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1g. Malinaus las

Myk. Krupavičius visuomeninkas
(|o 60 m. sukakčiai)

L GIMTINES ĮTAKA CHARAKTERIUI (kapsiskal- 
dzukiska charakterio konstitucija)

L Sūduvos krašto rytinėje dalyje, toje vietoje, kur 
i Nemuną, iteka Perseke, išsidestes Barbieriskio 
miestelis, o prie jo šliejasi Barbieriskio Žemes Ūkio 
Mokykla, buvos Barbieriskio dvaro centras. — AL 
Krupavičiaus gimtine. Gera ir derlinga sios vie- 

■ toves žeme davė progos dažniausiai tik keliolikos 
ha ūkininkui susikurti jaukias, pasiturinčias sody
bas, kuriu, tarpe vietomis aptinkame raudonstogiu, 
baltamuriu, ske tanciu, didžiuliuose soduose. Tai 
buvusiuju, dvaru, ir ju palivarku, centrai. Bet 
žymiai daugiau sodybų, aptinkame su naujai už
vestais sodais, vietomis su dar nesuskubusiais 
pajuosti sienų, rastais. — Tai naujakuriu sodybos.

Sios vietoves zemevaizdis įvairus, tikrai patrau
klus, romantiškas. Nedideli kalneliai, gubureliai, 
kloneliai, upeliai, krumoti šlaitai, miškeliai pa
traukia aki, pavergia sirdi, pririša prie saves ir 
nuolat, kad ir nejučiomis, veikia jausmus, vaiz
duote, formuoja charakteri. Sis zemevaizdis.amžių 
begyje išugdė ugningus, jautriasielius jotvingius, 
kuriu ainiai dzūkai dar ir siendie tebegarsi jau
smingiausiomis dainomis, pasakiskiausiais padavi
mais, ispudingiausia pasakojimo forma, kuria pel
nytai gali didžiuotis ne tik V. Krėvės Antanuko 

J bobule, .bet ir neabejotinas dzuku moterų ir vyru 
daugumas.

2. Šio krašto gyventoju guogu kalba, kad jau ir' 
netekusi pagrindiniu dzuku garsu dz, c, kuriuos

, isstume vis giliau i dzuku krd ta tebesiverzianti 
“lietuviškesne“ kapsu tarme, tačiau joje labai 
lengvai įžiūrimos visos kitos dzukines formos. Todėl 
ir patys guogai Avo krauju ir tempermentu yra 
tikri dzūkai, tačiau gerokai paliesti kapsiskosios 
Įtakos. Guogas is dzuku turi paveldėjo judria 
prigimti, lakia vaizduote, subtilu grožio jausma, 
neabejotina socialuma, toli siekiančia intuicija, 
gyva orientacija. Is kapsu gi paemes salta apsis- 
varstyma, nuosaikumą, sistemingumą, ištvermin
gumą ir pagaliau net praktiskuma. Taigi, guogo 
tipas nors ir dzūkiškas,, bet jau aiškiai paveiktas 

f~iraktiskojo kapsu racionalumo. Jo pagrindiniai 
-bruožai yra šie: guogas tiesa nujaučia intuityviai;
jo sprendimas gyvas, astrus, sąmojingas; jo spren
džiamasis lengvumas teikia jam nauju idėjų, pasi
tikėjimo savimi, leidžia plačiai užsimoti ir visu 
energingumu imtis savaja idėja realizuoti; is galė
jimo kylanti ambicija spiria ji savo, pasirizima 
isteseti, pradetaji dalyka privaryti iki galo, susi
laukti aiškiu savo darbo rezultatu; .būdamas so
cialus ir linkdamas i groži, jis visa daro ne ma
terialiniais sumetimais, bet padėti kitam, pagelbeti 
artimui. Tokiu budu, guogo tipas, apskritai imant, 
yra pozityvus, kūrybingas, valstybinio masto veikloje 
neabejotinai pageidautinas.

