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Liūdnas Londono konferencijos galas
Londonas (Dena/Reutėr). Londono konferencija iširo. Po iki šiol ilgiausiai u£- į Dar griežčiau išsireiškė Bevinas: „To- 

trukusio posėdžio, pirmadieni 20 vai. 18 min. Užsienių Reikalų Ministrų Taryba išsis- kių įžeidimų ir pašiepimų aš niekuomet ne- 
.kirstė nenustatytam laikui. Jau antradieni Molotovas išvyko iš Londono. Sovietų de- laukiau. Šį piktą britų imperija įsidėmės, 
legacija išskrido trimis lėktuvais. Numatoma, kad Marshallis ketvirtadieni išvyks i Nors esame mums daromus apkaltinimus

Be to, dar įvyko aštrių susikirtimų, kai 
sovietų užsienių reikalų ministeris reikalavo 
panaikinti anglų-amerikiečių zonų su
jungimą.

Šios dienos numeryje:
NAUJA JAV POLITIKA KINIJOJE

*
KO BEVINAS NESVAJOJO t 

★
VINCAS KUDINKA — MUSŲ DIDZ1Ų-

Vafingtoną.

Londonas (Dėna/Reuter). Užsienio Rei
kalų Ministrų Tarybos posėdyje gruodžio 
12 d., kalbėdamas vokiečių reparacijų klau
simu staiga Molotovas pakeitė savo taikin
gą elgeseną ir iš naujo smarkiai puolė Va
karų valstybių politiką. '

Jis iškėlė šiuos apkaltinimus:
L Prieštaraudamos savo nusistatymams 

Jaltoje ir Potsdame, trys\ Vakarų valstybės 
atmeta sovietų pretenzijas i reparacijas. Mo
lotovas pareiškė: „Sovietų Sąjunga ne mal
dauja 10 milijardų dolerių reparacijų, bet ji 
reikalauja.”

2. Vokarų zonose gamyba esanti sąmonin
gai palaikoma žemoje stadijoje, kad čia bū
tų galima patalpinti didesnius savus eks
portus.

3. Iš anglių, miško ir pan. produktų išve
žimo tarpininkai' turį milžiniškų pelnų.

4. Amerikiečių ir britų kapitalas plūstąs 
plačiu mastu vokiečių pramonės atpirkti.

5. Prekių {vežimais į vakarų zonas Vo
kietijai esanti uždedama kelių milijardų do

lerių skolos našta, visai neatsiklausus ar 
vokiečiai nori ant savęs tą naštą paimti.

6. Vakarų zonos esančios panaudojamos 
kaipo strateginė bazė prieš Europos demo
kratines valstybes.

DEBATAI NULĖMĘ KONFERENCIJOS 
EIGĄ.

Londonas (UP). Smarkiai užsipuldamas va
karų valstybes, Molotovas penktadienį pra
dėjo debatus reparacijų klausimu ir ko ne
privedė konferencijos prie iširimo. Savo, 
valandą užtrukusios, kalbos pabaigoje Mo
lotovas reikalavo, kad vokiečiai mokėtų re
paracijas, bet visi trys kolegos Molotovo 
reikalavimus atmetė.

JAV užsienio reikalų ministeris Marshal
lis pareiškė: „Yra aišku, kad Molotovo pas
tabos nėra skirtos rimtoms diskusijoms. Jos 
yra nukreiptos kitiem! klausytojams, turi ki
tus tikslus ir yra išreikštos grynai propa
gandiniais tikslais.” <

dementavę, bet Molotovas vis juos karto
ja. Mano manymu, mums Molotovas turi 
būti dėkingas, kad mes čia taip ilgai pasi
liekame jo kalbų klausyti.”

Pačioje ■ posėdžio pradžioje, atrodo labai 
ultimayvinėje formoje, Marshallis pareika
lavo Molotovą, kad iki gruodžio 15 d. jis 
patiektų išsamų pranešimą apie rytų zo
nos medžiagas reparacijų sąskaitom Iki šiol 
sovietai vis atsisakė suteikti bet kokius da
vinius. Maršallis pa-’^kė’ ..Ko) mes tų da
vinių neturime, Užsienio Reikalų Ministrų 
Taryba negali daryti sprendimo .eparacijų 
klausimu.”

ŠEŠTADIENIO POSĖDIS ATIDEDAMAS
Londonas (Dena). Užsienio Reikalų Mi- 

nisterių Tarybos sekretoriatas paskelbė, kad 
šeštadienio posėdis yra nukeliamas į pir
madienio popietę. Posėdžio atidėjimo prie
žastys nebuvo nurody'-ie.

MAŽOJI PILNATIS SUSIRINKS POSĖ
DŽIŲ SAUSIO 5 D.

New Jork (Dena/Reuter). Generalinis se- 
kret. Trygve Lie pareiškė, kad „mažoji pil
natis” pirmojo posėdžio susirinks sausio 
5 d.

JŲ OBALS1Ų KORĖJAS
*

MENU TAVE, O MANO TĖVIŠKĖ!
*

MUSŲ PADĖKA BALFUI
★

POETO BALIO SRUOGOS PAGERBT.
MAS

*
ATSISKAITYMAS

GALYBĖ, KURI NUGALI PASAULI
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Didėja prancūzų-sovietą santykių 
įtempimas

Gener. Smuts įspė
Pretoria (Dena/Reuter). Pietų Afrikos 

Unijos ministras pirmininkas *gen. J. Smuts 
savo kalboj kaltino Sovietų Sąjungą noru 
sutrukdyti Europos atsistatymą, kadangi ko
munizmas varge geriau tarpstąs.

Skilimas tarp Rytų ir Vakarų, pareiškė 
Smuts, sukurtų tokią situaciją, kuri pasta
tytų į pavojų Europą ir visą civilizaciją.

Smuts išreiškė baimę, kad komunizmas, 
jeigu jis užvaldytų Europą, ir į Afriką pra
siplėštų. Jis nurodė, kad komunizmas ne
siskiria nuo nacizmo: ir jis apie asmeninę 
laisvę tiek pat maža tenori girdėti, kaip ir 
nacizmas, ir nori sukurti policinę valsty
bę, kurioj jokios kalbos apie žodžio ar nuo
monės laisvę negali būti. Visuose komunis
tų kontroliuojamuose1 kraštuose dauguma 
yrą mažumos pajungta.

Pietų Afrikai, išeinant iš tarptautinės po
litinės būklės, lieka konsekventiškai laiky
tis britų conunonwoaltb sferoje ir tuo bū
du sistemą laisvės stiprinti. Salia to Unija 
turi su JAValstybėmis ir visomis kitomis 
panašiomis valstybėmis bendradarbiauti, ku
rių pasaulėžiūra, lygi mūsajaį ir kurios at
stovauja tą patį gyvenimo būdą, kaip ir Pie
tų Afrika.

a nuo komunizmo

Generolui Smuts lankantis Anglijoje, Mal
mesbury miestas iškilmingai išrinko jį savo 
garbės piliečiu. Generolo gimimo vieta Pie
tų Afrikoje lygiai vadinama Malmesbury.

Čia jį matome akto metu kalbant per ra
diją. Jo dešinėj sėdi miesto burmistras.

Po 150 milijonų dolerių skubiajai pagalbai
Vašingtonas (Dena/Reuter). JAV Kongre

sas — Senato ir Atstovų Rūmų bendrame 
posėdyje — nutarė Europos kraštams, ku
riuos apima skubiosios pagalbos programa, 
būtent Prancūzijai, Italijai ir Austrijai, pas
kirti tuojau po 150 milijonų dolerių.

Vašingtonas' (UP). JAV Atstovų Rūmai 
nutarė skubiosios pagalbos įstatymą papil
dyti ta prasme, kad teikiamoji pagalba bus 
nutraukta kiekvienam kraštui, kurio vyriau
sybė pateks komunistinėn įtakon. Iš pavie
nių asmenų, kuriems teks skirstyti skubio
sios pagalbos tiekimus, bus reikalaujama 
priesaikos pareiškimų, kad jie yra prieš- 
komunistinio nusistatymo.

Į J. A. Valstybes įvažiuojančių sovietų pi
liečių skaičius turi būti aprėžtas.

Vašingtonas. (Dena) Respublikonų sena
torius Styles Bridges senatui pateikė (sta
tymo projektą, kuriuo skaičius į JAValsty- 
bes įvažiuojančių sovietų piliečių sulygina
mas su skaičium asmenų, gaunančių leidi
mus, iš JAV Valstybių įvažiuoti į Sovietų 
Sąjungą. Bridges paaiškino, kad jo pasiūly
mas reikalauja iš Amerikos užs. reik, mi
nisterijos sovietų piliečiams vizas atšaukti, 
jei jų skaičius prašoka Amerikos piliečiams 
Sovietų Sąjungos duotų vizų skaičių.

Dabar esanti didelė nelygybė tarp judė
jimo laisvės JAValstybėse ir suvaržymų 
Sovietų Sąjungoj. Jis tai konstatavęs prieš 
du mėnesiu, kada Sovietų Sąjunga neleido 
įvažiuoti Maskvon aplankyti savo pasiunti

SOVIETAI PAGROBĖ VIRS 60 PRAN
CŪZŲ PILIEČIŲ.

Paryžius (UP). Sovietų S-gos protestą dėl 
kratos rusų repatriacijos stovykloje Beau- 
regarde prancūzų vyriausybė atmetė savo 
griežtoje notoje. Baureguardo stovykla bu
vusi „požeminiu traukiniu” iš Sovietų Są
jungos ir į Sovietų Sąjunga, per kurį virš 
60 prancūzų vyrų'ir moterų buvę išvežta J 
Sovietų Sąjungą, dažnais atsitikimais net 
prieš jų norą.

Nepaleidžia prancūzų belaisvių.
Paryžius (Dena/Reuter). Laike debatų 

prancūzų parlamente atstovas Pierre Montel 
paklausė, ką vyriausybė mano daryti, kad 
būtų paleisti prancūzų karo belaisviai, ku
rie dar vis tebėra Sovietų Sąjungoje.' 
PARLAMENTAS PRITARIA VYRIAUSY

BEI.
Paryžius (UP). Po to, kai prancūzų vy

riausybė atmetė ir antrąją sovietų notą, ku
rioje buvd protestuojama dėl ištrėmimo ru
sų iš Prancūzijos, prancūzų parlamentas 
411 balsų prieš 183 balsus išreiškė vyriau
sybei pasitikėjimą dėl jos vedamos politi-

PRANCUZŲ REPATRIACINES MISIJOS 
VADAS MASKVOJE APKALTINO SAVO 

VYRIAUSYBĘ.
Paryžius. (Denk). Prancūzų repafriacinės 

komisijos vado pulk. Raymond Marqui prieš 
išvažiavimą pareiškimai, kaip paaiškino vie
nas prancūzų užsienio reikalų ministerijos 
kalbėtojas, buvo padaryti be pritarimo 
Prancūzijos vyriausybės ir net be žinios 
prancūzų pasiuntinio Maskvoje.

Kaip Maskvos radio pranešė, Marquie 
tarp kitko pažymėjo, kad sovietų vyriausy
bė prancūzų misijai nedarius jokių truk
dymų ir kad rępatriacijos sutartį ji su di
deliu tikslingumu vykdžius. Tam priešingai 
turi būti konstatuota, kad prancūzų vyriau
sybė sovietų piliečiams, norintiems grįžti 
į savo tėvynę, darė trukdymus ir sovietų re- 
patriacinės misijos darbą sunkino.

Vienas ministerijos kalbėtojas, kurio ži
nioj yra repatriącinės misijos, kaip Reuter 
toliau praneša, paaiškina, kad pulk. Marquie 
tuč tuojau iš užimamo posto bus atleistas, 
jei jis tikrai tokius pareiškimus yra padaręs.

D. BRITANIJA TARPININKAUJA, TARP 
GRAIKIJOS IR BULGARIJOS.

Londonas (Depą). D. Britanija, kaip čia 
oficialiai trečiadienį pranešta, savarankiš
kai ėmėsi bandymo tarp Graikijos ir Bul
garijos normaliems santykiams atgaivinti.

Britų pasiuntinys Sofijoj Stemdale Ben
net ėmėsi tarpininkavimo tarp graikų ir 
Bulgarų vyriausybių ir Bulgarų vyriausybei 
pasiūlė savo pasiuntinį į Atėnus paskirti.

TAI BENT SĄSTATAS
Sofija (AP). Naujoji 'bulgarų vyriausybė 

susideda iš 14 komunistų, 2 socialistų ir 2 
vidurio partijų atstovų. Ministerių pirmi
ninku liko tas pats pagarsėjęs komunistas 
Oeorgij Dimitrovas.

