
Lietu < os 
Naciona ine 
MJViaž vydo 
Biblioteka

flip

„The Thought" Lithuanian Newsp»-
♦' per / Licensed by ICD, Office of

* Military Government for Bavaria /

Editor and publisher: J. Vasaitis / 

Printed by Druckerei- und Verlags- 

genossenschaft e- G. m. b. H. Mem
mingen. Schrannenplatz 6. 2.000

Karo valdžios leista Z Redaktorius 
leidėjas J. Vasaitis / Laikraštis išeina 
pirmadieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais. / Prenum. mėn 10.— RM. 
atskiras N(. SO pfn. / Ein. sąs
kaita : Volksbank Memmingen e. G. 
m.b.H. Nr. 9149. / Adresas: „Min
tis", 13b Memmingen, Postfadi 110.’

Nr. 226. LAIKRAŠTIS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI Memmingen, 1046. XI. 20.

Jš mažų valstybių karinės pajėgos nebus atitrauktos
Londonai. JT politinėje komisijoje D. Bri

tanijos atstovas Noel Bakeris pareiškė, jog jo 
kraštas, nors ir likdamas prie savo visuoti
no nusiginklavimo ir ginkluotų pajėgų nuro
dymo siūlymo, nevetuos ir rusų siūlymo sau
gumo taryboje, jei jis būtų priimtas, tačiau 
reikalaus, kad davinių patikrinimo procedū
ra būtų tikrai (vesta ir (vykdyta.

Lenkijos atstovas rėmė tik sovietų siūlymą, 
motyvuodamas, jog svetimuose kraštuose sto
vinčių kariuomenių skaičių ir jų stovėjimo 
vietų nurodymas. esąs daug svarbesnis už to
kių pat davinių paskelbimą savo kraštuose.

Norvegijos atstovas irgi pasisakė už rusų 
siūlymą, kadangi jis esąs pats trumpiausias 
ir skubiausias kelias pasiekimui šiokių tokių 
tikresnių saugumo garantijų.

Egipto atstovas reikalavo, kad visos didžio
sios valstybės būtų įpareigotos tuojau ati-
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BOMBAS -

Trys kultūros
Europoje kalbama apie dvi kultūras: Rytų 

ir Vakarų. Bet su Europa pasaulis nesibai
gia: Amerika, siauriau kalbant JAV šiandien 
iškilo ne tik kaip politinis ir ekonominis, bet 
ir kaip kultūrinis veiksnys. Rytietis spiauna 
| visas kultūras, nes jo kultūra leidžia spiauti 
( visą tai, kas nerytietiška. Vakarietis, žiūrint 
kokią! tautai jis priklauso, giria tik sąvąją 
tautiną kultūrą. Amerikietis kritiškai žiūri ( 
europinę kultūrą ir didžiuojasi sava ameri- 
konine kultūra. Tai plaukia iš tų pačių senų 
imperialistinių siekimų dominuoti ne tik po
litiškai, bet ir kultūriškai.

Šių Hienų Rytų kultūra yra palenkta politi
nei diktatūrai. Kūrybinis individualizmas čia 
neturi jokios dirvos. Rašytojas skelbia ne tai, 
ką jis mano, muzikas kuria ne tai, ką jis no
ri, dailininkas tapo ne tai, ką jis mato, bet 
tai; ką jam diktuoja politinė viršūnė. Jis čia 
nėra laisvas individualistas, bet jis yra kieto 
kolektyvo narys, kuris turi dirbti taip, kaip 
jam (sako masės vadoVas. Jis čia nėra kūrė
jas, jis yra propagandistas. Jis čia negali iš
kilti aukščiau masės, nes masė jį sutriuškins. 
Todėl šių dienų Rytų kultūra yra masinė ga
myba, materialistinė, suplakta su žemo laips
nio civilizacija, kurios tikslas pasotinti alka
ną pilieti vietoje duknos stigliaus.

Vakarų kultūra šiandien yra didelėj stag
nacijoj. Viduramžių religinė idėja šiandien 
neturi to kovingumo ir jėgos pakelti balso 
prieš materialistinę doktriną ir kultūrą. XIX 
amž. tautinis idealizmas šiandien nebesugeba 
atgyti ir su „Sturm und Drang” dvasia išeiti 
kovon prieš marksistines ideologijas. Vakarai 
bando ieškoti naujų socialinių kelių, naujos 
realios bazės kultūrai, bet, ar jiems pasiseks 
tai surasti, ir, svarbiausia, atsispirti prieš 
brutalią jėgą, sunku pasakyti. Vakarams yra 
reikalingas ir būtinas kultūrinis renesansas, 
kuris tegali dar Vakarus išgelbėti iš suglebi
mo, idėjinio ir dvasinio susmukimo, iš žings
niavimo ( Untergang’ą.

Amerika dėl kultūros galvos nelaužo: čia 
doleris kuria ekonominę gerovę, o pastaroji 
apsprendžia kultūros linkmę. Čia mokslas au
ga, kad apgintų taip kai kieno keikiamą „ka
pitalizmą”, o literatūra ir menas klesti, kad. 
patenkintų .doleringųjų estetinius jausmus. 
Amerikiečiai nesijaudina, ar jų kultūrą pa
veiks anglai, ar prancūzai, ar galų gale jų 
kultūra paveiks anglus, prancūzus, ar vokie
čius. Jiems pirma rūpi socialinė ir ekonomi
nė gerovė, o šioje sukurs tokias kultūrines 
vertybes, kurias gali importuoti, kas tik nori. 
Šiuo atžvilgiu amerikiečiai yra internaciona
listai, kurie savo medžiaginėmis vertybėmis 
kuria dvasines ir jas pateikia visam pasau
liui.

Europos mažoms tautoms pirmas rūpestis 
I yra gyvybinis išsaugoj'mas savo tautinių ir 
valstybinių teisių. Tačiau joms rūpi ne tik 
politinė, bet ir kultūrinė savarankybė. Jos 
nenori nei rytietiškos, nei siaurai paimtos 
vakarietiškos kultūros, bef jos, susipažinusios 
bu viso pasaulio kultūriniais laimėjimais, šie-
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traukti savo kariuomenes iš svetimų kraštų.
Švedija pritarė sovietų siūlymui, pasirem

dama JAV nuomone, kad taikos garantijų 
reikalas iš principo negalįs būti nutęstas. To
dėl esąs vertesnis dalinis pasisekimas, už kiek 
didesni ar pilną pasisekimą po ilgo laiko. 
Dėl davinių patikrinimo galima esą ir vė
liau susitarti. Šiandien gi svarbiau davinius 
turėti, negu jų neturint tartis dėl jų patikri
nimo.

Molotovas siūlė tuojau priimti jo siūlymą, 
o jj priėmus TSRS sutiksianti dalyvauti pasi
tarimuose ir dėl D. Britanijos, siūlymo, kuris 
nesąs taip skubiai spręstinas. Priėmus jo siū
lymą saugumo taryba galės ieškoti priimti
no davinių patikrinimo būdo.

Pagaliau JT politinė komisija priėmė TSRS 
jr D. Britanijos siūlymus pranešti karinių da
linių skaičių ir jų stovėjimo vietas. Egipto 
siūlymas didžiosioms valstybėms atitraukti 
savo kariuomenes iš mažųjų buvo atmestas,

kadangi tos kariuomenės ten esančios laiko
mos su tų valstybių sutikimu. (Įdomu, ar so
vietų pajėgos Baltijos valstybėse laikomos su 
jų sutikimu? Red.)

Po to JT politinėje komisijoje Molotovas 
tpadarė naują visuotino nusiginklavimo pa
siūlymą. Atominio ginklo vartojimas turĮs.bū 
ti tarptautiniu susitarimu visai uždarytas, o 
turimos atominės bombos sunaikintos. Taip 
pat turinti būti (vesta griežta nusiginklavimo 
vykdymo kontrolė.

Sj Molotovo pasiūlymą kom’sija priėmė JT 
nariams įpareigojimą pranešti kariuomenės 
skaičių ir stovėjimo vietas krašte ir už jo ri
bų 34 balsais prieš 7 balsus.

D. Britanijos atstovas pritaręs Molotovo 
siūlymui, siūlė dar prieš jo vykdymo pradžią 
(žinoma, jei jis būtų priimtas) Įvesti griežtą 
nusiginklavimo vykdymo kontrolę ir jį pra
vesti vienu laiku ir toje pat apimtyje vals
tybėse kartu, nes D. Britanija viena nesutin

ka nusiginkluoti, kai kiti pasižadėję nusigink
luoti, liks tik prie pažadų, nei nemanydami jų 
vykdyti, bent sutartu laiku.

Londonas. Keturių didžiųjų užs. reik, mi- 
nisterių taryba ketvirtadieni susitarė trim 
svarbiai3 sutarties su Italija klausimais, lie
čiančiais Triestą, būtent: pirma, britai ir ame
rikiečiai sutiko sumažinti iki 5.000 savo ka
riuomenių skaičių Venecija - Julija rajone 90 
dienų praėjus nuo sutarties su Italija pasi
rašymo, o Triesto gubernatorių paskyrus po 
90 dienų savo kariuomenes visai atitraukti, 
jei su jų atitraukimu sutiks gubernatorius ir 
atitraukimas nebus pavojingas rimčiai; antra, 
gubernatorius skiriamas saugumo tarybos, re
komenduojant keturiems didiesiems ir prita
riant Jugoslavijai bei Italijai. Paskirtasis gu
bernatorius sudaro laisvojo miesto valdžią iš 
vietinių gyventojų; trečia, rinkimai ( seimelį 
pravedami praėjus keturiems mėnesiams nuo 
gubernatoriaus paskyrimo.

