 
žurnaluose, moteris šypsoso iš {vairių gė
ralų etikečių; jos labai mandagiai Ir su ža
vinga šypsena ant lūpų Įkalbinėja pirkti 
„geriausios rūšies“ marškinius iš televizi
jos ekrano ir tt. ir tt 

deravičiui nėjo lengvai. Tegalėjo gauti 
darbo žemės ūkyje, kaip samdinys. Ryžosi 
su dukromis aplankyti vietos radiofonų. 
Abi mergytės, Astrida ir Ingrida Sidcra- 
vičiūtės, ne tik puikiai groja akordeonais, 
bet dainuoja, groja smuikais ir skambina 
pianinais. Jos tuojau tapo kolumbiečių dė
mesio centru. Šiandien jos savo repertuare 
turi per 100 dalykų. Nepraeina žymesnės 
iškilmės be „Lituanas“ koncertų. Neseniai 
Medelline buvo atidaryta didžiulė radio 
stotis. Iškilmėse dalyvavo prezidentas ir 
vyriausybės nariai. Atidaromajame kon
certe pasirodė abi lietuvaitės. Jos nuolat 
kviečiamos koncertuoti ir išlaiko šeimą. 
Kelionėse jas lydi tėvas. Kolumbijos spau
da nuolat mirga žiniomis apie lietuvaites 
ir jų pasirodymus koncertuose.

Lietuvaitė geriausia piešėja
Prieš penkerius metus tame pačiame 

Memmingene, kur leidžiama TREMTIS, 
gimė lietuvaitė Apeikytė, kuri buvo pa
krikštyta Raimondos vardu. Su maža du
kra Apeikiai išemigravo Amerikon. Praė
jusiais metais prieš Kalėdas Cikagiškis sa
vaitraštis „Life“ paskelbė vaikų piešinių 
konkursą, kuriame dalyvavo 500 mažųjų 
dailininkų. Pirmąją vietą laimėjo Raimon
da Apeikytė, 5 metų mažoji lietuvaitė. 
Jos piešiniai komisijos buvo rasti geriau
siais, nors konkurse dalyvavo nemaža 
amerikiečių jaunimo ligi 16 metų amžiaus.

Lietuvis laimi Amerikos berniuko titirtą
Amerikoje yra plačiai paplitusi berniu

ku organizacija „Boys Club“. Tokių „Ber
niukų Klubų“ esama dižiumoje Amerikos 
miestų. Pastaruoju metu „Berniukų Klu
bų“ vadovybė Amerikoje susigalvojo nu
statyti tikro Amerikos berniuko tipą. Buvo 
sudaryta atitinkama komisija. Ji iš „Boys 
Club“ priklausančių 350 000 berniukų iš
rinko vieną, kuriam suteiktas „Tikro 
Amerikos berniuko" vardas. Laimėtoju 
išėjo Čikagoje gyvenančių lietuvių Val- 
zonių 14 metų sūnus R. Valzonis.

Šie lietuviukų laimėjimai yra kartu gar
sinimas ir Lietuvos vardo. Žinoma tuo at
veju, jei pasitaikiusios progos pasistengia
ma išnaudoti Lietuvos pagarsinimui.

Kad nebūčiau klaidingai suprastas neig
damas juridini kelią Lietuvai nepriklauso
mybę atgauti, noriu pažymėti, kad aš pri
pažįstu ir remiu visus būdus, kuriais tik 
galima prisidėti prie lietuviško reikalo. 
Tačiau realiosios politikos elementai, kaip 
matėme, yra pirmeilės reikšmės. Juos se
ka juridinė veikla, kuri {manoma vykdy^- 
ti pasinaudojant esamomis institucijomis 
ir turimomis pajėgomis, pradedant spauda 
ir baigiant menais ir mokslais. Tačiau 
svarbu nenueiti | klystkelius.

Sunkesnė Lietuvos reikalui būtų veikte 
Anglijoje. Gal ne tiek dėl to, kad Anglija 
pripažino de facto Lietuvą sovietams, bet 
dėl to, kad anglai pripažįsta, kad Lietu
vos teritorija (ir kitų Baltijos valstybių) 
pagal jų politinę koncepciją ir prof. Toyn
bee ir Butterfield pasaulio padalinimo te
zes, tenka Rusijos įtakos sferai. Bet irčta 
netektų nuleisti rankų ir reikėtų išaiškin
ti, kad laisvė, Įgyta kitų tautų nelaisve bei 
vergija neduos ir didiesiems nei laisvės nei 
ramybės.