DAIjt VIENAS PASITRAUKĖ ...
.Briuselis (Dena/INS). Rumunijos diploma

tinis pasiuntinys Briuselyje Aleksander Sta- 
nescu pasitraukė iš savo pareigų. Kaipo 
pagrindą tam savo veiksmui jis nurodė po
litinę Rumunijos būklę.

IR ROMOJE SUSITARTA
Roma (UP). Italų profesinių sąjungų cen

tro atstovas paskelbė, kad tarp profesinių 
sąjungų ir italų vyriausybės įvyko susita
rimas. Ryšium sutuo profesinės sąjungos 
nutarė baigti generalinį streiką, kuris buvo 
paskelbtas Romos mieste ir Romos provin
cijoje. x

nio senato biudžeto komisijos ir užs. reik, 
ministerijos -atstovams, -kurių tarpe buvo 
vienas valst. sekretorius. t

AMERIKOS SENATORIAI REIKALAUJA 
ISIRUS LONDONO KONFERENCIJAI

SUSTABDYTI SOV. SĄJUNGAI REPA
RACIJŲ TIEKIMUS.

Vašingtonas (Dena/INS). Armijos ir gy
nybos ministerijos valstybės pasekretorius 

! William H. Draper ikongrese reikalavo, jei- 
1 gu užsienio reikalų ministrams Londone nepa- 
, siseks atstatyti Vokietijos ūkio vienybės, kad 
būtų sustabdytas į Sovietų Sąjungą ir jos sa- 
talitams vokiškų mašinų siuntimas. Biudže
to komisijos pirmininkas Styles Bridges pa
reiškė: „Aš esu už demilitarizavimą, bet 
aš mieliau norėčiau matyti, kad demontuo
jami vokiečių industrijos įrengimai būtų 
susprogdinti, negu į Sovietų Sąjungą siun
čiami, kur jie grės pasaulio taikai”.

Vašingtonas. (Dena/INS). Sausio mėnesy
je JAV Kongresas svarstys respublikonų at
stovo Williamo C. Cole išdirbtąjį įstatymo 
projektą, pagal kurį JAV komunistų parti
jai bus neleidžiama dalyvauti rinkimuose.

Kiek JAV duoda Europai anglies.
1948 m. sausio mėn. JAV numato Euro

pai parduoti 3,500.000 tonų anglies, t. y. 
tiek pat, kiek ir š. m. gruodžio mėn. Iš to 
kiekio Prancūzijai numatoma 1,242.000 tonų, 
Italijai 594.000 t; Belgijai 360.000 t., Olan
dijai 351.000 t„ Švedijai 180.000 t. ir Da
nijai 135.000 t

kos prieš Sovietų Sąjungą.
Paryžius (Deųa/INS). Prancūzijos užsie

nių reikalų ministerijos atstovas čia pareiš
kė, kad vyriausybė skaitosi su galimybe, 
jog diplomatiniai santykiai tarp Prancūzi
jos ir Sovietų Sąjungos gali būti nutraukti.

POPIERIO' TIEKIMAS^Dp"lAIKRAS-' 
CIAMS JAV ZONOJ NEBUS MAŽINA

MAS.
Frankfurtas (Dena). Išvietintųjų asmenų 

spaudos reikalams darbuotojas prie ameri
kiečių vyr. būstinės pareiškė, kad popierio 
tiekimo mažinimas DP laikraščiams ameri
kiečių zonoje nėra numatytas. Panašūs gan
dai neturi jokio pagrindo. Vienintelis pasi
keitimas, tai atsilyginimo sistemos pakei
timas. Nuo spalių 1 d. PCIRO yra perėmusi 
mokėjimus už popierį DP laikraščiams. Iki 
tol popierio kontingentas amerikiečių ar
mijos buvo tiekiamas nemokamai.

Atsisakė nuo sutarties.
Belgradas (Dena/Reuter). Jugoslavų vy

riausybė pranešė Britų pasiuntinybei Bel
grade, kad nuo sutarties apie išvirintuo
sius asmenis ji atsisako, nes esą Britų vy
riausybė to 'susitarimo nėra laikiusis.

Londonas (Dena/Reuter). Žinia, kad Ju
goslavija atsisakė nuo pasirašytos su D. 
Britanija sutarties apie išvietintųjų asmenų 
repatriavimą, kaip pareiškė vienas britų 
užsien. reik, ministerijos kalbėtojas, čia iš
šaukė didelį nusivylimą. Pasak jo, nebuvo 
vedama jokių derybų, kuriose ta sutartis 
būtų paliesta.

Toji sutartis, kuri tik rugsėjo mėn. Blede 
pasirašyta, buvo įžiūrima, kaipo ženklas san
tykių gerėjimo tarp abiejų kraštų. Pasitari
muose dėl DP ir nusikaltusių asmenų grį
žimo Jugoslavija vis nusiskysdavo, kad D. 
Britanija atsisako išduoti asmenis, kurie 
jugoslavų fašistais vadinami. Britų įstai
gos laikėsi tos pažiūros, kad tik tokius 
asmenis prieš, jų norą į Jugoslaviją grą
žinti, kurių nusikaltimui įrodyti jugoslavų 
įstaigos patieks medžiagos.

Londonas. — Ryšium su Jugoslavijos — 
Britanijos repatriacijos sutarties nutrauki
mu britų užs. reik, mfn-jos informatorius 
pareiškė, kad britai negali išduoti tokių 
žmonių, dėl kurių kaltės nėra pristatyta 
pakankamai rimtų įrodymų.

. Sovietai įvykdė
Maskva (Dena/Reuter). Maskvos radijas 

sekmadienį po pietų paskelbė Sovietų Są
jungos ministrų tarybos ir komunistų par
tijos centrinio komiteto nutarimą apie pi
nigų reformos įvykdymą ir apie maisto ra- 
cionavimo panaikinimą.

Nauji rublių ženklai nuo gruodžio 16 d. 
paleidžiami į apyvartą.

Indėliai bankuose iki 3000 rublių išmoka
mi pilnai nauja valiuta. Iš indėlių iki 10.000 
rublių didumo, sumos didesnės virš 3000 
užrašomos nauja valiuta santykiu 3 : 2. In
dėliai didesni kaip 10.00Q rublių perrašo-

valiutos reformą
mi į naują sąskaitą taip: pirmieji 3000 san
tykiu 1:1; 7000 rublių santykiu 3 : 2 ir 
likusioji dalis santykiu 2 : 1.

Senieji rublių ženklai keičiami J naujus 
santykiu 10 : 1.

Visi iki 1947 m .išleisti vidaus paskolų 
lakštai keičiami naujais lakštais santykiu 
3 : 1. , z

Algų ir tarnautojų bei darbininkų uždar
bių, o taip pat kaimų gyventojų pajamų 
šį reforma neliečia.

Maisto ir pramonės gaminiams, nustato
mos naujos kainos.

i
Arabų valstybės svarsto pasitraukimo 

iš JT klausimų
Kairas (Deha/INS). Arabų Lygos posė

dyje buvo aptartas visų arabų valstybių pa
sitraukimo iš Jungtinių Tautų organizacijos 
klausimas. Transjordanija ir Saudi Arabi
ja palaikė nuomonę, kad pasitraukimas iš 
JT organizacijos būtų ryškiausias protestas 
prieš nutarimą padalinti Palestiną. Arabų 
Lyga nutarė nekelti Palestinos klausimo 
Saugumo Taryboje ir taip" pat nesikreipti 
tuo reikalu į Haagos Tarptautinį Tribunolą.

SAVANORIAI IS VISO PASAULIO.
Kairas (Dena/Reuter). Arabų Lygos vy

riausioje būstinėje jau yra užregistruota virš 
5.000 asmenų iš britų imperijos kraštų, iš 
Amerikos ir Europos, kurie yra pasiryžę stoti 
savanoriais ir kovoti arabų pusėje. Lyga 
yrą paskyrusi specialią komisiją savanorių 
prašymams .svarstyti. Vien iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių esą gauta 3.000 prašy
mų. Prašymus padavusiųjų amerikiečių tar
pe esą visokių laipsnių karių, pradedant 
nuo eilinio kareivio ir baigiant generolų 
leitenantu.

Kairo (Dena/Reuter). Per 5.000 vyrų iš 
įvairių Britų Imprijos šalių, iš Amerikos ir 
Europos, tarpe jų pirmojo ir antrojo pa
saulinių karų veteranai, telegramomis ir 
laiškais arabų lygos vyr. būstinei pasisiūlė 
savanoriais kovoti už arbų reikalą Pales
tinoje. Tarpe kitų yra pasiūlymai asmenų iš

buv. wermachto ir vokiečių „Afrikos korpo” 
dalyvių.

Kairas (Dena). Jeruzalio muftis Amin El 
Husseini, kuris traktuojamas kaip dvasinis 
arabų vadas, pagal AFP pranešimą, priė
mė karaliaus Ibn Saudo pasiūlymą, kuriuo 
perduodamos Mufčio dispozicijai visos 
Saudi Arabijos ginklų atsargos. Pirmiau
sia tai liečia artileriją, šarvuočių sekėjus ir 
lėktuvus, kuriuos karaliui perleido JAV Val
stybės.

Jeruzalė (UP). Britų aukštasis komisaras 
Sir Alan Cunnittghamas pagrasino griežto
mis priemonėmis tiek prieš žydus, tiek ir 
prieš arabus, jei tuojau pat nebus baigti 
vietiniai kivirčai. Vien tiktai laike paskuti
niųjų 24 valandų susidūrimuose esą žuvę 
40 arabų ir žydų, o kiti 67 buvę sužeisti. 
Britų policijos pajėgos esančios sustiprin
tos. Arabų grupę, kurį norėjo ant žydų 
sinagogos Jeruzalėje iškelti arabų vėliavą, 
britų policija išvaikė.

Ir Trieste demonstruoja.
Belgradas (Dena/Reuter). Kad išlaisvinti 

Trieste alijantų karinės valdžios būstinę nuo 
ją apgulusios demonstrantų minios, buvo 
panaudota raitoji policija. Pasak jugosla
vų žinių agentūrą Tanjug, demonstrantai 
reikalavo uždaryti dvi „fašistines” orga
nizacijas.

1
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Nauja JAV politika Kinijoje Savaitinė apžvalga
Komunistai laimi Kiniją. Nors žinios apie 

raudonųjų laimėjimus, kurios turėtų lem
tinos reikšmės, yra retos, bet apskritai jos 
sudaro įspūdį, kad Changkaišeko vyriausy
bė silpnėja, o komunistai stiprėja. Komu
nistai dabar turi savo rankose didžiausią 
dalį Mandžiūrijos ir šiaurinės Kinijos. Ceta- 
tralinėj Kinijoj komunistų armijos mėgina 
sudaryti naujus prietilčius išilga; Yangtze 
upę. Tie komunistų pasistūmėjimai įgalina 
atkirsti Nankingą ir Šanchajų nuo maistą 
tiekiančių sričių.

Raudonųjų laimėjimai labai komplikuoja 
kaip kiniečių, taip ir amerikiečių padėtį. 
Kinam yra didelis pavojus patekti kontrolėn 
žmonių, kuriems mažai rūpi atskirų indivi
dų gerovė bei demokratinės laisvės ir, ku
rių simpatijos yra takios didelės Maskvai, 
kad kiniečių interesai jiems didelės rolės 
nevaidina. Tie žmonės, gal būt, galėtų pa
kelti Kinijos gyvenimo lygį, bet tai tik, ži
noma, už baisia; aukštą kainą.

Amerikai gresia pavojus toks, kad Ki
nija gali, pagaliau, savo-prisidėjimu labai 
sustiprinti Rusijos bloką, ir vieton kad bū
ti Amerikos draugu Azijoje, gali tapti prie
šu eventualaus karo atveju. Tokiu būdu vi
sos mūsų pastangos ir norai sukurti nepri
klausomą ir demokratišką Kiniją, gali nu
eiti niekais.

Dabartiniai komunistų laimėjimai buvo 
daugelio stebėtojų, įskaitant ir Kinijos rei
kalų autoritetus, užsienio reikalų ministeri
joje numatyti ir įvairiai mėgintą sukliu- 

, dyti —. Kurį laiką, ypatingai kada Patric- 
kas J. Hurley buvo ambasadoriumi Kinijoje, 
Nankino vyriausybė buvo stipriai remiama. 
Bet toji parama buvo švaistoma. Dėl Nan- 
kino vyriausybės korupcijos ir nesugebė
jimo, parama nebuvo tiksliai sunaudota, — 
napasirūpinta nuskurusiu Kinijos ūkininko, 
todėl ir nepavyko sumobilizuoti savo pilie
čių

G. C. Marshallis, prieš perimdamas užsie
nio reikalų ministeriją, lankėsi Kinijoje kaip 
specialus prezidento pasiuntinys. Jo tiks
las buvo padaryti reformų Kuomintango ra
kime, sudaryti koalicinę vyriausybę, kurio- 

_je liberalai išlygintų jėgų balansą tarp Kuo- 
jįT mintango ir komunistų. Dabar, atrodo, su

daryti koaliciją nebėra vilties ir neapsimo
ka dėl to vargti, nes jau daug kartų tas bu
vo Amerikos pareigūnų mėginta oficialiai 
ir privačiai.