Vis dar nesusitariama dėl rusų reikalavimo 
palikti Jugoslavijai laisvą zoną Triesto uoste 
ir dėl Triesto geležinkelių administracijos 
pavedimo Jugoslavijai ir TrieStui. Už tai ki
toje vietoje Molotovas yra padaręs nelauktą

Naujienos iš visu
Persų vyriausybės kariuomenė savo žygyje 

į Azerbejdžaną jau pasiekė jo sostinę Teb
ris, pakelyje, tesutikdami tik menką vietinės 
milicijos pasipriešinimą.

Danijos užsienio reikalų ministeris atvyko 
į Naujorką pranešti savo vyriausybės reika
lavimus Vokietijos atžvilgiu. Reparacijos.siek
siančios 1.1 miliardų danų kronų. Prie jų, at
rodo, būsią piriskaitytos ir išlaidos, susida
riusios vokiečių pabėgėlius Danijoje maiti
nant, kurios siekiančios 200 mil. danų kro
nų.

Prieš 7 diena5 prasidėjęs Amerikos anglia
kasių streikas jau davė 4 mil. to anglies im
porto nuostolių Pietų Amerikos, Vidurinių-
jų Rytų ir Europos kraštams. Streiką paskel
busių angliakasių prof, sąjungos vadovas 
Lewis už vienpusišką sutarties su valdžia su
laužymą yra teisiamas Vašingtone.

D. Britanijos vyriausybė paskelbė susisie
kimo suvalstybinimo planą. Jis patiesiąs Įvai
rių rūšių susisiekimoz Įmones su virš 1 mil. 
darbininkų ir tarnautojų, kurie tuo būdu bū
sią padaryti valstybės tarnautojais.

Hamburge kalbėjęs britų karinės valdžios 
komisijos šefas britų zonos tarnautojams apie 
ūkio ir maitinimo perspektyvas pareiškė, pa
sitikėjimo ateitimi. Svarbiausia, esą, anglies 
iškasimą padidinti, kuris dėl stokos darbinin
kų ir dėl intensyvumo sumažėjimo, šiandien 
esąs mažesnis ėO’/o negu prieš karą. Nors 
iškasimas šį mėnesĮ, palyginus su rugsėjo, 
yra pakilęs per dieną iš 179.000 to į 194.000 
to, bet vis dėl to žymiai atsilieka nuo prieš
karinio, kuris buvo tarp 400.000 ir 500.000 
to. Intensyvumui paskatinti nuolat stengia
masi gerinti darbininkams darbo, atlyginimo, 
maitinimo ir apsigyvenimo sąlygas. Tačiau 
padėties didesnis ar mažesnis pagerėjimas la
bai pareis nuo Naujorke vedamų pasitarimų.

D. Britanija evakavo savo prieš 34 m. 
Įsteigtą laivyno baze Aleksandrijoje. Galuti
nas sausumos bazių evakavimas iš Kairo, 
Aleksandrijos ir Žemutinio Nylo slėnio bus 
vykdomas ateinančių metų pradžioje. Evakuo
ta kariuomenė bus patalpinta Sueco kanalo

kia išugdyti savitą tautinę kultūrą. Lietuvis 
visuomet sieks, kad jo kultūra pirmoj eilėj 
būtų lietuviška, paskui europietiška, o paskui 
pasauliška. Jis iš viso pasaulio ims lygiai iš 
Amerikos, lygiai iš Indijos, lygiai iš Anglijos, 
lygiai iš Prancūzijos dvasines vertybes, žino
ma, tas vertybes, kurios jo dvasiai bus arti
mos ir priimtinos ir kurs savitą kultūrą.

Lietuviams bus artimiausia ta kultūra, ku
ri užtikrins mūsų tautos laisvę, jos individu- 
linĮ ir tautinį savarankumą ir kultūros kūry
bos laisvę. Stp. Vykintas

lii
srityje. Evakavimas vyks taip greit, kaip greit 
naujoje vietoje galės- būti parūpintos patal
pos.

.Pirmas transportas- 1017 metų rusų politi
nių emigrantų trečiadienį sovietų laivu iš 
Marselio uosto išvyko į TSRS.

Gruodžio mėn. 8 d. Belgrade šaukiamas 
aatrasi9 panslaviškas kongresas. Jame bū
sianti sudaryta nuolatinė panslavų komisija 
su rezidencija Belgrade. Kongrese dalyvaus 
Rusija, Lenkija ir Čekoslovakija.

JT teisės komisija nutarė perimti buvusius 
Tautų Sąjungos rūmus Šveicarijoje JT Euro
poj skyriauj nuolatinei būstinei.

pasiūlymą. Sis siūlymas liečia Dunojaus kon
ferencijos sušaukimą, kuriai iki šiol Molo
tovas priešinosi. Pasitarimai tęsiami.

Naujojo Prancūzijos parlamento pirmame 
susirinkime Bidault'atsistatydino su visa vy
riausybe. Jo vyriausybė vis dėl to liksianti 
pareigose iki naujos vyriausybės sudarymo. 
Posėdžiui pirmininkavęs seniausias amžiumi 
atstovas, komunistų partijos narys, atidarymo 
kalboje smarkiai puolė JAV ir D. Britaniją 
už trukdymą karo nuostolių išgavimo iš Vo
kietijos.

Moslem Lygos prezidentas Džiną lėktuvu 
išskrido Anglijon dalyvauti pasitarime su 
Anglijos kabinetu. Vicekaralius taip pat šio
mis dienomis išvyksta. Tačiau kongreso par
tija dar neapsisprendė, vykti ar ne.

** « V aSotlctn metodai reparacijoms išgauti
i „N. V. Herald Tribune” Nr. 19838, pra
neša, kad gen. Clay ir ambasadorius 1 Rober
tas Murphy išvyko į Vašingtoną su kruopš
čiai paruoštu raportu apie Vokietijos okupa
ciją ir amerikiečių santykius su kitais alijan- 
tais. Raportas įteiktas valstybės sekretoriui J. 
r. Byrnesui prieš svarstant Vokietijos klau
simus.

Raporte ypatingai kalbama ' apie sovietų 
metodus reparacijoms išspausti. Jie naudo
jasi reparaęijoms iš Vokietijos atsiimti' 4-iais 
būdais:

1. Išmontuodami fabrikus ir išsigabendami 
svarbesnes mašinas į Rusiją;

2. Pasiimdami tam tikrą prekių dalĮ, ku
rios gaminamos dar likusiuose Vokietijoj fab-

,brikuose;
3. Išskirdami rusų trestus iš kitų Įmonių

rusų zonoje, kurie pareina j išimtiną Sovie
tų s-gos dispoziciją (pav.: I. G. Farben In
dustrie įmones Saksonijoje);

4. Siųsdami agentus į vakarines zonas, kad 
supirktų Įvairias vert, prekes — senienas už 
reichsmarkes Raudon, Armijos atspausdintas, 
ar užgrobtas. Kadangi tos markės, sako laik
raštis, rusams nieko nekainuoja, tai jų agen
tai vistiek gauna už nieką,

Gen. Clay savo raporte vertinąs, kad 70— 
8O°/o iš gaminamų Rusų zonoje pasilikusiose 
Įmonėse vartojamų prekių bendro kiekio yra 
siunčiama į Sovietų s-gą.

Toliau nurodoma, kad Vakarų sąjungi
ninkai galutinai įsitikno, kad rusai gamina 
Vokietijoje karo medžiagas ir apie tai bū
siąs Vašingtonas painformuotas. Kad tai 
esą tikra tiesa rodo ir tai, kad, pav,, 
Dessau distriktas yra labai saugomas. Čia 
buvęs nepaprastai didelis areštų skaičius ir 
visi mėginimai prisiartinti, tikslu apskaičiuo
ti gamybos kapacitetą, nuėję niekais.

Dėl D. Brtanijos gen. Clay esąs nuomo
nės, kad ji lošianti „pavojingą žaidimą”, 
remdama socialdemokratų partiją daugiau, 
negu visas kitas partijas savo zonoje.

Raportas paliečia apgailėtiną efektą dėl 
Prancūzijos nesutikimo prisidėti prie Vokieti
jos ūkiško suvienijimo.

Vašingtone gen. Clay taip pat pranešiąs, 
kad amerikiečių zonoje denacifikacija vykdo
ma daug griežčiau, negu anglų, prancūzų ir 
rusų zonose.

PATIKSLINIMAS DEL LAIKRAŠČIO 
KAINOS

„Minties” 225 Nr. (dėtame pranešime mū
sų maloniems skaitytojams ir platintojams 
Įsibrovė korektūros klaida.

Turi būti „laikraščio mėnesinė pra»<tmcra- 
ta 10 RM., atskiras Nr. 80 pf.”
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Nr. 226. 2 pit. MINTIS 1946. XI. 29.

