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JAV sunaikintų atomines bombas, jei...
MOLOTOVAS POLITIKUS UŽVERČIA SIŪLYMAIS. - ANKSČIAU BUVĘS KIETO PRIEŠTARAUTOJO VAIDMENYJE PASKU
TINIU METU SU DAUG KUO JIS PRADEDA SUTIKTI IR TAI BUVUSIUS JO OPONENTUS VEDA PRIE {TARINGUMO.

/ PASIKEITĘ MOLOTOVO NUOMONĘ VOKIETIJOS ŪKINIO SUJUNGIMO REIKALU IR DEL LAIVININKYSTES DUNOJUMI

Londonas. JT politinė komisija tebedisku
tuoja Molotovo visuotino nusiginklavimo ir- 
atominio ginklo uždraudimo siūlymą. JAV 
atstovas senatorius Connely išreiškė pasiten
kinimą šituo siūlymu. Anot jo, dabar, kai 
TSRS ir pati tarptautinė kontrolė 'yra siūliu
si, lengviau būsią galima susitarti ir dėl ato
minės energijos kontroliavimo. JAV neturin
čios nieko prieš sunaikinti savo turimas ato
mines bombas, jeigu jų saugumas bus kon
krečiu nusiginklavimu ir konkrečia to nusi
ginklavimo kontrole užtikrintas.

Tačiau garbės žodžiu Amerika nesitenkins, 
kad neatsidūrus Į tokią pat padėti, Į kurią 
atsidūrė po I-jo Pasaulinio Karo nusigink
luodama, kai kiti liko apsiginklavę.
D. Britanijos atstovas taip pat pritarė so

vietų siūlymui, užakcentuodamas efektyvios 
kontrolės būtinumą.

Bendrai britų — amerikiečių ir rusų nuo
monės dėl visuotino nusiginklavimo skiriasi 
tik vykdomojo organo pasirinkimu. TSRS lin
kusi šias funkcijas perleisti saugumo tarybai, 
gi britai ir amerikiečiai stovi už atskiros 
šiam reikalui institucijos sudarymą, kur veto 
teisė nebebūtų leista praktikuoti.

Londonas. JT politinėje komisijoje D. Bri
tanijos atstovas užgyrė sovietų sutikimą su 
tarptautine kontrolių' ir inspekcijų sistema 
visuotino nusiginklavimo srityje. Šioje srity
je jis esąs vienodos nuomonės su Višinskiu, 
išskyrus sovietų reikalavimą ir čia palikti 
veto teisę, kas reikštų nusiginklavimo idėjos 
palaidojimą, nes D. Britanija iš praktikos ži
no, kad ir gražiausi susitarimai be veiksmin-

„Prašom mus okupuoti"...
Reta Europos tauta tiek yra išgyvenusi 

įvairių okupacijų, kaip Lietuva. Toli nesižval- 
gant | praeit}, pakanka akį mesti l paskuti
niuosius penkeris metus, kurių būvyje Lietu
vos valstybė išgyvena trečiąją okupaciją. Tad 
okupacinės duonos skonį gerai pažįsta kiek
vienas lietuvis. Kiekviena okupacija palieka 
okupacija. Viena gali būti kiek švelnesnė, kita 
grubesnė, tačiau tikrovėje kiekviena okupa
cija reiškia nei daugiau, nei mažiau, kaip 
reikalavimą paklusti svetimai pajėgai. O ta
tai yra ne kas kita, kaip paneigimas valstybės 
suverenumo, atėmimas iš tautos teisių pačiai 
apsispręsti gyvenimo būdą. Dėl to niekada 
tautose taip neišryškėja kovos dėl laisvės, 
kaip okupaciniais metais. Tauta, kovodama 
su okupacinėmis pajėgomis, dažnai žvalgosi 
paramos ypač iš tų stovyklų, kurios išsika
binusios visų tautų laisvės supratimo iškabą. 
Tačiau laukimą bent moralinės paramos sun
kioje ir nelygioje kovoje nieku būdu nega
lima sutapdinti su pastanga atsikratyti vienos 
okupacijos ir užsinert! kilpą naujos okupa
cijos.

Taip turėtų būti suprasta ir nūdienė lietu
vių laisvės kovotojų sunki, apsupta didžiu
liais pavojais ir nelygi kova su pajėga, pa
neigusia Lietuvos valstybė3 suverenumą ir 
tautos laisvę. Ta kova yra aukščiausia lais
vės siekimo išraiška. Tos laisvės, jau dabar 
apmokamos geriausiu tautos krauju, princi
pams prieštarauja kiekvienas, kas tausoja viltis 
dabartinę Lietuvos sunkią padėtį matyti pa
kitusią ten Įžengus naujoms karinėms pajė
goms (kaip tatai vienos stovyklos atstovų 
buvo pareikšta DP reikalais besidominčios 
įstaigos pareigūnui). Tai lygu laukimui nau
jos okupacijos. O lietuvių tauta, okupacinių 
si* s vėjų maitota ir tebemaitojama, jokių 
okupacijų nenori. Ji šią sunkią valandą te
reikalauja, kad avansininių vekselių dėl 
tautų laisvės autoriai pagaliau imtųsi 
konkrečių žygių pašalinti įvykdytus smur
to ir prievartos veiksmus, o visa kita 

u palieka apsispręsti pačiai lietuvių tau- 1 
•ai ir, svarbiausia, be svetimos karinės pajė- 
gos intervencijos. S. M. I 

gos nevetuojamos kontrolės neturi jokios ver 
tės. Prieš 20 metų buvę susitarta, iškilmingai 
pasirašyta ir pasižadėta negaminti karo du
jų, o tačiau visos tą sutartį pasirašiusios vals 
tybės dujas gamino ir krovė į sandėlius. Po 
I-jo pasaulinio karo D. Britanija nusiginkla
vo, tikėdama ir kitus taip padarysiant. Bet ji 
buvusi apvilta. Todėl šiandien, mano kraš
tas, turėdamas galvoje istorijos pamoką, bai
gė atstovas kalbą, nesutiks nusiginkluoti, kol 
nebus tikras, kad ir kitos valstybės tai pada
rys. Po jo kalbėję Prancūzijos, Kanados ir 
Kinijos atstovai taip pat pasisakė prieš veto 
teisės palikimą nusiginklavimo srityje.

Londonas. Keturių užs. reik, ministerių ta
ryboj Molotovas sutiko su ūkiniu Vokietijos 
vienybės įvykdymu, su sąlyga, kad reparaci
jų gavimas iš jų zonos bus pilnai užtikrintas, 
o nesant tam galimybės, bus leista sovietams 
perimti reparacijų Sąskaiton tam tikrus fabri

REZOLIUCIJA LIETUVOS
Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir jai giminingos 

organizacijos Amerikoje šiai JT sesijai įtei
kė memorandumą, kuriame keliami Pabaltijo 
valstybių ir tremtinių klausimai. JT organi
zacijai primenama jos nenorą apsvarstyti 
mažųjų tautų teises.

Lietuva su kitomis Pabaltijo valstybėmis 
išbandžiusios sovietų ir nacių „išlaisvini
mus”, kurie vienas nuo kito nesiskyrę. Jų 
vienintelė viltis buvusi demokratijų laimėji
mas *r Vokietijos žlugimas. „Tai yra prie
žastis, dėl ko tiek daug žmonių atsirado Vo
kietijoje,, nebodami laukiamų darbo stovyklų, 
nedateklių, bombardavimų ir vokiečių neapy
kantos.” Toliau rašoma:

— „Tremtiniai dabar negali grįžti į savo 
kraštus, nes jie būtų laikomi „liaudies prie
šais”, likviduoti, deportuoti lėtai mirčiai į 
kalėjimines stovyklas, kur tūkstančiai jų gi
minių ir draugų ir šiandien tebemiršta. Jų 
padėtis yra baisi, nes ir vokiečiai jų neken
čia, kam savo laiku neprisidėjo prie kovos 
prieš sąjungininkus. Jiems neduodama lais
vės, jie nuolat kratomi ir skrininguojami pri
puolamai sudarytų komisijų.”

Memorandume prašoma, kad Baltijos tautos 
būtų išlaisvintos, jų valstybės atstatytos ir 
svetimos kariuomenės ir kitos panašios jė
gos iš tų kraštų būtų pašalintos, kad tremti
niai iš visų kraštų galėtų grįžti namo.

Toliau tame rašte Amer. lietuviai reikalau
ja:

„1. Paskirti ar parinkti komisiją, suside
dančią iš 10 Jungtinių Tautų, į kurią įeitų ir

* Nori panaikinti 250 Įstatymu,
Amerikos lietuvių „Naujienos” lapkričio 9 

d. numeryje pateikia informacijų apie -res
publikonų pastangas panaikinti visą eilę JAV 
karo metais įvestų Įstatymų. Laikraštyje, be 
kita ko, rašoma: „Valdžia rengiasi panaikin
ti kainų kontrolę visai eilei gaminių ir pa
tarnavimų, bet butų nuomos kainų kontrolė 
bus palikta. Taip pat valdžia yra nusistačiu
si panaikinti įstatymą, varžantį algų kėlimą.”

Toliau „Naujienose” rašoma, jog JAV pre
zidentas Trumanas, paskutiniuosiuose rinki
muose laimėtojais išėjus respublikonams, ka
bineto nariams pareiškęs, „kad rinkimų duo
menys jį padarė laisvesniu žmogumi, nes at
sakomybė perėjo respublikonams”.