X '
Šiuo metu Jungtinės Amerikos Valstybės 

neturi aiškaus nusistatymo, kas reiktų dary
ti, tors delsti negalima — pavojus didelis. 
Svarstant bet kokį mūsų politikos kursą, 
peršasi dvi priemonės arba išeitys. Viena 
iš priemonių tam gali būti, kaip ir Hurley 
laikais, tai aklas rėmimas Nankino vyriau- 
rybės. Bet ta parama tik tada bus efekty
vi, jeigu bus teikiarpa milžiniškais kiekiais. 
Antra — visiškas atsisakymas Nankino ir 
akceptavimas raudonųjų kontrolės Kinijo
je. Pastaroji yra taip mums' kenksminga, 
kad vargu ją galima būtų rekomenduoti.

Rimtai tektų svarstyti mūsų koresponden
to Christ. Rando siūlomą politiką. Jo many
mu, reikėtų Komintangas, toks koks jis yra, 
ir toliau dar bent tiek remti, kad jis galė
tų kariauti, ir kartu pagalvoti, ką galima 
būtų geriau padaryti. Nuspręsti, pagaliau, 
teks — ar veikti greit, arba iš viso nieko 
nedaryti.

Kokios bebūtų akcijos imtasi, reikia Neuž
miršti fakto, kad amerikiečiai mažai ką gali 
Nankinui padėti, jeigu vyriausybė nebus 
modernizuota, jeigu ji nebus teisingesnė, 
geresnė, pajėgesnė ir daugiau rūpinsis pi
liečių gerove, kuriuos ji nori panaudoti įran
kiu prieš komunizmą. Dabartinėmis sąly
gomis, panaudojimas dabartinio Nankino 
režimo kovai prieš raudonuosius, lygu su 
kirviu pulti vyrą, kuris ginkluotas''kulkos
vaidžiu.

Duodant Nankinui pagalbą, būtų puiki 
proga priversti geberalissimusą Chiangkai- 
šeką, kad jis padarytų savo vyriausybėje-re
formų, ją modernizuotų, nes tik Įvykdžius 
reikalingas reformas, ji galėtų būti pajėgi 
sėkminga] kovoti su komunistais. Efektyvi 
pagalba, atrodo, turėtų būti didesnė, negu 
20.000.000 dolerių per mėnesi, kaip kad 
Marshallis siūlo.

JAV jūrų pajėgų vadas admirolas Chester W. Nimitz (kairėje), kuris netrukus iš 
pareigų pasitraukia, sveikina savo (pėdini admirolą L. E. Denfield. (Dena-NYT-Bild)

Kiekvienu atveju, duodant Kinijai paramą, 
reikia gerai pagalvoti ir vengti banko vek
selių išdavimo Kinijai. JAV pagalba kovai 
su komunizmu Kinijoje yra reikalinga, bet 
j; gali būti duodama tik tam tikromis sąly- 
rrris, kad ji atneštų laukiamų vaisių.

(NYHT)

tų

Ko Bevinas nesvajojo
Penkiadienio užsięnių reikalų ministerių 

konferencijos posėdis buvo vienas iš smar
kiausių. Molotovas smarkiai išplūdo bri
tus, amerikiečius ir prancūzus už jų oku
puotų zonų plėšimą. Girdi, ji pinigus už 
parduotas vokiečių anglis ir malkas susi
deda sau į kišenes, o amerikiečiai net tokie 
blogi, kad priverčia vargšus vokiečius 
imti iš jų visai nereikalingus kreditus, be 
to, Vakarai visai nenorį Vokietijos suvie
nijimo ir tam kiek išgali — kliudo. Kiti 
trys ministerial parodė aiškių susinerva
vimo žymių. Ne veltui Bidault prieš kele
tą dienų apskaičiavo, kad jis pasikalbėji
muose su Molotovu praleidęs 500 valandų. 
Aišku, tokio laiko tarpo pakanka ir tvir
čiausių nervų žmogui išvesti iš lygsvaros. 
Todėl ir jų reakcija į tuos Molotovo tvir
tinimus buvo kiek smarkesnė negu papras
tai. Marshallis pareiškė, kad tokie sovietų 
atstovo tvirtinimai nesudaro garbės jų vy
riausybei ir kad jie yra, i greičiausiai, i ski
riami visai kitu adresu. Bidault su resigna- 
cija juos tik paneigė, o kiek nesveikuojąs 
Bevinas nuoširdžiai prisipažino, kad iš
girsti tokių kaltinimų jis nė svajoti nesva
jojęs ...

Molotovo kaltinimai, iš esmės imant, ne
buvo nauji. Juos jau galima buvo anksčiau 
išskaityti iš įvairių sovietų pareigūnų pa
reiškimų. Nauja buvo tik tai, kad Molo
tovas juos dar kartą sugrupavo, „paaštri
no” ir visu smarkumu išdrožė. Mes jau 
keletą kartų savo apžvalgose nurodėm, kad 
Molotovas pasinaudos užsienių reikalų mi- 
nisterių tribūna, kad metus pora karingų 
parolių vokiečių tautai, kartu, žinoma,

atitekusi 
nepane- 
prastai. 
gerovės

stengdamasis užpilti ir kiek vandens ant 
komunistų propagandos malūno tiek vi
daus, tiek ir užsienių pareikalavimui. Reikia 
konstatuoti, kad ta Molotovui 
pareiga buvo labai sunki, tiesiog 
šėma ir todėl jis ją atliko labai 
Visas jo sielojimasis dėl vokiečių 
neteko realaus pagrindo, kai Marshallis 
antradienį pirmą kartą šioje konferencijoje 
trenkė kumščiu į stalą ir pasiūlė nuo atei
nančių metų sausio 1 d. už iš Vokietijos 
išvežamas gerybės mokėti grynais gerais 
pinigais arba vokiečių ūkiui būtinai rei- 

(kalingomis gerybėmis, atseit ne rubliais ar 
I cigaretėmis, įkainuojant jas spekuliatyviai.
Molotovas staiga pasijuto nepatogioje pa
dėtyje. Tą pasiūlymą priimti ir jį vykdyti 
Molotovas negalėjo. Todėl jis, visai nesi
skaitydamas su paprasčiausiais logikos rei
kalavimais, perėjo į tariamą kontra — puo
limą.

Beromūnsterio radijo siųstuvo apžvalgi
ninkas prof. Weissas savo paskutiniame 
pranešime ragino susilaikyti nuo per ank
styvų spėliojimų, nedaryti toli einančių 
prognozų apie ateitį. Girdi, dar visaip gali 
išeiti. Pilnai su tuo sutinkant, reikia vis 
dėlto pastebėti, kad ir jis negalėjo pasiūlyti 
jokių džiugių išdavų. Atvirkščiai, ir jis 
turėjo konstatuoti, išeidamas iš paskuti
nės savaitės įvykių, kad abu frontai stip
rinasi, pergrupuoja savo jėgas — kalbant 
kartu su Prancūzijos ir Italijos streikų 
kurstytojais. Maršalo Tito stachanovietišku 
skubumu daromi savitarpio pagelbos pak
tai, susiluikė aido ir JAV-bėse. Ten sena
tas ratifikavo Petropolio Panamerikos gy
nimo sutartį. Milžiniškas kontinentas su
būrė jėgas. Prieš ką, (jei ne prieš Sovietų 
Sąjungą?

Europoje, kuri anot Blumo turėtų suda
ryti „trečiąją jėgą”, smarkiau negu kada 
nors pasireiškė abiejų blokų trailkimas. Jei 
sutikti, kad Prancūzijos ir, dalinai, Italijos 
demokratija iš komunistų sukurstytų streikų 
išėjo nugalėtoja, tai reikia kartu pripažinti, 
kad streikai negalėjo nepadaryt; labai rim
tos žalos bendrajam tautos ūkiui ir abie
juose kraštuose padėtis yra pakankamai 
sunki, kad komunistų viltys dar kartą pa
bandyti savo jėgas nežlugo. Kaip pavyzdį 
galima nurodyti Le Havro miesto savival
dybių rinkimus, kur de Gaulle sambūris 
padidino savo šalininkų skaičių, bet tik 
vadinamųjų „trečios jėgos”, atseit, nuo • 
saikiųjų partijų sąskaiton, o komunistai 
nors kiek susilpnėjo, tačiau vis dar nedaug 
atsiliko nuo de Gaulle. Tolimesnė plėtotė 
priklausys nuo to, kaip Prancūzijos ir Ita
lijos vyriausybėms seksis tvarkyti savo 
ktaštų reikalus. Vis dėl to džiugu konsta
tuoti, kad nej vargas, nei ūkinis chaosas, 
iki šiol nei prancūzų nei italų plačiosiom 
masėm neapsuko Visai galvos ir kad vis 
dar nepametama supratimo kibirkšties. Tai 
vaizdžiai pademonstravo ir visų partijų, 
išskyrus komunistus, pritarimas vyriausy- 

I bės žygiui išprašant sovietų repatrijacijos

misiją, kuri vertėsi toli gražu ne savo ti
kruoju darbų. —

Tam tikros garantijos dėl laimingos abie
jų kraštų plėtotės mums teikia ir pagaliau 
kongreso priimtas pereinamosios pageltos 
įstatymas bei nutarimas^tos pagelbos sąskai- 
ton tuojau skirti Prancūzijai, Italijai ir 
Austrijai 150.000.000 dolerių Pirmasis 
roundas dėl Vakarų Europos pasibaigė 
JAV naudai. „Trečioji jėga” — Europa, 
kuri nenori prisidėti nei prie vieno bloko 
iš tos kovos nedaug telaimėjo. Dar nežinia 
ar ji neturės savo vietos užleisti Vakarų 
blokui. Tas primasis roundas išryškino jos 
simpatijas JAV, o simpatijos Sovietų Są
jungai nukrito iki minimumo. Nieko nepa
dės ir sovietų sutikimas mainais už anglų 
mašinas patiekti avižų ir miežių. Tas bri
tų prekybos ministerio Haroldo Wilsono 
atsivežtas iš Maskvos pažadas pačių britų 
buvo sutiktas su atsargiu optimizmu. Nu
rodoma, kad už sovietams tiektinas maši
nas galima gauti dolerius, o už dolerius 
galima lengvai gauti avižų ir miežių ta
čiau iš kitos pusės, britai, kaip prekybiniu-, 
kų tauta, džiaugiasi kiekvienu nauju preky
bos šansu. Prisilaikant prof. Weisso patari
mo nesiskubinti su prognozais, tenka vii • 
dėlto pareikšti abejonės ar tų avižų ir 
miežių pakaks vis didėjančiam plyšiui tarp 
Rytų ir Vakarų, kuris graso praryti visas 
„trečiąsias jėgas”, užpildyti.

Žinios apie liejamą 
taip pat nesustiprina 
perspektyvos. Kad ir 
mųjų Rytų gyventojų 
fantazijos ir teatrališkos pozos pamėgimą, 
vis dėlto negalima tų susirėmimų reikšmės 
nedavertinti. Kiekvienas laužas, jį gesinant 
benzinu, gali išsiplėsti į pavojingą gaisrą. 
Viskas priklausys nuo to, su kokiom prie
monėmis ugniagesiai stos į darbą.

Žodžiu, sutraukiant paskutinės savaitės 
įvykius į krūvą, tenka prieiti išvados, kad 
svajonės apie gražų visų su visais sugy
venimą išsisklaidė kaip dūmai. Žiauri 
tikrovė ne maloniai kutena tuos, kurie 
toms svajonėms atsidavė, sapnavo gražius 
sapnus ir nenorėjo Rytus matyti tokius, 
kokie jie ištiktųjų yra. VM.

kraują iš Palestros 
•gražaus sugyvenimo 
turint galvose Arti- 
karštą temperamentą,

EISENHOVERIS PERIMS UNIVERSITETO 
PREZIDENTO PAREIGAS 1947. VI. 7 D.