ANGLIJA DVIEJŲ KARŲ FONE
Iš istorijos žinome, kad ne viena pasaulinė kiti dėl valstybės monopolio sistemos. Tačiau 

imperija, kuri anksčiau atrodė amžina, ne- JAV be pertraukos kelia savo ekonominį pa- 
nugalima, deja, ilgainiui nyko ir visiškai su- jėgumą ir be atodairos veržiasi į pirmąją

• nyko. Anglija dar nesukiužo, bet XX amžiuje vietą. Tokiu būdu I-sis pasaulinis karas buvo 
jos padėtis susvyravo: Pirmą smūgį britų lyg ir tramplynas tolimesnei JAV ekonominių 
imperija gavo per I-jį pasaulinį karą. 1914— šuolių ir kilimo Į pirmąją vietą pasaulyje

\1918 metų karas Anglijos buvo-vedamas, kad 
parblokštų savo konkurentą Vokietiją. Vokie
tija antroje XIX amžiaus pusėje, ypatingai po 
jungties ir laimėto karo su Prancūzija 
1870—71 m iš ties atsiekė stambokų ūkinių • 
laimėjimų. Išvedė gana tankų geležinkelių 
tinklą, gerokai pagerino vandens transportą, 
sukūrė aukštos rūšies pramonę (metalurgiją, 
mašinų, štątymą, elektrotechniką, chemiją), 
išugdė milžinišką laivų statybą ir XX am
žiaus pradžioje pasidarė ne vien didžiulė in
dustrinė, bet ir stipri jūrų valstybė. Tai gra
sino Anglijos galybei. Suprantama, kad Ang
lija negalėjo tai pakęsti ir griebėsi organi
zuoti koaliciją. Šios koalicijos karo mašina 
ir sutriuškino Vokietiją. Tačiau ryšium su 
I-ju pasaulniu karu įvyko rimtas posūkis 
pasaulinėje ekonomikoje. Į pirmąją pasau
linio ūkio vietą išėjo JAV. karan įstojusi tik 
balandžio mėn. 1917 m. palyginti su Europa 
nedaug teturėjo karinių nuostolių: JAV 
13,2 mil. dolerių, Europa 66,5. Karo metais 
JAV padvigubinusi savo aukso atsargas 
išlygino skolas valstybėms ir Europą pavertė 
•avo skolininku. JAV tapo galinga linansinė 
valstybė. Tuo tarpu JAV pramonė pasipel
niusi iš karinių užsakymų ir dėl susilpnėju- 
sios Anglijos • laimėjusi I-ją vietą aplenkė 
ne tik pačią Angliją, bet ir visą Europą, o 
kai kuriais atvejais ir visą pasaulį. 1929 m 
palyginamas JAV svoris viso pasaulio pra
monėje be SSSR sudarė pagal bendrą gamy
bos apimtį 47 ’/o, automobilių 75 %, naftos 
72%, anglies 42%, geležinės rudos 40%, 
vario 48% ir t. t. Sukūrusi savo galingą pra
monę ir laipsniškai pasotinusi prekėmis savo 
vidaus rinką, JAV dar prieš I-jį pasaulinį 
karą jau užsienio rinkoje turėjo užėmusi 3-ją 
vietą (po Anglijos ir Vokietijos). Gi po pir
mojo pasaulinio karo JAV užėmė pirmąją 

' vietą.

Tada prireikė ir atitinkamo jūrų laivyno, 
kaip prekių transportui, taip lygiai ir kelių 
apsaugai. Todėl JAV labai energingai išplėtė 

į savo laivų statybą, todėl pasidarė rimta kon-

veržlai. Anglija liko JAV užpakalyje. Bet I-sis 
pasaulinis karak atnešė rimtų veiksnių ne 
wen ekonomikoje, bet lygiai ir pasaulinėje 
politikoje. 1917 m. atsirado SSSR valstybinė 
bolševizmo forma, kurios stuburkaulį sudaro 
generalinė linija — pasaulinė revoliucija, o 
1933 m atsirado III-sis Reichas valstybinė 
rasizmo-nacionalsocializmo forma, kurios stu
burkaulį sudarė naujosios Europos santvarkos 
idėja ir dominavimas visame pasaulyje. Šie 
du faktai nulėmė pasaulio jėgų suskirstymą 
ir padėjo pagrindus nafljai tarptautinių san
tykių fazei, kurioje vedamąjį perima ideolo
gija. Šių faktų akivazdoje nubluko Anglijos ir 
JAV ekonominiai priešingumai, pradžioje 
silpniau, o vėliau vis stipriau ėmė reikštis 
jų suartėjimo tendencija. JAV ir Anglijos 
tautų giminingumas, kalbos ir politinių sant
varkų panašumas, bendras politinis vieningu-* 
mas ir bendra, iš lankstaus, vis naujai atgim
stančio absoliutizmo-totalizmo pusės, grėsmė 
JAV ir Angliją suartino. Šis suartėjimas bus 
lemtingas visos žmonijos likimui. Kadangi 
šio* suartėjimo pagrinde glūdi ne tiek ekono
minė, kiek ideologinė bazė, tai ir suartėjimas

Šveicarija išslparduotla turistams
Pastaruoju metu Šveicariją užplūdo tfiip il

gai laukta turistų banga. Visi kurortai, dides
nieji pravažiuojamieji miestai:' Bazelis, Gene
va, Zuerichas nebeturi kur turistų sutalpjnti. 
Dauguma turistų ten važiuoja ne malonumų 
ieškoti,bet būtiniausių reikmenų įsigyti: dra
bužių, batų, baltinių, laikrodžių, kurių gim
tuose kraštuose taip stinga. Šveicarai, spaus
dami savo gaminius eksportuoti, su džiaugs
mu svečius priima ir pirkiniais aprūpina. Už
sieniečiams ši prekyba taip pat labai apsimo
ka, nes daugelį daiktų čia gali pusvelčiui nu
sipirkti ir* nemokamai gražiai pagyventi. Mū
sų skaitytojas nustebs tai išgirdęs.- Jis iki 
šiol buvo informuojamas, kad Šveicarijoje tik 
už auksą tegalima pirkti. Šios prekybos pa- 

kurentė „marių karalięnė” Anglijai. Supran- slaptis yra klyringaš. Londonietis pakiša Švei 
tama, kad po to Anglija labai susirūpino. 
Jinai atsispyrus savo galingos imperijos kiek 
galėdama gina savo pozicijas. .1825 m J. 
Chamberlaino Įkurta ir ilgai nepripažinta 
schema imperijos muito unijos šiuo laiku 
buvo pripažinta. 1919 m J. Ch. sūnus Austin 
Chamberlainas įveda' preferencijų sistemą 
(abipusių nuolaidų pirmenybę) britų valsty
bėms. 1927 m jau skamba Stanley vardai ir 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

carijos banke 20 svarų čekĮ ir Berne pagal 
oficialų klyringo kursą gauna 828 šveicarų 
frankus. Jis pavažinėja po Šveicariją, pigiau- 

" siuosė kalnų viešbučiuose, užsimoka už 10 
parų 200 frankų. Prieš grįždamas nusiperka 
porą batų, keletą porų baltinių, kojinių, šio
kių tokių mažmožių žmonai, ir už tai sumoka 
167 frankus. Jam dar palieka 461 frankas. Jis 
nueina Į vietos banką ir už šitą sumą gauna 
50 svarų notomis. Jis linksmas įr patenkintas 

pagimdys naują kryptį pasaulio istorijoje, 
kurią, galime pavadinti ideologine, demokra
tinė progreso kryptimi. Politinis JAV ir Ang
lijos suartėjimas yra prasidėjęs daug seniau, 
bet aktyviai, rimtai sustiprėjo nuo 1933 m, 
kada Anglija pajuto naujus politinius veiks
nius, ypač akivaizdoje visų hitlerinės Vo
kietijos pretenzijų į Anglijos valdomas kolo
nijas. Ši grėsmė diena dienon augo ir vertė 
Angliją rimtai susirūpinti savo imperijos 
saugumu. Hitlerinės Vokietijos nepasiruo
šusios Lenkijos puolimas buvo karinės hitle- 
rizmo agresijos pradžia. Anglija pakėlė 
kardą. Anglija turėjo stot ginti savo imperiją, 
tuo pačiu turėjo įsijungti ir JAV. Tokiu 
būdu Anglijos ir JAV- suartėjimas virto kūnu 
ir gavo aiškias formas. Antrasis pasaulinis 
karas pirmiausia karas tarp fašizmo ir bol
ševizmo. Ir buvo aišku, kad ši karą laimės 
tas, kurio pusėje atsidurs Anglijos ir JAV 
materialiniai resursai. Nuo to pareis ir to
lesnė pasaulio raida. Pasaulis būtų ėjęs bur- 
žuaziškai demokratiniu, sovietiškai bolševi
kišku arba fašistiškai rasistiniu keliu. Aišku, 
kad anglų amerikoniškieji politiniai vadai 
buvo užinteresuoti, kad pasaulis eitų demo
kratiniu keliu ir bolševizmo, fašizmo - karo 
fazėje turėjo stoti to pusėje, kuris po lai
mėto karo nesustiprės, bet susilpnės. Fašis- 
mas ir jo rasistinė teorija turi tą ypatybę, ir 
tai neginčyjamas faktas, kad juo daugiau jie

pir-
tais 
yra

grįžta į ūkanotą tėvynę su drJvanom's ir 
kiniais, pasibastęs po Šveicariją, ir su 
pačiais 20 svarų kišenėje. Tokie triukai 
galimi su doleriais, prancūzų frankais ir italų 
liromis. Oficialus liros kursas: 100 lirų = 
1,95 šveicarų frankui, juodos biržos kursas 
100 lirų = 0,65 frankui.

šiaurės Italijos gyventojas taip pat turi 
pirklišką gyslelę. Jis už 20.000 lirų- klyringo 
kursu nusiperka 390 šv. frankų. 260 frankų 
išleidžia įvairiems pirkiniams, už 130 frankų 
jis vietos banke gauna 20.000 lirų ir linksmas 
grįžta į Milaną su visomis savo liromis, pir
kiniais, ' valgo makaronus pasta schuete, ar 
paste in brodo ir klausosi Skalos operoje 
garsių dainininkų. Tai oficialaus ir biržos 
kurso skirtumai, kurių pasėkoj Šveicarija iš- 
siparduoda.

