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Sutarė DP maistą suvienodinti su vokiečiu
< (

Londonas. Bymes pasisakė prašysiąs savo 
likusius kolegas iš ministerių tarybos tarpo 
prieš išsiskirstant šventėms aptarti taikos su
tarties projektus ne tik su Vokietija, bet ir 
su Austrija. Jų neaptarus jis nesutiksiąs da
lyvauti ateinančių metų numatomuose Euro
poje daryti pasitarimuose dėl Vokietijos.. Jo 
nuomone pasitarimai sutarčių su Vokietijos 
vasalinėmis valstybėmis artimiausių kelių die
nų bėgyje būsią baigti posėkmingai.

Londonas. Gruodžio 3 d. Naujorke Byrnes 
ir Bevinas pasirašė Amerikos ir Anglijos su
sitarimą dėl abiejų kraštų okupacinių zonų 
Vokietijoje ūkiško suliejimo. Susitarimas pa
skelbtas tą pačią dieną po pietų abiejų kraš
tų sostinėse — Vašingtone ir Londone. Kar
tu Bevinas spaudos konferencijoje nurodė se
kančiu susitarimo tekstus: 1) Sumažinti nuos 
tolius, kilusius kitiems ir pačiai Vokietijai 
dėl jos vesto karo; 2) atstatyti eksportinę ir 
vidaus pramonę; 3) pakelti nusmukus} pra
gyvenimo standartą ypač maitinimosi srityje, 
nes nuo Vokietijos gerbūvio pareina ir jos 
kaimynų, taigi visos Europos gerbūvis; 4) pa
didinti, tiksliau iš naujo suorganizuoti ekspor

Naujienos iš visą kontinentą
Didžiosios Britanijos ministeris pirminin

kas Attlee drauge su ministerių Indijai turė
jo pasikalbėjimą su jau Londonan atvykusiais 
Indijos partijų atstovais.

Čekoslovakijoje, Presburge, prasidėjo pro
cesas prieš buvusĮ Slovakijos prezidentą kun. 
dr. Tišsb, kaltinamą padariusį 113 karo nusi
kaltimų ir su Ooeringo ir Hitlerio pagalba 
atskyrusi Slovakiją nuo Čekijos. Gynėjai rei
kalavo nutraukti bylą, kadangi Čekoslovaki
joj teismas nesąs kompetentingas spręsti sa
varankiškos SIovakijos prezidento bylą — tai 
nebent galėtų daryti tarptautinis teismas. 
Antra vertus, kaip politinis bėglys, esąs iš
duotas sulaužant tarptautinę teisę.

Lordas Morrisson, kalbėdamas D. Britani
jos angliakasiams, pareiškė padėką už jų pa
stangas pakeliant anglies gamybą.

Saugumo taryba gavo iš JT politinės ko
misijos du uždavinius išspręsti, būtenĮ: pir- 

' ma, persvarstyti Airijos, Portugalijos, Alba
nijos, Transjordanijos ir Išorinėj Mongoli
jos JT nariais priėmimo prašymus; antra, iš
dirbti drauge su politine komisija naujų na
rių priėmimo taisykles.

D. Britanijos užsienio reikalų ministerija 
yra gavusi arkivyskupo Stepinac išlaisvinimo 
reikalu 550 prašymų, su 212.500 parašų.

Jei per 14 dienų nesibaigs angliakasių strei
kas, tai plieno pramonė JAV sumažėsianti 
pusiau.

Lapkričio 30 d. D. Britanijos karo meto 
kabineto ministeriui pirmininkui Churchilliui 
sukako 72 metai amžiaus.

Iš Grosshesseno numatoma nemažą skaičių 
darbininkų rekrutuoti anglies kasimo darbams 
Ruhro srityje. Šitomis pastangomis manoma 
pakelti anglies, taip reikalingos Vokietijos 
atstatymui, gamybą. Lig šiol darbo nuotaikai 
nepaprastai kenkė perdidelis iškastos anglies 
išvežimas. Tačiau Prancūzijos laikinas atsisa
kymas nuo Vokietijos anglies įvežimo ir ta. 
prasme teikia daug vilties.

Bochumo, okupuotoj Vokietijoj’ metalo pra
monėj darbininkų profesionė sąjunga Biele- 
felde, dalyvaujant daugelio stambių koncernų 
atstovams, nutarė įvykdyti vienos dienos pro
testo streiką dėl blogo aprūpinimo. Streikas 
nebūsiąs nukreiptas prieš anglų administra
ciją, o tarnausiąs dėmesio atkreipimui vyr. 
kontr. tarybos Vokietijai, kuri būsianti pra
šoma sustabdyti anglies ir elektros eksportą 
iš Ruhro srities.

Italijos pasiuntinys Vašingtone turėjo pa
sitarimą Naujorke su Jugoslavijos užsienio 
reikalų ministerių Triesto reikalu. Pasitarimo 
smulkmenos nežinomos.

Britų Žemuosiuose Rūmuose į paklausimą 
dėl Rumunijos rinkimų vyriausybėj vardu bu
vo atsakyta, kad D. Britanija tų rinkimų ne- 

tą iki tokio laipsnio, kad Vokietija po atei
nančių trijų metų pati be kitų pagalbos pa
jėgtų apsimokėti už būtiną žaliavų ir maisto 
gaminių importą.

Svarbiausi • tik ką pasirašyti susitarimo 
punktai yra šie:

1) Susitarimas Įsigalioja nuo ateinančių 
metų sausio 1 d. ir turi tikslą suvienytas zo
nas padaryti savarankiškomis iki 1949 metų 
galo.

2) Abi zonos lygiai naudojasi viena kitos
Įrengimais ir žaliavdmis, tarytum tai visa 
būtų vienoje zonoje. '

3) Amerika ir Anglija lygiai dalinasi oku
pacinėmis išlaidomis. Maisto normos abie
jose zonose turi būti lygios ir turi siekti 
1.800 kai. dienai asmeniui. Tačiau iki page
rės pasaulinė maitinimo padėtis, bus liekama 
prie 1.550.

4) Susitariančios šalys taip pat dalysis ly
giomis maisto ir žaliavų importo kaštais.

5) Bus stengiamasi pašalinti prekybinius 
varžtus su užsieniu ir vokiečių markei suda
ryti vertę tarptautiniuose atsiskaitymuose.

laiko nei laisvais, nei garbingais, nei tautos 
valią išreiškusiais.

DANA žiniomis per rinkimus į Bavarijos 
seimą CSU (Christlich-Soziale Union) gavo 
absoliutinę balsų daugumą, būtent: iš 180 vie
tų gavo 104 vietas. Po jos seka SPD su 54 
vietom. Gross-Hessene nei viena partija ne
laimėjo absoliutinės daugumos. Tačiau ten 
pirmauja SPD, gavusi 38 vietas.

Ruhro akmens anglies kasyklų darbininkams 
atlyginimas pakeltas 20%.

Teroristams išsprogdinus vieną geležinkelio 
tiltą Makedonijoje, nutrauktas geležinkelių 
susisiekimas tarp Turkijos ir Graikijos.

KARO PASLAPTYS IR JĘ KONTROLE
Rašo Walter Lippmann *

Jei kam naudinga tartis apie apsiginkla
vimą — sovietų kariuomenės skaičių ir ang
losaksų karines pajėgas namie ir svetur, mes 
tuo metu turime saugoti mūsų karinę pajė
gumo — atominio ginklo paslaptį. Noriu 
liesti du klausimu, kuriuos vyriausybė slap
tai aptarė, bet nei viena neišdrįsta tarti 
viešai žodžio.

Pirmasis — vyriausybės gali glaudžiausiai 
bendradariauti, bet gera valia neišduos turi
mų karo paslapčių. (Mūsų pabraukta. Vert.) 
Ir to neužtenka, nės tuoj iškyla antrasis — 
vyriausybės kaip nuoširdsiai besantykiautų, 
visuomet bandys kitų apsiginklavimo paslap
tis patirti. Kol šios prielaidos viešpatauja 
pasaulyje ir trūksta nuoširdumo, bergždžia 
kalbėti apie nusiginklavimą. Galima dar dau
giau tvirtinti, kad dabarties bandymas nusi
ginkluoti yra tik tautinės politikos balanso 
išdava. ,

Noriu tjž akių užbėgti, kad šiais tvirtini
mais visai nesiekiu pasižymėti cinizmu, o 
priešingai, ieškau tvirtų pamatų tiesai, kad 
pasaulis iš dabartinės painiavos galėtų žengti 
priekin. Stabtelkime ties šiais klausimais.

Pirmasis — karinių paslapčių išdavimas 
sudaro daug- sunkumų. Juk nerasite pasaulio 
istorijoje kitu dviejų pajėgų, kurios pra
lenktų D. Britanijoj ir JAV gerus santykius. 
Rodėsi, kad juodvi viena antrai iššnabždėjo 
visas turimas paslaptis, tačiau anaiptol ne 
visas. JAV ir dabar daboja atominės energi
jos paslaptį. Britai neatsilieka. Jie slepia pas
laptis, kurias surenka jos saugumo žinyba, 
veikianti visame pasaulyje. Ir be kalbų aišku, 
kad net karo krizių metu, kurių būta gana 
apsčiai, anglpsaksai su sovietais visuomet 
buvo santūrūs. ' '

Dabar, kaip pavojus praslinko, o lenktynia
vimas vėl prasidėjo, būtų najyvu '.sukti jų 
tarpe atviro nuoširdumo. To neturime pa
miršti.

Taip pat bus leidžiama užsienio pirkliams 
lankyti abi zonas.

6) Bus sudaryta abiems zonoms bendrai 
eksporto ir importo centralė, reguliuojanti ir 
mimatanti šių sričių apimti ir dydį. Importas 
bus stengiamasi taip sutvarkyti, kad Angli
jos pinigų rezervas perdaug nenukentėtų.

7) Vokietijoje gyvenantiems išvietintiesiems 
maisto normos negali būti didesnės, negu vo
kiečiams, nebent normų padidinimas galėtų’ 
būti apmokėtas nepakenkiant Vokietijos biu
džetui.