Naujorkas. Kolumbijos universitetas pa
skelbė, kad generolas Eisenhoweris univer
siteto prezidento pareigas pradės eiti 1948 
m. birželio m. 7 d. Apie gegužės mėn. 1 d. 
jis persikelsiąs į prezidento rezidenciją 
Naujorke, kurioje gyveno tik ką mirąi 
ligšiolinis universiteto prezidentas Emeri
tus Nicholas Murray Butter su savo žmo
na. / ’

Dabar gen. Eisenhoveris randasi Nau
jorke ir dalyvauja velionės laidotuvių apei
gose. (NYHT)
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— Įdomu, tarė Meisonas.
— Kodėl? — paklausė seržantas Hol

kombas.
— Dėl to galima paabejoti ir tuo to

bulų Benton alibi. Jei kas nors tobulai 
atsimena, ką jis darė kiekvieną minutę, 
kylą įtariams, kodės jis taip susirūpinęs 
savo geležiniu alibi. Paprastas žmogžudys
tės dalyvis, arba žinąs, kad žmogžudystė 
bus padaryta, deda visas pastangas, kad 
turėtų alibi be priekaištų.

— Užviešpatavo ilga tyla. Tada seržan
tas Holkombas tarė sunkiu susimąsčiusiu 
balsu: — vadinas Jūs manot, kad Teima 
Benton žinojo, jog Klintonas Polis bus 
nužudytas?

— Aš nieko nežinau, ar Teima Benton 
žinojo, ar ne, — pastebėjo Perris Meiso
nas. — Aš tik sakau, kad tai, kuris turi 
be priekaištų alibi, paprastai turi kokių 
nors iškaičiavimų. Normaliai slenkant die
nai, žmogus nesirūpina kiekvienos minutės 
alibi. Jis negali įrodyti, kur jis buvo, kaip 
kad jūs, pavyzdžiui, to negalit (rodyti La- 
žinuos, kad čia nėra nė vieno, kuris galė
tų visiškai tiksliai ir su liudininkais (ro
dyt, ką jis veikė tarp pusės septynių ir aš
tuntos valandos.

— Taip, — nuvargusiu balsu tarė Hol
kombas, — mėginate išsisukinėti.

— Žinoma, jei nebūtumėt toks siaura
protis, tai būtų geriausias įrodymas, kad 
aš nekaltas.

— Bet jūs negalit įrodyti, kad atėjot pu
sę devynių. Niekas nematė, niekas nežino, 
kad turėjot pasimatymą? Niekas neįleido J 
vidų? Niekas iš viso nematė jūsų tuo metu.

— iTą tai galiu įrodyti, — tarė Perris 
MeisOnas.

— Kaip? — susiįdomavo seržantas Hol
kombas.

— Juk aš paskambinau policijos štabui 
truputį po pusės devynių ir pranešiau apie 
žmogžudystę. Iš to matyti, kad pusę devy
nių buvau čia.

— Ne tai turiu galvoj. Aš turiu galvoj,
ar 'jūs galit ■ įrodyti, kad jūs čia atvykot 
lygiai pusę devynių? ,

— Apie tai jau kalbėjome.
— Taip — tarė seržantas Holkombas. 

Jis pastūmė atgal kėdę ir atsistojo.
— Jūs lairdėjot, Meisonai. Leisiu jums 

eiti. Visi jus pažįsta mieste, • kada tik no
rėsime, galėsime jus surasti. Tai sakyda
mas nemanau, kad iš tiesų aš galvočiau, 
jog jūs įvykdėte žmogžudystę. Tačiau esu 
visai tikras, kad norint kažką užmaskuoti, 
o tas maskavimas yra jūsų klijentas. Pasa
kysiu tik tiek, kad bemaskuojant savo kli- 
jentą, jūsų paties elgsena pasidarė dar la
biau įtartina.

— Labai įdomu kaip?

— Tikiu, — iš lėto pradėjo seržantas Hol
kombas, — kad Arturas Kartraitas sugrįžo 
ir nušovė Folį. Po to Kartraitas paskam
bino jums ir prisipažino ką padaręs, norė
damas pats pasiduoti; jūs patarėt jam pa
laukti, kol jūs atvykot ir liepėt Kartraitui 
bėgti; palaukėt penkiolika dvidešimt mi
nučių ir paskambinot policijai. Iš tikrųjų, 
kodėl negalėjot jūs apsiuostyti mirusio 
veidą ir padėti rankšluostį su putomis po 
vandens rezervuaru netoli šuns grandinės.

— Kam tai būtų buvę reikalinga? Tai 
pirštų prikišimas po įvykio, — atsakė Per
ris Meisonas.

— Jei pasisektų (rodyti, turėsit nemalo
numų, perspėjo seržantas Holkombas.

— Džiaugiuos tai girdėdamas, — tarė 
Perris Meisonas.

— Ką girdėdamas? — suurzgė seržantas 
Holkombas.

— Kad sudarysi! man rūpesčių, jei tai 
galėsit (rodyti. Iš jūsų elgesio buvau susi
daręs įspūdį, kad esate pasiryžęs mane 
varginti, nesvarbu ar bus įrodymų ar ne.

Seržantas Holkombas nuvargęs pamojo 
ranka. — Prašau išeiti. Pasirenk tolimes
niam apklausinėjimui, jei bus reikalas.

— Puiku, — tarė Perris Meisonas, — jei 
taip, tai užgesinkit tą prakeiktą šviesą. 
Man Nuo jos jau galva įskaudo.

X Skyrius
Perris Meisonas buvo Pauliaus Dreiko 

įstaigoje. Paulius Dreikas sėdėjo lenktoj, 
supamoj kėdėj, už mažo, apmušto stalo. 
Priešais, netoli sienos, nepatogiose, su 
kietais atlošais sėdėjo du vyrai.
• — Kuriam tikslui tai padarėte? — už
klausė Paulius Dreikas.

— Ką, — teiravosi Meisonas.
— Liepėt atšaukti mano vyrus.
— Jau viskas buvo aišku. Nenorėjau, kad 

tie vyrai būtų rasti Įvykio vietoje.

— Kas ten dėjosi tuo tarpu? — klausi
nėjo Dreikas.

— Nežinau. Net nežinojau, kas turėjo 
dėtis. Tik maniau, kad geriau buą paša
lint; šešėlius.

— Klausyk, — tarė erzliai Dreikas, — 
atrodo, kad daug ko nenori man pasakyti.

— Argi? — paklausė Perris Meisonas, 
užsidegdamas cigaretę. — Maniau, kad jū
sų pareiga sekt; ir mane informuoti, bet 
tie atvirkščiai. Ar tie du vyrai buvo pasta
tyti sekti?

— Taip. Kairėje sėdi Edas Vyleris, an
trasis — Džordžas Dokas.

— Perris Meisonas tiriamai pasižiūrėjo į 
juos.

— Kada pradėjot, vyrai?
— Šeštą valandą. . f
— Ar abu buvote visą laiką? L
— Beveik. Vienas iš mūsų kas penkio

lika minučių ėjo skambinti.
— Kur jūs buvote, vyrai? Ateidamas aš 

jūsų nepastebėjau.
— Mes matėme jus labai gerai, — tarė 

Vyleris šypsodamasis.
— Kur buvote pasislėpė pakartojo Mei

sonas.
— Buvome gerokai toliau nuo namų, bet 

galėjome matytį viską, kas ten dėjosi. Tu
rėjome naktinius žiūronėlius, o patys bu
vome nematomi. Ten netoliese yra gyvena
mas namas, ten mes ir buvome.

— Kaip jie ten pakliuvo, prašau neklausti, 
— tęsiamai tarė Dreikas. — Tai profesinė 
paslaptis.

— Gerai, — tarė Meisonas, — kiekvie
nas mūsų turime savo profesinių paslapčių. 
Prašau tiksliai papasakot; kaip viskas atsi
tiko.

Edas Vyleris ištraukė iš švarko kišenės 
odinį bloknotą, vartė jį ir kalbėjo: — Dar
bą pradėjome šeštą valandą. Maždaug še
šios penkiolika išėjo Teima Benton.

— Per frontines ar per užpakalines du
ris? — paklausė Meisonas.

— Per frontines duris.
— Gerai. Kur ji nuėjo?
— Jos laukė žmogus su ševroietu.
t- Ar- turit jo numerį?
— Žinoma. 6M9245.
— Kokios rūšies automobilis — coupė, 

minkštas ar paprastas keleivinis?
— Coupė.
— Toliau. Kas toliau?
— Po to buvo ramu. Niekas nepasirodė 

iki septynių valandų dvidešimt penkių mi
nučių. Galėjo būti truputį po, gal būt, sep
tynios dvidešimt šešios minutės. Dryžuo
tas taksi privažiavo ir išlipo moteris.

— Ar turit jo numerį?
— Ne. Numeris buvo šone. Lengviau bu

vo įžiūrėti licencijos numerį.
— Koks numeris?
— 86 — G.
— Ar nesuklydot?
— Ne. Abu turėjom naktinius žiūronus ir 

abu matėme tą patį.
— Tikrai, — garsiai patvirtino antraail 

detektyvas. Esame visai tikri dėl licenci
jos numerio ir dėl viso kito.

— Gerai Prašau toliau, — tarė Mei
sonas. *

— Moteris išlipo ir įėjo į namus, o taksi
nuvažiavo. I .

— Nelaukė? 1
— Ne. Po dvylikos minučių grįžo. Ma

tyt moteriškė buvo pasiuntusi šoferį kai 
kur ir liepusi jam vėl sugrįžti.

— Toliau. Kaip su ta moteriške? Kaip 
ji atrodė?

— Negalime tiksliau pasakyti. Ji buvo 
gera; apsirengusi, su tamsiais kailiniais.

— Su pirštinėmis?
— Taip su pirštinėmis.

(Bus daugiau.)
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GNIŪŽTE PARIEDĖJUSI NUO KALNO nuo
Bet Vincas Kudirka lietuviams davė ne 

lik Tautos Giesmę.
Natūralu, kad toks gyvas, gilus ir uni

versalus žmogus sujudino ir paskatino (jei
gu jau nesakytume — pradėjo ...) idėjiškai 
politinę lietuvių tautos mąstymo ir veikimo 
evoliuciją. Be abejonės, XIX-jo šimtmečio 
pabaigoje pas mus tai būtų pradėję vykti 
ir be to „atsitiktinio” fakto, kad prieš ke
liasdešimt metų Marijampolės apskrity bu
vo gimęs kažkoks guvus vaikas, Vincu pa
krikštytas ... Bet Kudirka ir „Varpas” 
tame procese suvaidino fermento rolę, 
pabėrė našią sėklą. Tiesą sakant, vienas 
kitas net kiek anksčiau pradėjo plėšti šį i 
apleistą dirvoną naujų socialinių ir kultu- ! 
rinių idėjų žagre. Pavyzdžiui, Jonas Šliu
pas. Bet jis ... išemigravo, kad atliktų kitą 1 
lemtingos reikšmės misiją: įžiebtų tautinę' 
sąmonę Amerikos lietuviuose. O~Kūdirka 
liko Tėvynėje.

Istorikai, rašto mokovai ir fariziejai, ži
noma, nuolat ginčysis dėl vienos kitos da- , 
tos ar vieno kito fakto interpretacijos. Tai 
ne tik jų verslas, bet ir pareiga. Tačiau 
imant bendriausiai ir išeinant iš pačios ba
sės, man dingojas, būtų galima laikyti pa
grįsta tokia šio laikotarpio lietuvių idėji- 
nės-politinės evoliucijos koncepcija: — 

„Varpas” (taigi, Kudirka ...) sudarė at
mosferą ir paskatino visuomeninį sąjūdį,

kalno .viršūnės pariedėjusi pirmoji 
■ sniego gniūžtė. Kaip sodrus šaltinis. Kaip 
gaivalinga versmė. Kaip tikras geizeris! ...

REIKIA ATSAKYMO I DABARTINĮ 
TVAIKĄ

Kudirka ir partijos ... Toks sugretini- 
į mas — taj juk-' šventvagystė! Tai juk vul- 
I garus ir baustinas gyvojo Vinco sielos ir 
širdies degradavimas!

Pamačiau, kaip nejučiomis nugrimzdau 
ir nevalyvai įvažiavau į partijų sferą — ir 
už tai užsipelniau jūsų teisingo verdikto. 
O kadangi taip atsitiko, norėtųsi pradėti 
teisintis tuo, kas dabar sudaro beveik mū
sų visų kolektyvinio nusikaltimo pagrindą.

Retas kuris iš mūsų, žiūrėdami į šią die
ną ir į vakar dieną, atsispiriame pagundai 
mūsų mąstymus ir išvadas neįterpdami į 
kurią nors „partinę kategoriją”. Ir tai ne 
dėl blogos valios, ar fanatizmo, ar vien 
smegenų suminkštėjimo. Jaučiame ir ma
tome, kad tokio galvojimo, ypač škicuo- 
jant mūsų idėjinių ir politinių grupių pra
eities evoliuciją, niekaip negalime iš
vengti. Kaip to berengtume patys, — vis- 
tiek, kiti to nevengia ir nevengs. Visas gy
venimas tebeburbuliuoja tame sūkury. Ma
žiausia dar dešimtmečio reikėtų, kol tai 
liautųsi, kol visos dabartinės viltys ir iliu
zijos pasirodytų bergždžios, kol lietuviai po 
mėlynu pasaulio -dangumi, rezignavę, pra
dėtų įsitikinti, kad tautos dvasios lobių 
išsaugojimas ir kultūrinė kūryba yra gal 
šiek tiek svarbiau už tai, kokios buvo mūsų I

„partijos” ir kokios jos šiandien turėtų 
būti.