3. M. Krupavičius savo etniškai lokaline kilme 
yra tipingas guogu individualiu faktorių. Visu 
pirma tenka pastebėti tai, kad M. Krupavičius auga 
vienas berniukas greta trijų sesuciu, kuriu tik 
viena Vyresne, o dvi jaunesnes. Taigi, savaime 
suprantama, kad pačios gyvenimo sąlygos dar maža 
Mykoliuka jau lyg ir išstato viešumai — jis greičiau 
pastebima’, jam skiriama daugiau dėmesio, jis tampa 
seimos prieauglio reprezentantu, ziurįnt is tėvu 
pn’»» Tačiau ir pačioms sesutėms jis vis dėlto 
berniukas. Taigi, dažniausiai vadovaujamasis 
vaidmuo jam negali būti neuždėtas ir is pačiu vaiku 
puses — juk jis berniukas. Taigi jau nuo pat 

vaikystes dienu Mykoliukas turi neabejotinai pa
lankias sąlygas plėtoti vadovi skumui. Paprastai 
tariant, vadovavimo nu no M. Krupavičiui teko 
imtis ir mokytis dar vaikystėj.

Tačiau M. Krupavičiaus teima gyveno vargingose 
sąlygose. Teko ai kiai skaitytis su kiekvienu ska
tiku, su kiekvienu skuduru, tu kiekvenu duonos 
kąsniu. Teko i gyvenimo žiūrėti blaiviai, realiai. 
Skaitytis tik su ta ateitimi, kuria pats susikursi. 
Salia auga daugybe bendrameciu kaimynu bemo
ksliais. Mykolo tėvai ypač mama, ir jis pats 
veržiasi i mokslą — reikia pakopti augsciau, reikia 
Šviesesni gyvenimą susikurti pačiam. Todėl Ir 
mokslo te'imas ypatingai kietose sąlygose yra tik 
realus vadoviskumo reiskimasis, jo platesnis ugdy
mas ir grūdinimas.

Pagaliau, Mykolui besimokant ir be-amonejant; 
vis labiau ima ryškėti ir antrasis mokslinimosi 
akstinas — meile ir noras padėti savo varg tantiems 
jaunesniems kaimynams ir visiems carizmo junga 
nesantiems tautiecirms. Vadinasi, dar mokinio 
laikais jf. Krupavičius savo nusistatymu ir ryžimesi 
padėti tautiečiams sudaro sąlygas savo charakteriui 
formuotis tautos reikalu linkme.

U. M. KRUPAVIČIAUS MOKYTOJO — KUNIGO 
DARBAS — VISUOMENINIO-POLITINIO 

DARBO ĮVADAS
1. Trys mokytojo darbo metai mokykloje (2 T.nm- 

zos gubernijoje ir Papilėje) M. Krupavičiui duoda 
geros progos stebėti ir pažinti valka. o kartu ir 
visa jaunimą. Jis ai kiai mato, kad busimai Visu
omenei — jaunimui trūksta sviesos, organizuotumo. 
Todėl imasi tiek savo mokyklines aplinkos, tiek 
ir visos Lietuvos jaunimą sviesti. Pasinaudodamas 
panašiais pavyzdžiais parašo "Jaunimo idealu" 
(Gabrielius Taucius). Nuodugniau y’inazi-- i 
plačiosiomis masėmis, atidžiau stebejes socialiniu 
negerovių priežastis, vis labiau isitikina ir.socialinių 
reformų butinumu.

2. Isejes dvasinius mokslus ir tapes kunigu, M. 
Krupavičius turi gera pasirengimą ir geros progos 
stebėti žmogaus dvasines gelmes. kurias anais 
laikais, nežinant pačios psichoanalizes bei jos me
todu, ir tebuvo prieinamas veik tik vieniems moky
tiems kunigams (turiu galvoje klausymą i pažinčių). 
Sitai pilnai igalina M. Krupavičių geriau pramatyti 
žmogų, pagaliau ir visa visuomene. Is antros pu
ses, M. Krupavičius žmogų, pačia visuomene jau 
mėgo is pat mažens, is prigimties. Taigi, kartu 
su žmogaus dva siosgelmiu pažinimu M. Krupavi
čiaus visuomenine asmenybe, galima sakyti, atbai
giamai subręsta, o kartu jis atbaigiamai susifor
muoja ir socialiniu reformų būtinumo idėja. Siu 
reformų būtinumas M. Krupavičiui tampa jau sa
vaime suprantamu dalyku.

3. Pagaliau Pirmasis Pasaulinis Karas eina ga
lop, o kartu su šiuo aktualeja ir Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo klausimas. Tuo metu M. Kru
pavičius baigia Petrapilio Dvaine Akademija 11917 
m.). Taigi, tiek visuomeninio bei politinio veikimo 
reikalingumas, tiek ir faktinas galimumas. M. Kru
pavičiaus asmenyje susitinka. Tiesa jis jau ener
gingai talki nejff~-ir -vadovavo Petrapily mok la 
einančiam lietuviškajam jaunimui dar būdamas 
akademijos studentu, o šitai seke ir pirmoji poli
tine veikla.