JAV respublikonų partija, po ilgo „atos
togavimo” pagaliau išsikovojusi oficialaus 
žodžio svorį, atrodo, ryžtasi įnešti tam tikrų 
pakaitų bei korektūrų, iš pirmo požiūrio tie
siogiai liečiančių JAV vidaus gyvenimą, ta
čiau taip pat tos „pataisos”, jai tik jos būtų 

kus vakarų zonose. Raudonosios kariuomenės 
skaičius sovietų zonoje esąs žymiai sumaži
namas. Sovietai atsisaką nuo centralizuotos 
Vokietijos idėjo, ir sutinką su anglu — ame
rikiečių jungtinės Vokietijos projektu. Tam 
reikalui sovietų zona jau esanti padalyta į 
penkias valstybes.

Londonas. Keturių didžiųjų užsienio reika
lų ministerių taryboj priimtas Molotovo siū
lymas dėl laisvojo susisiekimo Dunojum ga
rantavimo. Tačiau TSRS yra nusistačiusi 
prieš šito susitarimo įtraukimą į taikos sutar
tį su Dunojaus valstybėmis. Ji laikosi nuo
monės, kad tai turėtų būti atskirai užfiksuo
ta. Toliau taryba tarėsi dėl taikos sutarčių 
ūkio klauzulių. Anglijos atstovas pareiškė ne
pasitenkinimą dėl per žemų kainų nustatymo 
Rumunijos naftai, skirtai sovietų sąjungos re
paracijų reikalams. Kol kas vieningos šiuo 
klausimu nuomonės neprieita.

besiskundžiančios tautos atstovas, kad ištirtų 
padėtį Pabaltijo ir kituose panašiuose kraš
tuose.

2. Leisti tremtiniams, esantiems amen, 
prancūzų, britų zonose ir ten, kur yra žo
džio, ir susirinkimų laisvė, išsirinkti savo vy
riausybes in exile, kurios veiktų tol, kol jų 
atitinkami kraštai bus išlaisvinti ir ten ga
lės g/i^ti, pravesti laisvus ir neprievartauja
mus rinkimus.

3. Sudarytos vyriausybės in exile turėtų 
būti pakviestos prisidėti prie JTO ir joms 
turėtų būti duotas toks statusas, ‘kur jas įga
lintų atstovauti ir ginti savas teises į laisvę ir 
nepriklausomybę.

4. Visiems DP turėtų būti duotos pilnos 
DP teisės, neatsižiūrint fakto, kad jie buvo

Naujienos is visų kontinentų
Keturių užsienių reikalų ministerių taryba 

susitarė dėl reparacijų sumos Graikijai ir 
Jugoslavijai iš Italijos pusės, o taip pat ir 
dėl Triesto gubernatoriaus teisių -pereinama
jame laikotarpyje, t. y. nuo pareigų priėmi
mo iki rinkimų ir krašto seimelio pravedimo.

4.000 nelegalių žydų emigrantų Palestinon 
išvežta į Kiprą po to, kai jų skundą dėl ne- 
įsileidimo į Palestiną vyr. teismas atmetė. 
Ryšium su teismo sprendimu Palestinos vy
riausybė išleido komunikatą, kuriame smer
kiamos pastangos nelegaliai brautis į kraštą, 

padarytos, dideliu atgarsiu nuskambėtų ir už
sienio politikoje.

Minėtosios „Naujienos” pažymi, jog „Res
publikonų vadai yra pasišovę panaikinti 520 
įstatymų, kurie buvo pravesti karo metu ir 
iki šios dienos dar nepanaikinti. Respubliko
nai nori atimti iš prezidento daugelį karo 
metu suteiktų teisių ir faktinai užbaigti karą.

Demokratai abejoją, kad jie (respublikonai) 
galėtų imtis tokių griežtų žingsnių. Jeigu pa
naikintų karo stovį, tai po šešių mėnesių tu
rės iš užjūrio sugrąžinti visus karius. Bet 
kareiviai dar negali grįžti...” \

JAV respublikonų partijos pareiškimai dėl 
reikalo panaikinti karo meto įstatymus ir fak
tinai užbaigti karą dvelkia izoliacinėmis pa
stangoms, kurių pirmoji repeticija šios par
tijos vairininkų buvo padaryta pirmojo pa
saulinio karo išvakarėse ir, netenka abejoti, 
jog tos politikOg pasėkos JAV gana brangiai 
atsiėjo.

Rusų zonoije didelis 
so vie * ų kariuomenės 

judėjimas
Londono radijo pranešimu, rusų zonoje pa

stebimas didelis sovietų kariuomenės dalinių
judėjimas. Dėl to judėjimo sovietų okupaet- 
nės kariuomenės vadas pasisakė negalėsiąs 
iki Naujų Metų suteikti leidimo amerikiečių 
žurnalistams lankyti sovietų zoną, nes visos 
susisiekimo priemonės yra užimtos kariuome
nės pervežimams. Kokj pobūdi turi šis ka
riuomenės judėjimas — dar neįsitikintt. Bet 
nemanoma, kad tai būtų ryšium su demobili
zacija, kadangi Berlyne sovietų kariuomenės 
sumažėjimo nepastebėta. .;. ,

Austrai reikalauja...
Austrijos užsienio reikalų minister!* dr. 

Gruberis Londono žiniomis, reikalavo tuo
jau išvesti iš Austrijos okupacines kariuome
nes ir panaikinti zonas. Apie 30‘/e Austrijos 
biudžeto skiriama okupacinėms išlaidoms pa
dengti, be to, nevienoda okupantų pažiūra | 
demokratiją kelia krašto idėjini sąmyšį. Kai 
anglai ir amerikiečiai tik fašizmą laiko demo
kratijos priešu, sovietai prideda ir kapitalizmą.

REIKALU
priversti dirbti nacių karo mašinai, arba jie 
yra pabėgėliai ir nebuvo persekiojami.

Jeigu dėl kurių nors priežasčių JTO nariai 
pasipriešintų siūlomam Baltijos valstybių ir 
panašioms problemoms rišti, prašoma pasiųs
ti JTO komisiją į atitinkamą kraštą, kalėjimi
nes stovyklas ir kitas vietas faktams surinkti. 
Toji komisija turėtų teisę kiekvienų atveju 
vykti į bet kurią šalį ir bet kuriuo laiku. Jei-, 
gu kuri nors valstybė atsakytų tokį prašymą, 
ji kitų turėtų būti baudžiama visomis sank
cijomis”.

Baigiant memorandume sakoma: „Mes mal
daujame tuojau pat imtis žygių Baltijos pro
blemai išspręsti, pritaikant principus, dėl ku
rių švento įgyvendinimo žuvo tūkstančiai ir 
kurie yra nusakyti Atlanto Chartoje ir Ke
turiose Laisvėse”.

kuris yra viešai pasiskelbęs nsgsh* *»kių 
emigrantų priimti.

JAV prezidentas Trumana* sutiko paskirti 
734 mil. dolerių finansavimui vokiečių pra
monei reikalingų žaliavų importo. Finansuo
jama būsianti pirmoj eilėj eksportinė pramo
nė, kaip tai keramikos, optikos, lengvųjų ma
šinų gamybos ir chemijos. Antroje eilėje sta
tybinių medžiagų pramonė. Tuo būdu tikima
si gauti užsienio mokėjimo priemonių admi
nistracijos bei .maisto importui padengti.

JAV 'karo ministeri* Pettersons* pareifaa-
lavo 366 mil. dolerių okupacinės kariuome
nės išlaidoms Vokietijoje ir Austrijoje, jų 
tarpe 105 mil. dolerių perilgai užsibuvusių 
DP perkėlimui kur kitur.

Britų kariuomenės teismas Italijoje autei- 
sė vokiečių generolus Mackensen ir Melze 
mirties bausme už 1944 m. kovo mėnesio 
įsakymą sušaudyti 335 italus už 32 vokiečių 
kareivių žuvimą bombos atentate. Nuteisti 
laike 48 vai. galės paduoti malonės prašy
mus britų viduržemio jūro» pajėgų vadui.

Sekmadienį Bavarija ir Gross Hessenag rin
ko landtagus ir balsavo dėl konstitucijų pro
jektų. Gross Hessene specialiai buvo atsi
klausiama dėl konstitucijos projekto 41 f, ku
ris numato pagrindinių įmonių suvalstybini- 
mus ar valstybinę kontrolę.

Vokietijos socialistų vadas dr. Schumache- 
ris kalbėjo Kembridže. Savo kalboje atkrei
pė dėmesį Į permažą jaunimu rūpinimąsi, į 
britų zonos administracijos perdidėl| biuro
kratiškumą. Taip pat pasisakė prieš Ruhro 
srities atskyrimą, bet sutiko su j* mtasaa- 
eioaaliae kontrole. •
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Rašo
Jaunatvė ir kūno gyvumas i

Rodos numanytina, kad jaunatvės laikas 
yra labai reikšmingas visam žmogaus am
žiui. Tai ir aiškėja, pamąstant, kaip žmogus 
įgyja regimąjį asmenį ir kas tame asmenyje 
ir kaip tai pavyksta. Išsiveržęs iš motinos 
prigimties, žmogau* kūnas auga, vadinas di
dėja, ir atskleidžia visokius narius ir nare
lius.

Kalbama apie tai, kaip apie žmogaus iški
limą į gyvenimą. Trunka tai maždaug tris 
kart septynis metus. Oi laikas yra jaunatvei 
skirtas. Toliau kūnas nebeauga, bet jis nuo- 
latai naujinasi iki mirties, tik tūlą laiką 
prieš tai jau vis slankiau.