8) Abi susitariusios šalys yra pasirengu
sios šio susitarimo prasmėje derėtis su kito
mis okupacinėmis pajėgomis ir tuo,būdu at
statyti visos Vokietijos ūkinę vienybę.

Anglijos turtų ministeris, atsakydamas Į 
paklausimus dėl susitarimo pareiškė, jog tuo 
susitarimu yra siekiama sujungiamos zonos 
per ateinančius tris metus padaryti ūkiškai 
savarankiškomis. Tam tikslui numatyta per tą 
laiką išleisti 250 mil. svarų sterlingų finansa
vimui pramonės ir maisto importo. Turint 
galvoje sunkią pačios Anglijos finansinę pa
dėt}, galimas dalykas, jog šis įsipareigojimas 
privers 1947 m. dar daugiau susiveržti dir
žus, negu tai buvo reikalinga šiais metais. 
Bet tai yra neišvengiama dėl pačios Anglijos 
labo. Vokietijos anglies iškasimą 1947 m. nu
matoma padidinti 50% ir tuo būdu pasiekti 
% prieškarinės gamybos.

Nerimo ženklai Persijoje
„Daily Mail” specialaus korespondento pra 

nešimu iš Teherano geležinkelio stočių už
kandinių, valstybinių įmonių ir Įstaigų darbi
ninkai buvo paskelbę 24 vai. streiką. Streikas 
Įvyko po ginčo tarp geležinkelio darbininkų, 
priklausiusių Tudeh partijai ir jų viršininkų.

Prosovietiška Tudeh partija buvo Įsteigta 
1941 metais asmenų, buvusių kalėjime už ko
munizmą.

Dabar stabtelkime. ties antru klausimu: 
vyriausybės, žinodamos, kad paslapčių esama, 
dės pastangas jas atidengti. Kiek toli dabar 
čia nueita, taip pat paslaptis, nemanykite, kad 
aš žinau tas paslaptis. Viena aišku, kad 
vyriausybė žymiai daugiau žino apie pas
laptis, kaip jų atstovai skelbia oficialiose 
spaudose mirtingiems piličiams. Juk neseniai 
W. Churchill paskelbė sovietų kariuomenės 
duomenis Rytų Europoje. Stalinas pareiškė, 
kad jos esą tik 60 divizijų. Šie skaičiai, gal 
būt, buvo naujiena pašaliečiams, nes, kas 
privalo žinoti, apie tai jau anksčiau žinojo. 
Štai kitas atvejis. Molotovas verčia britus 
prisipažinti, kiek jie karuiomenės laiko, 
draugiškuose kraštuose, ypač artimuose Ry
tuose. Betgi Molotovas puikiai žino, kiek 
britąi ten turi kariuomenės. Tai žino ne vien 
anie kraštai, bet ir mes visi. Kurias gi pas
laptis bando Molotovas išpešti iš Alexander 
ar Cadogan? Ar ten britai laiko ne daugiau 
kariuomenės, kaip paskelbė vietinės vyriausy
bės? Molotovas siekė aiškaus tikslo, suda
ryti rūpestį, paskelbiant duomenis apie ka
riuomenės dalinius, esančius ypač artimuose 
Rytuose. Kai paliečiame apsiginklavimo pai
niavas, tai leidžia mums daryti kai kurias 
praktikines išvadas. Pirmoji — nedaug buvo 
laimėta sukūrus apsiginklavimo kontrolę. Jo
kia vyriausybė neįsileis bet kokios priežiūros 
komisijos, kuri ' patirtų visas paslaptis. Ir 
visuotinė kontrolė tegalės sukurti kreivą 
vaizdą, kuris mažai ką gero teduos. Aišku, 
kad generaliniuose štabuose sėdintieji oficia
lieji asmenys nepatirs, ka's kituose štabuose 
dedasi. Acheson-Lilienthalio komisijos išvada 
yra esminė: kai kur esamos paslaptys negali 
būti kontroliuojamos.

Tarptautiniais sutarimais sukurta organi
zacija niekuomet negalės patirti esančio tikro 
karinio vaizdo. Juk kariniai inspektoriai tu
rėtų patekti į Politbiurą, Generalinius štabus,

Yra baisesniu^ "inklu 
už atominę bomba

Londonas. Anglijos atstovas JT politinėje 
komisijoje, Įrodinėdamas nusiginklavimo .prob
lemoj skubumo reikalą, siūlė jį tučtuojau iš
spręsti, nes egzistuoją naujų ginklų, dar bai
sesnių už atominę bombą, kuriems tebeieško
mas pavadinimas.

Argentina Europoje įsteigė 
emigracijos biuru

Argentinos vyriausybė artimiausiu laiku 
steigia savo generalinę imigracinę atstovy
bę Europai Romoje. Iš Europos per keletą 
metų numatoma įsileisti 4 mil. imigrantų, kas 
mėnesį po 30.000. Pirmoje eilėje būsią įsilei
džiami italai, ispanai, prancūzai ir vokiečiai, 
o taip pat kitų tautų karo našlaičiai.

Sankcijos Franko režimą 
Ispanijoje sustiprintu^

Londonas. JT politinėje komisijoje JAV 
atstovas senatorius Conelly diskusijose dėl 
Franko Ispanijos pasisakė prieš bet kokias 
sankcijas Ispanijos atžvilgiu,, tik už pasiūly
mą pačiam Frankui atsistatyti demokratinio 
režimo naudai, nes sankcijos, pasak jo,- ga
linčios privesti prie pilietinio karo, kurio me
tu abi kariaujančios šalys, galimas dalykas, 
susiras rėmėjų užsienyje. Norvegijos atst. pa
reiškė Įsitikinimą, jog reagavimas esąs reikalin 
gas, kadangi dėl jo reikalingumo niekas ir 
nesiginčijęs, belieka išspręsti, kokiu būdu re
aguoti, jis nemanąs, kad sankcijos Franko re
žimą tik sustiprintų. Kubos atstovas irgi pa
sisakė už vieningą ir energingą reagavimą. 
Gudijos atstovas siūlė tuojau baigti su Fran
ko režimu. Tačiau Anglijos atstovas savo ne
laukta kalba -visus nustebino. Jis reikalavo 
mesti tuščius ginčus dėl pavojingo pasaulio 
saugumui Franko ir tuojau imtis neužbaigtą 
nusiginklavimo klausimą spręsti. Vyšinskis 
bandė jį raminti, bet nesėkmingai, kadangi 
Anglijos atstovas nebuvo linkęs nei poros va
landų laukti.

gauti slaptus planus ir sifrus, kurie yra pa
dėti seifuose.

Kai vyriausybėj įsitikino, kad tokia kon
trolė negalima, nė vienos vyriausybės diplo
matiniai atstovai rimtai neremia nuomonės, 
jog reikia įvesti apsiginklavimo kontrolę. Pa
saulis atsiduria dilemoje: gyventi ar mirti, 
bet nei viena .vyriausybė nepasakys inspek
toriui, kada toji grėsmė virs tikrove. Prileis- 
kime, kad toji kontrolė būtų veiksminga. 
Tada turėtume sukurti slaptą policiją, kuri 
atliktų pagalbinį uždavinį, o sovietams tuo
met teliktų sužinoti inspektorių pranešimus: 
ką jie sužinojo ir ko jie nesužinojo. Mes bū
tume dar najyvesni, kaip esame.

Todėl galime tartis su sovietais nusigin
klavimo reikalu tik privačiai ir tik tuo atveju, 
jei būtų rastas būdas išspręsti Europos, arti
mųjų ir tolimųjų Rytų klausimums. Iki nebus 
tai atsiekta, niekas neišdrįs nusiginkluoti. 
Mes taip pat nebūsime tais drąsiaisiais. Kai 
taip kalbame, neturime remtis najyvia prie
laida, kad mes neprivalome visko žinoti apie 
mūsų bendrininko karines pajėgas. Tuo klau
simu neturime ko kalbėti, kol visko gerai 
nežinome.

Pasitarimai turi remtis ne tuo, ko neži
nome, bet kas jau yra patirta, kad sudarius 
lygsvarą. O toks balansas turi būti sudarytas 
tarp neišsemiamos sovietinės pėstininkijos, 
kuri gali žygiuoti kur tai Europoje ar Azi
joje ir mūsų pirmavimo technologiniame kare, 
kuriame mes nesame sunaikinami toli siekian
čiais šaudmenimis. Vadinamoji kontrolė labai 
mažai ką tegali duoti, nes tikrasis būdas 
apsiginklavimo problemai išspręsti: sudaryti 
balansą tarp visų sovietinių pajėgų ir vakarų 
karinėj atsparos.
„N. Y. Herald Tribune” Nr. 19853. 1946. XL 26.
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JAUNIMO SUSIVOKIMAS Vydūnas
2.

Kalbant apie svarbius dalykus, nėra vidi
nio tuštėjimo. Priešingai, žmonės tiesiog 
šviesėja. Yra taip ir pasiklausant turiningos 
kalbos. Tik neįstengiantieji, savo šnekėjimą 
suturėti, greitai tada pavargsta.

Sunkiau kaip kalbėjimą suturėti yra sulai
kyti vidinių būsenų ir kūno gyvumo varžy
mąsi. Visas toks gyvumas jaunime stipriau 
apsireiškia. Supykus ranka lyg savaime pa
kyla, mušti. Bet kaip tik tada reikia stabtelė
ti. Tai darydamas jaunuolis pasilieka, taip 
sakant savyje, mušdamas jis išgriūva iš savo 
vidaus ir susmunka.

Kūno augimas, vidinio gyvumo atsiskleidi
mas jaunųjų esmę tiesiog plėšia į aplinką. 
Todėl jauniesiems ir labai sunku susiturėti. 
Bet jeigu jų vienas antras mato tame susitu
rėjime didį ir garbingą uždavinį, jis jaučia 
ir lyg tam įgyjąs jėgų. Ir susiturėdamas jis 
daro jau žingsnį susivokimttT savyje.