Pagaliau, juk visi daugiau ar mažiau 
esam visuomenininkai. Tarp kitko, arba dar 
tik rengiamės visuomeniškam darbui, arba 
jame jau dalyvaujame. O socialinėje veik
loje — iš čia vienas tik žingsnis ligi poli
tikos, jeį nesakyti, kad tai tas pats. Kiek
viena ir betkokia darbo sritis šiuo metu 
mus verčia ir vers čia susidurti su idėjo
mis, programomis, pasaulėžiūromis, su 
„partijomis” ... i

Tėvynėje viso to dabar nereikia ir gal 
dar greitai nereikės. Bet čia — kita aplin
ka, ir ji visus veikia, žinoma, tai yra tvai
kas. Bet ir prieš tvaiką, ir gal ypač dėl 
to, negalima užmerkti akių. Kaj mus veikia, 
kai mus stačiai atakuoja idėjos ir progra
mos, ideologijos ir partijos, —. kiek visa 
tai bebūtų donkichotiška, kiekvienas esame 
priversti drąsiai, aiškiai, o protarpiais ir 
aktyvai stoti jų akivaizdoje.

Taip juk, galų gale, elgėsi ir Vincas 
Kudirka. Kaj partijų dar nebuvo arba kai 
jos vos vos dar pradėjo gimti ...

O vistik jau ir tuomet jis jautė prasmę 
įgraviruodinti savo antkapiu tą šiandien 
žvėriškai banalų obalsį: — Vardan Lietu
vos meilės vienybė težydi ...

KITONIŠKO PAVYZDŽIO ILGESYS
Kai žiūrime, Kudirkos paminklo papėdė

je, į mūsų politinio ir idėjinio mąstymo 
diferenciaciją: kokį įspūdį pajungtame da
bar?

Įspūdis dažnai prigauna. Bet jis turj ir 
savo gražiąsias puses: jis — betarpiškas ir 
nuoširdus. Su šiais trapiais „kriterijųmais” 
betgi būtų galima drįsti taip atsakyti: —

Kiekviena gimusi idėja, besitransformuo- 
dama, turi tendencijos-baigtis jos neigimu.

Neatrodo, kad ir lietuvių idėjinė bei po
litinė diferenciacija būtų buvusi visuomet 
sveika. Vertikalinėje plotmėje ji tenuėjo 
greičiau per arti, horizontalinėje — greičiau 
per toli. Pasiskirstymas ir susiskaidymas 
pasidarė per smulkus, be realios prasmės ir 
be būtino reikalo. Nuolat ir per gaižiai, po
litinėje srityje įsimaišydavo jai sui generis 
svetimi, ar bent nebūtini bendrieji pasau
lėžiūriniai ir ypač konfesiniai elementai.

Nuo šių pastarųjų šiandien ima kratytis 
vienas kitas net pats ryškiausias tos „poli
tikos” adeptas. Bet pusiaukelėje vėl lyg 
išsigąstame ... Iš tikrųjų, baimė su pa
grindu. Nes jei į savo vietą visi atidėtume 
grynuosius pasaulėžiūrinius ir konfesinius 
kaprizus,, taj iš tikrųjų dviem trečdaliam 
mūsų partijų nebeliktų pagrindo ir pras
mės egzistuoti. Mūsų luomų, klasių, ir 
grupių solidarumas pasirodytų per didelis, 
vienybė per pasakiška, o koks nors, pvz., 
dvipartinis visuomenės pasiskirstymas aiš
kiai per nuobodus.

Primityvu,, nesudėtinga/taigi .nemoksliš
ka, — konstatuotų tūli profesoriai ir rabi
nai ... Todėl vargiai galima greit iš mūsų 

I tikėtis tokio anglosaksiško „primityvumo”.

Mūsų būdui, matyt, labiau patinka — di- 
versitė franęaise ... Ką gi, kunigaikščių 
tauta negali būti, neindividualistiėka. Kiek
vienai piliai ir bakūžei — atskiras valdo
vas!

Partijos, kurios visos pretenduoja auklėti 
jaunąją kartą, be abejo, nesutiks būti šios 
pastarosios mokomos. Bet jei dar būtų tei
sė reikšti pageidavimus, tektų pasakyti, kad 
ir partijos galėtų organizuotis žymiai ki
tokiais pagrindais. Mūsų tautos socialinė 
struktūra jau ir netolimoje praeityje jų daug 
mažiau tereikajavo. Kas besakyti apie da
bartį? Bet gal ašarų sulą gerdama Tėvynė 
duos kitą pavyzdį ... Aidai girdėti, ženk
lai matyti.

Didvyrių žėmė, pirmą kartą nuc tų žo
džių (kaldinimo į Kudirkos antkapį, atsistos 
jo prieš uždavinius, kurių nebegalėtų iš
spręsti joks šiaip sau žmogus. O tik hero
jai!

Tačiau herojų nedaug, ir šitokia prie
volė dažniausiai būna persunki mirtinga
jam žmogui. Bėgančios dienos priaugina 
tūkstančius ir milijonus šiaip sau žmonių. 
Gi tik šimtmečiai tepagimdo herojus, ir tai 
tik vienetais. Jų tarpe lietuvių tauta devy
nioliktame šimtmetyje devė Vincą Kudirką. 
Dvidešimtasis šimtmetis tebelaukia ... Jis 
turės pagimdyti,, jis pagimdys! O kol kas — 
kiekvienas mūsų dabarties kareivis turi Jei— 
sę nešiotis ateities maršalo lazdos viziją.

(Bus daugiau.)

kuris privedė prie Lietuvos Demokratų Par
tijas atsiradimo. Varomas natūraliųjų vita
liškumo dėsnių ir veikiamas vadinamų už
sieninių idėjinių įtakų, šis sąjūdis greit pra
dėjo diferencijuotis. Pirmas jo plėtotės vai
sius — Lietuvos socialdemokratų partija. 
Iš josios negalėjo neatsirasti atitinkama so- 
daMemokratų-bolševikų frakcija ... (Kaip 
charakteringa, kad vienas iš Lietuvoš ko
munistų tėvų, V. Mickevičius, iš pagarbos 
didžiajam Kapsui pasiskyrė sau naują di- 
irinutyvinę pavardę — Kapsukas ...). 
„Centrinis” demokratų klodas egzistavo to
liau, savaip skirstydamasis: valstiečių są
junga, socialistai liaudininkai ... Tai vė
liau pagimdė Lietuvos valstiečių liaudininkų 
partiją su atžalomis 4 la ūkininkų partija _. 
„Dešinysis” demokratų sparnas davė leo- 
nišką Sandarą, smetonišką - voldemarišką 
Pažangos partiją. Iš šios pastarosios, mu- 
tatis mutandis, atsirado Lietuvių tautininkų 
partija su įvairiomis atžalomis ir sateli
tais ...

Kaip reakcija prieš „Varpą” ir Ku- 
diikos realistinį pozityvizmą, sujudo ir 
idėjiškai! - politiškai suskato organizuotis 
„atlenkėję” senieji ir ypač naujai išsivystę 
jaunieji lietuviai dvasininkai, atsirėmę į 
katalikiškosios Lietuvos bazę. Jų 
„šviesa” pasirodė net pora metų anksčiau 
už „Varpą”. Bet tik „Varpas”, ir ypač jisai, 
sukėlė tikrą ir rimtą mūsų religinės ir kon
servatyviosios Lietuvos reakciją. „Apžval
gę”, „Tėvynės Sargas”, „Draugija” ... — 
štai kas netrukus sukūrė vėl naują at
mosferą, sąjūdį kitokiems susigrupavimams. 
Iš jų gimė Lietuvos krikščionių demokratų 
partija su įvairiais bloko satelitais: ūki
ninkų sąjunga, darbo federacija, vėlesniu 
KVC, galiausiai Lietuvių frontu (ta evoliu
cija, tur būt, dar nebaigta ...).

Šis piešinys, paimtas iš vidurio, kairės 
ir dešinės, parodo „Varpo” minties įnašo 
platumą, vaisingumą, dinamiką. Tie visi 
elementai ir želmenys buvo sustingusioje 
mūsų gyvenimo tikrovėje. Bet Vincas Ku- 
iifka, šioje atokesnėje perspektyvoje, sto
jasi prieš mus, kaip nuostabus fermentas 
ir stebuklinio vitališkumo (švirkštėjas. Kaip

Menu Tave, o mano Tėviške!
Tėviškėlę 
šalį jauną 
Piauna, 
Skaudžiai piauna 
Svetimoji nedalia . . .

Aš užmerkiu akis ir, paskutinę dieną 
savo koja lytėdamas senutės Europos! 
krauju prakaituojantį veidą, menu Tave, o Į 
mano Tėviške!...‘Matau Tavo lygiuosius 
laukus, mindomus svetimų žirgų kanopo
mis, girdžiu atėjūnų keiksmą svetima 
kalba ir Tavo baisų sielvartą širdim 
jaučiu... /

Atsimenu — kadaise būdami Tavo mo-' 
kyklos suole, skaitydami anuos didžiojo 
poeto Adomo Mickevičiaus žodžius —

Lietuva mano, šalelė gimtoji, 
Tas tik supras, kad jam tu sveikatą

(Mintys, lipant į laivsį)
tų sustingo skausmingoj nevilty: viesulas ties skaudžios. Kažkur — dangaus krašte 
pakeitę kryptį, viesulas grįžo atgal. Ak, ir nušvito laikina giedros pašvaištė. Kažkur
vėl debesys! ... Ir vėl žaibai! ... Ir vėl 
mirtis! . , .

Mus pagavo panika. Mes blaškėmės siau
bo apimti, tik Tu viena rami, su šypsena 
šaukei mums motinos raminančiu balsu: 
— Gyvenk, sūnaul Dukra, gyvenk!

Gyvent? Ir mes supratome tada, kad Tu 
tiktai mumis esi gyva. Mes turime gyvent, 
kad Tu gyventum, kad Tujen liktumei 
gyva! . . .

O koks sunkus tada buvo mūsų atsis
kyrimas! Kiek kartų mes gręžėmės atgal 
ir verkėm, verkėme bučiuodami Tavo pil
ką suartų arimų veidą. Ir Tu verkei - mes 
jautėm Tavo ašaras ir dar toli toli girdė
jom Tavo liūdną balsą: — Gyvenk, sūnau! 
Dukra, gyvenk! .'. .

Treji metai laukimo, tikėjimo ir nevil-

būriavosi kariai — džiaugėsi, kad karas 
baigtas, kad niekam mirti nereikės . . . 
Kažkur . . ; Ne pas Tave . .. . Ne . . .

Nuliūdę žvelgėme į Tavo pusę, žiupsnelį 
Tavo žemės dulkių, skarelėn įrištų, prie 
lupų spausdami.

— Kodėl, o Viešpatie, kodėl kaip tik 
ties ja, ties mūsų Tėviške, užkliūt turėjo 
dąrganos sparnai? Kodėl tiktai į ją keliai 
mums pakelti? Kodėl tik mūsų motinos ne
gali grpllančių sutikt? Kodėl mūs broliai 
miršta girių glūdumoj? Kodėl? Kodėl? . . .

Tylėjo svetimi kalnai, tylėjo žmonės sve
timi, tylėjo širdys svetimos. Tik Tavo bal
sas tolimas atsiliepė iš už kalnų silpnai: 
—Gyvenk, sunau! Dukra, gyvenk! . . .

Ir mes išgirdom jį — gyvent! Gyvent, 
kad Tu gyventumei, kad Tavo skriaudą iš

girstų žemė ir dangus ir pragaro velniai!
Palikt Tave, vėl tolti nuo Tavęs? O ne

laimingoji tremties dalia! Abejojimų lieps
na nubunda kenčiančioj širdy — ar ne
geriau ant kelio akmeniu pavirst prie Ta
vo vartų užkeltų? .„. . Bet ... ir vėl Ta
vasis liūdnas balsas: — Gyvenk, sūnau! . 
Dukra, gyvenk! . . .

Gyvent? Mes turime gyvent! Ir mes gy
vensime, mes eisim Tavo skriaudą neš
dami ir šauksim už Tave: — Gyvent! Pa
sauli, leisk mūs Tėviškei gyvent!

Stebuklas? Negi stebuklas? O gal tik 
taip man pasirodė? Giedros sparnai ima 
pamažu judėti, ir jos atošvaistės jau be
velk liečia Tavo bundančius laukus! . . .