Gražūs Como ir Lugano ežerai, jų mėlyni 
vandenys, skalauja aukštus Šveicarijos kalnus. 
Turistiniai laiveliai plaukioja kalnų papėdėje 
ir gaudo žuveles. Riebios, skanios žuvys. O 
iki krantų prikrauta odinių, vilnonių ir kito
kių prekių. Tai vadinama mažoji juodoji pre
kyba, kuri eina Šveicarijos sąskaiton.

laimėja, juo daugiau ffe silpnėja. Juo daugiau 
šalių ir tautų jis užkariavo, užgrobė, juo 
daugiau sau priešų įsigijo ir patsai žuvo 
Bolševizmas gi ir jo klasių kovos teorija turi 
tą ypatumą, ir tai neginčyjamas faktas, kad 
kiekvienas laimėjimas jam atneša stiprybę, 
juo daugiau šalių ir tautų jis užgrobia, juo 
daugiau priešų jis pagamina kapitalizmui ir 
tuo pačiu greičiau galutinai sustiprės bur
žuazinei santvarkai visame pasaulyje likvi
duoti. Anglo-Amerikos politiniai vadai metė 
visas savo jėgas prieš fašizmą. Karo pabaiga 
aiški, sąjungininkų laimėjimas užtikrintas, ir 
fašizmo-hitlerizmo galas buvo neišvengiamas. 
Kuriuo keliu nueis tolesnė pasaulio politinė 
raidą, sunku įspėti, bet viena kas aišku, kad 
jeigu po I-jo pasaulinio karo Anglija pasi
traukė j antrąją vietą, tai dabar po II-jo pa
saulinio .karo greičiausiai atsitrauks į 3-čią 
vietą. Į pirmąją vietą išėjo JAV ir SSSR, ku
rios, ateityje aišku ir logiška, sieks* pasau
lyje paženklinti užkabinant JAV ar SSSR 
žvaigždes. II-sis pasaulinis karas panaikino ne
lemtąją rasistinę teoriją, pašalino geltonąjį 
rudąjį pavojų ir priartino žmoniją prie vie
ningos pasaulyje valstybės, kurios įkūrimas 
išstatytas dviejų didelių jėgų varžyboms. Ta
me glūdi šio karo milžiniška žmonijos prog
reso reikšmė. Ir Anglijai, be abejo, šiame 
progreso sąjūdyje priklauso stambus vaid
muo. Dr. A. Pauliniu*

Lygiais meksfaltiniais plentais turistiniai 
autokarai vežioja tūkstančius turistų' jų ma
lonumui patenkinti. Kasdien per sieną į Švei
cariją prie Chasso tokių autokarų pervažiuo
ja nuo 500—600 ir juose perveža nuo 25 iki 
30 tūkst. malonumo ieškotojų ir biznierių. 
Jie, išvažiuodami iš Šveicarijos, išsiveža nau
jus laikrodžius, naujus kostiumus ir kt. Ne
daug, tik po vieną porą, o kas iš mūsų neno
rėtų įsigyti naujų vilnonių, stiprios medžia
gos ne penktą kartą mainytų baltinių ar dra- ' 
bužių, ir nebeatrodyti skurdeiva ir driskiu... ' 
Tai, taip sakant, naujos rūšies Unrra...

Pagaliau šveicarai pamatė, kaip jų maga
zinai tuštėja. Jų sūriai ir džiovintos dešros 
mažta. Tas klyringaš tikrai apgaulingas biz
nis. Turistai ne tik išsiveža naujus kostiumus, 
laikrodžius, batus, bet po kurio Jaiko parei
kalauja ir sumokėtų pinigų: svarų, dolerių, 
prancūzų frankų ir italų lirų. Griebtasi prie- ■ 
monių lyginti kursą. Sienas apstatė policiją. 
Biurokratinio priešingybių ir netvarkos pil
name pasaulyje nieko greitai nesutvarkysi. 
Visada linksmas šveicaras, su šypsena anks
čiau laukęs turistų, dabar jau su abejingumu 
žiūri į juos, kad galutinai neišpirktų jo Ke
turių Kantonų šalies. D. Paliepis

2. Žydelis iš mano tėvynės
Rhf patenki į svetimus namus, kuriuose ta

vęs neapkenčia, tada belieka juos apleisti. 
Tai pats tikslingiausias sprendimas. Kitais 
žodžiais tariant tokiu atveju tenka pasinau
doti priemonėmis, kurių pagalba save nuša
lintume! iš aplinkos, tave neapkenčiančios. 
Savaime suprantama, kad kiekvienas, kurio 
smegenys bent apydoriai suklostytos, pana
šiai turėtų pasielgti. Tačiau ne visuomet Įma
nu tai padaryti. Kartais prisieina neapken
čiančio būklėje pasilikti. įr pakęsti vien dėl 
to. kad nėra sąlygų ją iškeisti Į priimtinesnę 
aplinką. Tokion padėtin dabar esu patekęs aš, 
dažno neapkenčįamasis DP. Dėl to tūnau, 
kaip tasai blogo šeimininko nuolat spardomas 
ir prastai maitinamas šuo, ir neinu iš lietaus 
perlyjamos ir vėjo perpučiamos būdos, nes 
gerai numanau, jog už ją tuo tarpu geresnę 
niekas nesiruošia man duoti. O pats pasirink
ti negaliu, nes taikos architektų esu pasodin
tas Į sutrūnijusią neapkenčiamo žmogaus kė
dę, nuo kurios bet koks savistovus pajudėji
mas nėra (manomas.

Dėl to pradedu darytis romantikas: — sa
ve stiprinu praeities prisiminimais ir apgau- 
dinėju persnektyvomis geresnio gyvenimo, ku 
rio, dabartinėmis aplinkybėmis, neįstengiu 
pramatyti, bet noriu, kaip įr kiekvienas nuo-

i

n/Mao
dėmingasis, sulaukti. TikrAi, kai pasižiūriu Į 
save, esu žymiai pasikeitęs. Anksčiau, kai 
gyvenau savo tėvynėje, jos vertybių suma ne
atrodė tokia didelė, kaip šiandien, Į buvusį 
gyvenimą žiūrint iš tt?lo. Dabar kiekvieną 
akimirką mano žvilgsnis Įstrigęs Į tėvynėje 
liepsnojantį gaisrą ir ilstū belaukdamas va
landos, kada jis užges. Jokia žinia nėra taip 
laukiama, kaip iš tėvynės. Kai pučia šiaurys 
vėjas — jis man atrodo daug mielesnis už 
vakarį vien tik dėl to, jog žinau, kad jis per
keliavo per mano tėvynę. Žmogus, naujai at
vykęs *5 mano tėvynės, atrodo mielesnis už 
visus, mane apkrovusius gero gyvenimo pa
žadais ir pasodinusius sukiužusion neapken
čiamojo kėdėn. Bet tokių žmonių, kurie iš 
mano tėvynė3 dabar čia ateitų, sunku sutikti, 
o iš gaisravietės išbėgusieji užgriūnami su 
visa k'nusimų griūtimi. DalĮ jų leidžiu sau 
pakartoti, kokiais ramstantis šiomi3 dienomis 
vyko mano pasikalbėjimas su atsitiktinai su
tiktu iš mano tėvynės šių metų vasarą čia at
vykusiu žydeliu. Vykęs pokalbis su senai ma
tytu draugu buvo priežastimi susitikimo su 
naujuoju emigrantu iš mano tėvynės. Išgir
dęs jam gerai pažįstamą kalbą, jis priėjo ir 
mes pasisveikinome kaip geri pažįstami.

— Esi iš..— ir žydelis pagarbiai pami
nėjo vardą mano tėvynės, kurio aš čia, ne-
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norėdamas diplomatiniame tinkle Įsipainioju
siems daryti gėdos, nekartosiu.

— Taip, — atsakiau ir tuojau pat paklau
siau: — O tu?

— Aš taip pat, — atsakė žydelis iš mano 
tėvynės. — Esu iš..., — ir jis paminėjo ma
no tėvynės buvusiąją sostinę.

Toliau mudviejų pasikalbėjimas vyko klau
simų ir atsakymų formoje. Aš apstatijiėjau jį 
klausimu po klausimo, kad tik daugiau patir
čiau apie gyvenimą mano tėvynėje.

— Žmonės gyvena, dirba, kaip paprastai, 
— iš lėto jis pasakojo.

— Tai kodėl tu nepalikai, jei žmonės gy
vena kaip paprastai?

— Kad nieko tikro nėra. Žmonės dirba, 
kad reikia dirbti. Ale neramu. Sunku viską 
išaiškinti.

— Kodėl?
— Aš nežinau, — jis trukteli pežiais. — Ne

galima žmonių suprasti. Saudo vieni Į vienus,_ 
kiti Į kitus. Žodžiu, nieko gero nėra. .*

— O kaip šiaip gyvenimas? Maisto yra?
— Dėl maisto galima gyventi. Juodai vis

ko gali gauti. Gera riebi vista kaštuoja 10— 
12 rublių, sviesto kilogramas 150 Aiblių, 
kiaušinis 2—3 rubliai. Jūsų žmonės priaugi
na ir galima nusipirkti. Mažnėtų gyventi, 
kad tik būtų ramu.

— Sako, kad daug suima ir išveža, ar tei
sybė?

— Ne, tokių išvežimų, kaip karui prasidė
jus, nėra. Ale šiaip jau tai pasitaiko. Šian
dien vieną, rytoj kitą tai suima, tai išveža. 
A, ten nieko tikro nėra. Dėl to ir aš išvažia
vau.