(B; d.)

Daugiau rimtumo! '
Stovyklinis gyvenimas nėra ir negali but nor* 

malus ir palankus darbo nuotaikos kulturejimub 
Dauguma is musu Vokietijoj visa- laika gyveno 

^stovyklose ir nepalyginti sunkesnėmis sąlygomis 
negu UNRRA globojamose perspektyvos, kad mes 
visai nežinome, kokia musu ateiteis, kur ir koki 
darba mes turėsime dirbti. Ateities netikrumas 
savotiškai žmogų minkština ir tustina,, žmogus 
darosi nedarbingas, apatiškas, istizes, o tai ji de
moralizuoja. Is to kyla pavojus, kad stovyklinis 
gyvenimas gali daug ka is musu sugadinti ir pa
daryti normaliam gyvenimui netinkamus.

Kaip ten behutu. bet žmogus gali ir turi but 
viešpats savo charakterio ir elgesio. Žmogus turi 
iveikt ir nepalankiausias gyvenimo sąlygas ir išeit 
is ju nesugadintas. Žmogui sunku ir dažnai ne
galima susidoroti su išorinėmis gyvenimo aplinky
bėmis, bet jis visada gali iveikti savyje nenor
malius palinkimus ir tapti ju viešpačiu. Kiek
vienas is musu turi pats nusistatyti ir pasiryžti 
stovyklini gyvenimą isnaudot savo kultureijimui. 
Reikia ko nors stovykloje išmokti, kas busimame 
gyvenime — Lietuvoje ar užsienyje -— butu nau
dinga. Išmokti galima, tik reikia norėti. Stovy
kloje galima pramokti svetimu kalbu, galima pra
mokti kai kuriu amatu, galima pramokti soferia- 
vimo. Jei i “laisva Lietuva negrisime, tad sveti
mosios kalbos kiekvienam is musu bus labai rei
kalingos, vis tiek kur mes atsidurtumem ir koki 
darba gautumen. Po šio karo anglu kalba yra 
visu svarbiausia, nes ji faktiškai virs tarptautine 
kalba. Jau pries kara angliškai kalbant galima 
buvo bemaž visa pasauli apvazinot: visur rasi 
angliškai mokančiu ir susikalbėsi. Dabar angliškai 
kalbančiu tautu itaka dar padidėjo, nes angliškai 
kalbančios tautos laimėjo si kara ir iu itaka bus 
dar didesne, todėl mokėt anglu kalba yra labai 
svarbu, ypač turint galvoj, kad daugeliui is musu 
rali tekti atsidurt Amerikoj ar Britu dominijose —* 
Australijoj ar Afrikoj.

Jei mes stovyklinio gyvenimo nepanaudosime 
mokymuisi ir darbui, tad musu sielos kultūra kris, 
ir mes išeisime is stovvklu dvasiškai atbukę ir mo
rališkai sugede, ypač kad daug kas is musu smar
kiai linksta i girtavima, i svaiginimąsi nuodingu 
samagonu. Jei samagonas virs.musu stovvklinio 
gyvenimo idealu, tad mes išeisime is stovvklu su
gedusiais žmonėmis, is kuriu tokios naudos netu
rėtu nei mu’ii senon tėvynė Lietuva, nei naujoji 
tėvynė, jei likimas lemtu mums būti emigrantais 
ir nauju kraštu piliečiais.

Is Lietuvos gauta patikimu žinių, kad ten šiuo 
metu žmones supranta savo padėties rimtumą ir 
atsisako nuo girtavimo, nuo samacono varymo, tuo 
tarpu daugelis is musu lengvabudi’kai žiuri i gyve
nimą ir neišlaiko rimtumo. Nereikia pulti i pesi
mizmą i desperacija, reikfl rimtai žiūrėti i savo 
būkle ir nesisaipvti ten, kur reikia visu rimtumu, 
susikaupus žiūrėti i savo gyvenimą ir ateitu Visas 
žmogaus gyvenimas yra jo mokykla, tad stovykla 
turi mums virsti mokykla: is stovklos mes turime 
išeiti nesugede, nei stize, bet pasirengė gyvenimui, 
energingi ir garbingi. Kaip paukštis sutvertas 
skrajoti, žuvis plaukioti, taip žmogus sutvertas 
darbui, tad ieškokime darbo, nes jis yra neatskiria* 
mas smogams gyveninio palydovas. -■ J. G.
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Dr. K. Grinius