Ovalinis tyrumas — protavimo ir mąstymo 
pagrindas

Ypatingų sunkumų sukelia tam kūno bren
dimas. Jis pasireiškia diegų gaminimu, ku
rie turi kelti augimo jėgą toliau naujam kū
nui sukurti. Kalbama apie gimties primoky
mą. Ji® apsireiškia abiejose lytyse. Kad mer
gaitės ir berniukai žaidžia, gimties gyvumas 
dar nesireiškia, nors pastebėti tų vaikų skir
tumai. Visai kita kas numanyt, kad mergai
tėj ir vaikinai kartu dalyvauja viename žai
dime. Tuojau pastebėt, kad tarsi koks kva
pas iš vienų ant kitų užplūsta. Tarp abiejų 
lyčių pasidaro slėpiningas kūno gyvumo san
tykiavimas kaip tarp dviejų magnetų.

Jis labai įsigali, .jeigu žaidime atsitinka 
pasibučiavimas. Tada abiejų lyčių kūnas sta
čiai iškaista. Matyti tai aiškiai jau veiduose. 
Abi lyti jaučia, lyg veržtųsi slėpininga jėga 
jiedviem susieti. Jeigu nėra tada santaros 
tvirto atsilaikymo, jaunieji pradeda nepoilgo 
paleistuvauti ir ištvirksta. Yra tai didis nuos
tolis jau kūno atžvilgiu, bet dar didesnis su
sivokimui. Jis pasidaro beveik nebegalimas.

. Reikia visai aiškiai išmanyti, kad paleistu
vavimu . aikvojamos labai- nuostabios kūno, 
jėgos! Išmetami. diegai yra ' esmiškiausio kūno 
gyvumo nešėjai. Pasilikdami kūne, jie tą gy
vumą vėl atiduoda visam kūuui. Greičiausia 
tai gaučiama smegenyse. Jaunuoliai tai gali 
visai gyvai patirti. Suturėdami diegų varžy
mąsi, jaunuoliai nuo dienos antros jaučia 
ypatingą smagumą, smegenyse tikrą gaivu
mą. Jie tada ir numano, kad gausinimas, 
gimdymas yra Kūrėjo vykdomas ir todėl 
šventas dalykas, kurs neturi būti purvinamas.

Todėl skaistusis jaunuolis ir pasižymi savo 
šviesiu protavimu ir mąstymu. Jam susitu
rint, jo sąmonė šviesėja, vadinas jo esmė
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4. Ne visus savuosius besupranta...

Man atrodo, kad aš, numeruotasis DP, esu 
blogesnėje padėtyje už grūdą, patekusį į gir
nas. Grūdui yra aišku, kad jis bus sumaltas, 
kad išsigelbėjimo nėra nei galimumo, nei per
spektyvos. Oi aš esu (stumtas Į tokią būseną, 
kuri primena patekimą tarp sunkių girnų ak
menų, kada aplinkui yra susirinkusi didžiulė 
minia. Viena jos dalis, manęs neapkenčianti, 
džiūgauja, kad, pagaliau, tasai nereikalingas 
daiktas bus sutraiškytas, kiti — man sugal
voję dar bjauresnes kankinimo priemones — 
šaukia: „atiduokit jį mums!”. Pagaliau yra ir 
tokių, nudundančių žmoniškumą. Jie stovi mi
nioje, apsupusioje girnas, nė vienas nepaju
dindamas piršto jų sukimuisi sulaikyti, ir šne
kučiuojasi, bene reikėtų, pagaliau, tą sumai
totą DP išplėšti iš girnų nasrų... Ir taip aš 
esu užnuodijamas realaus pagrindo neturinčiu 
lūkesčiu: — gal gi susipras ta minia ir su
laikys girnas, kol jos dar nebus spėjusios 
mane sumalti. Ir čia pat pradeda keroti būgš
tavimas, pasėtas man dar biauresues kanki
nimo priemones sugalvojusiųjų: — ar po to, 
kai bus sulaikytos girnos, nebūsiu atiduotas 
efektingesnių būdu pasiruošusiems mane pri
baigti?

Tokiais momentais netikrumo ir baimės 
Įvaizdžiai visiškai sušaldo sąnarius. Norėtu
mei juoa sušildyti savųjų tarpe, bet šilimo! 

įsigali, ir smegenys nesustangintos, likusios 
judrios, gali būti šviesiam sąmon'ilgesniam 
gera apsireiškimui priemonė. Kiek kitaip 
dalykas yra jaunuolėse. Nėra diegų varžy
mosi bet laukimo. Sukilęs diegų gyvumas 
dėl ypatingo jaunuolės nusistatymo kaip ko
kia liepsna mušasi atgal ir gesina save. Todėl 
ištvirkusios mergos ir -atrodė kaip vystan
čios žolėl. Jų kūno gyvumas sugadintas ir 
visokios negalės jį užtinka.

Gimties gyvenimo santūra todėl yra labai 
reikšminga. Ji pasižymi visame žmogaus 
amžiuje. Nors būtų ištvirkėlis iš prigimties 
i- labai gabus, išlengvovis daugiau sustingsta 
manyme ir valioje, pasidaro neryžtingas, 
svyrinėjantis ir pagaliau tikras suglebėlis. 
Jam sukyla tada ir visokie pageidavimai ap
sisvaiginti, girtuokliauti ir taboką rūkyti.

Tokie nuodai ypačiai nikotinas, stabdo 
diegų jsiveisimą ir žudo jau sudygusiuosius. 
Bet nuodai veikia ir viso kūno narvelius ir 
stingina juos. Žmogus tada jaučia lyg prie
varta kuo nors juos suskatinti. Iš to pasi
daro tikras būtinumas girtuokliauti ir rū
kyti, padaliau ir dar daugiau paleistuvauti. 
Rūkančiu moterų veidai ypatingai žymiai 
atro to suvytę, ir todėl jos dažniau ir užsi
tepa kaukę ant veido. Iš visa to išeina jau
nimui būtinas reikalas visaip susiturėti. San
tūra yra tiesiog atsišaukimas į savo esmę ir 
tuom susivokimas pagrindžiamas. Susivaldy
damas jaunuolis pasidaro viešpačiu savo 
žmogystos gyvenime. Visais atžvilgiais jis 
gali būti tikrai kantrus ir pakantus. Ir taip 
(rodo, kad jis įstengia vidinį ir savo kūno 
gyvumų laikyti savo valioje.

Kada jaunimo esmė atsiskleidžia ir 
prašvinta

Did's toks būtų jaunimo laimėjimas. Iš 
augančio kūno kaip ir iš augančio vidinio 
gyvumo spragia visokie pasireiškimai, kaip 
kibirkštys iš degalų. Bet juos sulaikydamas 
jaunuolis atsišaukia į savo esmės galią. Tik 
ir tada jis vis labai atsižiūri į minimua pa
sireiškimus. Kitoks" dalykas yra, kad jaunuo
lis siekia ką nors veikti. Tik neturi tai būti 
kokio3 užgaidos patenkinimas, bet pasisten
gimas save apreikšti.

Vyksta tai jau tuo, kad jaunuolis pratina 
savo kūną prie tam tikrų judėsiu toliau, kad 
jis jį miklina kokiam padirbimui. Visa tai 
jaunimas daro nuo pat užgimimo. Bet reikš- 
mingėja tokios pastangos, kada jaunuolis nu
mano, jis nori tai padaryti, norįs Įrodyti, ką 
jis gali. i

Aiškėja tai iš to, kas vadinama garbės 
troškimu. Jaunuoliai labai greitai linksta vie

čia surasti taip sunku. Viši, blankieji DP, su
stingdyti ištikusios netikrumo ir supančios ap
linkos. Ji, aplinka, kurioje bugščiai tūno bu
vęs žmogus,, nū vadinamas DP, yra daugiau 
negu graudi. Savo gyvenime turėjau progos 
aplankyti daug skurdo ir vargo kvartalų. Esu 
buvęs didžiųjų skurdžių lūšnose, kuriuos 
anaia geraisiais laikais pavadinau vargstan
čiais ir šąlančiais žmonėmis. Daugiau negu 
kukliuose kambarėliuose lindėjo gyvenimo 
šešėlyje esančios šeimos, nuolat kovojusios 
su Įvairiausiais nepritekliais: vienas stigo 
darbo, kitas aprangos, trečias iniciatyvos iš
siversti iš slėgios aplinkos. Bet kai anais lai- 
kai9 patirtieji vaizdai šiandien pastatomi gre
ta DP dalia mintančių — buvusiuose vargo 
ir šalčio kvartaluose (maniau (žvelgti gied
resnę vilties atošvaistą. Ir jų vargani ir ne- 
erdvūs kambarėliai bei lūšnų atatvaros dau
gelių atžvilgių buvo pranašesnės už tūkstan
čių DP kertes, atitvertas pilkomij palomis, 
kurios apsuptos sau lygaua dydžio neturin
čiu netikrumu. Kai aš, dabartinių netikru
mų spūsties prislėgtas, sušalusiais ir sustiru
siais sąnariais (sigaunu Į vieną ar kitą DP 
kertę, tuojau pamatau didžiulį kadai buvu
siuose žmonėse pakitimą. Ir ne tik išorinį, 
bet ir vidinĮ. Jau pati apranga savo blanku
mu kiekvieną DP padaro koncentracijos sto
vykloms artimu tipu. Gi DP stovyklose esan
ti tvarka taip pat dvelkia kažką panašu Į

prievartoj namus primenančius garus.
Netekimas to, ką žmonėj turėjo, gyvenimas 

neįprastinėse sąlygose, nebuvimas jokios .tik
resnėj perspektyvos, išskyrus netikrumą, grįs
tą bugščiais įvaizdžiais, turinčiais Įvairių 
grąsinimų kilmę — didžiumos DP, buvusio 
žmogaus charakteryje, Įspaudė raiškius ran
dus. Paskutiniais metais patirtų išgyvenimų 
sumaitoti, netekę svarbiausio turto, atestuo
jančio kiekvieno žmogaus savitumą — tėvy
nės, DP tapusieji tegyvena klausimais be at
sakymų. Į visą griūtį klausimų nebuvimas 
aiškesnio atsakymo juos dar daugiau slegia 
ir kadai buvusieji žmonės, prieš akis netu
rėdami jokios perspektyvos, dvasioje smun
ka, dažnas nemato reikalo save varginti ko
kia nors paruoštimi gyvenimui, tuo tarpu ne
turinčiu jokios ateities perspektyvos. Dėl to 
jų klausimai dažniausiai ribojasi materialinį 
pobūdį turinčia atrama:

— Ką duoda?
— Ką duos?
Jie vienas kitą klausinėja, tuo pačiu ates

tuodami ne tik padidintą domėjimąsi materi- 
niais klausmais, bet išreikšdami nepakanka
mumą net ir paprasčiausios duonos kąsnio, 
kuris gaunama3 tokio dydžio, jog žmogus 
negali jausti sotumą, tačiau taip pat jis ir 
nemiršta, tik palengva alinamas.