Augimui ir atsinaujinimui žmogau* gyvu
mą* turi pagauti visako iš asmens aplinkos, 
būtent pirm visko: oro, toliau drėgmės bei 
tlrštumo. Visam tam į kūną patekus, žmo
gaus gyvumas visa — tai savim pritvinkdc 
ir tuo gaivina ir didina kūną, o kas jam ne
tinka arba yra išgyventa, išnaudota, tai iš
metama. Žinoma, yra iškvėpavimas, kūno 
prakaitavimas bei garavimas ir išsituštini
mas. Sakoma, žmogus mintąs iš visako ir iš
metąs, kas nebetinka.

Tokiu savu gyvenimu kūnas pasidaro žmo
gui vis naudingesnių. Todėl labai svarbu 
prasmingai ir tikslingai kūno mitimu pasirū
pinti, ypačiai jaunatvės laiku. Ir labai apgai
lėtina,. kad žmonės, net aukštus mokslus išė>, 
jusieji, seka iškrypusius įpročius ir ima į 
kūną , labai dažnai visako, kas . jam kenkia, 
jo tarpimą trikdo ir sveikatą gadina. Priver
čia net vaikus tokius dalykus valgytu

Todėl visiems ir tenka vargti visokiomis 
negalėmis ir ligomis. Nenumatyta, kad ligai 
priežastys dažniausiai yra netinkamas mais
tas. Dar gi žinant, kad pav., alkoholis ir ni
kotinas yra nuodai, jie vartojami. Nepakri
kas, sveikas jaunimas to nedaro. Jam jau gy
venimo pradžioje jo jausmas pareiškia, kas 
priimtina ir kas vengtina. Jis todėl mėgsta 
gaivaus oro ir valgio, kurs nėra įgytas žu
dymu ir dar yra pilnas gyvumo, kaip, pav., 
obuolis, morka ir kt. (

Jau visai maži vaikai visai tvirtai renkasi 
tai, kas žmogui tinka ir atstumia, kas jam 
kenkti gali. Apie tai reikėtų gal plačiau pa
kalbėti. Bet šia proga kitas dalykas aiškin
tina*.

Jaunimo vidinio gyvenimo - augimas'

Neauga tiktai kūnas, kurs didėdamas kaip 
koks daiktas smelkiasi į erdvą ir laiką, bet 
kad auga ir vidinis žmogaus gyvumas. Reikš 
mingi tam yra du veiksniu, Aplinka su savo 
turiniu veikia kūną, o žmogaus esmė, jo są-

JAUNIMO SUSIVOKIMAS
monė, pasitinka veikimą kūne ir atsiliepia į 
jį. Kūnas yra tarpininkas tarp tiedviejų veiks 
nių ir žmogaus esmės įrankiu jo apsireiški
mų priemone.

Taip tada sukyla vidiniame žmogaus gy
venime visokie jusmai, jausmai, geiduliai 
ir dar visokios kitos būsenos, auga nuo
taikos gyvata. Ant jos, kaip ant kokio 
pagrindo žmogus kuriasi visokius vaizdus. 
Jis apstabina tam tikras jėgas ir nušvie
čia taip kurtąsias apstabas savo . sąmone, 
kad jo* gali reikštis kaip savingi (savai
mingi) gyviai. Jie paprastai vadinami min
timis. Auga taip mintin gyvata žmogaus vi
duje, kurią jis iš karto sviedžia į erdviną 
aplinką. Ir taip toji jam įgyja turinį.

Abi taip minėti gyųati pasidaro žmogaus 
apsireiškimu kada jis akstinamas aplamai 
veikiančios gyvybės varžties ir siauriau 
žmogaus esmės. Ką žmogus kalba ir daro,

Pagrįstas susirūpinamas DP teisių nustojusiais
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N r. kelia susirūpinimą DP teisių 
nustojusiais tautiečiais ir pateikia 
sveikų protaviipų. Red.

Stovyklų patikrinimai, perkėlimai, į darbus 
įjungimai mūsų buvusią padėtį pakeičia iš es
mės. Iškyla naujų uždavinių ir pavojų. Neži
nia kaip juos įveiksime. To mes nebuvome 
pramatę ir tam nebuvome pasiruošę. Ar su
gebėsime toliau kultūrinę veiklą plėsti ir vys
tyti, šiandien į tai sunku atsakyti.

Nuotaikos nepalankios. „Peršvietimąi”, 
kraustymai iš stovyklų į žmones veikia. Kū
rybinis nusiteikimas žymiai sumažėjo. Kiek
vienas susirūpinęs rytdienos ateitimi. Slegian
ti ir visa atmosfera. Pašalinimai iš stovyklų 
pereina į masinį pobūdį. Tad kiekvienas ma
no, kad jei ne šiandien, tai ryt teks palikti 
stovyklą.

Pašalintieji patenka į nepaprastai sunkias 
sąlygas. Jiems gresia labai didelis pąvojus iš- 
tautėti. Išjungti iš lietuviškos visuomenės jie 
išsklaidomi visoje Vokietijoje. Išmestųjų šei
mų vaikams lietuviškas mokyklas lankyti ne
beįmanoma. Jiem* teks lankyti vokiškas. Pa
prastai su svetimos dvasios mokykla praside
da ir ištautėjimas.

Pavojai didėja -dar ir kitu būdu. Jauni, ne
vedę vyrai veda našle* ir vokietaites. Veda 
ne iš meilės, bet reikalo verčiami. Nežino 
kokia bus rytdiena. Kur galės tinkamai prisi

yra jo nuotaikos ir minties atvaizdas. Susi- 
siedama* su savo kurtomis mintimis ir su 
savo nuotaika, pasiduodamas gyvybės varž- 
čiai, žmogus apreiškia, kas vadinama jo va
lia.

Taip tai kartu kaip kūnas, žmogaus asmuo, 
auga ir vidinis žmogaus gyvenimas, būtent 
jo asmenybė. Auga ji visą žmogaus amžių, 
bet sparčiausiai jaunatvės laiku. O todėl tai 
pasidaro reikšminga visam žmogaus gyveni
mui. Visa tai sužinojus, jaunimui yra gali
ma susivokti savyje, savo esmėje. Bet reikia 
vis turėti omenyje, kad kūno augimas gi 
kreipiasi į daiktiškumą, veržiasi į erdvę ir 
laiką, bet vidiniu augimu žmogaus esmė 
traukiasi atgal Į save. Šita pastebint ir de
dant tolimesnės pastangas, galima susivokti 
savyje ir gyventi esmingai. Daugumai taip 
elgtiesi yra itin svarbu. Kas jo pasiekta jau
natvėje, tai lydi jį visą jo amžių.

glausti, susirasti darbą. Vedusiems, mišrioms 
šeimoms, vokiečių įstaigos atveria duris, duo
da darbo, o kai kuriems ir medžiaginiai susi
daro proga gerai apsivesti. Kas atsitiks su 
šiais vyrais? Aišku, jei jie pasilik* Vokieti
joje, jų šeimos bus vokiškos. Jei jie grįš į 
Lietuvą, daugelis, aišku, pasiims ir savo žmo
nas. Jei to nepadarytų, aišku, tų žmonių mo
ralinis gyvenimas pasidarytų pakrikęs.

Ir stovv'-’ose nradėius darbą, švietimas eis 
silpnesne vaga. Kai kur į darbą manoma

.< p.u.^vgus. Ir pradėjus darbą kur
santų skaičius turės sumažėti. Iš choristų, 
sportininkų, organizacijų, artistų, meno ir kul 
turo* darbuotojų bus reikalingas didesnis už
sidegimas. Po fizinio darbo nebebus tiek lai
ko ir noro, kaip dabar, kai daugumas turėjo 
laisvo laiko. Spaudos, informacijos srityje nu
matomas pablogėjimas. Vis daugiau daroma 
suvaržymų, kai kurie laikraščiai gali ir ne
bepasirodyti. KnygOs išleidimas taip pat pa
sunkės, nes ir jų išleidimui dabar reikalingas 
leidimas, iš karinės valdžios. Sutelkimas į 
didesnes stovykla* iš vienos pusė* darbą gali 
pagyvinti, iš kitos, imant patalpų ankštumą, 
turės taip pat savo pasėkų.

Šie visi dalykai tvarkyti yra juo labiau 
sunkesni, kad nepripažįstama centrinės orga
nizacijos. Jos ir dabar neturės progo* oficia

liai jungti savo globon stovyklas ir turėti 
ryšių su visai* pavieniais išblaškytaisiais Vo
kietijoje.

Vydūnas
Susiturėjimas stiprina valią

Jaunimas pradeda susivokti, kad jis pa
mąsto apie savo kūno augimą ir apie savo 
vidinio gyvumo sukilimą. Tik jis nueina to
liau, jeigu jis pradeda ir galvoti apie tai, 
kas yra tikriausias to augimo skatinimas. 
Aiškėja tai vaikams ir jaunuoliams, kaip vei
kiai jie stengiasi apsireikšti savaip, būti sa
vaimingais, nesileisti visokių dygių, jausmų ir 
kitų būsenų ar net gyvybės varžties būt pa
vergiami, bet visus savo apsireiškimus pa
tys nustatyti.

Tam pirmiausiai svarbus susiturėjimas. 
Nesunku tai galėtų būti kalbėjįmo atžvilgiu. 
Plepėti yra kenksminga jaunuoliui ir jau
nuolei. Kurs daug šneka, tuština vidinį savo 
gyvumą. Jis lėkštėja lyg turėtų visai nusek- , 
ti. Žmogus išsklysta, kad jam sunku susi
vokti. Jo esmė pasidaro vis mažiau nuvokia
ma visuose jo apsireiškimuose. Juose tada ir 
sunkiau palaikyti viršų. Nebe pats žmogus, 
bet jo nuotaika ir gal dar kiek jo protavi
mas bet kūno-gyvenimas jai* skelbiasi. (B. d.)