— Ar jau taip sėdai į traukinį ir išvažia
vai?

— Teip, traukiniu atvažiavau, ale prieš tai 
reikėjo kitus dokumentus susidaryti. Visi mū
siškiai iš ten nori pasišdlinti. Kas rik susida
ro kiek pinigo — tuojau sprunka. Man Vasa
rą išvykstant K... paliko tik apie 500 žydelių.

— Sovietų užimtos Vokietijos zonoje nema- 
- ža paliko mūsiškių, kurių dalis buvo atvežta 

darbams, kiti paimti apkasams kasti ar eva
kuoti. Ar jie grįžo?

— Ne, negrįžo. Jie pro šalį pravažiavo.' 
Apie juos nieko negirdėti. Netikrus laikus 
gyvename, ponas, — prieina išvados žydelis 
iš mano' tėvynės. — Nieko aiškaus nematyti

— Ar manai čia palikti? — klausiu, maty
damas jo susirūpinimą.

— Ne, čia negalima palikti. Stengsiuosi to
liau vykti. Čia nieko tikro nėra.

— Tai kur dėtis?
— Reikia žiūrėti. Bet čia negerai.
— O kaip manai, jei imčiąu ir parvažiuo

čiau namo, ką man darytų?
— Aš nežinau, ką darytų. Sunku pasaky

ti. Bet aš manau, kad nieko gero nebūtų. To
ki ten dabar žmonės,ir jis nusipurto. — 
Reikia palaukti, kol pasikeis laikai.

— Manai, kad pasikeis?
— Pasikeis, tik nežinia kaip. Ir pas jus tei 

apie keitimąsi kalba.
— Gal tada bus geriau.
— Pažiūrėsim, kaip pasikeis.
— Žodžiu, sakai, ten nieko gero?
— Ir ten ir čia. Ne. negeri laikai.
Į stotį Įriedėjęs traukinys mus išskyrė. Aš, 

žvelgdamas į -tolin nusitiesiančius bėgius, il
gai svarsčiau apie žydelio iš mano tėvynės 
nusakytą ten esanti netikrumą, kuriame glūdi 
to gyvemmo neišgyvenusiam sunkiai Supran
tama tautos kančių epdpėja.
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MINTIS 3 psi. Nr. 226.
1946. XI. 29.

2.
. Ten, be abejo, buvo prekybininkas, kuris
• sėdėjo prie pulto. Savo juoda, apsčia eilute 
jis atrodė puikus, žymus žmogus. Johnnys 
bandė papasakoti jam apie kvailių galaby
toją, bet prekybininkas tuo nesidomėjo. Jii 
tik apžvelgė Johnny ir pamatė, kad vaikinas 
patrauklus ir pagal savo amžių stiprus. „Bet 
atmink, berniuk, kad nekvailiotumei!” — jį 
nusamdęs pasakė prekybininkas griežtai.

„Kad nekvailiočiau?” pratarė Johnnys su 
kibirkštėle vilties akyse.

„Taigi”, — patvirtino pirklys reikšmingai.
— „Galiu pasakyti, kad šioje verslinėje nėra 
vietos kvailumams! Dirbsi sunkiai ir kilsi. 
Bet jei ateitų kvailų minčių, pastuksenk į 
galvą ir užmiršk jas”.

Na, Johnnys su mielu noru pažadėjo ir 
išbuvo pusantrų metų. Jis šluodavo parduo
tuvę, užleisdavo langines ir jas atitrauk
davo; atlikdavo pasiuntimo uždavinius, 
vyniodavo paketus ir išmoko būti užimtas 
dvylika valandų paroje. O kadangi Buvo 
glaudus ir tauruą, jis kilo, kaip pirklys kad 
buvo sakęs. Prekybininkas padidino jo atly
ginimą ir liepė pradėti patarnauti klientams 
ir mokytis sąskaitybos. O paskum vieną 
kartą Johnnys pabudo pačiame vidurnaktyje. 
Rodėsi, 
kvailių 
tap.

Kitą 
„Pone, 
kyti, bet man reikia traukti toliau”.

„Na, gaila, Johnny, man girdėti tat,” — 
tarė pirklys, — „nes buvai geras vaikinas. 
O jei traukies dėl atlyginimo...”

„Ne dėl to,” — atsakė Johnnys, — „bet 
prašom pasakyti man vieną dalyką, jei lei
site paklausti. Sakysim, aš liksiu pas tamstą
— kuo baigsiu?”

Pirklys nusišypsojo. „Tai sunkus atsakyti

rytą Jis atėjo pas pirkit ir sako: 
atsiprašau, kad turiu tamstai pasa-

kad jis girdi toli, bet vis artėjant, 
galabytojo žingsnius — tap, tap,

klausimas”, — tare jis, — „it aš nelinkęs 
sakyti komplimentų. Bet aš pats, berniukas 
būdamas, pradėjau nuo krautuvės šlavimo. 
O tu esi smagus berniukas, darąs didelę 
pažangą. Jei 
negalėtumei 
kaip kadaise

„O kas iš
Pirklys pradėjo žiūrėti iržiai, bet nenu

stojo šypsojęsis.
„Na,” — tarė jis, — „aš nesu pasipūtėlis, 

bet štai ką tau pasakysiu. Pries 10 metų aš 
buvau turtingiausias šio miesto žmogus. 
Prieš penkerius metus aš buvau turtingiau
sias šios valstybės žmogus”.

Tat pasakojant jo akys savotiškai bliz
gėjo, bet Johnnys žiūrėjo į jo veidą. Jis 
buvo gelsvos spalvos ir su pagurkliu, kaip 
uola kietu smakru. O tą akimirką Johnnyui 
atėjo į galvą, kad jis, nors pirklį pažinojo 
pusantrų metų, niekada nebuvo matęs jo 
nuoširdžiai džiaugiantis, neskaitant tų mo
mentų, kada jam pasisekdavo padaryti gerą 
apyvartą.

„Atsiprašau, sir”, — tarė jis, — „bet jei 
taip yra, aš tikrai turėsiu eiti. Matai tamsta, 
aš turiu bėgti nuo kvailių galabytojo, o jei 
pasilikčiau čia ir pasidaryčiau toks, kaip 
tamsta, jis tikrai mane pagautų ne vėliau' 
kaip . . .”

„Kad tu prasmegtum, jaunas akiplėša!”—, 
rėkė pirklys staiga paraudusiu veidu. — 
„Atsiimk savo pinigus iš kasininko!” — Ir

užsispirtumei, nežinau, kodėl 
turėti to paties pasisekimo, 
as”.
to?” — pasiteiravo Johnnys.

Iliustravo 
Paulius 
Augius 
Johnnys vėl atsidūrė gatvėje nė nesuspėjus 
ištarti „Jackas Robinsonas”. Bet šį kartą 
jis buvo su tuo apsipratęs ,ir nuėjo švil
paudamas.

Po to, žinote, jis pristojo prie visai kito
kių žmonių, bet aš nenoriu iš panagučių 
gvildenti visų jo nuotykių. Jis dirbo vienam 
išradėjui kurį laiką, o persiskyrė, vieną 
kartą Johnnyui paklausus, kokia bus nauda 
iš savaime amžinai judamos mašinos pa
sento, kai jis ją išras. Išradėjui entuziastin
gai kalbant apie žmonių rasės pagerinimą 
ir mokslo grožybes, buvo aišku, kad jis to 
nežino. Tad tą naktį Johnnys girdėjo kvai
lių galabytojo žingsnius toli toli, bet vis 
artėjant, o kitą rytą jis ’iškiūtino sau. Pas
kum jis kurį laiką buvo pas vieną dvasinin
ką, ir, be abejo, nenorėjo palikti jo, nes 
dvasininkas buvo geras žmogus. Bet vieną 
vakarą jie išsikalbėjo ir progai pasitaikius 
Johnnys paklausė jį, kas atsitiks tiems žmo
nėms, kurie netiki jo skelbiamos religijos. 
Na, dvasininkas buvo šviesaus proto, bet j 
tą klausimą tėra 'tik vienas atsakymas. Jis 
sutiko, kad jie gali būti geri žmonės — jis 
net sutiko, kad jie gal nepateks .tiesiog į 
pragarą — bet jis negalėjo jų įleisti į dan
gų, ne, nė geriausių ir išmintingiausių iš 
jų, nes buvo specialūs nuostatai, 
tikėjimo išpažinimo ir bažnyčios, ir 
nevykdei, vadinasi, baigta.

Tokiu būdu Johnnys turėjo palikti 
kurį laiką jis bastėsi su girtuokliu smuiki
ninku. Sutinku, kad jis nebuvo geras žmo
gus, bet jis mokėjo griežti taip, kad ašaros 

‘ imdavo tekėti iš akių. O kada jis grieždavo 
savo puikiausius dalykėlius, Johnnyui rody
davosi, kad kvailių galabytojas yra labai 
labai toli. Nors jis buvo ydingas ir silpnas 
žmogus, bet jam griežiant veikė kažin ko
kia galia. Bet vieną vakarą jis girtas būda
mas mirė griovyje, Johnnyui laikant jo 
galvą. Iš paveldėto smuiko Johnnyui nebuvo 
kokios naudos. Mat, nors Johnnys ir galėjo 
griežti vieną ar kitą melodiją, bet negalėjo 
atlikti to kaip smuikininkas, 
nebuvo atitinkamo miklumo.