Kiti klausimai, apie kuriuos sukasi nūdie
nis DP gyvėnimas, yra išraiška būsenos, ku
rios besąlyginai norima atsikratyti, kuri no
rima iškeisti.į bet kokį gyvenimą ir bet kur, 
tik svarbu, kad save nutolinti nuo esamo ne
tikrumo ir - beteisiškumo. Dėl to nuolat gir
dimi klausimai:

— Kur veš?
Jie, tie klausimai, kartu atestuoja ne tik 

buvusio žmogaus besąlyginį norą atsipalai
duoti ii dabartinės padėties, bet taip pat jie

nas kitą pralenkti. O kad jie ir nenumano' 
skirtumų tarp savo esmės, savo asmenybės 
ir savo asmens, jie vis dėl to jau reiškiasi Iš 
savo esmės. Ir toji įsigali žmogystoje vis ge
riau.

Labai tai aiškėja, kad jaunuolis stengiasi 
savo pažadą ištęsėti. Yra žmonių, kurie la
bai greitai visa ką pažada ir labai greitai 
pamiršta tai ir ištęsėti. Jaunime tai dažnai pa
stebėt. Jų gyvumo kibirkštys labai greit iš
lekia ir siekia viena kitą pralenkti. Bet kaip 
tik todėl jaunimui labai reikalinga, dėti vi
sas pastangas, pažadui ištęsėti. Kurs taip el
giasi, tas visai žymiai stiprėja savaimėje. Ji 
regimai įsigali prieš visą savo žmogystos gy
vumą. Jo esmė tesiog atsiskleidžia ir žymiai 
prašvinta. Iš viso, kaip jaunuolis elgiasi, tai 
pastebėti.

Gal dar ir minėtina, kad pažadų neištęsė- 
jimas yra pažymys vienos kitos tautos žmo
nių daugumos. Iš to reikėtų suprasti, kad tos 
tautos tėra dar žmogaus jaunatvės laipsnyje, 
ir pats žmoniškumas dar nėra aiškiai atsi
skleidę!. , 1

Tiesa yra jaunimo esmės pagrindas

Apie jaunimą žinoma yra ir tai, kad jis 
labai linksta visa ką sužinoti. Todėl mokslin- 
tis jam yra tarsi prigimta. Kas įgyta kaip 
kokia žinia, yra kaip koks žibinimas, žmo
gaus esmės, būtent sąmonės, kaip koks deg
tuko užbrėžimas. Tik prisimintina, kad žmo
nių sąmonė nuo pat užgimimo nėra lygios 
šviesos. Bet todėl ir žmonių sąmonė pama
žu šviesėja, kad tampa nuostabiai šviesi, nors 
rodėsi, kad jai tam nėra galimumų.

Sąmonės šviesos laipsnis ir jos apskritys 
išrodo jau tuo, ar žmogus yra darb$tus ar 
rangus, ar jis mėgsta viską, ypačiai gyvius, 
apsaugoti,ir globoti arba naikinti, ar linksta 
taupymui ar aikvojimui, ar stebi mieliau kas 
gera ir gražu, ar tai, kas biauru, šlykštu, 
pikta. Aiškėja tai jau tuo, apie ką jie mie
liausiai kalba. Tai ypčiai jauniems žinoti
na. Jie turėtų kiek tik galint tuo rūpintis, kas 
yra kilnaus, tauraus žmoniškumo pažymys.

Kurs žvalgos jeib tik pastebėtų, kas ne
gera, bloga, žiauru ir apie tai kalba, tas krau
ją J savo vidų vien tik gyvumą neigiančias 
jėgas *r temdo tuo savo sąmonę. Todėl jau
nimas turėtų nuolatai Įsikalti, kad jis tegali 
gyvėti, jame esmiškasis žmoniškumas bręsti, 
jeigu jis tam pasišvenčia, kas gera, teisinga 
ir gražu.

Ko labiau reikėtų vengti, tai yra melas. 
Žmogus, kurs meluoja, gesina savo sąmone. 
Mat, jam vienas dalykas yra jo sąmonėje aiš
kus, o melu jis tai neigia ir tuo žudo. Jis tiki 

taip pasielgdamas kitam nuostolį padaryti ir 
sau naudos įsigyti, o padaro save menkesniu 
net savo esmėje. Todėl kaip tik jaunimui pa- 
tartina vis laikytis teisybės. Jeigu ji dėl kokio 
nors pagrindo nepareikština, reikėtų tylėti, 
bet jos melu nenaikinti ir tuo savo esmę 
temdinti ir silpninti. Jaunimas turi augti ne 
vien kūnu ir ne tik dar vidiniu gyveniniu, bet 
savo esmėje gyventi, šviesėti.

Šviesa iš Didžiojo Slėpinio

Daug dar pasakytina apie šį šviesėjimą, bet 
už visa tai svarbesnis yra vienas dalykas, 
kurs jaunimui vis iš naujo turėtų būti pri
menamas.

Jis yra svarbiausias vaiko, motinos ir tėvo 
uždavinys. Abu turėtų pasistengti prigimtąjį 
dvasinį vaiko žvilgį patvirtinti slėpiningumo 
stebėjime. Vaikai ir po užgimimo vis dar n* 
simano anapus daiktiškumo, aukščiau to, kas 
juslėms prieinama, ir tik pamažu teatsiduoda 
jam', kol jame save nepraranda visai. Todėl 
reika’mga vaikams dažnai priminti, kad jlei 
gobiami ir gaivinami neregimo ir negirdimo 
visai neapsakomo Esimo, kurs yra Išmintis 
ir Šviesa, Valia ir Galia, Meilė ir Malonė, 
ir kurį vadiname vienu žodžiu: Dievas. Jis 
vis reikia atsiminti, ryte, visą dieną ir va
karę.

Vaikai augdami vis greičiau smunka į tai, 
kas jusles liečia ir patraukia. Todėl reikia jų 
dėmesį lyg atgal nekreipti, mokyti juos viduje 
nutilti ir pasistengti numanyti tą nuostabų 
slėpiningumą, kuriame jie gyveua, o kurs 
juose yra, juos myli, gyvina ir gaivina. Moti
nos ir tėvo taip auklėjami vaikai veikiai ir 
patys kreipia savo sąmonę Į slėpingąjį Esimą, 
pasišvenčia jam su visu savo nusimanymu. 
Jie išmoksta melstis. Bet jau nebekartoja tik 
atmintinai mokamus žodžius. Jie tyliame savo 
viduje prisimena, ko jie laukia iš neapsako
mojo slėpiningumo, kurs juos laiko savyje ir 
yra ju esmėje. Jaunimas taip elgsis kuo nuo
širdžiau, kuo gaivesni ir ryškesni bus tuo 
atžvilgiu motinos ir tėvo laikysena bei 
pavyzdy s.

Jaunimas įstengs geriau ir giliau pažinti 
save esmėje. Bus tai tikriausias jo nusivo- 
kimas. Nebeklaidžios verčiamas gyvybės varž
tais juslinėje aplinkoje, bet parims mieliau 
dvasiniame gyvenime ir kils dar aukščiau.

Kiekvienas ir kiekviena nusimanys save 
kaip kokį spindulį ir žvelgs Į jo kilmę. Nu
manys ją esant neapsakoma šviesa, ir kad vis 
iš naujo pati sušvinta, kada kreipiasi į ją. 
Sužinoję savo slėpiningumą mato dabar jį 
kylant ir šviečiant iš Didžiojo Slėpinio, ku
riame vis yra ir pasilieka, kad ir nukrypsta Į 
juslinį gyvenimą. Visa tai pasiekdamas ir pa
tirdamas jaunimas tikriausiai yra susivokęs.

yra vaizdi išraiška būsenoj žmogaus, netu
rinčio jam prideramų teisių. Iš karčios pa- 
tirtieg jis žino, jog bandymas daryti pasirin
kimą būtų beprasmis. Jis vis tiek turės elg
tis taip, kaip bus pasakyta, nes jis, jau nebe
tiki, jog būtų atsižvelgta j jo norą ar neno
rą. Jis dar tebemato prievarta iš tėvynėj ( 
Rytų taigas išvežamą tėvą, tebegirdi j Vaka
rus prievartos darbams deportuojamo brolio 
aimanas ir turi pakankamai ryškią paties sa
vęs traktavimo patirtį, dėl to tesiriboja nuo 
kitų valios priklausančia paslauga:
- Kur veš?
Tuo klausimu buvęs žmogus save perkelia 

sąvokon daikto, su kuriuo kiekvienag elgiasi 
, kaip tinkamas.