Tokia dabar tai yra faktinė padėtis. Spal- - 
vos būtų galima dar labiau sutirštinti ir tai 
būtų teisinga. Tačiau jau ir šitų faktų užten
ka, kad .suprasti i kokį naują ir sunkų kelią 
mes įėjome.

Tačiau to* visos naujos nelaimės, pasikei
timai negali mūsų perblokšti. Neturime pa
lūžti. Priešingai,' dar su didesniu lietuvišku 
atkaklumu turime stoti į lietuviškąjį kultūros 
darb’ą. Dabar turi pasireikšti tikrasis pasi
šventimas, išeiną* toli už mūsų asmeninių in
teresų ribos.

Kas šiuo metu pirmoj eilėj darytina? Rei
kia, kad tam reikalui sukurtas fondas būtų 
didinamas ir išmestieji, patekę į vargą, būtų 
šelpiami. Skirti daugiau lėšų jų kultūriniam 
reikalui. Siųsti daugiau lėšų jų kultūriniam 
kalinga skubi registraciją, kad būtų žinomi 
adresai ir palaikomas ryšis. Dvasiniai, kultū
rinai ryšiai negali nutrūkti.

Be to, reikėtų bandyti dėti pastangų kaip 
nors, kiek tik įmanoma ieškoti būdų, kad iš
mestieji galėtų susigrupuoti, kad ir į nedide
lius vienetus. Tik susigrupavę jie galės dau- i 
giau atsispirti prieš ištautėjimo pavojus ir 
viens kitam padėti, pagelbėti. Tokiu atveju 
gera būtų padėti amatininkam* įsikurti savis
toviai, organizuoti meno dirbinių kooperaty- 
vėlius ir pan. Nuolat sekti naujas susidariu- • 
sias išmestųjų sąlygas ir padaryti reikiamas 
išvadas. * '
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3. Ai daug ko pradedu nesuprasti...
Keista! Anksčiau daug kas man atrodė aiš

ku ir suprantama, o paskutiniu metu didžiu
ma buvusiųjų aiškių ir suprastų dalykų pra
deda darytis nesuprantami, neaiškūs ir iš vi
so neišpainiojamai surizgę. Bet anksčiau 
daug kas aišku man tik atrodė, kadangi visą 
laiką buvau įnikę* į savo darbą ir, neturėda
mas laiko svarstymams, pats save įtikinau tų 
dalykų aiškumu. Oi dabar, iki kaklo esant lai
ko, žmogus leidiesi į svarstymų platumas ir, 
dasikasęs iki žilo plauko, pagaliau gauni įsi
tikinti, jog didelė gyvenimo dalis praleista 
neaiškumuose. Gal gi kita-kuri priežastis ma
ne tik dabar išsviedė į neaiškumus. Gal tai, 
kas iš tiesų buvo aišku ir suprantama, dabar 
man rodosi nesuprantamais pavidalai* dėl to, 
kad paskutiniu metų išgyvenimai mane bus su
maitoję ir padarę invalidu. Kaip ten bebūtų, 
kokios priežastys ir aplinkybė* mane įstūmė 
į dabartinius neaiškumus, aš čia nesiimsiu 
spręsti. Juoba, kad nepasitikiu savo jėgomis, 
jog pasisektų tikrąsias tų neaiškumų šaknis 
surasti

Pavyzdžiui, anksčiau ’aisvės, sąvoką, atro
do, pakankamai supratau, nes gyvenau lais
voje savo tėvynėje ir nė negalvojau, kad dar 
gali būti ir kitokios laisvės. Pagaliau, nei iš 
šio, neį iš to, ramiausiai gyvenant savo tėvy
nėje, staiga įriedėjo raudonomis žvaigždėmis 
didžiųjų tankų kolonos. Aš, taip pat didžiu
ma įtiano tautiečių, tokio netikėtumo buvome 
nustebinti ir jau pradėjome būgštauti, jog tie 

tankai, tikriausiai, atropojo mus sutraiškyti. 
Pasirodo, jog buvo apsirikta, nes mums tuo
jau pat paaiškino, kad mes esame išlaisvina-

■ mi...
Po metų laiko su visais karo garsai* mano 

tėvynėje įsigyveno kiti ir vėl pasiskelbė iš
laisvintojai* .Tiesa, trejetui metų jie mus iš
laisvino nuo pirmųjų išlaisvintojų. O toliau 
elgėsi kaip ir pirmieji išlaisvintojai: — mes 
valgysim, gi tu viską atiduok ir šypsuokis. Jau 
tada man pradėjo painiotis išlaisvinimo są
vokos. Kaip tik tuo laiku prasidėjo invazija 
Vakaruose. < Man, gerokai susipainiojusiam 
laisvės ir išlaisvinimo sąvokose, pažįstamieji, 
kurie vis taikstėsi prie progos brūkštelti po
litiniu smičiumi, aiškino, jog iš Vakarų, iš 
anapus vandenynų, ateinąs išlaisvinimas. Tuo 
metu susipažinęs su dviem išlaisvinimais, aš 
jau buvau spėjęs pasidaryti skeptiku ir nauju 
išlaisvinimu nelabai pasitikėjau. Bet entuzias
tų nuolat buvau tikinamas ir dėl neskubėji- 
mo tikėti apmėtomas visokiausiais priekaiš
tais, kurių čia, vardan buvusiųjų įtikinėtojų 
ramybės neminėsiu. *

Šitaip man kankinanti* susipainiojusiose iš
laisvinimų sąvokose, nauji išlaisvintojai iš 
anapus vandenyno gana iš lėto pradėjo Eu
ropos Vakarus laisvinti, gi kaip tik tuo metu 
stipriau buvo sušukta iš Rytų, jog mano tė
vynėn grįžta pirmieji išlaisvintojai ir išlais
vinsią nuo antrųjų išlaisvintojų. Kvadratinis 
išlaisvinimas man pasidarė visai netkando- 
mas, o kadangi pirmąjį išlaisvintoją lygiai 

taip gerai pažinau, kaip ir antrąjį, tai, paga
liau, po ilgų svyravimų nusprendžiau savo
mis jėgomis siekti trečiojo išlaisvintojo, ku
ris kažin kodėl nesiskubino ateiti mane’ iš
laisvinti _ nuo besivaržančių dviejų pirmųjų 
išlaisvintojų. Taip radausi čia kaip tik tuo 
metu, kada buvo pradėta aiškinti, jog karas 
dėl žmonijos laisvė* baigtas.

— Važiuok namo, ir aš važiuoju! — tada 
man sušuko neaugus, bet linksmo būdo ško
tas, vilkįs britų kareivio uniforma.

— Tai, aš pradėjau dėstyti, — kad mano 
1 tėvynėje tebėra priešas.

— Jokių priešų nuo šio* dienos nėra. Ka
ras baigta* ir visi būsim draugai. Sumesim į 
laužą ginklus ir eisim namo.

— O jei ginklų nemes tie draugai, kurie 
yra mano tėvynėje, ką man tada daryti? — e

— Mes priversim juos ginklus padėti, — 
jis mane tikino.

— Gerai, kai priversit tai padaryti, tada aš 
važiuosiu namo.

— O aš tuojau pat važiuoju. Ir tu tuojau 
galėsi važiuoti, — ir guvusis škotas, matyda
mas mano skendėjimą abejojimuose, bičiuliš
kai sudavė per petį.

Galima* daiktas, kad jis uniformą jau se
niai pakeitė į civilio rūbus ir juos dėvi apie 
šykštumą anekdotais gausioje savo tėvynėje, 
o aš čia, Europos Vakaruose vilkiu blankia 
DP uniforma, nes iki šiol niekas mano tė
vynėje esantį priešą nenuginklavo. Esu tre
čiojo išlaisvinimo mokykloje. Pirmosio* lai
kėsi autoritetinio metodo, gi pastaroji' — de
mokratinio. Čia vėl patekau į naujas painia
vas. Pirmųjų dviejų išlaisvinimų (kurie va
dovavosi autoritetiniai* metodais) metu įsiti
kinau, jog žmogus, norėdamas pratęsti savo, 
gyvenimo dienas, neprivalo save varginti svar 
stymais, nes jau viską* pateikiama, belieka 
vykdyti Demokratinių principų šalininkai to

kį elgesį vadino žmogaus nužmoginimu ir 
suverginimu, kas esą, visai priešinga demo
kratijai, pripažįstančiai žmogaus apsispren
dimui laisvę. Iš karto, pasirodo, pakankamai ' 
reikalo esmės nesupratęs, demokratinio iš
laisvinimo metodų besivadovaujančiai mo
kyklai buvau linkęs duoti pirmenybę. Sakau, 
po autoritetinių stumdymų pagaliau turėsiu 
teisę pats savo reikalus tvarkyti, nes gi de
mokratijoje taip priimta. Pirmiausia, tokį žy
gį padarius, būtina pailsėti. O čia ir poilsis 
bus mielas, kai žinosi, jog tikrai niekas ta
vęs negainio* Į darbus, kaip kad pirmieji du 
išlasvintojai. Pailsėsiu (taip tada save tiki
nau) per tą laiką mano tėvynėje išlaisvinimo* 
reikalas bus sutvarkytas, ir keliausiu namo.