Paskum Johnnyui pasitaikė 
kariuomenės daliniu. Jis buvo 
nas, kad galėtų stoti Į jų eiles, bet pasidarė 
jų numylėtiniu, ir kurį laiką viskas ėjo pui
kiausiai. Mat, kapitonas buvo geriausias 
žmogus, kokį Johnnys buvo kada matęs, ir 
jis galėdavo atsakyti į kiekvieną dalyką? 
išskyrus statutus ir karo nuostatus. Bet 
vieną kartą jie .išvyko Į vakarus kariauti 
su indijonais, ir senos bėdos vėl užgulė. fit jSj-
Mat, vieną vakarą kapitonas tarė jam: *I
„Johnny, mes rytoj vykstame kariauti su 
priešu, o tu pasilik stovykloje”.

„O, aš nenoriu likt'” — tarė Johnnys, aš 
noriu dalyvauti kau’ V

„Toks Įsakymas”, — atsake kapitonas 
griežtai. Paskum jis davė kai kurių instruk
cijų ir nurodymų ir laišką įteikti jo žmonai.

„Mat, pulkininkas yra kvailas kaip bato 
aulas”, — tarė jis, — „ir mes einam tie
siai į klastą”.

žmogus galėtų siekti ir būti tikras, kad jis 
nėra kvailys. Aš bandžiau ir gudrybės, ir 
pinigo įsigyti, ir pusę tuzino kitų dalykų, 
vis dėl to, rodosi, kad jie nebuvo tikrasis 
atsakymas. Tad dabar pabandysiu • knygų 
mokslo ir žiūrėsiu, kas išeis iš to.”

Ir ėmė skaityti visas knygas, kokių tik 
gaudavo, o kada pasirodydavo, jog ■' girdi 
prie autorių artėjant kvailių galabytojo 
žingsnius — o tat atsitikdavo dažnai — jis 
bandydavo užsikimšti. ausis. Bet vienos kny
gos teigė vieną dalyką esant geresnį, o ki
tos — kitą, ir jis negalėjo kaip reikiant ap
sispręsti.

„Na”, — tarė jis sau, kol skaitydamas 
prisiskaitė.tiek, jog pasijuto knygų mokslo 
pripampęs, kaip dešra mėsos, —, „įdomu, 

. bet nedera šiems laikams. Manau, kad ver- 
čiau vyksiu į Vašingtoną ir pasiteirausiu 
ten išmintingus žmones. Juk reikia turėti j 
galybes išminties valdyti tokiam kraštui, 
kaip- Jungtinėms Valstybėms, ir jei aplamai 
yra žmonių, kurie galėtų atsakyti į mano 
klausimus, tai tik ten juos galima rasti.”

Tad jis susidėjo savo daiktus ir išvyko | * 
Vašingtoną. Jis buvo kuklus vaikinas ir ne
bandę tučtuojau pamatyti prezidento. Jis 
manė, kad rasit pakaktų jo reikalui kongre- 

• so atstovo. Tad-jis rado kongreso atstovą,’ 
ir kongreso atstovas pasakė jam, kad svar
biausias dalykas yra būti tiesmuku jaunu 
amerikiečiu ir balsuoti už respublikonų par
tiją, kas Johnnyui Pye atrodė tvarkoje, bet 
ne visai tai, ko jis siekė.

Paskum jis atsidūrė pas senatorių, ir se
natorius liepė jajp.„bųtj,.Jiesmuku amerikie-., 
čiu ir balsuoti už demokratų partiją, kas 
jam atrodė taip pat tvarkoje, bet taip pat 
ne tai, ko ieškojo. Ir nors abu vyrai veikė 
patraukiamai ir buvo malonūs, bet jų kalbų 
viduryje jam rbdėsi, kad girdi žingsnius, 
žinote kokius.

Si ar tą žmogus veiktų, jam reikia valgyti, 
,Mane žavi gyvenimas orybei aš dar ąp- ir Johnnys padarė išvadą, kad jam verčiau 
nlvnein ” _ h. pasilenkti ir susirasti darbo. Atsitiko taip,

kad pirmas kongreso atstovas, kurį jis su
tiko, buvo kaip tik iš ..Martinsvillės, tad 
Johnnys pradėjo dirbti pas jį. Per trumpą 
laiką jis pamiršo savo ieškojimą, o taip pat 
ir kvailių galabytoją, nes iš Rytų atvyko 
svečiuotis 'dukterėčia, kuri buvo ne kas ki
tas, kaip Sjuzė Marshaitė, su kuria John
nys greta sėdėjo mokykloje. Ji buvo graži 
tada, o dabar buvo dar gražesnė, ir kai tik 
Johnnys ją pamatė, jo širdis pradėjo nera
miai plakti.

„Ir nemanyk, Johnny Pye, kad mes nebe
atsimename tavęs Martinsvillėje”, — tarė ji, 
kai jos dėdė paaiškino, kas yra jo naujasis 
tarnautojas. — „Man parašius namo visas 
miestas susijaudins. Mes girdėjome viską, 
kaip mušei indijonus, išradai perpetuum mo
bile, kaip keliavai po kraštą su garsiu dak-. 
tarų ir susidėjai turtą, dirbdamas prekybo
je — o, tai nuostabi istorija!” '

„Na”, — tarė Johnnys kosteldamas, — 
„kai kas iš to yra truputi pagražinta. Bet 
gražu, kad tamsta domiesi. Ar nebegalvoja 
Martinsvillėje. kad aš kvailys?”

„Aš niekada negalvojau, kad esi kvailys”.
— atsakė Sjuzė šypsodamasi, o Johnnys vėl 
pajuto savo širdį stuksenant. v

„Aš visada žinojau, kad tamsta graži, bet
— tarė 
kalbant 
gyvena 

aš juos 
iš abie-

Is angle 
verte 

St. Kalvaitis
„O kodėl jam to nepasakote?” — paklau

sė Johnnys.
„Pasakiau”, — atsiliepė kapitonas, — 

„bet jis yra pulkininkas”. <
„Pulkininkas ar ne pulkininkas”, — tarė 

Johnnys, — „jei jis yra kvailys, kas nors 
uri sulaikyti jį”.
„To negali padaryti kariuomenėje”, — 

pasakė kapitonas. — „įsakymai lieka įsaky
mais”. — Bet pasirodė, kad kapitonas kly
do, nes kitą diehą, jiems dar nė nepajudė
jus indijonai puolė ir buvo smarkiai supliek 
ti. Kautynėms pasibaigus, 'kapitonas profe
sionališkai pareiškė: „Puikios kautynės bu
vo”; Bet jei būtų palaukę ir puolę iš pashlų, 

■ būtume kailį mes jdavę. Bet kadangi pasi
skubino — ir prakišo.” ’

„O kodėl jie nepalaukė pulti iš pasalų?” 
— pasiteiravo Johnnys.

„Na”, — atsakė kapitonas, — „aš spėju, 
kad jie turėjo savo įsakymus. O po to kaip 
gi tu benorėtum būti karys?”

uždėti 
jei jų

■r ji;

jo pirštuose

susidėti su 
dar per jau-

sigalvosiu,” — atsakė Johnnys. Jis žinojo, 
kad kapitonas buvo šaunus ir žinojo, kad ir 
indijonai buvo šaunūs — nebuvo galima 
rasti šaunesnių žmonių dviejų grupių. Bet 
kada jis galvojo apie tą dalyką, jam vis ro
dėsi, kad jis girdi žingsnius danguje. Tad 

. jis išbuvo su kareiviais iki žygio galo, o 
paskum paliko armiją, nors kapitonas jam 
sakė, kad jis daro kvailystę.

Žinoma, dabar jis nebebuvo berniukas; jis 
buvo besidarąs jaunikaitis su jaunikaičio 
mintimis ir jausmais. Šiuo metu jis buvo už
miršęs kvailių galabytoją, beatsimindamas jį 
kada—ne—kada kaip sapną, sapnuotą vai- 

• kystėje. Kai kada jis galėdavo ir pasijuokti 
tuo, bei pagalvoti, koks kvailys jis buvęs, ti
kėdamas tokį žmogų gyvenant.

Bet vis tiek jo troškimai nebuvo patenkin
ti ir kažin kas tolydžio stūmė į priekį. Da
bar jis vadino tai ambicija, tačiau tai buvo 
tas pat. Ir su kiekvienu nauju verslu, kurio 
jis imdavosi, anksčiau ar vėliau prisisap

nuodavo sapnas apie didelį vyrą languotais 
marškiniais, dryžuotomis kelnėmis vaikš; 
tant savo keliais pasaulyje su lazdyno stry
pu rankose. Dabar bijojo sapnuoti tą sapną, 
bet jis turėjo jam savotiškos įtakos, kol pa
galiau jis užaugo 20 ar 21 metų ir išsigan
do.

„Ar yra ar nėra kvailių galabytojas”, — 
tarė jis sau, — „tą dalyką turiu iškelti aikš
tėn. Juk turi būti koks nors dalykas, kurio

nežinojau, kad tokia graži dabar”.
Johnnys ir vėl sukosėjo. - ..Bet 
apie senus laikus, pasakykite, kaip 

į malūnininkas 
I palikau gana 
. jų pusių. Aš

„Jie nuėjo
sakė Sjuzė Marshaitė. — ..o dabar ten yra 
naujas malūninkas. Bet jis ne labai temėgs- 
tamas, atvirai kalbant ir jis 
no”.

„Gaila”, — tarė lohnnvs.
puikus malūnas”. Paskum pradėio teirautis 
ją daugiau dalykų o ji ėmė m atsiminti. Na, 
žinpte, kaip gali laikas bėgti, dviem jaunuo
liams šitaip kalbantis.