Amerikoje keflas lietuviškai veiklai yra 
atviras. Atėjo aukščiausias metas tai veik
lai sustiprinti, kad {vykiai neužgriūtų 
pakankamai nepasiruošusius.

Apie Vakarų dėmesį Vokietijai ir Lie
tuvos koncepciją sekanti kartą.

Tačiau, visus rekordus sumuša pusten- 
pamografinės literatūros gamintojai. Kiek
vienoje Amerikos „vaistų krautuvėje“ (to
kiose krautuvėse jūs gaunate ne tik vaistų 
— vaistai, galima sakyti, pardavinėjami 
paskutinėje vietoje — bet ir visokiausių 
tualeto ir kitų prekių, o dažniausiai jose 
būna ir bufetas, kur gali užkąsti, išgerti 
kavos bei kitokių gėralų ir suvalgyti ko
kių tik širdis trokšta ledų porciją). Taigi, 
tokių krautuvių kokiame kampe stovi len
tyna su knygomis bei žurnalais. (Tokių 
lentynų yra ir kitose didesnėse krautuvė
se). Knygų lentynos apdėtos „dulitiniais“, 
kaip mes Lietuvoje sakydavome, romanais. 
Čia jūs mokate už knygą,/po 25 centus. 
Tai yra populiari literatūra, kurią Ameri
koje skaito miIlonai, Beveik be jokių išim
čių ant tų knygų spalvuotų viršelių pama
tysi daugiau ar mažiau apnuogintos moters 
paveikslą. Dažnai pavartojimas ne tik mei
lės, bet ir kriminalinis motyvas. Moteris, 
kaip taisyklė, bus atvaizduota pusnuogė ir 
krūtinga. Tatai vilioja skaitytoją, ir tas 
šlamštas gerai perkamas.

Taip pat beveik kaip taisyklė, kad kiek
vienas populiarus žurnalas stengiasi ant 
savo viršelio atsispausdinti kokios gražios 
moters nuotrauką. Ji gali būti Hollywoodo 
artistė, bet gali būti ir paprastas modelis, 
kad tik būtų graži O kadangi Amerikos 
spauda turi labai aukštą techniką, tai tie 
viršeliai tam tikro skonio publikai yra pa
trauklūs.

Būtų dar galima kalbėti apie amerikietės 
madas ir apdarą, apie Hollywoodo įtaką 
ne tik j amerikietės apsirengimą, bet ir į 
jos psichologiją, galimas dalykas, kad būtų 
labai (domu pakalbėti ir apie amerikoninę 
filmą, kur taip pat be konkurencijos vie
špatauja moteris — vyras čia yra tik „se
cond brillant“ — bet visa tai dar labiau 
užtęstų ir taip jau ištįsusį mano rašinį

Išvadų, tiesą sakant, aš čia nenorėčiau 
daryti jokių. Tegul jas pasidaro pats skai
tytojas. Aš stengiausi atvaizduoti Jos Eks
celenciją Amerikietę bešališkai, kiek ap
skritai galima būti bešališkam kalbant 
apie moterį, o juo labiau apie Amerikos 
moterį, kuri yra išsiauklėjnsi visai kito
kioje dirvoje, kaip kad mes tatai matome 
Europoje. Amerikietė yra graži ir turtinga, 
bet ji nėra nei simpatinga nei dvasiškai 
patraukli. Bet Amerikos vyrams ji patinka. 
Tad ar yra ko dėl jos mums jaudintis?
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redaktorius.