Aš vėl atmerkiu degančias akis. Prieš 
mane vėl tremtinio buitis pilka ir tas 
skambus manosio- Tėviškės — „gyvenk!"

z Vyt. Kastytis.
atstojl,

Kas tavęs jau neteko y- 
negalėdavom .pilnai aprėpti tų žodžių 
prasmės, nes Tu buvai ,tada perdaug arti. 
Mes regėjom Tave naujam, gaivalingam 
Tavo pavasary: žydėjai, kaip balta obelis 
prie didelio kelio, o mes gėrėme džiaugs
mo kupinomis širdimis Tavųjų žiedų kva
pą ir mums atrodė, kad Tavo pavasaris 
niekad nesibaigs.

Ak, nematėme, kad tuo pačiu metu už 
mūsų nerūpestingų pečių kaupiasi audra. 
Atsipeikėjom tik tada; kai juodi debesys 
palietė Tavo baltąsias šakas, kada Tavo 
žiedai pabiro ant didžiojo kelio . . .

Pirmą kartą išvydom Iclve be žiedų, iš
sigandusią, beviltiškai, kovojančią su 
audra. Pirmą kartą mes pažinom Tavo 
tylų skausmą ir Tu pirmukart patyrei mū- 
sąjį. Gal dėl to abipusio skausmo Tu mums 
tapai dar brangesnė ir artima kaip nie
kada prieš tai.

Mes guodėmės, žiūrėdami į besiblaivantį 
dangų, skaitydami properšas audros debe
syse. Giedra atrodė ranka pasiekiama. Gie
dra jau beveik lietė Tavo lygiuosius lau
kus. Tūkstančiai rankų pakilo sveikint 
Laisvės sugrįžįmą ir vietoj džiaugsmo mos-

Mūsų padėka BALFUI

Qwwus italą dainininko Enrico Caruso našlė (antroji iš dešinės) padovanojo New 
Wt»to Metropolitan operai savo mirusio vyro sidabrinį biustą. (Dena-NYT)

vyr. k-to pirmininkas it Lietuvos I Anglų parlamento atstovas Sir Arthur 

____ , ..j „Aš lankiau 
jų stovyklas, ir aš tiesiog negaliu nusakyti 
to įspūdžio, kurį man padarė tų vyrų ir 
moterų kokybė. Praeityje jie paliko trage
diją, o kai aš pas juos buvau, jie prieš 
save tematė nykų ateities netikrumą, tačiau 
įįe savo nuotaiką išlaikė nuostabiu ir pasi
gėrėtinu būdu. Jie turėjo pirmaeilį chorą; 
neturėdami knygų nei popierio mokė savo 
vaikus, buvo įsirengę maldos namus. Jie 
sumaniai palaikė aukštą moralę ir rodė 
aiškų troškimą imtis bet kokio racionalaus 
darbo, koks tik jiems bus teistas.”

Tačiau ... tačiau turim jums atvirai pra
nešti, kad tremtinių jėgos senka. Vei
dai visų vis labiau bala, akys grimsta vis 
giliau ir neviltimi apsitraukia. Darbas krin
ta iš rankų, o neretaj vyrai ir moters 
alpsta darbe. Džiovininkų skaičius, ypač 
vaikų, tarpe, vis didėja! Atsivčžėme jų, 
150, o dabar turim per 2.000!

Kaltos dėl to sąlygos, kurios diena iš 
dienos sunkėja. Maistas prieina prie bado 
raciono. Jeigu dirbančiajam reikia mažiau
sia 3.000 kalorijų, tai daug kur maistas 
faktiškai nesiekia ir 1.000 kalorijų. Patal
pose vis labiau sukemšami — vienam žmo
gui 4—2 kv. metrai, t. y. tik lovai pasista
tyti; viename kambaryje po kelias šeimas. 
Imigracijai durys uždarytos. Vos keli šim
tai pasiekė JV, o ('Angliją iškeldinta keli 
tūkstančiai darbingųjų, paliekant ligšiol 
nedarbinguosius ir šeimas, kurios ypač yra 
globos reikalingos. •

Nuolatinė grėsmė, kad iš vietos, kur jau 
savo pastangom pasisekė susitvarkyti, bus 
iškelti į naują vietą. Grėsmė būti išvytiem 
iš DP ir netekti globos. Grėsmė susilaukti' 
tyčiomis sudarytų tokių sąlygų, kad alkis 
ir šaltis priverstų repatrijuoti ir vykti lė
tai mirčiai į nagus.

Visi tie dalykai kerta sveikatą ir ištver
mę ... Ak, broliai, Jūs laisvėje gyvendami, 
negalite ir suprasti, kaip tolima yra trem
tiniam laisvė nuo prievartos, baimės, bado. 
Negalite įsivaizduoti, kaip dėl to įtemptai 
visų akys yra nukreiptos į JV. 
tiek materialinės pagalbos, tiek 
Lietuvos ir lietuvių reikalus ir 
ištverti.

Norėdami neprarasti drąsos 
nuotaikos gyvenime, tremtiniai 
graudaus juoko:

LTB vyr. k-to pirmininkas it Lietuvos lt..,
Raud. kryžiaus pirmininkas pasiuntė BALF Salter apie baltus, taigi ir apie lietuvius 
p-kui kun. dr. J. Končiui tokį padėkęs laiš-I viešai parlamente kalbėjo ..j „Aš 1—!.!— 
ką: į jų stovyklas, ir aš tiesiog negaliu nusakyti

i Pone Pirmininkę,
I Per Jūsų organizaciją pasiekia tremtinius 
dovanos iš Amerikos, kur geraširdžiai žmo- 

| nės nepažįstamam tremtiniui atiduoda do
lerius ar dolerį, sunkiai uždirbamą, drabu
žį ar apavą nuo savo pečių ar kojos. Jau 
keliasdešimt vagonų, atėjusių įvairiais ke
liais, praėjo pro tremtinių organizacijų 
sandėlius su BALF’o gėrybėm: maistu, 
drabužiais, avalyne, vaistais, medicinos ins
trumentais, knygom, rašmenim ir net vaikų 
žaislais. BALF’o surinktoji auka siekia 2 
mik dolerių sumą, kuria tūkstančiam trem
tinių padėta išvengti bado, ligos ir nevilties. 
Ji padėjo išlaikyti ir garbingoj eilėj lietu
vių vardą.

Ar mes, galime jiem atsidėkoti? Aukojo 
National War Fund, Amerikos Katalikų 
Episkopatas, jų šalpos organizacijos, sena
toriai ir gubernatoriai, bankininkai, biznie
riai, direktoriai, ypač eiliniai darbininkai. 
Už visas aukas, daiktais ar pinigais, trem
tiniai liks jiem visada dėkingi. ,

Daugeliui jų, kurie buvo prie aukotų 
daiktų prisegę savo pavardes, padėkojo pa
tys \tremtiniai betarpiškai. Ir daug kur tuo 
keliu užsimezgė net pažintys tarp nepažįs
tamo tremtinio ir tautiečio Amerikoje.

Daug daugiau tokių, kurie davė dovaną 
ir panoro likti nežinioj. Tai nežinomieji 
aukotojai, nelyginant nežinomieji fronto ka
riai kurie savo pareigą atlieka nelaukdami 
ordejto, bet tėvynės vardan.

Ir vieniem ir antriem prašome nuo visų 
tremtinių iš visų jiem vadovaujančių, įstai
gų perduoti šilčiausią padėką. O ypač dė
kojame BALF’ui, jo veikliajam pirmininkui, 
vadovybei ir bendradarbiam, o taip pat vi
som kitom organizacijom, be kurių, darbo 
ir energijos toji pagalba nebūtų buvus su
rinkta ir tremtinių pasiekusi.

Jūsų paramos dėka tremtiniai, anksčiau 
laisvėje gyvenę ir laisvai sau duoną užsi
dirbę, ir dabar stengias nenuteisti laisvo 
žmogaus galvos. Jie miškuos malkas kerta, 
aerodromų darbus dirba, amatus organi
zuoja, moikyklas steigia, chorus ir teatrus 
rengia, nors pastariesiem laiko turi tik iš 
darbo grįžę. Savo dainom jie stebina ame
rikiečių, anglų, prancūzų karius ar kitus 
lankytojus. Jie sporto klubus laiko ir rung
tynėse su amerikiečių karių komandom gar
bingai varžosi, 'jie prancūzų vardu žais
dami prie Viduržemio jūros atlaikė Vaka
rų Europos krepšinio meisterio garbę. Jie 
davė žmogų, kuris Europos pianistų kon
kurse Šveicarijoj iš 120 konkurentų atriš
tojo septintoje vietoje ...

nis pasirodo toks geras, kad su ašaromis 
ji ryju-

Broliai, dėkojam Jums, už tai, kad Jūs po 
darbo kąsdami savo kąsni, prisimenate 
tremtinius ir juos gelbsti te,, atiftaukdam 
kąsnį nuo savo burnos. Dėkojam ir už tat, 
kad savo geru pavyzdžiu Jūs patraukė! šir
dis amerikiečių nelietuvių, kurie vardan 
žmoniškumo ir artimo meilės dosnias at
gniaužė saujas tolimam vargą kenčiančiam 
tremtiniui. Prisiminkit, nepamirškit ir to
liau Jūs prašome, nes pagalba vis reika
lingesnė.

Jūs esate dabar veik vieninteliai, kurie 
begalite gelbėti žudomą Lietuvą ir jos vai
ku* Jeį Lietuva bus atvaduota, jei daugiau 
jos*vaikų bus išgelbėta nuo mirties, tai čia 
bus Jūsų didžiausias laimėjimas ir nuopel
nas tautai.

Jonas Vilkaitis
Vyriausiojo Lietuvių Tautinės Bendruo

menės Komiteto Prmininkas.
Dr. Domas Jasaitis

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Pirmininkas.

vykti lė-

Jie laukia 
kovos už 
paguodos

ir geros 
griebiasi 

graudaus juoko: — Kai man sunkiai eina 
pro gerklę juoda nebaltinta ir nesaldinta 
avižinė kava, kai pusžalės su kukurūzais 
duonos kąsnio negaliu nuryti, aš išmokau 
ją pasisaldinti ir pasigardinti — aš imu 
galvoti, ką valgo mano tautiečiai, kurie yra 
atvežti į Sibiro lagerius ar kurie Lietuvos 
miškuose laisvę gina; man tada mano kąs-

Atsiųsta paminėti
Petras Babickas. SVETIMOJ PADAN

GĖJ. Naujausias eilėraščių rinkinys. Išteis
ta 1947 m. Buenos Aires, Argentinoje.

Petras Babickas. LITHUANIA. Gausiai 
iliustruotas leidinys apie Lietuvą. Ispaniš
kai paruošė Leonardas Sruoga. Išleido .Ar
gentinos Lietuvių Balsas”, 1947 m.

MAIRONIS. BALADE. Išleido „Gabija”. 
Viršelis dail. P. Osmolskio. 1947 m. Kaina 
RM 2,—.

Simas Urbonas. SŪKURIAI IR ŽMONES. 
Žmogaus kančių pynė. Viršelis dail. P. Oi- 
molskio. Išleido Liudas Vismantas WUrz- 
burge. 1947 m.

PRAGIEDRULIAI. Nr. 14. Leidžia Lietu
vių Draugija Švedijoje.

ŽINGSNIAI. Kultūros žurnalas. Nr. 10. 
Redaktorius Petras Būtėnas. Leidėjas An
tanas Kasperavičius.

STUDENTŲ VARPAS. Mėnesinis pažan
gios tautinės demokratinės mjnties studen
tų laikraštis. Leidžia Tremtinių Studentų. 
Varpininkų Sąjunga. Kaina RM 2,—.
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Poeto Balio Sruogos pagerbimas ( JA'LirZBK.S'A’ZĮ.' KRONIKA)
bet kapitalinio veikalo, iš kur būjų galima 
susidaryti vientisinis jo kūrybos vaizdas, 
neišleido. Jo kūryboje problematikos ne
daug, nes jis perdaug nesigilino į proble
mas. Jis kūrė prasmę, kaip kad pats rašė 
„kas iš žemės sulčių išgauga”. Jo kūrybos 
yra išleista trys lyrikos knygos, kur vyrau
ja meilės, tėvynės motyvai. Parašė aštuo- 
nias dramas, kur jam pasisekė duotj ver
tingų dalykų ir (nešti daug naujo j mūsų 
literatūrą. Jis iškėie'*Visą eilę istorinių di
dvyrių: „Kazimieras Sapiega”, „Vytautas

.Giesmė

Liubekas. Sunkias ir niūrias mūsų trem
ties dienas, nusėtas vargais1 ir' rūpesčiais, 
skaudina tėvynės žinios, kurios byloja apie 

, nelemtą Lietuvos rašytojų dalią. Tačiau, 
skaudžiausiai visus sukrėtė poeto Balio 
Sruogos mirtis, kuris, • ištvėręs ir perkopęs 
kančių kalnus nacių kalėjimuose ir kon
centracinėse stovyklose, grįžo pavergton 
tėvynėn ir ten, nesulaukęs nepriklausomos 
Lietuvos rytojaus, mirė.