Apie Didiji Vilniaus Seimą 1905 m.
(is Nr. 2)

Kai man pasakojo Marijampolės apskr. veteri
narijos gydytojas lenkas Henrikas Majevski, kuris 
gerai atsiminė 1863 m. sukilimą 1905-07 m suki
limas buvęs daug didesnis ir rimtesnis negu 1863 
m. lenkmetis, prie kurio kaimiečiai labai nedaug 
tebeprisidejo. Skirtumas lenkmečio naudai tas, 
kad tada lenkai turėjo ginkluotu jegu ir su 
rusu kariuomene susisaudydavo, kapodavus da- • 
giais. Anot to paties Majevskio 1905 m. revolu- 
eija buvo rimtesne uz 1863 m. ir geriau apgal
vota, be to, lietuviai 1905 m. buvo parode dideli 
tautini vieningumą, netaip, kaip 1863 m. lenkai. 
Sukilimo vadovybe tuomet dažnai negalėdavusi 
pati susitarti. Ir rezultatai 1905 m. -sukilimo lietu
viams buvo naudingi, o 1863 m. pralaimėtas su 
maskoliais karas davės lenku tautai vienas nelai
mes. -Taip išėjo, kaipo mane Majevskis, del to, 
kad lietuviai buvo parinkę tinkama revoliucijai 
kelti laika, kai Rusijos imperijoj perdem ėjo 
ivairiu neramumu bangos ir caro jogos buvo labai 
isbarstytos. Jei lenkai butu sukilę ne 1863; bet per 
Krymo kara 71853—55/, kaip norėjo padaryti 
poetas A. Mickevičius tam tyčia nukeliavęs is 
Prancūzijos ir Italijos i Konstantinoli, ta' suki
limas gal but buvęs lenkams naudingiau užsibai
gęs. — Deja, A. Mickevičius nespejes sukilimą 
sukelt Konstantinopoly kolera pasimirė, — atsi
dusęs pratarė D-ras H. Majevskis, nemažas lenku 
patriotas.

Didžiojo Vilniaus Seimo reikšme naujausioj 
Lietuvos istorijojbuvo nemaža. Tai buvo pirmasis 
didžiulis musu tautos bandymas, bent kaimuose, 
valdytis patiems, be “maskolių'* vadovavimo. 
Tvarka buvo gera, sauvaliskas kirtimas mišku 
buvo sureguliuotas, pareigūnams algos buvo 
mokamos, plėsimu negirdėt buvo, nekysininkauta 
Žmones patys, galima sakyt, is gyvenimo prak
tikos pamate, kad daug geriau darosi, kai patys 
be svetimųjų isikisimo valdosi. Tai gali pavadinti 
generaliniu pratimu, besirengiant i tikrąjį nepri
klausoma valstybes gyvenimą, kuris po 13 metu 
atėjo 1918 m.

Miestu ta politine demonstracija beveik nepa
liete, nes miestuose dar tuomet lietuviu nedaug 
tebuvo ir miestuose būdavo daugiau valdžios gin
kluotu jegu (policijos, žandarmerijos, kariuo
menes, ugniagesiu), kurios galėjo kliudyti Seimo 
sugalvotai demonstracijai vykdyti.

Bekalbėdamas apie Seimo atsišaukimo silpną
sias puses, buvau paminė jes užmiršta (tyčia ar 
netyčia), punktą, kuris turėjo kviesti gyventojus 
tuojau organizuoti savo ginkluotus smogiamuo
sius burtus arba milicija.

Dar galiu prie Seimo nutarimu (atsišaukimo) 
nepriteklių priskaityt tai, kad nebuvo paminėta 
juose žemes ■ reformos reikalingumas. Beturčiu 
liūdnas gyvenimas lengvinti pavedamas, gal 
C gal krikščioniu tikybas, turtingesniuju gai

lingumui. be nurodymo kokiu nors garantijų, 
kad tasai gailestingumas bus praktikuojamas. 
O bežemiu ir mažažemiu jau anais metais buvo 
Lietuvoj simtas, o gal ir daugian tukstanciu. 
Buvusi laisva kitąsyk lietuviu emigracija i U. S.A. 
ir i Pietine Amerika vieneriais metais paimdavo 
18.000—20.000 lietuviu, daugiausia bežemiu ir 
mažažemiu. P. Mikolainis apie tai rase "Lietu-
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Suvaziavimas, isklauses Lietuviu Sąjungos Valdy
bos atstovu, Švietimo įgaliotiniu ir gimnazijų direk
torių pranešimus ir apsvarstęs lietuviu tremtiniu 
švietimo reikalus, konstatuoja:
1) Musu, mokykla turi sviesti ir auklėti musu jau

nuomene, ugdyti josios socialini ir visuomenini 
charakteri pagal krikscioniskuosius ir tautinius 
idealus.