Tokia eilinio DP, neapkenčiamo žmogaus, 
nūdienė galvosena ir troškimai. Savaime su
prantama, kad jis, prisiminęs neseniai turė- 
tas žmoniškumą atestuojančias teises, norė
tų ir dabar jomis pasinaudoti, bet žino, jog 
visa jau ne jo valioje yra. Jei būtų sava va
dovybė, savais besirūpinanti, jis ten nueitų 
bent padejuoti. Bet jos nėra, jei kur kas iš 
savųjų ir sėdi, tai tik DP reikalą rikiuojan
čių ir savo patogumui. Toks susidaro įspū
dis, jei jau ne visur, tai bent daug kur. Daž
niausiai eilinis pilkasis DP su sielvartu at
veria duris, už kurių savo patogumui sėdi 
savasis, o jas užveria su dar didesniu. Ir jis 
eina netikrumo palenktas. Iš tolo pažinsi, jog 
ne kas kitas, kaip neapkenčiamasij DP. Tik 
pro jį, beviltiškai stovyklos koridoriumi be
sivelkantį ir sulinkusį, vienas kitas praeina 
pakelta galva ir drąsiu žingsniu. Tai savo 
patogumui sėdįs patikėtoje ar išrinktojo kė
dėje. Atrodo, kad jij ant savo pečių neša ne 
tik visų DP, bet ir mano tėvynės likimą. O 
iš tiesų yra. toks pat beteisis ir bebalsi!, 
kaip ir aš, kaip visi DP.
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MINTIS

tarė sems, 
mokslą, ar 
žinome, ką

„Na, tad imsime religiją 
neprarasdamas kantrybės, — „ar

1 — bet kas iš to naudos? Mes 
padarei su jais. Aš jausčiau sąžinės grauži
mą, jei turėčiau reikalą su Jungtinių Valsty
bių prezidentu. Bet...”

„O, tu žinai gerai, kad nesu prezidentas”, 
-r- tarė Johnnys atsidusdamas. — „Ar nega
li praleisti?”

„Reikalas su tavimi ne dievai žino koks,
— tarė senis, kratydamas galvą. — „Aš 
stebiuosi tavimi, Johnny. Štai tu praleidai 
visą jaunystę, lakstydamas, kad nebūtumei 
kvailys. O dabar, būdamas suaugęs, kokį 
pirmą žingsnį padarei? Na gi, vedei mer
giną, įsikūrei savo gimtajame mieste ir pra
dedi auginti vaikus, nežinodamas, kokie jie 
bus. Galėjai gi žinoti, kad tave pagausiu 
kurią dieną —’ pats man lendi į kelią”.

„Gal aš ir kvailys”, — tarė Johnnys ago
nijoje, — „bet jei sprendi šitaip, tai aš 
manau, kad visi esame kvailiai. -Tačiau 
Sjuzė yra mano žmona, o mano vaikas yra 
mano vaikas. O dėl darbo pasaulyje — na, 
kas nors juk turi būti pašto viršininkas 
arba žmonės negautų pašto.”

„Ar taip labai svarbu, jei negautų?” — 
tarė senis, rodydamas į dalgį.

„Žinoma, ne, turint omenyje, kas atviru
kuose rašoma”, — atsakė Johnny.s Pye. — 
„Bet kadangi mano reikalas yra juos išsiun
tinėti, ir siuntinėju juos kaip galėdamas”.

Senis primygė dalgį taip stipriai, jog ilga 
kibirkščių juosta nulėkė j žolyną.

„Matai”, — tarė jis, — aš irgi turiu 
savo darbą ir dirbu taip pat. Bet aš pa
sakysiu, k-l padarysiu. Tu pasimaišei man 
po tako, tai aišku, bet apžiūrėjęs matau, 
kad dar nesi prinokęs. Tad, paliksiu tave dar 
kurį laiką. O jeigu”, — tarė jis, — „atsa
kysi į vieną mano klausimą — kaip žmogus 
gali būti žmogus ir nebūti kvailys — aš 
neliestu tavęs niekada. Tai būtų, pirmas 
kartas istorijoje”, — tarė jis, — „bet turėsi 
ką nors padaryti savo paties išmone, vienin
telį kartą' per visą laiką. O dabar gali eiti 
sau, Johnny Pye”. ‘ ,

Tat pasakęs jis ėmė dalgį taip tekinti, jog 
žiežirbos lėkė kaip kometos uodega, o . Jo- 
hnnys Pye nuėjo. Pievų oras jam niekados 
pirmiau nebuvo buvęs toks malonus.

Nors ir pasidarė jam lengviau, vis tiek ne
galėjo pamiršti, ir Sjuzė turėdavo liepti vai
kams netrukdyti tėveliui, nes jis galvojo. Bet 
laikas bėgo kaip paprastai, ir veikiai 
Johnnys pasijuto besąs keturiasdešimts metų. 
Būdamas jaunas jis nesitikėjo sulauksiąs ke
turiasdešimts metų ir nustebo tuo. Nors ir 
buvo to amžiaus, tačiau negalėjo pasakyti, 
kad jaustųsi kitaip, nebent kaikada, kai pasi
lenkdavo. Jis buvo solidus miesto pilietis, 
mėgstamas ir gerbiamas, su augančia šeima 
ir vaidmeniu bendruomenėje, ir kada mąsty
davo apie tuos dalykus, taip pat turėdavo 
stebėtis, Bet netrukus rodėsi, jog dalykai vi
sada vyksta tokia tvarka.

Kartą jo vyriausiam sūnui išėjus žvejoti, 
Johnnys Pye vėl pamatė žirklių galąstoją. 
Bet ši kartą jis buvo rūstus ir sumišęs ir jei 
butų pričiupęs senį, būtų jį mirtinai sužalojęs. 
Bet vienaip ir kitaip bandant nutverti, nesi
sekė, rodėsi, tarytum graibstytų orą arba 
rūką. Jis matė žiežirbas lekiant nuo tekinamo 
dalgio, jis net galėjo paliesti tekėlą.

„Baily!” — tarė Johnnys Pye. — „Atsistok 
ir kaukis kaip vyras!” — 

, kinknojo galvą, o tekėlas 
tolydžio.

„Kodėl negalėjai paimti
klausė Johnnys Pye, lyg niekas pirmiau ne
būtų buvęs sakęs tų žodžių, 
viso' to prasmė? Kodėl negali paimti 
dabar?”

Tada jis pabandė išplėšti dalgį iš 
rankų, bėt negalėjo paliesti jo. Po 
sukniubo ir valandėlę atsigulė žolėje.

„Laikas bėga”, tarė senis,- linguodamas žmogiška būtybė ir vis dėlto nebūti kvailys. 
Štai atsakymas — būdamas miręs ir palaido
tas. Kiekvienas kvailys žinotų

„Argi taip?” — atsiklausė galąstojas.

Bet senis tik pa
sukos! ir sukosi

manęs?” — pa-

.Kokia gi 
manęs

senio 
to jis

galvą. — „Laikas bėga”.
„Jis niekada' nepa^ydys širdgėlos, kurią 

jausiu dėl savo sūnaus”, tarė Johnnys Pye.
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„Ne”, — atsakė senis, linguodamas galva. 

—’’„Bet laikas bėga. Ar norėtum palikti savo 
žmoną našle, o savo kitus vaikus našlaičius 
dėl tos širdgėlos?”

„Ne, apsaugok Viešpatie!”. — atsakė 
Johnnys Pye. — Tat (eik namo, Johnnys Pye 
_  tarė senis. Ir Johnnys Pye nuėjo, bet jo 
veide pasirodė raukšlių, kurių pirmiau ne
buvo.

O laikas bėgo, kaip upės srovė, ir Johnnys 
Pye vaikąi tuokėsi bei turėjo savo vaikų. 
Sjuzės plaukai pabalo, nugara sulinko, o kada 
Johnnys Pye su vaikais lydėjo j kapines, 
žmonės kalbėjo mirus ją sulaukus žilos senat
vės, bet Johnnyui Pye buvo sunku tikėti tai. 
Tiktai žmonės nekalbėjo taip aiškiai, kaip 
paprastai, ir saulė nebešildė taip, o kai kada 
prieš pietus užmigdavo kėdėje.

Po Sjuzės mirties vieną kartą pro Martins- 
villę vyko ano meto prezidentas, su kuriuo 
teko Johnnyui pasisveikinti, o paskum lai
kraštyje buvo parašyta apie rankos padavimą 
dviem prezidentams penkių dešimtų metų 
protarpiu. Johnnys Pye išsipiovė iškarpą ir 
laikė ją užrašų knygutėje. Jam patiko tas 
prezidentas, bet žmonėms tauškėjo, kad jis 
nevertas nė mažojo pirštelio ano prezidento, 
buvusio prieš penkiasdešimt metų. Žinoma, 
nebuvo ko tikėtis, kad dabartiniais laikais 
būtų prezidentų vertų to vardo. Bet vis tiek 
jis patenkintas saugojo iškarpą.

Į kelią paupyje jis niekada nebeidavo — 
žinoma, tai nebuvo per tolimas pasivaikščio
jimas, bet nejausdavo traukimo. Tačiau vieną 
kartą jis ištrūko iš dukraitės priežiūros, kuri 
jį saugodavo, ir nukiūtino. Kelias buvo status, 
iš tikrųjų jis nebeatsiminė, kad tokio stataus 
būta.

„Na,” — tarė žirklių galąstojas, — „labą 
dieną, Johnnys Pye”.

„Kalbėk truputį garsiau”, — tarė Johnnys 
Pye. — „Mano klausa tvarkoje, tik žmonės 
nebekalba taip garsiai, kaip kadaise. Ar sve- 
timiškis esi miestelyje?”

„O, štai kaip”, — tarė žirklių galąstojas.
„Taigi, taigi”, — pridūrė Johnnys Pye. Jis 

žinojo, kad turi privengti šio paukščio, kad 
užsidėjo akinius ir gerokai pasižiūrėjo į jį, 
bet nors kark, negalėjo atsiminti, dėl ko tu
rėjo jo saugotis.

„Pažįstu tave”, — tarė truputį apmaudin
gai. — „Niekada savo gyvenime nesu užmir
šęs veido, o tavo pavardė yra man ant liežu
vio galiuko ...”

„O, nekvaršink savo galvos pavardėmis”,— 
tarė žirklių galąstojas. — „Mes esame seni 
pažįstami. Ir aš klausiau tave vieno klausimo 
prieš daugelį metų, ar beatsimeni?”