(bus daugiau)

ir jo žmona? Mat. 
staiga, o klaidų buvo 
irgi būsiu buvęs jiems našta”, 
visų mirtingųjų keliu”. — pa-

nežiūri malu-

„nes buvo
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Kas tautai sunkią valandą nusileidžia Į asmeninių išrokavimų tenkinimo postą, tas prilygs

ta besigelbstinčiam prastam laivo kapitonui, kuris palieka skęstančią Įgulą.

Vieneri mokslo metai universitetui
Hamburgo DP Universitetas š. m. rugsėjo 

30 d. baigė pirmuosius mokslo metus. Nuo š. 
m. lapkričio 1 d. prasidėjo antrųjų mokslo 
metų naujasis semestras. Pirmieji du semes
trai buvo kiek sutrumpinti, darbas vyko be
veik be atostogų, kad antruosius , mokslo me
tus būtų galima pradėti jau normaliu laiku.

Siame universitete studentų visų trijų Pa
baltijo tautų mokosi apie 1.000. jų tarpe lie
tuvių 350. Mokslo personalo pirmaisiais me
tais buvo 172. Prosesorių titulu 91 asmuo, 
jų tarpe 33 lietuviai.

Per pirmuosius mokslo - metus universitetui 
ne tik pasisekė pakenčiamai susitvarkyti,' bet 
ir atkreipti į save ne tik Vokietijos, bet ir 
užsienio universitetų dėmesį.-

Nors gyvenimo sąlygos tremtinių univer
sitetui nėra lengvos, bet mokymo reikalas po 
ilgų pastangų sutvarkytas visai pakenč’amai. 
Per pirmuosius du semestrus visuose fakul
tetuose vyko ne tik normalios paskaitos, 
bet ir pratybos buvo sistemingai atliekamos. 
Jei pernai šiuo metu daugeliui rodėsi neį- 
vykdoma svajonė turėti trijų Pabaltijo tau
tų bendrą aukštojo mokslo Įstaigą, tai da
bar po laimingai baigtų vienerių mokslo 
metų, galima nuoširdžiai pasidžiaugti, kad 
per uolias pastangas ir pasiryžimą buvo

Dailininkų paroda
Lapkričio 16 d. Vilniuje atidaryta paroda. 

Per parodos atidarymą kalbą pasakė Palec
kis, besidžiaugdamas atsiektais laimėjimais: 
priminęs reikalą daugiau pateikti karinių 
tarybinėmis temomis, o to esą vis dar trūks
ta.

Mokslinė draugija universitete
Vilniaus universitete veikia studentų, moks

linė draugija, pasiskirsčiusi į 23 būrelius. 
Šioj draugijoj esą apie 400 narių. Chemikams 
fizikams vadovaująs Matulis, 
savo vadovus taip pat turĮ iš profesūros, 
švietimo ministerija, skatindama studentus 
prie mokslinio darbo, paskyrusi 2.500 rubl. 
premiją. Be komjaunimo ir šios draugijos 
bei sporto klubo, suprantama, studentams 
uždrausta burtis Į bet kokias studentiškas 
korporacijas. . \

Apslleidusios apskritys
Nors kiekviena proga kalbama apie prie

volių pristatymą valstybei, grąžinimą sėk
los paskolą, atsiskaitymą su MTS, tačiau kai 
kurios apskritys dar vis vengia atsiteisti. To
kios atsilikėlės esančiošKretingOs, Joniškio, 
Šiaulių ir Ukmergės apskritys. „Tiesa” rei
kalauja, kad valstiečiams būtų išaiškinta, kad 
60 proc. pristatomų javų turi būti duoniniai. 
Ta proga pabarti ir partiniai veikėjai, kaip 

. nemoką atlikti darbą ir esą politiniai ap
snūdę. Kitose apskrityse prievolių pristaty
mas vyksta geriau. Anykščių valstiečiai virš 
plano pristatę 9.000 pūdų, Debeikių — 7.500 
pūdų grūdų; pasižymėję Rumšiškio, Kaišia
dorių valstiečiai.

Nebaigė laiku...
Jaunimas šaukiamas fabrikiniam bei ga

mybiniam apmokymui; turi būti Į geležinke
lių mokyklas bei Į fabrikus pašaukta 2.000 
jaunuolių. Šaukimas turėjęs būti jau baig
tas, tačiau darbą uždelsinę Ukmergėš, Rasei
nių, Prienų ir Marijampolės apskritys, ku
riose dėl partinių veikėjų neve’klumo jauni
mas nesupranta reikalo ir šaukimo nepa’so. 
Pavyzdingiau

• nius.
300

šiuo metu 
pirm. Jankevičiaus pareiškimą tarybinėj Lie
tuvoj veikia 300 kooperacinių įmanių šu 
171.000 narių. Tų įmoniij . mėtinė apyvarta K * 
siekianti' 11 milijonų rubl.

Klaipėdos žvejai žuvauja

darbą atlieka Kaunas ir Vii-

kooperadnių Įmonių 
pagal kooperacijos sąjungos

Lapkričio pradžia buvusi palanki; žvejybai 
jūroje ir Klaipėdos krašto žvejai išplaukę 
žvejotu Iš viso vra 6 žvejybos kombinatai 

gautas ne tik leidimas šiam universitetui 
steigti, bet ir sudarytos sąlygos dirbti.

Po karo visuose Vokietijos universite
tuose darbo sąlygos buvo sunkokos, bet 
naujai Įsteigtame Pabaltijo universitete jos 
atrodė beveik neįmanomos. Nėra auditorijų, 
seminarų, laboratorijų, nėra knygų, vadovė
lių ir tt. Gyventi gauti tik barakai... 
Bet ir-čia rankų nenuleista: buvo atremon
tuoti dar negalutinai subombarduoti Ham
burgo miesto istorijos muziejaus rūmai, kur 
prisiglaudė pats universitetas, auditorijos. 
Buvo gauta teisė naudotis Hamburgo uni
versiteto institutais, biblioteka ir kitais (ren
gimais. Visa tai ir sudarė pagrindą sėk
mingam darbui. Gavus iš Amerikos kelias 
knygų siuntas susidarė užuomazga ir savajai 
universiteto bibliotekai. Čia tenka paminėti, 
jog Amerikoje net Įsikūrė komitetas Pabal
tijo Universitetui remti. ' Be to, gavus kiek 
popieriaus, mokslo personalas pradėjo bent 
rotatoriiųni spausdinti paskaitas ir konspek
tus ir tuo lengvinti studijų darbą studentams.

Be kursinių paskaitų dar yra rengiamos 
bendro pobūdžio paskaitos visų trijų tauty
bių, universitetinei bendruomenei. Gi lietuviš
kas universiteto sektorius, bėto, dar sudarė 
eilę paskaitininkų, kurie su paskaitomis lanko

Žvejai turi 7 kuterlus ir 23 mot. laivelius. 
Geriausiai esą žvejoja Nidos žvejai.

Pranešėją! Vilniaus radiofone
Jau per pirmąjį bolšėvikmetĮ pasižymėjęs, 

radio pranešėjas, buvęs pabėgęs Rusijon, 
Miliiišis dabar yra vyr. pranešėjas. Kiti 3 
pagal konkursą parinkti radųo pranešėjai — 
Jaugelytė, Navikaitė ir Bratkauskas.

Klaipėdoj- yra komunistų ‘mokykla
Klaipėdoj veikia partinio lavinimosi mo- 

lankyti partijų sekretoriai,
Jmonių partiniai vadovai ir kiti partiečiai. 
Paskaitas daugiaus’a skaito partijos veikėjai 
su rusiškom pavardėm. a. d.

Sv. Sosto Apaštališkasis Delegatas Liubeke

Kristaus Bažnyčia yra universali instituci
ja, kur visi yra lygiai traktuojami. Nors mes 
gyvename . tremtyje, tačiau katalikiškoje pa
rapijoje esmėje randame tą patį, ką turėjo
me savoje tėvynėje. Žinoma, kiekvienoje tau
toje vyrauja savi religiniai papročiai, giesmės 
ir kita. Todėl mums lankant kitos tautos ka
talikiškas pamaldas, mūsų siela ilgisi savų 
papročių, akys veržiasi prie Įprastų vaizdų. 
Šventasis Tėvas, visai tai labai gerai supras
damas, lietuvius tremtinius paėmė savą tie- 
siogtnėn globon, paskirdamas Kan. F. Kapo
čių vadovauti- mūsų dvasiniam gyvenimui. 
Delegatūros (steigimas yra didelis tautinis 
laimėjimas, nes per ją tiesioginiai galime su
sisiekti su katalikiškuoju pasauliu ir daug 
gero padaryti mūsų pavergtos Tėvynės va
davimo darbe.

Švento Sosto Apaštališkasis Delegatas, no
rėdamas daugiau susipažinti su vietos sto
vyklų gyventojų religiniu bei doroviniu gy
venimu, lydimas prof. kun. S. Ylos ir Holš- 
teino-Šlezvigo dekano Dabašinsko, pradėjo 
Stovyklų vizitaciją. Šių metų lapkričio mėn. 
11—12 d. d. buvo Liubeke, vienoje didžiau
sioje Anglų srityje lietuvių katalikų parapi- 

’ joje, kur dirba trys kunigai. Klebonas — 
veiklus kun. V. Martinkus. Parapija be visos 
eilės kitų darbų, neatsiliko ir pašalpos sri-
tyje. Karo belaisviams, studentams, moki
niams ir kit. nepas'tur’nt’ems parapijiečiams 
šelpti — išleista 7.000 RM 

artimesnes, lengviau pasiekiamas lietuvių 
tremtinių stovyklas. Greta mokslo darbų 
studentai turi galimumo ’ sportuoti, mokytis 
muzikos, dalyvauti chore. Yra ir tautinių 
šokių ansamblis. Universiteto chorui sėk
mingai vadovauja muzikas Banaitis. Drauge 
čia malonu pastebėti, kad Pabaltijo universi
teto neužmiršta ir- lietuviškosios meno pajė
gos. Su koncertais buvo apsilankę šie meni
ninkai: Augaitytė, Nauragienė, Nauragis, 
Baltrušaitis, Oailevičius, Dambrauskaitė, Ba
ranauskas, Butėnas, Ciurlytė, Binkevičiūtė, 
taip pat Mikulskio vadovaujamas Ciurlionies 
Ansamblis, kurie visi buvo labai šiltai priim
ti.