Vilniaus radio besiklausant
Šimtai agitatorių ir paskaitininkų kelia 

okupanto garbę ...
Mažeikiai. Vilniaus radiofono pranešimu 

Mažeikių rajone, lygiai kaip ir kitose Lie
tuvos vietose, darbuojasi šimtai paskaiti
ninkų ir agitatorių, kurie gyventojams aiš
kina raudonosios armijos ir raudonojo lai
vyno reikšmę ryšium su artėjančiomis 34- 
siomis metinėmis. Mažeikių rajone pas
kaitas skaitė septynerių metų mokyklos 
dir. Palšauskas, Neverdauskas, agitatoriai 
Songaila, Vilimas ir kt.-

Rusas moko lietuvius ūkininkus
Vilnius. Sausio 13 dieną per Vilniaus ra

diofoną rusas Cistovas skaitė referatą apie 
organizavimą tinkamų sąlygų gyvuliams 
žiemoti. Turį būti sudarytos tokios sąly
gos, kad gyvuliai nešaltų, kad jų patalpos 
būtų šiltos. Ta proga užgirtas Jurbarko 
rajono žemės ūkio specialistų atsišaukimas 
J visos Lietuvos gyvulininkystės specialis
tus gyvulinkystei pakelti.

Si paskaita ir jurbarkiškių kreipimasis 
kaip tik parodo, kad gyvulių priežiūrai pa
sigendama nūdienėje Lietuvoje tinkamų 
sąlygų. Jei būtų pakankamai turima šiltų 
tvartų, nebūtų reikalo* apie juos kalbėti. 
Jei nebūtų stokojama pašarų, nebūtų rei
kalo kalbėti apie tinkamą gyvulių šėri

TREMTIES INFORMACIJA
DP neturės pirmenybių. Muenchene įvy

kusiame tautybių ryšininkų posėdyje IRO 
ir Aukštosios Komisijos atstovai pareiškė, 
kad emigracija nauja organizacija rūpin
sis ir toliau, tačiau DP jokių pirmenybių 
neturės. Ateity už kelionę teks mokėti ša
lims, kurios priims emigrantus; dalis iš
laidų gali tekti padengti patiems emi
gruojantiems.

Naujojoj emigracijos organizacija Vo
kietijoje veiks siauru mastu. Čia tebus 
jos atostovai paruošti dokumentacijai. To
kie atstovai bus: Muenchene, Hanau, Wen- 
torfe, Bremene ir Berlyne. Centro atsto
vai — Bonnoje.

Dėl imigracijos Amerikon pareikšta, kad 
tuo tarpu klausimas neišaiškintas, ar pa
gal kvotas bus galima išemigruoti.

Vokietijoje likę turės asimiliuotis. To
liau buvo užakcentuota, kad Vokietijoje 
likusieji užsieniečiai tremtiniai turės asi
miliuotis, t. y. prisitaikinti prie vietos gy
venimo sąlygų. Esą nereikia asimiliaciją 
suprasti kaip sąlygą tapti vokiečiais.

{ Australiją numatoma vokiečių emi
gracija. Tuo tarpu keldinami tik tremti
niai.

^Teisinė pagalba Vokietijoje palikusioms 
tremtiniams ligoniajns bus vykdoma Aukš
tosios Komisijos priežiūroje. Tačiau ji bū

Pranešimai, ieškojimai, skelbimą’.
Muzikos leidiniai

Leidykla PAŠVAISTE <563 Hemlock
St.. Brookl^Įi 8. N. Y USA) yra išleidu
si šių lietuvių kompozitorių kūrinių:

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

2. V. K. Banaitis. Oi nėra niekur. Bal
sui ir fortepionui, 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.

7. 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.

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

M. Stp. Sodeika. Siaurės pašvaistė. Miš
riam chorui, kaina 0,5 dol.

M. Dr. Vincas Kudirka. Kompozicijos 
forte pionui. Rinkinys Kudirkos 
kompozicijų pianistams, didelio for
mato 14 pusi., kaina 2 dol.

M. J. Žilevičius. Tėvynei laisvės. Miš
riam chorui, kaina 0,75 dol.

Be to, PAŠVAISTE turi surinkusi

mą. Ir, nežiūrint visko, atvykėlis Lietu
von bandė nualintus Lietuvos gyventojus 
įtikinti, kad šiandien jau niekas taip ne
galvoja, kaip anksčiau galvojo, kad žie
mą krentanti gyvulių produkcija. Tereikią 
darbą tinkamai organizuoti ir stebuklai, 
kaip jau įprasta sovietuose, patys darysis, 
bet, greičiausiai, tik propagandoje ...