Štai jau antri metai. Žadėtasi* tėvynės iš
laisvinimas atrodo visai užšaldytas. Poilsiavi
mo reikalas pašlijo pirmųjų dviejų išlaisvini
mų kryptimi. Sako man, kaip ir anksčiau kad 
sakė/ jog reikia jungtis į atstatomąjį darbą. 
Dviejų atstatomųjų darbų patirtį ir stažą tū
riu, pradėsiu triūsą. Tik savo protu neįsten
giu suvokti tarp visų trijų principinio skirtu- / 
mo, nes visiems trims atstatomiesiem* dar
bams analogišku stiliumi buvau paakintas.

Anksčiau man sakė, jog kas kas, bet žo
džio laisvė demokratinio metodo išlaisvinimo 
mokykloje garantuojama visai* penkiais kon
tinentais. O kai tik aš balsiau pradedu kalbė
ti apie rytietiško išlaisvintojo išeimininkavi- 
mą mano tėvynėje, man pataria prilaikyti bal
są, nes, esą, eina reikalas apie draugą, kurio 
tuo tarpu negalima įžeidinėti...

Ir dar nuo daug ko aš esu prilaikoma* ir, 
po ilgų svarstymų, prieinu įsitikinimo, jog de
mokratiniais sviediniai* man būtų leidžiama 
pažaisti tuo atveju, jei aš nereikščiau 
'‘-ooo.ooo, bet bent keliolika kartų didesnį 
skaičių.

Si firma, atrodo, yra įsteigta tik didesniems 
jmonimnkams...
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plaukus užpakalyje, John- 
galės mumis didžiuotis

pasirodė, kad nuo jo pe-

3
Johnjiys niekada nebuvo taip sunkiai dir

bęs savo amžiuje, kaip tą žiemą. Ir ne apie 
kvailių galabytoją jis galvojo — jo mintys 
sukosi apie Sjuzę Marshaitę. Pradžioje jis 
manė, kad ji myli, o paskum įsitikino, kad 
ne, ir jis pasidarė visiškai pakrikęs. Bet 
galų gale viskas baigėsi gerai, ir jis gavo 
jos sutikimą, tada Johnys Pye tarėsi esąs 
laimingiausias žmogus pasaulyje. O tą nak
tį jis atsibudo ir išgirdo ateinant kvailių 
galabytoją — tip tap, tip tap, tip tap.

Po to jis nebemiegojo ir pusryčių atėjo 
z įdubusiomis akimis. Bet jo busimasis uošvis 
nepastebėjo to — jis trynė rankas ir šyp
sojosi.

„Johnnv, pasirišk geriausią kaklaryšį!”— 
tarė jis linksmai, — „nes aš šiandien gavau 
audienciją pas prezidentą ir pasiimsiu tave 
su savimi, norėdamas parodyti, kad sutinku 
su dukterėčios pasižadėjimu.

„Pas prezidentą!” — tarė johnnys visai 
apglumęs.

„Taip”, — atsakė kongreso atstovas Mar
shas, — „yra toks mažas įstatymėlis, na, 
bet mums nėra ko leistis į tuos dalykus. Bet 
susišukuok savo 
ny, Martinsville 
šiandien!”

Johnnyui tada 
čių nuslinko našta, o nuo širdies — slogu
tis. Jis spaudė misterio Marsho rankas. Į

„Ačiū tau, dėde Ebenai!” — tarė jis. „Aš 
negaliu atsidėkoti tamstai”. Pagaliau jis ži
nojo, kad eina pažiūrėti žmogaus, kuris tik
riausiai turėjo būti ramybėje nuo kvailių 
galabytojo, ir jam rodėsi, jog visi jo vargai 
ir ieškojimai bus baigti, jei jis galėtų bent 

< kartą tat padaryti.
Na, nesvarbu, koks buvo prezidentas, ga

lite pasikliauti manimi, kad jis buvo prezi
dentas ir gražiai atrodąs vyras. Be to, jis 
buvo ką tik išrinktas, tad buvo judrus kaip 
upėtakis, o kongreso suteiktieji smūgiai ne- 

■ buvo palikę pėdsakų. Tačiau jis buvo čia, 
ir Johnnys įsisiurbė akimis į jį. Juk jei kas 
nors buvo krašte, ko nekvaršino kvailių 
galabytojas, tai turėjo būti šitoks žmogus.

Prezidentas .ir kongreso atstovas valandėlę 
kalbėjosi apie politiką, o paskum buvo 
Johnnyo eilė.

„Na, jaunuoli”, — tarė prezidentas mei
liai, — „kuo galiu tau padėti, nes atrodai 
man kaip jaunas, tiesmukas amerikietis”.

Kongreso atstovas paskubomis įsiterpė, 
Johnnyui nespėjus nė burnos praverti. „Tik 
patariamo žodžio, misteri prezidente”, — 
tarė jis.. — „Tik pamokomo žodžio. Mat, 
mano draugas gyveno nuotykingą gyvenimą, 
o dabar ketina vesti 'mano dukterėčią ir 
įsikurti. O ko jam labiausiai reikia, tai pri
brendusios išminties žodžio iš tamstos”.

„Na,” — tarė prezidentas, žiūrėdamas į 
Johnny gana aštriai, — jei tik tiek tereikia 
jam, pagelbėti nesunku. Pageidaučiau, kad 
daugumas mano lankytojų tenorėtų tiek 
mažai.”

Bet vis tiek jį palenkė, kaip tokie žmonės 
■ moka, ir nė nesusivokęs Johnnys pradėjo 
pasakoti- savo gyvenimo istoriją.

„Na,” — tarė prezidentas pagaliau, — „tu 
be abejo buvai riedįs akmuo, jaunuoli* Bet 
čia nieko blogo. O del tavo daugeriopos 
patirties tėra tik viena aiški karjera. Poli
tika!” — tarė jis ir tekštelėjo delnu į jo 
ranką. —

„Taigi,” — tarė Johnnys, krapštydamas 
savo pakaušį, — „žinoma, būdamas Vašing
tone pagalvojau apie tai. Bet nežinau, ar 
esu tikrai tinkamas”. ,

„Gali gi kalbas rašyti”, — tarė kongreso 
atstovas Marshas gana susimąstęs, — „juk 
ir man padėjai. Taip pat esi patrauklus vai
kinas. O esi gimęs neturtingas ir prasimušei 
ir, kad tave kur paraliai, gavai karo žymenį! 
Atsiprašau, misteri prezidente! — jis yra 
vertas penkių šimtų balsų taip kaip stovi!”

„Aš... aš esu tamstų, džentelmenai labai 
pagerbtas”, — tarė Johnnys susidrovėjęs ir 
kaip pateptas dėl pagyrimo, — „bet, saky-

Iliustravo 
Paulius 
Augius
sim, jei aš. imčiausi politikos, kuo baig

čiau?”
Prezidentas atrodė kuklokas.
„Būti Jungtinių Valstybių prezidentu”,— 

tarė jis, — „yra teisėta kiekvieno Amerikos 
piliečio ambicija. Žinoma, kad jis galėtų 
būti išrenkamas”.

„O”, — tarė Johnnys jausdamasis apakin
tas, — „niekada nebuvau' pagalvojęs apie 
tai. Be abejo tai yra didelis dalykas. Bet 
taip pat turi būti ir didelis atsakingumas”.

„Ir yra”, — pasakė prezidentas, atrody
damas lygiai taip, kaip atvaizde ant sagučių, 
platintų rinkimų metu.

„Kaip gi, juk turi būti baisus atsakingu
mas!” — tarė Johnnys. — „Aš tiesiog nega
liu suprasti kaip gali mirtingas žmogus pa
kelti jį. Prašom pasakyti man misteri prezi
dente”, — tarė jis, — „ar galiu paklausti 
tamstą vieno klausimo?”

„Prašom”, — atsakė prezidentas atrody
damas, išdidesnis ir atsakingesnis ir labiau 
kiekvieną minutę panašesnis į atvaizdą ant 
sagučių, platintų rinkimų metu.

„Tiesa”, — tarė Johnnys, — „gal atrodys 
kvailas klausimas, bet dalykas-yra šis: 
mūsų kraštas yra didelis ir platus, misteri 
prezidente, ir jame gyvena daugybė įvai
riausių žmonių. Kaip gali prezidentas visus 
tuos žmones patenkinti vienu metu? 
tamsta ar gali, misteri prezidente?”

Prezidėntas atrodė truputį nusileidęs iš 
aukštybės debesų. Bet paskui jis pažvelgė į 
Johnny Pye valstybininko žvilgsniu.

„Su Dįęvo pagalba”, — tarė jis iškilmin
gai, — „ir remdamasis mūsų didžiosios par
tijos principais, aš ketinu ...”

Bet Johnnys net neišgirdo sakinio galo. 
Mat, przeidentui dar tebekalbant jis girdėjo 
žingsnius lauko pušeje, koridoriuje, ir kažin 
kaip žinojo, kad tai nebuvo sekretoriaus 
arba sargybinio žingsniai. Jis džiaugėsi, 
kad prezidentas pasakė „su Dievo pagalba”, 
nes po šio posakio žingsniai sulėtėjo. Pre
zidentui pabaigus Johnnys nusilenkė.

„Ačiū tamstai, misteri prezidente”, — 
tarė jis; — „kaip tiktai ir norėjau sužinoti.

O

atsakė Johnnys, — „aš 
nosis netinka politikai”, 
ką turi pasakyti Jung

ti dabar, aš manau, grĮšiu į Martinsvillę”.
„Grįši J Martinsvillę?” — paklausė nuste

bęs prezidentas.
„Taip, sir”, — 

manau, kad mano
„Ar tai viskas, 

tinių Valstybių prezidentui?” — paklausė 
jo busimasis dėdė apsiblausęs.