Medžiaginė gyvenimo pusė yra žymiai sun
kesnė negu kitose stovyklose. Maistas žymiai 
prastesnis, negu kitur, jis yra nepakankamas, 
o tatai labai neigiamai atsiliepia ne tik stu
dentų sveikatai, bet ir darbingumui Ir daug 
jaunimo, nepakeldami šių trūkumų, pradėtąjį 
studijų darbą nutraukia... Be to, ne tik 
studentai ,bet ir profesūros dauguma gyvena 
prastučiuose barakuose po keletą asmenų 
kambaryje, todėl mokymosi, bei mokslininis 
darbai yra labai apsunkintas.

Tačiau, nepaisant visų sunkumų, Pabaltijo 
universitetas Hamburge, kaip jau minėta,
išėjo iš siaurų Hamburgo miesto ribų ir 
susilaukė daug sveikinimų tš plataus pasau
lio senų universitetų, bei aukštų svečių vi
zitų. Taip praeitą vasarą šį universitetą Jan
kė ir ilgai visa kuo domėjosi buv. Angli
jos karo ministeris Haore-Belisha, aukštieji 
Anglijos kariai, vienas Oxfordo univ. profe
sorius. Gauti sveikinimai iš Londono, Či
kagos, Dublino, Amsterdamo, Lundo, Ins- 
brucko universitetų. Taip pat iš daugumos 
Vokietijos universitetų: Goettingeno, Bon
uos, Heidelbergo, Wuerzburgo, Tuebingeno, 
Koelno. Užmegstas ir asmeniškas kontaktas 
su kitais universitetais, nes jau 2 mūsų pro
fesoriai buvo pakviesti į fizikų kongresą 
Ooettingene. š. m. spalio mėn. taip pat rvy- 
sėjo mėn. įvykusiame Hamburge Astronomų- 
kongrese dalyvavo ir Pabaltijo universiteto 
atstovas.

Mūsų universiteto profesūros mokslo ra
šiniai (Contribut!ons of Baltic University) 
taip pat jau siuntinėjami kitiems unversite- 
tams.

Delegatas 15 va’, dalyvavo Latvių katalikų 
suvažiavime, kur X ė mintį grižus į savo 
laisvus kraštus, pamatyti ant sienos Jėzaus 
Širdies paminklą, kur viena ranka laimintų 
Lietuvą, antra — Latviją. Po to nuvyko Į 
Artilerie kareivinių stovyklą, kur katalikų 
koplyčioje vietos klebonas padarė pranešimą 
apie stovyklos gyventojų dvasinį ir dorovinį 
gyvenimą, pabrėždamas, kad visur vyksta 
darnumas, sugyvenimas nėra jokių politinių 
bei religinių nesutarimų. Buvo atlaikytos pa
maldos už Tėvynę/ mirusius ir žuvusius. Va
kare, gražiai išpuoštoje salėje, buvo iškil
mingai sutektas vietos visuomenės ir skautų. 
Buvo Įteikta gėlių. Gyventojų vardu pasvei
kino Komendantas A. Stulpinas, skautų — 
Vyr. Skilt. K. Vaitkevičius.

Antradienį, po pamaldų, aplankė gimnazi
ją* kur buvo gražiai sutiktas ir priimtas 

gimnazijos vadovybės, mokytojų ir mokinių. 
Gimnazijos direktorius p. Petras Oaurys sa
vo sveikinimo kalboje padėkojo už 2.000 RM 
kurias gdVo iš šventojo Tėvo gimnazijos rei
kalams. Po to aplankė ten pat esančias dvi 
lietuvių stovyklas, kur taip pat susipažino su 
vietos katalikų gyvenimu. Visuomenės vardu 
pasveikino dipl. teis, komend. J. Krygeris.

Po pietų, Moitke stovykloje, prof. kun. S 
Yla skaitė paskaitą: „Religiniai tipai”. De
legatas vakare, su vietos visuomenės atsto
vais, dalyvavo vakarienėje — arbatė'ėje, kur
Liubeko stovvk'os vardu buvo pasveikintas 
poeto F. Kiršos. Be to, buvo Įteikus adresas.

VL Pauža

Laiškas is Argentinos
šiomis dienomis Redakcija gavo iš Argen

tinos laišką, kurį čia spausdina. Red.

Didžiai Gerbiamoji Redakcijai
Į Argentiną kol kas iš okupuotos Vokie

tijos įvažiavimas yra visai negalimas, ka
dangi ten nesama Argentinos nei atstovy
bių, nei konsulatų. Savu laiku kreipiaus Į 
Argentinos Žemės ūkio ministeriją, teirau
damasis, ar Argentina negalėtų įsileisti di
desnio lietuvių pabėgėlių skaičiaus. Argen
tina pageidautų lietuvių emigrantų ir net 
jų įsileistų iki 100 000 ir jiems duotų leng
vatų įsigyti žemę, padargų ir kitos para
mos, bet visa bėda su jų atvežimu ir suor
ganizavimu. Nėra laivų, o tuo labiau tam 
nėra pinigų.

Argentina dabar yra ekonomiškai žydintis 
kraštas, čia reikalinga kelių milijonų emi
gracija. Trūksta fizinio darbo darbininkų ir 
atlyginimas, palyginti, geras. Bedarbių Jau 
seniai nėra. Klimatas lietuviams tinkamas, 
kadangi čia galima sutikti tokią pat žiemą 
kaip Lietuvoje, o šiaurėje atogrąžinis kli
matas; intelektualinio darbo čia sunku gauti.

Mano manymu, patogiausios įsigyvenimui 
sąlygos is visų Pietų Amerikos valstybių, 
ypatingai lietuviams, būtų Argentina. Tik 
visa bėda, čia atvykimas yra sunkokag ir 
brangiai kaštuojąs.

Dėl smulkesnių į Argentiną įvažiavimo 
sąlygų, galite kreiptis į didelį lietuvių drau
gą, Argentinos Konsulą Šveicarijoje Ar
noldo Barsanti. Jo adresas: Consulado Ar
gentine, Goete Str. 16, ZURICH.

Į mane galima kreiptis giminių ieškojimo 
ir kitais reikalais. Laiškus rašyti mano pri
vatiniu adresu:

R. Kliauga,
San Martin 1781. Banfied, FCS.
Buenos Aires, Rep. Argentina.

ŠALIN SENBERNIUS
Vienos didelės stovyklos komiteto pirmi

ninkas paskelbė kovą senberniams. Jis tai pa
darė ne iš principo būtinai prieš ką nors ko
voti, bet turėdamas daug aukštesnį moralini 
tikslą ir kartu rūpindamasis tautos ateitimi, 
jos prieaugliu.

Metęs šūkį „šalin senbernius”, komiteto 
pirmininkas savo užsimojimą dalinai atsiekė. 
Pirmiausia^ išnyko susidėjusių gyvenimas, 
nes jie metrikacijos įstaigoj ir prie altoriaus 
užregistravo naujas šeimas. Suskato ir kiti 
jaunuoliai' įvesti mergaites į moterystės sto
ną.

Daugis gal būt nesutiks su šia vedama ko
va prieš senbernius ir ras daugybę argumen
tuotų pasakymų, kad taip daryti negalima. 
Kokia čia gali būti prievarta ir taip toliau.

Kad nesuprastumėm blogai, pažiūrėkime | 
reikalą iš esmės. Mes gyvename nenormalius 
laikus, su tuo rišasi ir kiekvieno mūsų asme
ninis gyvenimas. I tamsią ateitį su šviesio
mis akimis negalima eiti. Reikia būti apdai
riam ir ką nors ryžtingesnio darant gerai ap
galvoti.

Lengva pasakyti šalin senbernius, kurkime 
šeimas, rūpinkimės tautos prieaugliu. Bet... 
Taip, tas „bet” viską Ir padaro. O kad jis 
nestotų skersai kelio, nebūtų kliūtis ir stab
dis mūsų tolimesniam gyvenimui, mes -jį ga
lime lengvai nugalėti turėdami kokį nors 
aukštesnį tikslą.

Kad neturėtumėm aukštesnio tikslor mieli 
ponai, tai mes ir šio straipsnio šia tema ne
būtumėm rašę. Mums rūpi mūsų tauta ir jos 
ateitis. Taį ir jūs, ponai senberniai, neužpy- 
kite, kad užsigeidėme ir jus užkabinti ir pa
judinti jug iš vietos.

Mes jokių- Įstatymų išleisti negalime ir jo
kių Įsakymų neduodame. Tvarkomės garbin
gais bendruomeniškais principais. Broliškai, 
kaip dera tėvynainiams.

O jei mes taip bendruomeniškai pajudlntu- 
mėm visus vyrus, sulaukusius 27 metų am
žiaus ir ragindami kurti šeimas paskelbtu- 
mėm kovą senberniams, tauta mums bus dė
kinga ir mes tada neišnyksime taip lengvai Ir 
taip greitai, kaip dūmai neblaškoml vėjo. 
Pirmynl —vk—
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