„Taip, — atsakė Johnnys Pye. — „Atsi
menu.” — Po to jis pradėjo juoktis dusliu 
seno žmogaus juoku. — „Is visų kvailų klau
simų, kurių teko būti kada nors paklaustam, 
šis iš tikrųjų yra rekordinis.

„Ar gi?” — paklausė galąstojas.
„Chu, chų”, — unkštė Johnnys Pye.
„Juk klausei mane, kaip žmogus gali būti

Is angl'ų
vertė 

St Kalvaitis
„Žinoma”, — atsakė Johnnys Pye. — Turė

jau žinoti. Šių metų lapkričio mėnesį būsiu 
devyniasdešimt dviejų metų, spaudžiau rankas’ 
dviem prezidentams. Pirmasis prezidentas, su 
kuriuo sveikinau'si ...”

„Man būtų įdomu, —” bet pirma turime 
mažą reikaliuką. Juk jei visi žmonės yra , 
kvailiai, taip kaip pasaulis eina pirmyn.

„O čia yra daugybė kitų dalykų”, atsakė 
Johnnys Pye nekantraudamas. — „Yra šau
nių, išmintingų ir protingų, kurie gali pa
saulį pastūmėti j priekį colį. Bet jie visi yra 
sumišai. Viešpatie, juk tik kvailos būtybės 
galėjo lįsti iš jūrų pirmiausia žemės sausinti 
arba kad joms nusausintų Edeno sodą. Ne
paisyk, ką žmonės-mano; bet žiūrėk, ką jie- 
daro. O aš nelabai tevertinčiau asmenį, apie 
kurį žmonės sako, kad jis niekad savo am
žiuje nebuvęs kvailys”.

„Na”, tarė galąstojas, — 
klausimus, kaip mokėdamas, 
galima tikėtis iš žmogaus, 
savo pažadą”.

„O koks jis buvo?” — 
„Nors viskas tebėra mano 
beatsimenu detalių”.

„Na gi”, — paaiškino galąstojas, — „aš 
tave paleisiu eiti, tu senas kvaily! Nebe
pamatysi manęs lig paskutiniojo teismo. Kan
celiarijoje bus, be abejo, painiava dėl to,” — 
tarė jis, — „bet dar kurj laika galėsi veiktų 
ką išmanydamas”.

„Fui”; — atkirto Johnnys Pye. — „Reikia 
apgalvoti!” — Ir jis ėmė krapštyti savo pa
kaušį. .

„Kodėl?” — tarė truputį įžeistas žirklių ga
ląstojas. — „Ne taip dažnai pasitaiko, kad aš 
siūlau kokiam žmogui amžiną gyvenimą”.

„Na,” — tarė Johnnys Pye, — „man labai 
malonu, bet matai, dalykas yra tas". — Va
landėlę jis pagalvojo. — „Ne”, — pasakė jis, 
— tu nesuprasi to. Tu dar nesi užkabinęs 
septyniasdešimtųjų metų, kaip iš išvaizdos 
atrodai, ir joks jaunas žmogus nesuprastų”. - 

„Pabandyk man išdėstyti” — tarė žirklių 
galąstojas. 1

„atsakei mano 
ko daugiausia 

Tad aš tesėsiu

tarė Johnnys. — 
galvoje, bet ne-

K įderinę kronll'i

Yorke.
Įvyksta tarptautinė muzikos ir 
kurioje dalyvaus menininkai iš

John Barbirolli, garsus anglų dirigentas po
rą koncertų diriguos, Vienoje. Po to vyks 
koncertuoti Italijon, Olandijon ir Prancūzijon. 
Dirigentas Hermann Abendroth pakviestas di
riguoti Šveicarijon.

Eugene O’Neil, po dvylikos metų tylėjimo 
pasirodė su nauju scenos veikalu — „The 
Seeman Cometh”, — kuris neseniai buvo pa
statytas New

Edinbergh’e 
teatro šventė, 
viso pasaulio.

Jungtinėse Valstybėse State Departament 
supirko 79 paveikslus (47 autorių) ir sudarė 
2 keliaujančias Amerikos dailės parodas. 
Viena jų skirta Europai ir ji šiomis dienomis 
atidaroma Paryžiuje, o iš ten vyks Zue- 
richan ir Prahon. Parodoje išstatyti kūriniai 
tokių Amerikos dailės atstovų, kaip Gre
gorio Prestonino. Louie Guęlielmi, Phillip

3 psi. Nr. 228.

„Na”, — tarė Johnnys Pye. — Dalykas 
tas”, ir vėl kasėsi pakaušį. — „Nesakyčiau 
nieko, jei būtum pasiūlęs prieš keturiasdešimt 
ar bent dvidešimt metų. Bet dabar, matai, 
paimsim vieną smulkmeną. Sakysim dantys”.

„Taigi, žinoma”, — sutiko galąs.tojas, — 
„bet man rodosi savaime suprantama* kad iš 
manęs menkai kokios pagalbos tegali tikėtis 
tame dalyke”.

„Taip ir maniau”, — pasiguodė Johnnys 
Pye. — „Matai, tamsta, šitie.’dantys yra geri, 
pirktiniai, bet man įkyrėjo girdėti juo; žvan
gant. O su akiniais irgi vargas.”

„Apgailestauju”, — tarė žirklių galąstojas.
— „Aš negaliu kištis į laiko klausimą, kaip 
ž'nai — tai ne mano sritis. O atvirai kalbant 
negali iš manęs reikalauti, kad sakysim, bū
damas šimto aštuoniasdešimt metų, būtum 
toks pats, kaip devyniasdešimt metų amžiaus. 
Bet vis tiek būtum dar stebuklas!”

„Gali būti ir taip”, y— tarė Johnnys Pye,
— „bet, matai, na, teisybė, kad aš dabar se
nas žmogus. Pažiūrėjus to nematyti, bet taip 
yra. O mano' draugai, taigi, jau mirę, ir ' 
Sjuzė ir sūnelis.. Ir pasilikti vaikščioti ir 
vaikščioti lig paskutinio teismo dienos, netu
rint su kuo pasikalbėti — na, Sir, siūlymas 
ma'onus, bet nesijaučiu galėsiąs jį priimti 
Gali būti nepatriotiška iš mano pusės, ir 
man gaila Martinsvillės. Klimatui ir prekybos 
rūmams turėtų daryti stebuklus faktas, kad 
žymus pilietis gyvena lig paskutinio teismo 
dienos. Bet pagaliau bent vieną kartą gyve
nime bus turėjęs progą daryti, ką nori”. — 
Jis sustojo ir pasižiūrėjo J žirklių galastoją.
— „Sutinku, šiek tiek norėčiau nukonkuruoti 
lfcXeA«išą”;: -''M.Mu .“kalbėjo jis. -."„Gir
dėdami jį kalbant, galite pamanyti, kad nie
kas anksčiau nėra buvęs sulaukęs i devynias
dešimt metų. Bet aš manau ...”

„Bijau, kad negalėsime sutarti kokių apri
bojimų”, — pertraukė žirklių galąstojas.

„Na”, — tarė Johnnys, Pye, — „aš tik gal
vojau apie tai. O dėl Ikės tai viska8 tvar
koje”. — Jis lukterėjo valandėlę. — „Pasakyk 
man”, — tarė jis žemu balsu. — „Na, tamsta 
žinai, ką turiu omenyje. Paskiau. Aš galvoju, 
jei tau patiktų”, — jis susikosėjo, — „jei tau 
patiktų, vėl atlankyti savo draugus. Žinoma, 
jei yra taip, kaip kai kas tiki”.

„To negaliu pasakyti”, — tarė žirklių ga- 
. ląstojas. — „Aš tesileidžiu tik lig tol”.

„Na, bet pasiteiravimas nepakenks”, — ta
rė Johnnys Pye gana nuolaidžiai. Jis žiūrėjo 
į tamsą; paskutinė žiežirbų juosta nulėkė nuo 
dalgio, o po to nustojo, ratas brūzgęs.

„Hm”, — tarė Johnnys bandydamas ašme
nis. — „Dalgis gerai ištekintas. Bet anais

■ laikais mokėdavo geriau tekinti”. — Jis klau
sėsi ir valandėlę bailiai žiūrėjo.

„O, Dievulėliau!” — sušuko jis. — Štai 
ateina Helena’ manęs ieškodami. Ji parves 
mane namo”.

„Sį kartą ne”, — pasakė žirklių galąstojas.
— „Taip, šis da’gis ne blogo plieno. Na, ei
me, Johnnys Pye”.

(Pabaiga)

Ouston, Marris Kantor, Yasno Kuniyoshi ir 
kt.

Antroji paroda skirta Pietų Amerikai, bus 
atidaryta Havanoj. Joje bus galima matyti

• Louis Guglielmi, Philip Evergood, Ben Shahn, 
ir kitų meisterių kūriniai.

Londone įvyko vokiečių P. E. N. — Club 
metinis ,susirinkimas. Vieton sergančio Al
fred Kerr, pirmininku išrinktas filosofas prof. 
Hermann Fridemann, nariais Dr. Richard 
Friedenthal ir Willi Sternfeld.

Paryžiuje Cernuschi muziejuje atidaryta 
šiandieninės kinų tapybos paroda.

Heinrich George mirė. Iš Maskvos prane
šama, kad viename Maskvos internuotųjų la
geryje mirė vienas žymiausių vokiečių meni
ninkų — filmos ir teatro aktorius Heinrich 
George. Mirties priežastys nežinomos, tačiau . 
53 m. amžiaus tvirto sudėjimo aktoriui natū
rali mirtis atrodytų dar perankstyva.
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(MINTIS) Kiekvienas susmulkėjimas yra nusikalstamas veiksmas prieš savo tautą ir prieš savo 

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

Kaip šiandien alrodo Vilnius ?
„iJziennik Polski” ir „Dziennik Žolnierza” 

lapkričio 6 d. str. „Azijatiška nelaisvės nak
tis virš malonaus miesto, badas, skurdas ir 
teroras šiandieniniame Vilniuje” rašo:

„Į Vokietiją paskutiniu metu pakliuvo vie
nas vilnietis, kuris ligi rugsėjo pabaigos bu
vo Vilniaus krašte. Štai sauja žinių, kurias 
gavau iš jo:

Šiandien Vilnius sudaro labai pasigailėtiną 
vaizdą. Smarkiai sunaikintas vykusių kovų 
metu, o ypač besitraukiančių vokiečių šian
dien jis dar nesikelia iš savo sunaikinimų, 
nors formaliai yra „LTSR” sostinė Vilniaus 
lietuviškumas toliau yra kaž-kuo teoretiškų, 
nes nedalomai ir visur valdo rusai. Ne tik 
Vilnius, bet visas jo kraštas, o taip pat visa 
Lietuva perpildyta bolševikų kariuomenės. Si. 
kariuomenė išmėtyta net po mažas a ps i gyve' 
nimo vietoves ir kaimus.