Geriausiai traktorių taisytojai
Kelmė ir Linkuva. Kelmės ir Linkuvos 

traktorių mašinų stočių mechanizatoriai 
nusipelnę geriausių Lietuvos traktorių tai
sytojų vardą. Šių stočių vadovai buvo iš
kviesti žemės ūkio ministerijon, kur Kel
mės mašinų stoties vedėjas Tiškovas pa
aiškino, kuriuo būdu vyksta darbai.

Medaliais ir ordenais apdovanotos motinos
Telšiai. Čia įvykęs kultūros namuose 

moterų susirinkimas, kuriam vadovavusi 
kompartijos sekretorė Stanelytė ir dau
giavaikėms motinoms išdalinusi ordenus 
bei medalius. Ordenais apdovanotos Ona 
Audėnienė, Selevonienė ir kt.

Slidininkų rungtynės
Vilnius. Vasario mėn. vidury Vilniaus 

apylinkėse vyko Lietuvos slidininkų var
žybos, kuriose dalyvavo per 100 slidininkų.

sianti siauresnė, negu kad IRO. Tebūsią 
prižiūrima, kad nebūtų vokiečių nukryp
ta iš duotų pasižadėjimų.

Šalpos atstovybės veiks. Vokietijoj^ 
BALFo ir kitos šalpos organizacijos veiks 
ir toliau. Numatomos galimybės prie kie
kvienos tautybės šalpos organizacijos pa
skirti po teisininką.

NAUJOS TREMTIES ATSTOVYBĖS
Mr. B. Jacikevičius

c/o PAŠVAISTĖ
563 Hemlock St.
Brooklyn 8, N. Y.

Sion atstovybėn TREMTIES leidinių 
(Altorių Šešėly, V. Alanto „Pragaro Poš
vaisčių“, Igno Šeiniaus „Kuprelio“, R. 
Spalio „Didžiosios Atgailos“), reikalais 
kreipiasi TREMTIES Bičiuliai, gyveną 
New Yorko ir artimose valstijose.

DIRVON,
6820 Superior Ave 

Cleveland 3, Ohio

TREMTIES leidinių reikalu kreipiasi Cle- 
velando ir apylinkinių kolonijų tautiečiai.

Pastaba: Kitų atstovybių žiūr. skyriuje 
„TREMTIES ATSTOVYBES“.

platinimui apie 300 lietuviškų gaidų, 
anksčiau išleistų Lietuvoje ir JAV. Pa
gal pareikalavimą siunčiami katalogai. 
Kreipiamasi šiuo adresu:

PaSVAISTE
563 Hemlock St.,
Brooklyn 8, N.Y. USA.

NAUJAS BALFO ADRESAS EUROPOJE
Balfo Direktoriaus Europoje įstaiga, bu

vusi Vokietijoje, Bad Salzuflen, Baum- 
strasse 17, nuo vasario 7 d. persikėlė į' 
Hannoverį, nes iki šiol naudotus namus 
Bad Salzuflene teko perleisti savininkei.

Dabartinis Balfo Direktoriaus Europoje 
Pr. Zundės adresas yra šis:

(20a) HANNOVER-Kleefeld: Hegelstr. 7.
Germany.

Ieškomas Br. Pranokus
Paskutiniais metais Vokietijoje gyvenęs 

Bronius Pranokus, kilimo iš Žemaitijos, 
Kaltinėnų parapijos, yra paieškomaą bro
lio. Ieškomasis arba žinantieji jo adresą 
prašomi rašyti šiuo adresu:

Leg. Malfort Andrus,
3. C.S.P.L. Sebha Fort Leclerc.
FEZZAN, Lybia.

UŽUOJAUTA
8591 LictuviiĮ Darbo Kuopos vadui

KPT. M. N E I M A N U I.
tremtyje netekus mylimos motinos, 
skaudaus liūdesio melu reiškiame gilią 
užuojautą.

Kuopos karininkai ir kariai.

Vokietijoje nepasitenkinimas 
dvigubais pabėgėliais

Buvusioms IRO stovykloms perėjus vo
kiečių administracijos žinion, tų stovyklų 
naujieji administratoriai pradėjo domėtis 
administruojamaisiais. Surinkta nemaža 
žinių apie kai kuriose stovyklose nelegaliai 
gyvenusius užsieniečius.