Lapkričio mėn. 29 d. Liubeke, Meesen i 
kareivinių stovykloje, (vyko Sruogos pa-! 
gerbimas. Faustas Kirša paskaitoje atvaiz- i Didysis” ir kt. Vaikams parašė „______
davo pagrindinius poeto charakterio bruo- ■ apiie Gediminą”, „Aitvaras Teisėjas”. Moks- 
žus ir didelius nuopelnus mūšų literatūro-'i lo veikalai: Rusų literatūros istorijos du to
je, mokslo ir meno dirvonuose. Pareiškė 
savo ir visos lietuvių tautos liūdėsi, nete
kus žymaus poeto, kuris minė pačiame kū
rybos žydėjime Per ankstyva mirtis-nelei
do jam papuošti mūsų literatūrini gyveni
mą dar gražesniais kūrybiniais perlais.

Poetas mirė baisiausios mūsų tautos tra
gedijos fone, kada lietuvių literatūra neteko 
daugiau dešimties rašytojų: Kazio Binkio, 
Jurgio Baltrušaičio, Kazio Puidos ir kt.

Balio Sruogos kūrybinis darbo baras 
(vairus ir platus: rašytojas; dramaturgas, 
lyrikas, mokslininkas, teatro teoretikas ir 
t t Apie jo nuveiktus darbus galima išti
sus tomus prirašyti. Poetas atėjo mūsų li
teratūros ir meno dirvonų purenti savo ver
tingais kūrybos žiedais, kai dar nebuvo ne
priklausomos Lietuvos. Jis (nešė ne tik daug 
naujoviškumo, pasisakydamas už naują 
formą, laisvą štilių, bet yra i rmūsų lite
ratūros simbolizmo kūrėjas.

Poetas, studijuodamas Maskvoje, susipa
žino su Jurgiu Baltrušaičiu, kuris buvo 
glaudžiuose santykiuose su didžiausiais to 
meto rusų rašytojais, literatūros vadovais. 
B. Sruoga per J. Baltrušaiti (ėjo j žymiau- 

. šių rusų rašytojų tarpą. To meto rusų li
teratūroje reiškėsi simbolizmas, kurio 
krypčiai pasidavė ir B. Sruoga.

B. Sruoga visumoje padarė labai daug,

tokių 
maža

sus- 
kuris

riaušių mūsų publicistų. Apskritai, 
gabumų, kaip B. Sruoga, žmonių labai 
turime.

Nors poetas mirė peranksti, tačiau 
pėjo palikti savo darbų gražų indėlį,
žavi mus savo turtingumu ir reikšmingumu. 
Dėl to ir jo vardas pagarbiai skambės kiek
vieno lietuvio lūpose, ne tik kaip poeto, 
dramaturgo, publicisto bet ir kaip ne
palaužiamo kovotojo už mūsų ir Lietuvos 
laisvę.

Dramos aktorius Kz. Gandrimas paskaitė 
iš kūrybos „Alpių vėjas” ir „Milžino paūks
mė”.

Pagerbime dalyvavo nemaža žmonių ir 
praėjo gražioje nuotaikoje. Sienoje kabantį 
poeto paveikslą puošė tautinių raštų juostos 
ir gėlės. Buvo pasigesta gimnazijos ir pra-

I mai, lietuvių teatras Peterburge, Vaičiūno 
dramaturgija ir kt. Be to buvo didelis tea
tro teoretikas. Iš jo vadovaujamojo teatro 
seminarb išėjo nemaža režisierių, kritikų 
ir aktorių. Jo nuopelną; mūsų teatrui yratdžios mokyklos mokytojų Ir mokinių kurių 
labai dideli. Jis taip pat buvo vienas iš ■ ge- | atsilankė labai mažai

Kempteno DP (lietuvių, latvių, estų) 
protesto pareiškimas> r r

Mes*), žemiau pasirašiusieji, Kempteno 
DP lietuviai, latviai ir estai, šiuo reiškiame 
savo protestą prieš naują PCIRO rengia
mąjį skryningą. Per aštuonius metus patyrę 
visokiausio teroro iš okupantų pusės,, mes 
pasidarėme labai jautrūs totalitarinėms te
rorizavimo priemonėms. Du kart patikrinti 
J. A. V. kariuomenės, nematome jokios 
prasmės naujam politiniams skryningui.

Instinktyviai jaučiame, kad mums prie
varta brukamoji anketa gali pasitarnauti 
interesams anapus „geležinės uždangos”.

Matydami, kad pasaulio opinija, o ypač 
Vakarų demokratijos pradeda teisingai su
prasti komunizmo pavojų, protestuojame 
prieš kai kurių PCIRO tarnautojų reiš
kiamas nepopuliarias . tendencijas.

Prašome, kad vis naujų skryningų aktin
gieji sumanytojai, mūsų nekenčiantieji ir

mums tai jau dvejus metus rodantieji PCIRO 
(UNRRA) tarnautojai, 'būtų atleisti iš 
PCIRO tarnybos ir mūsų nebepersękiotų. 
Tikėdami, kad PCIRO uždavinys yra ne 
terorizavimas mus politiniais skryningais, 
atsisakome dalyvauti naujoje „registracijo
je” kol mums nebus pateikta anketa 
pimo ir emigracijos tikslams Vakarų 
mokratijų dvasioje.

šel- 
de-

*) Si pareiškimą pasirašė apie 2.500 
menų ir jis buvo pasiųstas:

1. PORO H. Q. Heidelberge (per Kemp
teno PCIRO Area Team 1063 direktorių)..

2. PCIRO Centrui Ženevoje ir U. S. Ar
mijos štabui Frankfurte (per generolą 
Wood.)

3. U. S. A. State Department (per min. 
p. 2aderkį).

as-

Kaimynu gyvenimo vaizdai
Estai centrinės organizacijos ir informacijos klausimais
' Estų spaudoje nagrinėjamas centrinės or

ganizacijas klausimas, iškilęs ryšium su 
bendruomenės didesnio išsisklaidymo gali
mybėmis. Savo laiku kilęs sumanymas tokj 
centrą (kurti Švedijoje,dar neranda gyves- 
tiio pritarimo, kol nebus galutinai išspręstas 
tokio centro pobūdis iš viso. Tuo klausimu 
pasisakydamas, estų laikraštis Eesti Rada 
rašo,-jog „estų tautos jaąvienių-bendruome- 
riių Švedijoje, Vokietijoje, Anglijoje ir kitur 
organizacijos stokoja reikiamo ryšio ir sa
vitarpinės informacijos. Aktualėja reikalas 
daryti tai, kas dar nepadaryta. Tremtinių 
centro organizavimas gula ant dabartinių 
atstovybių, organizacijų ir atsakingų as
menų pečių. Bet toks centras užtikrintų 
darnų darbą bendrojo tikslo labui ir pri
siimtų atsakomybę už mūsų

' nės likimu”
Tas pats laikraštis nurodo, 

cijos klausimas negali ribotis 
šiūrų ir memorandumų rėmuose. Tenka 
ieškoti ir naudoti daugiau galimybių. Ben
dromis jėgomis su lietuviais ir laviais, tek
tų apsvarstyti bendros filmos gaminimo 
klausimas, kurioje vaizdžiai iškiltų Baltijos 
tautų netolimos 
mal

Kaip žinome, latviai savo jėgomis suka 
garsinę filmą, 
titlių gyvenimą. Taip pat ir lietuvių ini
ciatyva yra jau pradėta gaminti 
Amerikos lietuviams parodyti 
lietuvių tremtinių gyvenimą.
PAVYKUSI LATVIŲ MENO 

BADEN-BADENE
Prancūzų karinės vadovybės švietimo va

dovo gen. Raimondo Smittleino protektora
te, Baden-Badeno kurhauzo meno galerijos 
patalpose (vykusi latvių dailininkų V. Ja- 
nelsioa-Eglites, H. Eberšteino ir J. Kal- 
mites darbų paroda, š. m. lapkričio 
mėn. pabaigoje, virto pavykusia latvių 
meno laimėjimų demonstracija.1 Ta paroda 
dar kartą buvo pademonstruoti Baltijos 
Jautų laimėjimai kultūros pasaulyje, kartu 
išsaukiant nuoširdžios simpatijos jausmų

visų

kad 
vien

ir tėvy-

informa- 
tik bro-

praeities likiminiai klausi-

vaizduojančių latvių trem-

filma, tikslu 
ant-, ekrano

PARODA

ATSISKAITYMAS

prancūzų karinės vadovybės asmenyse. Pa- 
.rodos atidaryme dalyvavęs gen. Koenigo 
pavaduotojas, Paryžiaus išlaisvintojas gen. 
de Marguerittes ta proga pareiškė. — „Aš 
atjaučiu latvių tautai ir žinau, kaip sun
kia) jai einasi. Jūs Europoje esate tas pats, 
kas mūsų žemės rytų provincijos, kur nuo
lat vyko aršios kautynės. Bet kaip tik šios 
aplinkybės grūdina tvirtus, patvarius vyrus. 
Aš džiaugiuos, kad jūs nepraradote vilties 
ir tikėjimo savo ateitimi.”

Kreipdamasis ( dailininką Kalmitį, gen. 
de Margueritte dar pareiškė — „Pasaky
kite visiems, kiek daug savo darbais pasi
tarnavote latvių tautai!”

Jau pirmomis parodos atidarymo dieno
mis daugelį meno darbų panoro įsigyti 
prancūzų lankytojai. Taip pat naujų por
tretų užsakymų eilę susilaukė dail. Eber- 
šteins.

VERTINGO DARBO SUKAKTIS
Essiingeno latvių kolonijos liaudies univer
sitetas, minėdėdamas savo 2 metų darbo su
kakti su pasididžiavimu gali žvelgti I savo, 
palyginti, trumpame laikotarpyje nuveiktą 
darbo barą.

To universiteto užduotis, išpopuliarinti ir 
pritaikyti tautiečių gyvenimui praktiškųjų

mokslų ir amatų reikšmę,galima sakytojau 
(vykdyta,' pažvelgus"! skaičius baigiusiųjų 
visą eilę praktiškųjų kursų. To universite
to apimt} geriausiai pavaizduoja skaičiai — 
1.500 kursantų, 35—70 lektorių ir (vairių 
kitų darbuotojų. Baigimo pažymėjimus yra 
gavę 1380 asmenų.

Kursų apimtis siekia 50 branžų. Dauge
lis dirbtuvių, kaip pvz., stalių, laikrodinin
kų, automechanikų ir kt. pavyko (rengti sa
vo pajėgomis, gi kitose srityse tenka nau
dotis vokiečių paslaugomis. Taip, pvz., pie
nininkai praktikuojasi Essiingeno pieninė
je, žemės ūkio srities kursantai vyksta j 
Hohenheimo žemės ūkio institutą, audėjos 
ir verpėjos praktikuojasi vietiniuose fabri
kuose ir t. t.

Didžiausio absolvantų skaičiaus susilau
kė šoferių kursai — 454, traktoristų — 
270, paukštininkystės — 107, daržininkų ir 
bitininkų — 105, pienininkų — 67, dažy
tojų — 56 ir L t

Iš visų bažnytinių giesmių man visuomet labiausiai patikdavo Dovydo psal- t 
mės. Kokia galybė, -kokia jėga, kokia rūstybė, taip ir rūstybė, trykšta iš jų. ; 
„Dievas taria balsą, ir dreba žemė”. Ir tikrai rūstus buvo tas Dievas. Užteko jam ♦ 
tarti baisus prakeikimo žodis ir ištisa tauta tūkstančius metų klaidžioja kaip Kai- t 
nas be vietos. Kenčia ir kovoja ir, atrodo, veltui, nes ji pažymėta prakeikimo ; 
ženklu. Atrodo, vargu tą baisų prakeikimą nugalės ir viso pasaulio „mandročiai”, 1 
kurie šiandien nori nuspręsti kitaip, negu buvo prieš amžius nuspręsta pačios aukš- ♦ 
čiausios jėgos. Bet visa tai tik legenda, tiesa, žiauri legenda.

2inome ir kitų panašių legendų. Savo metu vienintėlis Dievo Alacho pranašas L 
šioje žemėje paskelbė, kad dangus parengs tam didžiausią džiaugsmą, kuris su- • 
naikins daugiausia netikėlių.. Mums, šių dienų išminčiams, tai taip pat legenda, bet 1 
dėl kurios savo laiku buvo nusiaubtas visas Viduržemio baseinas ligi pat Pran- ♦ 
cūzijos. Liejosi kraujas ir kūrėsi kultūra, kaip kokia gėlė aplaistyta krauju.