Bet prezidentas tuo tarpu galvojo ir jis 
buvo didesnis žmogus už kongreso atstovą.

atsi-

pašto 
vieną

Is anglu, 
\ vertė

St. Kalvaitis
.Palauk trupučiuką, atstove”, — tarė jis. 

—- „Sis jaunuolis yra bent taurus, ir man 
patinka jo pažiūros. Be to, iš visų, kurie 
buvo apsilankę pas mane per pastaruosius 
šešis mėnesius, jis yra vienintelis, kuris 
nieko nenorėjo, išskyrus baltųjų rūmų katę, 
kuri, mano manymu, kažin ko norėjo, nes 
kniaukė. Tu nenori būti prezidentu, jau
nuoli, ir konfidencialiai kalbant aš tavęs 
nepeikiu. Bet ar nenorėtum būti pašto vir
šininkas Martinsvillėje?”

„Pašto viršininkas Martinsvillėje?’’, 
klausė Johnnys. — „Bet ...”

„O, tai tik dešimtosios kategorijos 
įstaiga”, — tarė prezidentas, — „bet 
kartą savo amžiuje pasistengsiu.-ką -nors., 
padaryti, nes to noriu, nors kongresas savo 
gerkles išsirėktų. Tark, taip ar ne?”

Johnnys galvojo apie visas, vietas, kur jis 
buvo buvęs, ir visus darbus, kuriuos buvo 
dirbęs. Gan keista, kad jis galvojo apie 
seną nusigėrusį smuikininką, mirusį grio
vyje, bet jis žinojo, kad negalės tuo verstis. 
Tačiau daugiausia jis galvojo apie Mar
tinsvillę ir Sjuzę Marshaitę. Ir nors jis ką 
tik buvo girdėjęs kvailių galabytojo žings- 
nius, nebekreipė į jį dėmesio.

„Kaip gi, žinoma, taip, misteri prezi
dente”, — pasakė jis, — „juk tada galėsiu 
vesti Sjuzę”.

„Tai taip pat gera priežastis, kaip pama
tysi”, — tarė prezidentas. — „O dabar aš 
tik parašysiu raštelį”.

Taigi, jis buvo toks pat geras, kaip ir 
jo žodis, ir Johnnys susituokė su jo Sjuzę 
ir grįžo atgal į Martinsvillę. Kai tik 
Johnnys perprato pašto viršininko darbą, 
pamatė, kad jo besama tokio pat gero, kaip 
ir daugis kitų. Martinsvillėje nebūdavo 
daug pašto, tad atspėjamu laiku jis -tvarkė 
malūną, o tat irgi buvo geras verslas. Ir 
visą laiką proto užkabbryje žinojo, kad jo 
sąskaitos su kvailių galabytoju nėra sutvar
kytos. Bet jis ne labai tuo tesirūpino, nes 
jis ir Sjuzė buvo laimingi. Po kurio laiko 
jie turėjo vaiką, o tat buvo nuostabiausias 
potyris, koks kada buvo tekęs jaunos poros 
daliai, nors daktaras sakė, kad vaikas yra 
visiškai nortnalus.

Vieną vakarą, kada jo sūnus buvo beveik 
metų amžiaus, Johnnys' Pye namo eidamas 
pasuko paupio keliu. Buvo mylia toliau, 
nekaip keliu per kalvą, bet buvo vėsus va
karas, o kai kada yra tokių momentų, kad 
vyras, kaip begalėdamas būdamas paten
kintas savo žmona ir šeima, mėgsta vaikšti
nėti pats vienas. '

Jis galvojo, kaip viskas susiklostė jam, ir 
janj rodėsi nuostabu ir keista, kaip daugu
mui žmonių, kada kas yra praėję. Iš 
tikrųjų jis taip buvo susimąstęs, jog nė ne
pastebėjęs būtų užkniubęs ant seno žirklių 
galąstojo, kuris savo tekėlą ar įnagius buvo 
pasistatęs šalia kelio. Žirklių galąstojas 
buvo su vežimu, bet buvo iškinkęs arklį pa
siganyti — o tai buvo liesas, baltas arklys, 
išsikišusiais šonkauliais. Jis buvo labai įsi
traukęs į darbą — tekino dalgiui ašmenis.

„Atsiprašan”, — tarė Johnnys Pye. — 
„Nežinojau, kad čia kas stovyklauja. Bet 

ryt galėtumei užsukti į mano namus — 
žmona turi keletą peilių, kuriuos reikia pa
galąsti”.

Po to jis sustojo, nes senis pažiūrėjo į jį 
ilgai ir veriamai,

„Na gi, juk tai tu, Johnny Pye", — tarė 
senis. — „Kaip begyvuoji, -Johnny Pye! Il
gai ėjai pas mane — iš tikrųjų kai kada 
manydavau, kad jau turiu tave. Bet paga
liau tu čia”.

Johnnys Pye buvo suaugęs žmogus, bet 
pradėjo drebėti.

„Bet tai juk nesi tu!” — tarė jis bevil
tiškai. — „Aš manau, kad nesi jis! Juknai 
žinojau visą amžių, kaip jis atrodo! Jią yra 
didelis vyras, languotais marškiniais ir 
nešiojasi lazdyno vėzdą su švino gabalu 
kitame gale”. ' . '

„O, ne”, — atsakė žirklių galąstojas visai 
ramiai. — „Tu galėjai taip manyti'! apie 
mane,, bet aš nesu toks”.

Ir Johnnys Pye girdėjo dalgį džirr, džlrž, 
džirr žilžint ant tekėlo. Senis užlašino van
dens ir žiūrėjo į ašmenis. Paskum jis pa
kratė savo galvą, lyg nebūtų ašmenimis pa
tenkintas. — „Na,. Johnny, ar jau pasiruo
šęs?” — tarė jis-po-valandėlės.

„Ar pasiruošęs?”--!- pakla'usė 
kimiu balsu. — „Žinoma, kad nesu 
šęs”.

„Visi jie taip sako”, — tarė senis, linguo
damas galvą, d dalgis džiržėjo ant tekėlo. .

Johnnys nusišluostė kaktą ir pradėjo 
įrodinėti.

„Matai, jei būtumei mane radęs pirmiau”,
— tarė jis, — „arba paskiau, 
būti neišmintingas, bet turiu 
vaikutį”. ■ y

„Daugumas -turi žmonas ir
vaikų”, — piktai tarė senis, o dalgis džiržė
jo ant tekėlo, jam minant pakoję. Ir purškė

Johnnys 
pasiruo-

Aš nenoriu 
žmoną ir

daug kas

. žiežirbų srovė, labai aiški ir šviesi, nes 
buvo pradėję temti. ,

„O, nustok valandėlę kėlęs tą prakeiktą 
triukšmą ir leisk žmogui minutę pagal
voti!” — tarė Johnnys nusiminęs. —.„Sa
kau tau, kad negaliu eiti. Nenoriu. Dar ne 
metas. Dar...”. • -

Sėnis sustabdė tekėlą ir rodė dalgiu Į 
Johnny Pye. 7 ' -

„Nurodyk man rimtą priežastį”, — tarė 
jis. — „Yra žmonių, kurių, pasigestų pa
saulyje, bet ar tu esi "vienas iš tų? Išmin
tingo žmogaus galėtų pasigesti, bet ar tu 
išmintingas?”

„Ne”,—atsakė Johnnys, galvodamas apie 
žolių daktarą. — „Man buvo proga būti 
išmintingam, bet atsisakiau”.

„Viena”, — tarė senis, užlenkdamas viena 
pirštą skaičiuodamas.. — „Galėtų kai kas 
pasigesti turtingo žmogaus. Bet tu nesi tur
tingas, kaip manau”.

„Ne”, — atsakė Johnnys, atsimindamas i, 
pirklį,' — „ir nenorėjau būti”.

„Dvi”, — tarė senis. — „Išmintis ir tur
tai atpuola. Bet dar yra karo narsumas ir 
buvimas didvyriu. Iš to būtų galima pa
daryti įrodymą, jei būtumei vienas iš jų”.

Johnnys Pye truputį sudrebėjo, atsiminęs, 
kaip atrodė karo laukas Vakaruose, kai 
indijonai buvo mirę ir kautynės pasibai
gusios. . * ’.

„Ne”, — atsakė jis, — „aš kariavau, bet 
nesu didvyris”.

(bus daugiau)
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Kiekvienas susmulkėjimas yra nusikalstamas veiksmas prieš savo tautą ir prieš savo

bendruomenę. Susmulkėti yra labai lengva, bet susmulkėjimu nusikratyti labai sunku.

„PAKVIESKIME JUOS ČIA .
Tokia antrašte amerikiečių žurna

las „Life” š. m. spalio 14 d. nume-
• ryje atspausdino straipsnį, kuriame 

kelia didesnio DP skaičiaus į Ame
riką įsileidimo klausimą. Minėtas 
straipsnis pateikiamas ištisai. Red.

„baugiau kaip metai po nacių sistemos su- 
na'kinimo Vokietijos, Austrijos ir Italijos 
koncentracijos stovyklose, neįskaitant rusų 
zonos, vis dar randasi apie 850 000 žmonių.

Virš šių tsovyklų neplėvesuoja hakenkreuco 
Vėliavos ir jose nepraktikuojamas kankinimas, 
bet vis dėlto jos yra nemažiau koncentraci
jos stovyklomis. Jų gyventojų nusikaltimas 
yra — paso ar apsistojimo vietos stoka.