Fdhrenwald stovykloje, kurioje išimtinai 
įkurdinti žydų tautybės benamiai, rasta 500 
asmenų, kurių gyvenimas stovykloje laiko
mas nelegaliu. Tiesa, veik kiekvienas iš 
tų 500 turįs Bavarijon įvažiavimo vizą, iš
duotą šveicarų įstaigų, Italijoj bei Austri
joj. Jų didžiuma pasirodo grįžę iš Izraelio, 
kurin prieš kelis metus buvo imigravę.

300 nelegaliai grįžusių iš Belgijos. Vokie
čių administracija, perimdama Schleishei- 
mo stovyklą, joje rado apie 300 įvairių tau
tybių užsieniečių, kurie skaitomi nelegaliai 
Vokietijon grįžę iš Belgijos. Sugrįžėlių iš 
Belgijos pareiškimais jie grįžę dėl to, kad 
Belgijoje gyvenimo sąlygos buvusios nepa
keliamos.

Ką mano daryti vokiečiai? Bavarijos at
statymo referentas Helmut Fischer šitų 
nelegalių sugrįžėlių reikalu pareiškė: „Rei
kėtų juos būtinai atiduoti teismui su įspė
jimu, kad tokiais atvejais būtų skiriamos 
didesnės bausmės.“ Tokiu būdu tikimasi 
užkirsti kelią nelegaliam grįžimui Vokie
tijon.

Toliau Fischer mano, jog reikėtų su
daryti Vokietijai sutartis su kitomis šali
mis, kad, vadovaujantis sutartimis, nele
galiai Vokietijon sugrjžėlius būtų galima 
grąžinti į tuos kraštus, iš kurių jie atvyko, 
arba į savo kilmės kraštus. Kol tokių su
tarčių nesą, reikią nustatyti griežtos baus

Jie moko Vasario 16 Gimnazijoje
Praėjusių metų rudenį Vasario 16 - sios 

Gimnazija Diepholze pergyveno mokomojo, 
personalo ir direktoriaus krizę. Direktoriui 
Dr. A. Palaičiui išemigravus į JAV, beveik 
tuo pačiu laiku išemigravo ir visa eilė 
gimnazijos mokytojų. PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba dėjo pastangų atsiradusias 
spragas papildyti naujomis pajėgomis. Va
sario 16 Gimnazijos direktoriumi buvo 
pakviestas žinomas pedagogas, ilgametis 
Jurbarko Valstybinės Gimnazijos direkto
rius rašytojas Antanas Giedrius-Giedraitis, 
kuris šias pareigas jau perėmė ir vado
vauja Vasario 16-sios Gimnazijai nuo šių 
metų pradžios.

Gimnazijos mokomasis personalas taip 
pat sukomplektuotas iš darbe patyrusių 
pajėgų. Joje dirba: Dr. A. Sakalauskas, 
Saliamonas Antanaitis, Bernardas Petkū- 
nas, kun. P. Girčius, T. Knopfmiuler^itė, 
O. Dirvelis, Jonas Jurkaitis, Aleksandras 
Petkevičius, K. Motgabis, E. Motgabienė. 
O. Gešventas ir A. Gasnerienė (pastarieji 
du vadovauja bendrabučiui, duoda pagal
bines lietuvių kalbos pamokas tiems mo
kiniams, pas kuriuos lietuvių kalbos mo
kėjimas silpnesnis ir dėsto kūno kultūrą). 
Be to, laukiama atvykstant mokytojos 
Bistramienės.

Šiuo metu Vasario 16-sios Gimnazijoje 
dirbą mokytojai nė vienas nesiruošia arti
miausiu laiku išemigruoti. Pastovesnis mo
kytojų personalo sudarymas teigiamai at
silieps ir į patį mokymą, negu nuolatiniai 
mokytojų pasikeitimai.

NEI VIENO LIETUVIO 
BE LIETUVIŠKOS KNYGOS!

1. Prof. P. Skardžius, S. Barzdukas, J. M.
Laurinaitis, LIETUVIŲ KALBOS VADO

„Tremtinio“ teismas
Londonas. Didžiosios Britanijos Lietuvių 

Sąjungos Londone I skyrius buvo suruošus 
lietuvių visuomeninį teismų tema „Trem
tinys“. Teismo metu lietuviui tremtiniui 
daryta priekaištų dėl jo šalinimosi nuo 
lietuviškųjų reikalų, tačiau gynėjai rado 
ir pateisinančių aplinkybių.