Iš Vilniaus gatvių ligi šiol daugumoje vie- 
— tų nepašalinti griuvėsiai Tragišką vaizdą 

*■ sudaro Vilniaus-ir Vokiečių gatvės. Mickevi- 
čiau8 gatvė (dabar Gedimino) taip pat smar
kiai apnaikinta. Sunaikintų namų tarpe Mic
kevičiaus gatvėje minėtinas tarp kitko naujas 
PKO pastatas (Gedimino 16). Nėra Raudono
jo Stralio ir 2oržo viešbučio.

Iš kavinių paliko Rudnickio kavinė ir Ža
liasis Stralis. Ten galima gauti labai menką 
kavą ir tešlainių. Kadangi tai yra „pirmos 
klasės” kavinės, tai vietos gyventojai jų ven
gia panašiai, kaip „pirmosios klasės restora
nuose”, kokiais yra Bristo! ir Ramybė, visuo

Kultūrinių parengimų savaitė Nuertingene

Lapkričio 16 d. vietinis Liet. Raudonojo 
Kryžiaus skyrius suruošė žymiosios mūsų pia 
nistės G. Leonienės fortepiono rečitalį, ku
riame buvo išpildyti Ciurlionies, Bacho, Beeth- 
oveno, Chopeno ir kitų kompozitorių kūri
niai. Lapkričio 17 d. Nuertingeno Gailestin
gųjų Seserų Mokykla savo koncertui buvo 
pasikvietusi Innsbrucko operoje dainavusį 
mūsų solistą P. Rūtenį, Kauno Didž. Teatro 
koncertmeisterį St. Kalvaitį, Vilniaus Dramos 
aktorių A. Škėmą ir „Sietyno” kolektyvo ka
merinį kvintetą, ved. Alg. Kačanausko. Įvairi 
ir gražiai išpildyta programa paliko jaukų 
įspūdĮ.

Pažymėtina trečiosios (XI. 18) pramogos 
dienos popietė — literatūros vakaras. Mūsų 
literatai — „keturi didieji keliauninkai” po 
stovyklas — Pulgis Andriušis, Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Gustaitis ir Stasys 
Santvaras nuertingiečiamg paskaitė, savo nau
jausios kūrybos. /

Lapkričio 20 d. Nuertingeno lietuvių salė
je buvo suruoštas latvių reprezentacinės ba
leto trupėj koncertas, kuriame taip pat pra
leista pora puikių valandų.

Kariuomenės sukaktis minėta šventės išva
karėse, lapkričio 22 d. Prol, Z. Ivinskis pa
skaitė turiningą paskaitą, supažindindamas 
klausytojus su Lietuvos kariuomenės suorga- 

, nizavimu ir jos kovomis. Minėjimas baigtas 
sekančią dieną reprezentacinio Dillingeno vy
rų choro, diriguojamo Juliaus Štarkos, kon- 
:ertu. Sekmadienį choras giedojo per pamal
das. Abu koncertai buvo tikrai didelė ir re
tai išgyvenama šventė nuertingiečiams lietu
viams.

Kultūrinių parengimų savaitė buvo baigta 
Nuertingeno skaučių pramoga, suruošta skau 
čių „Gabijos” tunto įsisteigimo proga. Šven
tė pradėta pamaldomis, o vėliau salėje įvyko 
iškilmingas aktas, kuriame, be skaučių ir 
skautų, dalyvavo daug svečių iš vietinės ko
lonijos ir kitų vietovių. Naujai ' Įsisteigusi 
skaučių tuntą, kuriam vadovauti paskirta 
psktn. K. Kodatienė, sveikino skaučių vadi- 
jos atstovė, Nuertingeno švietimo (staigų ir 
kolonijoj vadovybės, skautai ir kt. Prie nau
jai Įsteigtojo tunto priskirta aplinkinių, kolo
nijų — K'rchheimo 'Wheimo. Neufseno ir 
Oberlenningeno — skaučių vienetai.

J. Žilvinas 

met pilna bolševikų karininkų ir NKVD tar
nautojų.

Vilniaus bažnyčios, išskyrus Sv. Kazimiero 
• bažnyčią, išliko sveikos. Vilniaus Katedra ne

sužalota. Artilerijos sviedinys nuvertė tik 
galvą vienos milžiniškos figūros, stovinčios 
abiejose kryžiaus pusėse Katedros priešakyje. 
Aušros Vartuose toliau laikomos pamaldos 
prie stebuklingo Panelės Švenčiausios paveiks 
lo. Kaip anksčiau. Aušros Vartų gatvė per
pildyta besimeldžiančiomig miniomis.

15.000 lenkų. Vilniaus gyventojai, tiek lie
tuviai, tiek lenkai, beveik niekuo neprimena 
europiečius. Elegantiškai apsirėdžiusių žmonių 
nėra. Daugumoje matyti naują apsirėdymą, 
vad. vatines „fufaikes" arba savos gamybos 
rūbus. Odinis apavas pakeistas vailokais su 

/ guminiais padais. Kaip dėsnis, moterys ne
šioja skareles. Kiekvienas asmuo, išsiskirian
tis elegantiškenių apsirėdymų, atsiduria do
kumentų kontrolės pavojuje. Kontrolę vykdo 
policija.

Ypač būdinga tai, kad Vilniaus gatvėse ne
matyti jaunuomenės. Daugumoje matyti vai- ' 
kai arba-seniai. Vilnius jaunuomenė išnyko/ 
iš miesto. Bendrai reikia pasakyti, kad VĮ1- 

( niuje paliko nedaugiau, kaip .15.000 lenkų, 
daugiausia vyresnio amžiaus žmonių. Dar yra 
keliasdešimt lenkų kunigų, kurių skaičius 
diena dienon mažėja Panašiai dėjosi kaime. 
Buvo kaimai, kurie ištisai registravosi išva
žiuoti, o jų tarpe kaimai, kuriuose gyvena 
išimtinai gudai. Pradžioje tie išvažiavimai į

Sukruto bažnytinės muzikos darbuotojai

Lapkričio 20—22 d d, Regensburge Vyko 
bažnytinės muzikos studijų dienos, į kurias 
suvažiavo gausus lietuvių katalikų muzikų 
būrys. Buvo panagrinėta ir aptarta opūs trem 
ties bažnytinės muzikos reikalai, k. a.: senųjų 
giesmių tekstų koregavimas, jų melodijų ir 
akompaniamento sutvarkymas, bažnytinio liau 
dies giedojimo suvienodinimas, tinkamo re
pertuaro griežtesnis atrinkimas, choralinio 
giedojimo atgaivinimas, naujų giesmių ir gai
dų spausdinimas ir, bendrai, bažnytinės mu
zikos meninio lygio pakėlimas.

Šv. Cecilijos bažnyčioje įvyko religinis kon 
certas, kurio turiningą programą atliko mū
sų meninės pažibos: dainininkė Ant. Damb
rauskaitė ir instrumentalistai — Iz. Vasyliū- 
nas (smuikas), EI. Kuprevičiūtė (buv. Kauno 
konservatorijos studentė, dabar gyvenanti ir 
gilinanti studijas Regensburge, smuikas), St 
Gabrijolas (altas) ir M. Saulius (violončelė); 
vargonais grojo L Hornung (Dillingen).

Suvažiavimo metu, kurio posėdžiai vyko Pi
jaus salėje, buvo išrinkta bažnytinės muzi
kos reikalams komisija iš 3-jų narių (J. Gau- 
bas, Br. Budriūnas. kun. K. Senkus) ir 2-jų 
kandidatų (kun. Chomskis, V. Kamantauskas). 
Komisija bus aprobuojama Šv. Sosto Pele- 
gatūros, kurios pritarimu vyko ir šis suva
žiavimas.

Suvažiavimo proga pasiųsta sveikinimų ir 
pageidavimų Šv. Sosto Delegatūrai, Vyr. L. 
T. B. Komitetui ir k. Išreikšta nuoširdi padė
ka suvažiavimo iniciatoriui kun. K., Senktą, 
kurio energingo darbo dėka šis suvažiavimas 
buvo pavyzdingai suorganizuotas. Jozda

Seedorfas. Jau kurig laikas, kaip tarp See- 
dorfo Tautinio Lyderio (ryšio karninko prie 
Unrros) bet Generalinio Gerovės Komiteto iš 
vienos pusės ir lietuvių bendruomenės iš ki
tos, atsirado didelė praraja, kurios gražiais 
žodžiais užlyginti jau nebuvo galima.

Visos taip dažnos „negerovės bei nesklan
dumai” iššaukė reikalą minėtus organus per
rinkti.

S. (n. lankričio mėn. 5—6 dienomis Įvyko 
rinkimai. Tautiniu Lyderiu išrinktas Samušis 
Alfonsas, gi 1 genera'im Gerovės Komitetą: 
— Sadauskas Vladas, Kaspera'.':*!us Antanas 
ir Kutka Petras. J. Mikalauskas 

Lenkiją vyko be jokių trukdymų, bet paskiau 
NKVD pradėjo daryti įvairius trukdymus. Pa
skelbta, kad išvažiuoti gali tik tie, kurie su
mokėjo mokesčius, o vėliau tie, kurie sumo
kėjo mokesčius ir atidavė reikalaujamas že
mės ūkio gaminių pyliavas. Tuo būdu susi
darė kaž-kas panašaus į kvadratini apskriti
mą. Tas, kuris sumokėjo mokesčius, dar ne
pristatė javų duoklės, o kas atidavė javų 
duoklę, jau turėjo mokėti naujus mokesčius. 
Gudai, užsirašę išvažiuoti, daugumoje išvež
ti į Rusijos gilumą.