2) Mušti, mokykla, tvarkydamos! Nepriklausomos 
Lietuvos valstybes įstatymais, puoselėja valsty
bines tradicijas ir ugdo valstybingumo sąmone.

8) Iki šio Taiko lietuviu tretiniu švietimo sąlygos 
buvo nepaprastai sunkios, bet delei mokytoju, 
pasiryšimo ir visuomenes paramos to kliūtys pa
mažu nugalimos ir*jau dabar veikia 18 gimna
zijų; 8 progimnazijos, apie 100 pradžios mokyklų. 
Visose mokyklose stengiamasi išlaikyti mokslo 

lygis, buvęs Nepriklausomos Lietuvos laikais.
4) Jaunuomenes švietimas ir auklėjimas turi rūpėti 

visai lietuviškajai visuomenei.
5) kad kai kuriu stovyklų vadovybes nepakankamai 

vertino mokyklų darba ir sąmoningai ar nesą
moningai ji trukdė.

Suvažiavimas apeliuoja i visas lietuviu tremtiniu 
vadovybes, i susipratusia musu visuomene ir prašo 

vos Ūkininke" 1909 ar 1910 metais. Seime vyravo, 
matyt, pasituri valstiečiai, ju vaikai (studentai), 
inteligentija ir nedaug proletaru. Nors, ypač tarp 
jaunųjų Seimo nariu, buvo nemaža socijal-demo 
kratų, tačiau - beturčiu ir mazaturciu ..reikalai 
Seimo atsišaukimo nedaug tepaliesti. Ir puikiai 
pavykusi. Seimo revoliucija vargu galėjo daugiau 
patrtaukti Lietuvos mazaturciu. O tada papirsi- 
inas žemes reformos galėjo- stipriai paveikti ta 
gyventoju dali. Štai del ko toksai praleidimas to 
klausimo Seimo atsišaukime reikia laikyt nemaža 
klaida..

Platinimas ir vykdymas Seimo atsišaukimo 
buvo šukeles vien Vilniaus teismu rūmuose (pala
toje) keliasdešimtis bylu. Pragarsejes jau tuo
met Vilniaus advokatas, kites nuo Novagnldko 
(Naujapilio), i gyvenimo pabaiga pasidaręs Lietu
vos patriotu, suorganizavęs Vilniuje Vrublevskiu 
biblioteka, Tadas Vrublevskis buvo isnagrinejes 
kelias dešimtis tu "politiniu" bylu ir is to padaręs 
išvada, kad lietuviu- tautinis judėjimas yra gilus 
ir ilgas, nes, anot Vrublevskio, tu bylu dalyviai 
daugiu daugiausia vis žmones subrendę; apie 40 
metu ir vyresnio amžiaus, jaunuoliu nedaugiausia, 
Iki šiol ta T. Vrublevskio mintis tartum pasit
virtindavo.

Didysis Vilniaus Seimas davė pradžia arba bent 
pastūmėjo i prieki kitas lietuviu organizacijas. 
Vienu kartu su Seimu posėdžiavo Valstiečiu 
Sąjungos organizatoriai. Is tos Sąjungos vėliau 
atsirado Lietuvos Valstiečiu Sąjungą, kuri daly
vaudavo nepriklausomos Lietuvos seimu rinki
muose ir kurios vardas buvo paskiau įterptas i 
Lietuvos Valstieciu-Liaudininku Sąjungos pavadi- 
nima. Aktyviausiu Valstiečiu Sąjungos organiza
torium 1905 m. ir paskiau buvo Petras Ruseckas.

Seimo dienomis buvo susirinkimas ir kitos 
svarbios organizacijos, būtent, Lietuvos Social
demokratu Partijos, kurios vadovybėj buvo inz. 
Step. Kairys, inz. Sirutavidus, K. Bielinis., dr. 
St Matulaitis, A. Janulaitis ir kt

Musu katalikai, kurie iki Didžiojo Seimo taip 
mažai buvo tautiškai organizuoti, tada buvo 
surinkę savo vienminčiu posėdi ir užgimė nauja 
organizacija — Lietuvos Krikščioniu Demokratu 
Partija.