Daugiausia slegiančiu faktu dėl šių išvie- 
t in t uju asmenų (DP) padėties' nėra tai, kad 
jie yra internuoti. Yra taktas, kad JAV vyriau
sybė ir tauta, nors yra numačiusi atidaryti 
tiemg žmonėms savo krašto duris, bet to iki 
šiol dar nėra padariusios. Šioje vietoje mes 
pradedame sutikti su mintimis dėl koncentra- 

■ cinių stovyklų, kaip vienas korespondentas 
praėjusią-savaitę rašė: „Atrodo, tai lieka 
Visuotinu reiškiniu”.

Didesnės DP grupės yra lenkai, pabaltie- 
čiai ir jugoslavai. Vokietijos DP stovyklos, 
kurias UNRRA-os pareigūnai stengiasi ištu
štinti, kasdien pasipildo naujaig žydų trans
portais iš Lenkijos.

Nors žydai pelnytai y^a, dažniausiai mini
ma grupė, didesnė dalis Europos DP vistiek 
nėra žydai. Nežinomas nuošimtis ienkų, ju
goslavų, rusų, čekų bijosi grįžt namo dėl 
politinių kliūčių, ar. todėl, kad jų kraštai vir- 
te policinėmis valstybėmis. Jiems DP stovy
klos atrtjdo daug geresnės kaip nežinomas 
sutikimas namuose, ypatingai, kad rusai taip 
intensyviai išsistoja dėl priverstinos repat* 
rljącijos.

Kažkada buvo laikai, kai amerikiečių sim
patijos būtų buvusios skirtos visiems šiems 
žmonėms. Vieną trumpą laikotarpį (1917 — 
1921) mūsų emigracijos įstatymai skyrė 
jiems ypatingą pagalbą, išlaisvinant iš suvar
žymų visus 'religiniai ar politiniai persekio
jamus. Prieš 1917 m. nebuvo jokių emigraci
jos suvaržymų europiečiams, ir kiekvienas 
amerikietis galėjo justi, kad jo kraštas buvo 
laisvas ir vilčių kraštas, kaip yra įrašyta ir 
Laisvėg stuloje, kviečiančioje visua pavar
gusius, kenčiančius vargšas ir žmones be tė
vynės, kuriems kelią | auksines durig apšvie
čia statulos švyturys.

Amerika visiškai pasikeitė nuo 1830 m., kai 
šias eilutes rašė. Kaip labai ji pasikeitė, ga
lima suprasti reziumuojant tai, ką mūsų vy
riausybė oficialiai padarė, kad padėtų D. P. 
Tai yra apgailėtina.

VIenttolls Ir kiti važinėja po Užkaukazį

Spalio mėn. pradžioje rašytojai Paukštelis, 
Vienuolis — Žukauskas, priešaky su Cvirka, 
išvyko lankyti „broliškų” Užkaukazio respu
blikų. Apie jų kelionę platesnį reportažą pa
teikė Vilniaus radijas. Rašytojai Armėnijoje, 
Gruzijoje, Azerbeidžane ir kitur buvo kuo 
šilčiausiai sutinkami ir vaišinami, o jų ‘šu
ruošti literatūriniai vakarai „virsdavę nuo
širdžiausiomis jaudinančiomis susiartinimo 
demonstracijomis”. Kaukaziečiai neatsižavėję 
Vienuolio „Kaukazo legendomis”. O, berods, 
kašubų broliškoji tautelė iš toli svečius pa
gerbti buvo sukvietusi savo poetų sąskrydį; 
vienas- poetų r^et eilėraštį tarybinei Lietuvai 
paskyręs. Mūsų rašytojai be galo buvę pa
tenkinti galėję aplankyti Stalino gimtąjį Gori 
miestelį. Aplankytų respublikų spauda at
kreipusi dėmėsį lietuvių tarybinei literatūrai; 
daugelis laikraščių atspausdinę S. Neries, 
Giros, Tilvyčio ir kitų kūrybos. Tiesa, Cvirka 
tuose literatūriniuose vakaruose aiškino, ko 
atsiekusi Lietuva, kai tapo SSSR p.ilnateisis 
narys ...

Beje, radijo pranešėjas nei žodžiu neužsi
minė, ar rašytojai, viešėdami Altajaus kraš-

Praėjusių metų gruodžio mėn. prezidentas 
Trumanas išreiškė simpatijas DP klausimui
ir žadėjo padaryti kai ką, kas „rodytų pa
vyzdį kitoms valstybėms”. Jis išleido potvar
kį paskubinantį konsulų veiklą amerikiečių 
zonoje Vokietijoje, kad jie galėtų priimti 
prašymus emigracijos vizoms. JAV kvota 
žmonėms, kurie gimę Vokietijoje, Balkanuose 
ir Rytų Europoje (iš kur kilusi didesnė dalis 
DP) yra apie 39.000 metuose. Si kvota, vis- 
tik, beveik dešimt metų nėra buvusi niekad 
išsemta, ir nuo 1930 m. ji tebuvo išnaudoja
ma tik apie 10°/». Šiemet reikėjo manyti, kad 
dėka įvykusių permainų ši kvota bus išsem
ta. Bet įvyko visai kitaip. Ne 39.000. bet tik
tai 3.000 Europos emigrantų (keliavo Į Ame
riką, po prezidento Trumano potvarkio. Kiti 
sulaikyti įvairiais biurokratiškais būdais. Mū
sų Įstatymai sako, kad nė viena valstybė ne
gali išnaudoti per mėnesį daugiau, kaip 10 
°/o savo metinės kvotos; nė mėnesio, nė metų 
kvotos nėra kumulatyv.os (skirtumas^ kuris 
atsiradęs faktiškai mažiau pateiktame vizų 
skaičiuje, nesutinkąs su įstatymais nustatytu 
skaičium). Taip apie 30.000 vizų, kuria8 įsta
tymiškai galima buvo išduoti praėjusių me
tų gruodžio mėn., niekad nebus išduotos prie 
dabartinio įstatymo; 300.000 laisvės galimu
mų žuvo. Prezidentas paaiškino, kad jis ne
prašys kongresą, kad jis kvotas padarytų ku- 
mulatyviomis. Visumoje, jo skubinamieji po
tvarkiai nėra pasiekę didesnės pagalbos DP, 
kaip anksčiau galėtų laukti iš Valstybės De
partamento be jokių direktyvų.

Prezidento sekantis žestas buvo paprašy- 
mas britų vyriausybės, kad ji įleistų į Pales
tiną 100.000 Europoj žydų. Tai buvo pigus 
žestas, kuris pastatė britus „atpirkimo ožio” 
rolėn, dėl mūsų pačių nenoro tvarkyti DP 
klausimo. Jei mes būtume, proporcionaliai 
mūsų sritims ir gyventojų skaičiui, tiek pat 
dosnūs, kaip mes to prašome iš Palestinos 
įstaigų, mes šiais metaig įleistume 10 milijo
nų emigrantų. i

J946 m. pabėgėlių problema nėra tiek ste
binanti ar nauja, kaip to bijosi daugelis ame
rikiečių. Po pirmojo pasaulinio karo 1,5 mil. 
rusų pabėgėlių ir 250.000 amerikiečių, kurie 
bėgo nuo turkų, perėmė Tautų Sąjunga su 
jos aukštuoju komisaru Fridtjofu Nansenu. 
Viena iš jo priemonių buvo garsusis Nanseno 
pasas, asmens liudijimas, kuris daugelyje vals 
tybių gavo pripažinimą ir davė galimybę pa
bėgėliams nors pereiti sienas ir ieškoti dar
bo. UNO reikėtų atnaujinti Nanseno pasas ar 
ką nors panašaus. Bet nė viena grynai tarp
tautinė organizacija 'nieko negali pradėti 
prieš griežtuosius emigracijos suvaržymus.

te, susitiko su gausia savo tautiečių kolo
nija, tenai be jokios kaltės 1941 m. ištremta.

Maskva paskyrė 50 traktorių
Maskva, skirstydama žemės ūkio padargus 

respublikoms, jų paskyrė ir tarybų Lietuvai. 
Tą dovaną, už kurią Vilniuj net nemokama 
atsidėkoti, sudaro 50 traktorių, visa eilė ku
liamųjų, plūgų ir pan. Šitoji dovana, deja, dar 

■ negauta, tačiau tikimasi iki pabaigos metų 
gauti.

Kooperatyviniai rūpesčiai
Atšventę didžiąją revoliucijos šventę, ku

riai iš pečių dirbta, dabar įkinkomas į darbą 
naujas arkliukas, būtent, reikalas visą respu
bliką sukooperatinti. Si tema gyva tiek spau
doj, tiek per radiją. „Tiesa” tarybinio koope
ratyvo pavyzdžiu nurodo Pašvitinio koope
ratyvą, kurio vedėjas esąs Jonas Valiulis. Sis 
kooperatyvas turi ir MTS su 1 traktoriumi, 
6 piaunomomis, 3 arkliniais grėbliais ir 2 
kūliamon. MTS iš vertelgų atlipą progą lu- 
pikauti ... Be to, Pašvitinio kooperatyvas 
laiko 26 ha viešiems reikalams, kur augina 
daržoves, sėklas ir. tt. Re’kia priminti, jog 
MTS turtą sudaro iš buožių ir pabėgusių 
fašistų atinjtog mašinos.

Kol kai kurios valstybės taps svetingomis, 
DP stovyklos bus visą laiką pilnos.