Lašiniai ir kainos. Nepaisant žinomo lie
tuvių atsargumo ir sugebėjimo ūkininkauti, 
Vilnius badauja. Nei Vilniuje, nei Kaune nė
ra nei vienos didesnės privačiog krautuvės. 
Šalutinėse gatvėse dar galima kartais surast) 
mažas krautuvėles, kurios jau pasmerktos 
ankstyvesniam ar tolimesn.am sunykimui. Pa
grindinė krautuvė visam Vilniui yra valsty
binė „Gastronom” krautuvė, esanti Mickevi- 
čiaug gatvėje. Šioje krautuvėje gali pirkti 
kiekvienas, tačiau ne kiekvienam kainos yra 
vienodos. Rusų karininkai, aukštesnieji val
dininkai ir NKVD tarnautojai turi nuolaidas 
Nuolaidos NKVD tarnautojams siekia ligi 90 
»/o pagrindinės pardavimo kainos. Tarnauto
jai turi nuolatines vad. „Limitnyje kartočki”. 
Tačiau darbininkai „darbo žmonių tėvynėj? 
neturi jokių nuolaidų. Kvalifikuoto darbinin
ko atlyginimas mėnesiui siekia 500 rublių. 
Kainos „Gastronome” yra tokios: kilogramas 
cukraus — 100 rublių, kilogramas lašinių — 
160 rublių, kilogramas mėsos — 40 rublių. 
Pyragaitis ar tešlainis kaštuoja 8 rublius.

Šalina lietuvius profesorius
LTSR komunistų partijos organas „Tiesa” 

praneša, kad iš Vilniaus universiteto profesū
ros pašalinti prof. Vladas Jurgutis ir Domas
Cesevičius. Prof. V. Jurgutis nacių laikais 
buvo laikomas Stutthofo koncentracijos sto
vykloje ir nekartą jų žiauriai kankintas. Do
mas Cesevičius, buvęs nepriklausomos Lie
tuvos finansų viceministeris ir universiteto 
docentas pirmosios bolševikų okupacijos metu 
bolševikų suimtas ir nuteistas 8 metus pri
verčiamų darbų stovyklos. Vėliau jis buvo 
priverstas sakyti per Maskvos radiją bolše- 
vikamg palankias kalbas ir bolševikams oku
pavus Lietuvą atgabentas į Vilnių ir ten kurį 
laiką dėstė universitete, (ad)

Skaitytojo ioMs ;
INVALIDŲ GLOBA

Turime ir mes savo tarpe šiek tiek invali
dų, kurie dabar, tiesą pasakius, neteikia mums 
jokių rūpesčių. Mes dažnai juos taip pat 
paliekame Dievo valiai, nors žmoniškumas ir 
lietuviškumas reikalautų daugiau pasirūpinti 
jų šia diena, o ypač ateitimi, kada jie bus 
tikrai reikalingi globos ir paramos.

Netekę rankos ar kojos, šie žmones dažnai 
jau nebegalės imtis to darbo, kuriuo vertėsi 
iki karo, tad jau šiandien mums privalo kilti 
klausimas, ar jie dar galėtų dirbti kokį nors 
darbą, ar jau turi visko žiūrėti iš svetimų 
rankų. Jei buvęs ūkininkaitis ar stalius dar 
gali išmokti kokio nors darbo, kuris jam atei
tyje užtikrintų duoną, tai jau šiandien pats 
metas būtų susirūpinti tuo. Gal patys mūsų 
invalidai savo galva nepajėgia apsispręsti, ką 
reikėtų nasirinkti, kam jie galėtų būti naudin
gi, gal kartais jie vienas kitas ir nepaslenka, 
neprisiverčia atsidėti, tai mūsų pareiga būtų 
padėti jiems patarimu ar paskatinti. Įei iš jų 
išeis naudingi žmonės, visi galėsime tik 
džiaugtis ir su pasitenkinimu prisiminti, kad 
laiku neužmiršome. O dabar ko nors išmokę 
ir vėl tapę naudingais piliečiais, jie nebebus 
niekam .našta, nežiūrės iš svetimų rankų duo
nos kąsnio, o ir jų savijauta, kad jie yra nau
dingi žmonės, ne’eis jiems smukti, nužengti Į 
nebepakeliamųjų tarpą.

Paskatmdami invalidus mokytis darbo, pa- 
dėd’m’ jiems nas;r:nkti snfH'vbe ir na«!-k- 
ti ją dvasiškai ir materialiai paremdami jų

VAIKAI VANAGAJ-BE VAIKŲ NEGERA)
Prisiminę šį mūsų liaudies posakį, galime 

visiškai nesutikti su pirmos dalies išsireiški
mu, nes jis gana žiauriai skamba. Bet kad jis 
gana dažnai kai kieno lūpose yra sakomas, 
mes vis dėl to turime prisipažinti.

Kaip pranešė mūsų Raudonojo Kryžiaus 
valdyba, prieauglio nuošimtis tremtinių tarpe 
yra skandalingas. Atrodo, kad mes skrupu
lingai bijome vaikų ir jų vengiame, visą kal
tę sumesdami laiko sąlygoms, tai nežiniai, 
kuri prieš mus stovi. Vienas pažįstamas gy
dytojas pasakojo, kad daugiausia pacientų 
turi moterų, kurių labai didelis nuošimtis ieš
ko kelių, kaip panaikinti nėštumą. Negauda- 
mos pagalbos ir mūsų bei kitų Unrros gydy
tojų, jos kreipiasi pas vokiečius ir žalodamos 
save, savo sveikatą, labai dažnai net gyvybę 
statydamos j pavojų, savo tikslą pasiekia.

Tokioms ir panašioms moterims mes ir prie 
geriausių norų nesurasime kito pavadinimo, 
kaip tautos duobkasėmis. Įrodyti, kad mūsų 
tauta eina milžinišku žingsniu prie išnaikini- ■ 
mo — nereikia. Ką grįžę rasime — sunku pa
sakyti. bet kad mažai mūsų tautiečių liks — 
aišku. Nežinome, ir kiek mūsų išliks gyvų 
ir kiek grįš namo, o dar sąmoningai, patys 
žudydami, mažiname savo tautiečių skaičių.

Vaikai ne pinigai, ir jų rinkimo vajaus ne
galime paskelbti. Bet kada mūsų tremtiniai 
turi susirūpinti tautos prieaugliu, yra mūsų 
visų pareiga ir uždavinys. Nors ir negalime 
per daug džiaugtis savo gyvenimu, bet vis 
dėl to vaikams augti ligi šiol nebuvo labai 
blogos sąlygos. Kiek leidžia sąlygos bei ap
linkybės, šeimoms su vaikais ateina į pagal
bą ir mūsų globėjai, ir mūsų komitetai. Tie
sa, pasitaiko kai kur komitetų, kurie nekrei- . 
pia reikiamo dėmesio į tuos gyventojus, ku
rie turi mažų vaikų, bet tai sudaro mažumą.

Siekdami, kad aukščiau parašyto liaudies 
posakio pirmoji dalis būtų visai išbraukta iš 
mūsų kalbos ir net iš galvosenos, mes turime 
dažniau sakyti, kalbėti ir praktiškai įrodyti, 
kad be vaikų negerai.

Mieli ponai ir dar malonesnės ponios, gy
venimo sąlygoms bėdos nesumeskime, nes ir 
grįžus į tėvynę dar kurį laiką bus sunkus gy
venimas ir jei mes tik dėl to sakysime, kad 
vaikai vanagai, tai mūsų tautiečių skaičius 
katastrofiškai mažės ir saugokimės, kad mes 
visi hepasidarytumėm savo tautos duobkasiais 
(išskyrus senelius ir vaikus, kuriems toks pa- 
sakymas netaikomas). Vytautas levaitis

pastangas, mes tuo pačiu padedame išspręsti 
jų ateities klausimą, bet ne pro šalį apsidai
ryti, ar visada pasirūpiname tų žmonių šian
dienine padėtimi. Atrodo, kad ne vienoje vie
toje šitokie lietuviai paliekami jų pačių liki
mui. Jie nedarbingi, tad galvojama, kad vi
siškai gali pasitenkinti prasčiausiu barako 
kampu, kur gal ir šalčiausia, niekada saulės 
nematyti, nors pašlijusi jų sveikatą reikalauja 
šilumos, o nesveikatos ir invalidumo dirgina
mi nervai mieliau sugyventų su šviesa ir mū
sų sąlygose galimais patogumais. Žmoniškes
nės sąlygos palaiko dvasinę pusiausvyrą. Žmo 
niškiau mūsų šiandien globojami ir palaiko
mi, tie skaudžiausiai nuo karo nukentėję mū
sų broliai lengviau prisivers išmokti kurio 
nors naujo darbo.

Ne vienas invalidas dar ir šiandieniniame 
mūsų stovykliniame gyvenime gali būti nau
dingas. Jie galėtų praversti stovyklų adminis
tracijose, galėtų padėti patvarkyti kurią nors 
administracijos sritį. Kaip dirbantieji jie pa
prastai yra kruopštūs, ir darbas jiems leidžia 
užmiršti nors dalį nelaimės.

Taigi stovyklų vadovybės, lietuvių komite
tai ir šiaip geraširdžiai lietuviai turėtų jau • 
šiandien pasirūpinti invalidų savo brolių atei
timi, nukreipdami juos išmokti kurio nors 
amato, o taip pat galėtų pasidomėti, ar ir 
šiandien jie turi pakenčiamas sąlygas, ar ne
reikia jiems padėti, ar pagaliau negalima jų 
iau šiand'an liungti i koki nors darbą, kuris 
"■'’a'kytų jų dvasią ir paremt” mns materia
liai - K. Plaučiūnas
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