Šveicarijos lietuviai persiorganizuoja
Zūrichas. Praėjus dideliame susikaupime 

pravestiems Šveicarijos lietuvių Vasario 16 
minėjimams Zūrichc ir Berne, Vasario 17 d. 
Zūriche įvyko Šveicarijos lietuvių visuoti
nis susirinkimas, kurio metu priimti įsta
tai Šveicarijos lietuviams persiorganizuo
jant į Šveicarijos Lietuvių Bendruomenę 
ir tuo pačiu einant prie įsijungimo į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę.

Steigia muzikos premiją
Amerikoje išeinąs MARGUTIS steigia 

muzikos premiją. Jury komisijos pripažin
tiems geriausioms dviem pirmiesiems kū
riniams bus skiriamos premijos. I-ji 300 
dolerių, II-ji — 200 dolerių. Lietuviai kom
pozitoriai, norį dalyvauti konkurse, savo 
kūrinius slapyvardžiu (pavardė ir adresas 
atskirame voke) siunčia iki 1952 metų 
lapkričio 30 dienos šiuo adresu: MARGU
TIS, „Dainos konkursui“, 6755 S Western 
Ave., Chicago 36, Ill. USA.

Serga solistas VI. Ivanauskas
Brooklynas. Jau kuris laikas serga JAV 

gyvenąs solistas Vladas Ivanauskas, buv. 
Kauno Valstybinio Teatro operos solistas. 
Paskutiniu metu lietuvių scenos meninin
kų pastangomis ruošiami koncertai parem
ti VI. Ivanauskui.

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

mės vokiečiams, priimantiems pas save 
apsigyventi nelegaliai atvykusius iš Rytų 
Vokietijos bei iš kitų šalių grįžusius už
sieniečius.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
James Hilton. SUDIE, PONE GIPSE. 

Išvertė K. Barėnas. AKIRAČIO leidinys. 
Pusi. 62. Tai žymaus anglų rašytojo veika
las, vaizduojąs mokytojo gyvenimą, ypač 
mėgiamas jaunimo. Praėjusiais metais bu
vo spausdintas TREMTIES skiltyse.

LIETUVININKŲ KALENDORIUS 1952 
METAMS. Redaktorius A. Puskepalaitis, 
išleido Mažosios Lietuvos Tarybos Spau
dos Komisija, Vokietija. 126 didelio for
mato (knygos) pusi. Įdomus turinys. Kaina 
1,50 DM. Užsakoma: Administration „Ke
leivis“, c/o A. Benderienė, Hannover-Klee- 
feld, Hegelstr. 7, Germany.

Nelė Mazalaitė. MENUO, VADINAMAS 
MEDAUS. Apysaka. Išleido Gabija 1951. 
Dali. B. Vilkutaitytė-Gedvilienė. 220 pusi. 
Kaina 2,5 dol.

KNYGŲ LENTYNA. VLIKO leidžiamas 
Lietuvių Bibliografijos biuletenis. Spauda 
DIRVOS. Redaktoriaus Ružancovas. 1951 
Nr. 7—9.

Pulgis Andriušis. SUDIEV, KVIETKE- 
LI! Apysaka. 1951, išleido „Australijos 
Lietuvis“ Australijoje. 181 psl. Kaina 2,5 
DM. Vokietijoje gyveną tautiečiai knygos 
reikalais kreipiasi: PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba, Knygų leidykla, Bad Salzuflen, 
Baumstr. 17.

DRAUGO Sieninis kalendorius 1952 me
tams, nuplėšiamas kas mėnuo. Iliustruo
tas. Kaina nepažymėta.