Toji legenda pagimdė kitą labai panašią Į ją, ir uždegė ja visą Vakarų Euro- ; 
pos visuomenę, riterius ir baudžiauninkus, senius, moteris ir vaikus. Taip ir vai- t 
kus. Pagal ją turėjo būti atvesti ( tikrą kelią arba stfnaikinti visi nekrikštai, visi J 
eretikai, visi ne taip, kaip reikia, galvoją Dievo sutvėrimai. Šį kartą tų karštų ♦ 
kovotojų kardą išvydo ir toli šiaurėje ramiai ir nevisai ramiai gyvenanti ir mūsų .( 
tauta. „Ten yra giminė, neturinti jokio tikėjimo, aršesnė kaip žvėrys, kur tėvas iš- ♦ 
marina visas ligi vienai savo dukteris, kur mergos ir moterys begėdiškai atsida- t 
vusios gyvuliškam gašlumui, kur belaisvius degina gyvus savo stabams, mrrkyda- ; 
mi kardus ir vylyčias jų kraujuje”. Tai žodžiai ne iš Sartro kūrybos, bet iš po- ! 
piežiaus bulės, kurią jis paskelbė 1218 m., ragindamas kovai su netikėliais prūsais. J

Panašių legendų yra ir šiandien, šiame iš paviršiaus racijonaliame ir kultū- ♦ 
ringame pasaulyje. Negailestinga kova prieš kitos rasės žmones, negailestinga ko- J 
va prieš išnaudotojus, prieš kitaip politiškai galvojančius ir t. t. Visa tai vardan • 
teisybės, Vardan tam tikro idealo. Inkvizitoriaus idėja, kurią taip grąžiai atvaiz- ; 
davo genialusis Dostojevskis, amžina. ♦

Ji gyva ir kasdieniniam mūsų gyvenime: politiniame ir kultūriniame. Čia ji ( 
nerišama su kokiomis nors didelėmis idėjomis, čia ją galima suvesti ( paprastas • 
sąvokas: kerštą ir atsiskaitymą. Vienas politikierius labai rimtai kelias valandas 1 
įrodinėjo, kad politika turi būti paremta pykčiu, neapykanta ir kerštu visiems kitaip ♦ 
manantiems. Tik tas, kuris turi tas „savybes”, tik tas tinka politiniam veikimui 1 
ir darbui. „Tikslas pateisina priemones”, štai žodžiai, kuriais galima kasdieniniam ; 
gyvenime išreikšti tą minti, kuri glūdi anų didžiųjų legendų pagrinde. Tokio nu- * 
sistatymo žmogui kiekvienas kitaip galvojantis yrą efetikas ir vardan bendro labo ; 
jis turi- būti išbrauktas iš gyvenimo. Mes žinome, kad yra kraštų, kur šitaip kovo- Į 
jantiems tipams statomi paminklai. Bet dar daugiau yra atsitikimų, kur didvyris J 
matuojamas pagal tai, kiek daug jis numovė savo priešams skalpų.

Tas sunaikinimas arba skalpų maustymas nebūtinai reikia suprasti tiesiogine 1 
prasme. Čia tinka ir apšmeižimas, suniekinimas, išdavimas, apjuodinimas .ir Lit ; 
ir t t. Šiais pasiutusių aistrų ir besąlyginės kovos laikais kartais užtenka tik pa- t 
minėti kieno nors pavardę, kad to pakaktų tam tikram asmeniui sunaikinti. 2i- • 
noma, kvailas tas, kuris tai padaro iš neapsižiūrėjimo. Sunku ir jam dovanoti, 1 
nes „(statymų nežinojimas neatleidžia nuo bausmės”. Bet tikrai piktas ir niekšas ♦ 
yra tas, kuris sąmoningai verčiasi tokiu kitų juodinimo ir išdavimo amatu.. I 
Paskutinių kelių metų išgyvenimai, atrodo, yra pakankamai didelė ir skaudi pa- ♦ 
moka, kaip reikia atsargiai elgtis su visokiais „atsiskaitymais”. x 1

V. TRUMPA t

Memmingene prasidėjo skryningas
Pagal PCIRO Area Team 1063 parėdymą, 

š. m. gruodžio 15 d. Memmingeno DP sto
vykloje prasidėjo PCIRO skryningas, arba 
taip vadinamoji IRO „registracija”. Šauki
mai stoti skryningan (teikti eilei visų tau
tybių žmonių: stietuviams, latviams, estams, 
o taip pat asmenims neturintiems piliety
bės. Dejai, visų tautybių DP energingai pa
sipriešino skryningo kampanijai, pasiųs
dami atitinkamoms įstaigoms vieningus me
morandumus ir atsisakydami būti įkrynin- 
guojami.

Teko patirti, kad panašiu būdu atsisakė 
apie save suteikti žinias ir kitos Kempteno

. K. Pel.
Be to, gausiai lankomi kalbų kursai. 2a- aP'e save suteikti žinias ir kite 

dama pradėti susipažinti su sidabrinių la- Aerea priklausančios stovyklos.
pių auginimu, o taip pat ir kitose specia
lybėse, kurios itin tiktų ryšium su numato
mais emigracijos planais.

DAŽNĖJA SIUNTINIŲ APIPLĖŠIMAI 
Bambergas. Artėjant Kalėdų šventėms, 

—pmš— kaskart vis akiplėšiškiau apiplėšiami siunčia-

mi iš Kanados ir Amerikos maisto siunti
niai.

Gruodžio mėn. 12 d. Bambergo antrasis 
paštas (Postamt 2) iš Bambergo lietuvių 
stovyklos išsikvietė du asmenis, kuriems 
(teikė po siuntinį, vienam iš Kanados, ki
tam — iš Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
abu siuntiniai buvo išplėšti. Iš siuntinio, 
kuris buvo siųstas iš Kanados, išvogta 4 
svarai taukų ir 2 svarai lašinių. Pažymė
tina, kad taukai iš siuntinio buvo išvogti 
visi, kiek buvo siųsta. (Pašte surašytas apie 
tai aktas).

Siuntinys, siųstas iš Amerikos, išvogtas 
maždaug pusė turinio. Jame buvo siųsti 
maisto produktai: pupelių kava, riebalai ir 
kitas 
buvo

Šv. Sosto Delegatas Memmingene

Galybė, kuri nugali pasaulį
Gruodžio 13—14 d. d. Memmingeno lie- Šventybė Popiežius ir Vatikano sluoksniai 

tuviai patyrė dideli džiaugsmą: juos visiš
kai netikėtai aplankė Sv. Sosto tautinis De-' reikalais ir rūpinasi jiems padėti. „Sv. Tė-

Feliksas Kapočius, vas džiaugiasi tuo, kuo ir mes džiaugia- 
malonu išgirsti jo mės ir liūdi dėlto, dėl ko ir mes liūdime”.

nuoširdžiai domisi nelaimingųjų tremtinių

legatas lietuviam Kan.
Mūsų tautiečiams buvo ______ ,-
skelbiamą Dievo 2odį ir patirti artimą j Ypač maloni esanti jam žinia, kad religinis
. . . . s _________a • • rv.t. 1 rrvo.nima - vra noh. i- Lnz4

gyventojais. Dele- 
gimnazija ir ben-

bendravimą su stovyklų 
gatas taipgi atsilankė į 
druomenės narių susirinkimą, kurio daly
viai išgirdo stiprinančių minčių iš lūpų to, 
kuriam pats šv. Tėvas patikėjo bažnyčios 
reikalų atstovavimą liet, tremtinių tarpe.

Gerbiamas Delegatas pažymėjo, kad Jo

Lietuvių ir pabaltiečių dovanos karalaitės 
' Elzbietos vest r ,ių proga

Kaip praneša „Išeivių Draugas”, D. Bri

tanijoje gyveną pabaltiečiai karalaitės 
Elžbietos vestuvių proga (teikė kolektyviai 
nupirktą dovaną — sidabrinį stalui padėk
lą (tacą). Padėkle buvo išgraviruoti trijų 
Pabaltijo valstybių herbai ir taip pat buvo 
padaryti (rašai visų trijų valstybių. Šios 
dovanos nupirkimui D. Britanijoję gyveną 
pabaltiečiaj 
tilingą.

Karalaitė 
na pasiuntė 
dėkos laišką. Kartu laiške karalaitė iš- 
BriSkė lietmriams, latviams ir estams sim-

buvo raginami aukoti po vienų

džiaugdamasi šia gražia dova- 
Pabaltijo Tarybai Londone pa-

patijų.
„Lietuvių 2odis” 47 Nr. patalpino nuo- 

trauką D. Britanijos lietuvių dovanos. Pa
sirodė, kad lietuviai be bendros pabaltiečių 
(teikė ir atskirą dovaną. Tai sieninis kili
mas, vaizduojantis įvairias Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos sritis, išaustas p. Ta
mošaitienės persišku būdu pagal dailininko 
A. Tomašaičio projektą.

Yra žinių, kad ir DP iš Britų zonos Vo
kietijoje yra pasiuntę dovaną karalaitei ves
tuvių proga. Dovana buvo vežama net lėk
tuvu. Tačiau kokia dovana buvo Įteikta ne
paaiškėja (j)

tremtinių gyvenimas yra gana gyvas ir kad 
tremtiniai sunkiomis mėginimo dienomis 
neužmiršta šauktis pagalbos Dievo ir Jo 
Motinos, kurią tremtiniai vadina „Tremti
nių Motinos” vardu.

Šiandieninis Vatikano naujas rūpestis — 
padėti tremtiniams susirasti naują laikiną 
tėvynę. Šiam reikalui yra įkurtas Vatikano 
Emigracijos Biuras, paties Vatikano Vals
tybės Pasek rotoriaus J. E. Mons. Montini 
žinioje. Biuras (galiojo amerikietį Tėvą 
Killion’ą konkrečiai rūpintis šiais reikalais. 
Tėvas K. dalyvauja IRO posėdžiuose. Šio 
biuro įstaigos turėjo būti įsteigtos Frank
furte,/ Stuttgarte, Mūnchene, Regensburge. 
šis darbas sutinka daugelį kliūčių, kurias 
betgi tikimasi nugalėti. Jų darbą Vokieti
joje tuo tarpu parėmė amerikiečių katali
kiška organizacija — NCWC.

Mūsų tautinis Delegatas su aukščiau mi
nėtomis įstaigomis palaikę glaudžius ry
šint. Jo pastangomis pasiųsta eilė laiškų 
katalikų emigracijos įstaigoms ir kai ku
riems bažnyčios aukštesniesiems pareigū
nams. Juose nurodyti dabartiniai emigra
cijos nenormalumai. Daryti žygiai, kad ne

būtų vykdoma neplaninga emigracija iš
vežant tik darbingus asmenis^ perskiriant 
šeimas ir pan. Emigracija turėtų būti vyk
doma tautinėmis grupėmis, siunčiant iš 
karto po keletą šimtų asmenų; šeimos ne
turėtų būti išskiriamos; Emigracinės gru
pės būtų dvasios vadovų lydimos. Tėvas 
Killion’as jam nusiųstus pageidavimus la
bai (vertinęs ir paprašęs naujos medžia
gos, pažymėdamas, kad Vatikanas siekiąs, 
tremtinių pageidavimų įgyvendinimo.

Nežiūrint ruošimos! emigracijai, mūsų 
širdys neabejoja ir išgelbėjimo valandos 
artėjimu.

Kiek vėliau, pamokslo metu, Gerb. 
gatas priminė, kad mes, ir laisvę 
darni, gal būt, buvome primiršę tėvų žemės 
meilės, vienybės, ir gražių religinių bei 
lietuviškų papročių tradicijas. Dažnai lietu
vis lietuviui savo žemėjo buvo svetimas. 
Vienybės kartais trūksta ir šiandien. Vie
nok nereikia nusiminti:- Viešpats turįs kitą 
saiką žmonių galybei ir žmonių darbams 
vertinti. „Kas žino, kas Dievo akyse šian
dien turi didesnės reikšmės: ar Londono 
konferencija, ar viena Lietuvoje likusios 
Motinos ašara, ar nelaimingų tremtinių gi
lus atodūsis.”

Baigdamas Delegatas pareiškė viltį, kad 
Teisingumo valanda ateis ir mūsų tautai, 
nes mes turime galybę, kuri pasauli nugali: 
tai mūsų tikėjimas. ,< K. Pelėkis.

Dele- 
turė-

Ir 
šiški

konservuotas maistas. Siuntinio svoris 
21 LBS (svaras).

kada, pagaliau, bus sudrausti akiplė- 
siuntinių apiplėšinėtojai?

Pr. Al.
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