JAV emigracijoj įstatymai reikia priskirti 
prie kiečiausių pasaulyje. Mes esame viena iš 
nedaugelio didžiųjų valstybių, kurios regu
liuoja emigraciją rasiniai. Mūsų 1924 m. įsta
tymas sudalo emigracijos kvotą 67 valsty
bėms, proporcingai tų tautų gyventojų skai
čiui. Taip buvo 1890 m. su žmonių palanku
mu šiaurės Europos tautoms, kurios nelinkę 
iškeliaut, ir nepalankumu prieš italus ir Bal
kanų tautas, kurios to norėtų. Mūsų įstaty- 
mas yra kelis kartus pakeistas, bet keisteny
bės yra palikusios. D. Britanijai kvota, kuri 
nėra išsemta nuo 1929 m., yra 65.721, kai tuo 
tarpu kvota graikams, kurie ją galėtų išsemti. 
10-kartų didesniu skaičium, yra 307.

Mūsų dabartinė metinė kvota, kuri yra 
133.774, neatrodo per daug didelė valstybei, 
kurią pastatė emigrantai ir kuri'paprastai jų 
priėmė milijoną per metus. Bet su įvairiais 
suvaržymais, su biurokratizmu, ši kvota pa
daryta net mažesnė negu tai leidžia kongre
sas. Dabartiniu metu yra paskatinimų, kad 
kongresas keistų šį įstatymą, leisdamas per 
metus priimti maždaug 100.000 Europos DP. 
Tai būtų galima padaryti, išnaudojant neiš
naudotas vienų metų pasaulio kvotas ir ski
riant jas DP nepriklausomai nuo tautybės. 
Kiekvienas, kuris kartą būtų matęs DP sto
vyklas, sutiktų, kad tuo nėra perdaug prašo
ma. Kas šių stovyklų nėra matęs, gali tai 
savaime suprasti.

Net įvairūs darbininkų vadai, organizacijos, 
kurio3 paprastai buvo nusistatę prieš emi
graciją, pradėjo pareikšti savo užuojautą. 
Tiek AFL, tiek CIO vadovai humanistiniai 
pasisakė dėl žymesnio skaičiaus DP įsileidi
mo. Mažiau supratimo parodo kongresas ir

GRA2CS ŽOD2AI IR TIKROVE

„Minties” 206 Nr. rašoma: „Juo tolyn, 
juo daugyn atsiranda džiovininkų, anemikų, 
ligonių, materialių išsekėlių, kuriems reika
linga ir piniginė ir moralinė parama. Lietu
vis, sako toliau autorius, pasižymi savo ge
ra širdimi. Tik ją atidarykime tiems savo 
broliams, kurie yra patekę į skurdą vargą, 
ligonines. O mums kiekvienas lietuvis yra 
didžiausias turtas, kuris reikalingas išsau
goti sveikas ir stiprus mūsų ateičiai”.

Tikrai gražūs žodžiai, kurie turėtų pasiek
ti kiekvieną savo tautą mylintį lietuvį ir gi
liai įsiskverbti, anot prof. Sruogas, jau į 
pačios prigimties duotą gerą jo širdį. Bet 
deja, ne visuomet gražios ir net ištisais 
straipsniais gvildenamos mintys ir užsimoji
mai praktikoje lieka įgyvendinti. Ir labai 
skaudu, kad dažnai tam trukdo ne paprasti 
eiliniai žmoneliai, bet net’ mums vadovau
jantieji asmenys — tariamieji mūsų inteli
gentai.

Būkime atviri, nes taip sunku ir prie ge
riausių nOrų nutylėti, kai patys gyvenimo 
faktai pradeda už mus pačius kalbėti.

S. m. lapkričio mėn. 3 d. mus, 28 Lohro 
sanatorijos lietuvius ligonis, aplankė Seli- 
gensta’dto stovyklos skautės ir skautai, va
dovaujami Tailat-Kelpšos.

Su kokiu džiaugsmu mes rinkomės į di
džiulę salę, kur trijų šimtų žiūrovų akivaiz
doje mūsų svečiai išpildė nors kuklutę, bet 
gražią programą. Mes kiekvienas širdyje 
džiaugiamės, kad atsiranda žmonių, kurie 
nepagaili laiko ir darbo, kurį skiria mums, 
nuo tikrojo gyvenimo atskirtiems žmonėms, 
kad galėtume nors mažytę valandėlę pasi
grožėti lietuviška daina ar muzika ir nors 
laikinai užsimiršti savo didžiąją nelaimę ....

Po koncerto laukiame, kada mūsų tautie
čiai, kaip kad ir visada, pasipils po palatas 
ir kiekvienam lietuviui pacientui negailės 
malonaus sakinio ir šypsnio. Juk mes taip 
laukiame lietuvių, laukiame iš jų kišenės iš
traukto laikraščio ir ypatingai tos valandė
lės, kurią mes praleidžiame bešnekėdami su/ 
savo tautiečiais.

Bet deja, jie mūsų nean’anko. Jie Įteikia 
tu gražiais užrašais mums skirtas knygas,

amerikiečių visuomenė. Visuomenės mintys 
pakartotinai rodą milžinišką persvarą nusi-
statyme prieš emigracijos palengvinimą.

Sunku tikėti, kad amerikiečiai tikrai yra to
ki dideli egoistai. Dalidai jų baimė galėtų 
būti paremta klaidinga nuomone, kad atsisa
kymas nuo suvaržymo į JAV sutrauks milži
niškas kenčiančių mases ir ligas. Galbūt, kad 
amerikiečiams nepatinka vargšai ir pavargę, 
kuriuos kviečia Laisvės Statula. Tai yra ne
pagrįsta baimė. Mūsų dienų emigrantai pa
prastai persikelia gerai sutvarkytų religinių 
organizacijų ir labdaros komitetų apsaugoje, 
ir pats persikėlimas praeina tvarkingai. Nėra 
jokio pagrindo manyti, kad asimiliavimuisi 
reikia įvykti tiek nesveikai, kaip tai mėgo 
anksčiau būti. ^Bet yra skandąliška, turint bū
tiną reikalą ir mažą DP skaičių, nepasirūpin
ti dalį jų priimti.

Tikrumoje pribrendo laikas, kad JAV revi
duotų savo nusistatymą ne tiktai^ prieš DP, 
bet iš viso prieš emigraciją. Mes šio klausi
mo tikrumoje nebesame diskutavę nuo 1924 
m., ir yra atsiradę naujų argumentų, kaip ša
linimasis nuo gimimo srovės. Jei meg norime 
likti vadovaujanti pasaulio tauta, mes neturim 
perdaug užsidaryti. Nė viena tauta nesuside
da iš tiek daug sumišusios kraujo srovės tt 
tiek daug sutirpusių pažiūrų. Tai yra musų 
ypatumas mūsų išorinėse perspektyvose, ir 
jei mes tokioms tikime, jos duoda mums tei
sę vadovauti ir uždeda savotišką prievolę 
„duoti pavyzdį”. JT proklamuoja visuotinas 
žmoniškumo teises ir laisvę... pasakymas, 
kurį JAV dažnai iškėlė ir dėl kurio išsisto- 
jo. Kaip mes galime būti taip nerūpestingi 
dėl mūsų emigracijos politikos? Ir nežiūrint 
visa, Dievo vardu, ar mes galim ką nors pa
dėti, nieko nedarant su šiais DP?” 

bet asmeniškai neaplanko. Atrodo, kad hw 
vengia mus sutikti koridoriuose. Tai ne jie 
kalti. Jų geros jaunutės širdys gal ir ieško 
mūsų, bet aplankyti mūsų negali, nes jie 
informuoti tos pačios stovyklos gydytojo, 
tokio pat. lietuvio, kaip ir jie, kad joks lan
kymasis į palatas yra negalimas, dėl pavo
jingo užsikrėtimo. Jaunučiai mūsų prietelial 
ir laikosi autoriteto įspėjimo.

Taip, mes džiovininkai, mes niekam netin
kami, niekam nereikalingi, neverti klausytis 
lietuviškos dainos ir muzikos, mes negalime 
kalbėti su savo tautiečiais, mes baisesni už 
pačius raupsuotuosius, mu9 gyvus reik (dėti 
j grabą todėl, kad mes be plaučių arba dar 
geriau pagal III Reicho metodus sukišti | 
krematoriumus!..

Šito jau mums per daug. Tokio moralinio 
smūgio ir dar iš inteligento asmens tikrai 
nesitikėjome.

Jei mes tikrumoj jau būtume taip pavojin
gi kitiems, tai seniai jau visas sanatorijos 
personalas būtų palaidotas.

Įdomu, ar ponas gydytojas žino, kad 97«/s 
visų žmonių yra užsikrėtę džiova, bet ne
serga? Ar žmogus, pasikalbėjęs su nelai
mingu džiovininku, tampa jau ligonis? Jei 
dar tokie dalykai dar nėra žinomi, tai pa
tartume ponui gydytojui dar trupučiuką pa
siskaityti, o ne užėmus atsakingą vietą de
moralizuoti savo tautiečius. \

Užuot mes sulaukę iš lietuvio gydytojo 
moralinės paramos, gavome skaudų smūgį, 
kurio ilgai nepamiršime. O tokių faktų mū
sų bendruomenėje netrūksta.

Ta pačia proga nuoširdžiai dėkojame Se- 
ligenstadto skautėms ir skautams už duotą 
koncertą ir dovanotas knygas ir tikimės, 
kad ir ateityje nepamiršite nelaimingųjų sa
vo tautiečių ir vėl dar atvažiuosite mus pra
džiuginti. Lohr Sanatorijos lietuviai

SKELBIMAS
Stovyklos ar pavieniai asmenys, suintere

suoti gauti pirkti dideliais Jciekiaig vokų, 
laiškams ir rotatorinio popieriaus, prašomi 
kreiptis žemiau nurodytu adresu:

Vitkauskas Česlovas, (13b) Menuuiugsa, 
Memmingenberg 37‘/«-
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