VAS, 606 psl., kaina DM 20,
2. A. Maceina, DIDYSIS INKVIZITO

RIUS, antroj papildyta ir pataisyta laida, 
nagrinėjanti Dievo ir velnio kovą žmogaus 
širdy, 221 psl., kaina DM 4,

3. A. Maceina, JOBO DRAMA, žmogiš
kos būties apmąstymas kančios situacijose, 
244 psl., kaina DM 5,

4. Dr. P. Gaidamavičius, IŠBLOKŠTASIS 
ŽMOGUS, skaudžiai mus kiekvieną ištl- 
k u sips benamybės problemos, 280 psl., kai
na DM 6,

5. Al. Baronas, ŽVAIGŽDĖS IR VĖJAI, 
novelės, 240 psl., kaina DM 5,

6. Gr. Tulauskaitė, PO SVETIMU DAN
GUM, eilėraščiai, 62 psl., kaina DM 3,

7. V. Jonikas, SIELVARTO RAUDOS, 
poema, 60 psi., kaina DM 3,-,

8. V. Jonikas, BRANGMENS, lyrika, 60 
psl., kaina DM 3,-,

9. A. Vaičiulaitis, VALENTINA, roma
nas, antroji papildyta ir pataisyta laida, 
144 psl., kaina DM 4,50,

10. A. Sabaliauskas, NUO IMSRĖS IKI 
ORINOKO (PER FAKIRŲ ŽEMĖ), lietuvio 
misijonieriaus atsiminimai, įspūdžiai, per
gyvenimai Europoje, paslaptingojoje Indi
joje ir Pietų Amerikoje, 225 psl., kaina 
DM 7,-.

Leidiniai gaunami šiuo adresu:
Jonas Rimeikis
(13b) MURNAU, Postfach 74.

♦
TECHNIKOS ŽODIS. Technikos darbuo

tojų nepriklausomas mėnesinis laikraštis, 
1951 m. Nr. 9. Redaguoja redakcinė kolegi
ja. Leidžia Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų S-ga Chicagoje.

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-KĮeefeld, Hegelstr. 7.

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

T re m ties
JAV:

Mr. A. Sillūnas
5125 So La Crosse Ave. 

Chicago 38. Ill.
Mr. W Stuogis 

1037 Darrow Ave, 
Evanston. Ill.

Mr. VI. Pauža
9124 Quincy.
D e l r o j t 4. Mich

Mr. Jonas C ės n a
212 - E. Illinois Ave. 
St. Charles, Ill.

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 
Avellaneda. B u » n o s A

Keliais 
sakiniais

Piratai kaip viduramžiais. Kiniečių pira
tai užpuolė Tolimųjų Rytų vandenyse bri
tų 3560 tonų laivą „Wing Sang“ ir iš jo pa
grobė amerikietį diplomatą Edvard Stans- 
burg ir laivo kapitoną, už pagrobtuosius 
reikalaudami nurodytoje vietoje padėti 
10 000 dolerių. Išpirkos pinigus padėjus 
reikalaujamon vieton netrukus atsirado 
pagrobtieji.

Kalinta sovietų kalėjimuose nori kalbėti 
rytų Vokietijoje. Žymaus vokiečių komu
nisto žmona, kurios vyras vėliau pateko į 
Rusijos koncentracijos stovyklas ir dingo be 
žinios, padavė- pareiškimą rytų Vokietijos 
ministeriui pirmininkui sutinkanti atvykti 
su paskaitomis apie trumparegiško režimo 
pasėkas. Buber-Neumann taip pat yra il
gesnį laiką kalinta sovietų kalėjimuose, o 
karo metais buvo grąžinta Vokietijon ir 
toliau kalinta koncentracijos stovyklose.

Amerikoje apmokomi 41 valstybės ka
riai. Šiuo metu JAV apmokomi 41 krašto 
kariai. Nemaža karių apmokomi iš Tolimų
jų Rytų kraštų, kaip Japonija, Formoza, 
Australijos, Kanados, Pietų Amerikos vals
tybių, Siaurės Atlanto Pakto valstybių ir 
1.1. Apmokomųjų skaičius tuo tarpu sie
kia 8000 vyrų. Supažindinti su moderniąja 
strategija ir moderniais ginklais, tie ka
riai grįš instruktoriais į savo kilmės 
kraštus.

Reikalauja iš Amerikos deportuoti vo
kietį gydytoją. Bostono, Amerikoje, gydy
tojai padavė pareiškimą prezidentui Tru- 
manui, reikalaudami iš Amerikos deportuo
ti vokietį gydytoją Walter Schreiber, ku
ris šiuo metu dirba aviacijos mokyklos 
orinio susisiekimo medicinos skyriuje. Bos
tono gydytojai primeta vokiečiui moksli
ninkui buvusio karo metais nusikaltimus 
prieš žmoniškumą.

800 suėmimų Argentinoje įvykdyta po to, 
kai paaiškėjo ruoštas sąmokslas prieš pre
zidentą Peroną ir jo žmoną Evitą, kuri są
mokslininkų buvo numatyta pagrobti.

Arti milijonas belaisvių. Vasario mėnesio 
pradžioje Ženevoje posėdžiavo Jungtinių 
Tautų komisija belaisvių reikalui aiškinti. 
Aiškėja, kad šiuo metu dar esą 101 000 vo
kiečių belaisvių sovietuose, 300 000 Rusijon 
išvežtų civilių vokiečių; 63 000 italų karių 
iki šiol laikomi dingusiais be žinios Rusi
joje ir 369 00Q japonų karių ir civilių tebe
laikoma sovietuose.

Per 24 valandas gali paruošti pamo
kas. Vokietijoje tėvai nusiskundžia, kad 
aukštesnėse mokyklose mokiniams stątomi 
griežti reikalavimai. Vienos konferencijos 
proga auklėjimo žinovai apklausinėjo aukš
tesniųjų mokyklų mokytojus ir priėjo iš
vados, kad mokinys, stengdamasis visas 
pamokas paruošti pažymiui „gerai“ turi 
jas rūoštl 24 valandas...

Amerikoje aiškinami Katyno žudynių 
kaltininkai. Amerikoje sudaryta speciali 
komisija išaiškinti Katyno žudynių (kurio
se buvo nužudyta trečdalis lenkų karinin
kų, apie 4000 asmenų), kaltininkui. Radosi 
du lenkai, kurie paliudijo, kad, bėgdami iš 
sovietų nelaisvės, atsitiktinai naktį pasiekė 
Katyno miškelį ir matė šaudomus lenkų 
karininkus. Tai pirmieji liudininkai, matę 
sovietus Katyne vykdančius lenkų karinin
kų šaudymus. Karo metais vokiečių suda
rytos tarptautinės komisijos nuomonė taip 
pat buvo, kad Katyne sušaudymas lenkų 
karininkų turėjo būti įvykdytas prieš vo
kiečiams tą sritį užimant.

Pyktis ir pavydas — ligų priežastis. Mo
derniosios medicinos žinovai aiškina, kad 
pyktis ir pavydas ypač neigiamai atsiliepia 
į organizmą ir tampa finzinių negalavimų 
priežastimi. Nesivaldantieji pyktyje ir pa
vyde pirmiausia pajunta kepenų ir vidu
rių negalavimus.

Lietuvė pirko vaikus?
Vokiečių sensacinio pobūdžio spaudoje

pasirodė plačių aprašymų apie lietuvę, su
situokusią su vokiečiu aukštu valdininku, 
Muenchene einančiu aukštas pareigas. Jo 
žmona, reto gražumo moteris, nenorėda
ma dėl gimdymo nustoti grožio, vyrui nu- 
davusi laukianti kūdikio, o faktiškai te
buvęs vaidinimas prieš vyrą. Tokiu būdu 
ji du kart vyrą apgavo, nupirkdama sve
timus vaikus ir sakydama pagimdžiusi. 
Vokiečių teismas porą išskyrė. Gi spauda 
rašo, kad tai retas siužetas filmai.

atstovybės
Belgijoje:

Mr. Br. Poškevičius
87 Rue Vertbois Montcgnee, 
Liez — Liege

Brazilijoje:
Sr. St. Jasellūnas,

Av. Churchill 94-11° S/1.110 
Riode Janeiro, BraaiL 

Kanadoje:
Mr. Aug. Kuolas.

143 Claremont St. 
Toronto, Ont.

Per šiuos atstovus galima užsiprenume
ruoti TREMTI 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 tu
ri dar visą eilę malonių talkininkų JAV: | 
Mr. J. Jašinskas So Bostone, Mr. J. Cicėnas 
Omaha, Mr. Pr. Pravilionis Rockforde, 
Mr. VI. Petrauskas IVankegau. kurie tal
kina ypač knygų paskleidime. Per Juos 

1783. vietoje TREMTIES Bičiuliai gali įsigyti bei 
r e s. užsisakyti naujausius TREMTIES leidiniu*.
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