Tad tasai Seimas, nors nebetarpiskai, yra da
vės progos susiburti trims kitoms politinėms 
organizacijoms, »

Ir Štai, pries 40 metu ivykes Didysis Vilniaus 
Seimas, taip daug pastūmėjęs i prieki Lietuvos 
nepriklausomybes reikalą, taip sparčiai atvedės 
lietuviu mases i susipratimą jog musu tauta turi 
teises siekti pilnos nepriklausomybes, tas Seimas, 
kuris praktiškai aiškiau buvo parodęs, jog pa
siekimas nepriklausomybes yra gal ir netolimas, 
dabar, sakau, uzmirstamas, musu istoriku 
neisstudijuotas, medžiaga jam tikriau pažinti 
nesurinkta.

Atrodo, lyg lietuviu tauta nenori pažinti'ne tik 
savo senovės, bet ir artimiausios ateities. Argi 
mes, anot Besanaviciaus, norime būti sulginti 
su vaikais, kurie domisi tik sios dienos pasisoti
nimais ir žaidimais!

Vertėtu sios sukaties proga bent savo atsimi
nimus apie Didiji Vilniaus Seimą surašyti ir jo 
reikšme įvertinti.

visomis išgalėmis remti si musu tremtiniu pozity
viai tautini darba — jaunuomenes švietimą ir 
auklėjimą

Suvažiavimas pageidauja —
a) kad lietuviu tremtiniu bendruomenes santvar

koje butu sudaryta švietimo reikalams speciali — 
savarankiška švietimo institucija — Švietimo 
Valdyba,

b) kad lietuviu tremtiniu bendruomenes komitetai 
sudarytu tinkamesnes materialines mokyklų dar
bui sąlygas, kurios palengvintu mokytojams 
darba ir apsaugotu mokytoju ir mokiniu svei
kata.

c) kad lietuviu visuomene sudarytu tinkamas mora
lines sąlygas musu jaunuomenei auklėti, uzkirs- 
dama kelia, visu pirma spekuliacijai ir girta
vimui, kurie nuodija musu gyvenimą, žemina 
lietuvio vardu ir kenkia visos lietuviu visuo
menes reikalams, o ypač kenkia jaunosios kartos 
auklėjimui.

Suvažiavimas su viltimi žiuri i musu, švietimo 
darba, kviečia visus mokytojus su nemazejaneiu 
entuziazmu kovoti ir toliau del lietuviškosios sąmo
nes, musu, tautines kultūros bei garbes.

Baigdamas rasini pridedu 1905 ir 1900 m. pusiu 
stambesniu įvykiu trumpa paminejima, kati but 
matyt fas sugretinimą su anuo Seimu, kokioj aplin
koj jisai subrendo, įvyko ir savo Įtaka davė. Pra
dėsiu antraja 1905 m. ir baigsiu pirmąją 1906 m. 
puse. Primenu kad; Seimas buvo to laikotarpio 
vidury 1905 m. gruodžio 2—4 d. Vilniuje.

Prasidejes 1904 m. pradžioj Rusijos karna su 
Japonija baigiasi Portsmuto sutartimi Amerikoje 
1905 m. rudeni

Neramumai, riaušes, sukilimai reiškiasi įvai
riose Rusijos imperijos vietose — Gruzijoj, Latvi
joj, Estijoj, Lenkijoj,

Lietuvoj,, Ukrainoj rodosi 
gyventoju noras išsikovoti politine autonomija.

Opoyicines caro monarchinei santvarkai partijos 
sukuria centrine imperijos vadovybe — Sanjungu 
Sanjunga ir Darbininku, Kareiviu ir Valstiečiu 
Atstovu Taryba.

Apsilpusi ir susiglumy j usi caro vyriausybe 
nepajėgia suvaldyti sparčiai besikuriančiu be 
vyresnybes leidimo organizacijų ir spaudos. Lai
kraščiai ir susirinkimai nevaržomai reiškia drą
sią kritika caro monarchines valdymo santvarkos, 
įvairiomis kalbomis eme baisiatai plisti visokiomis, 

’»pirmiau cenzūros draudžiamomis temomis bro
šiūros. Štai Rostovo (prie Dono upes) miesto mi- 
lionerius įsteigė “Dono Kalba“, (Donskają Riec) 
leidykla ir trumpu laiku paleido i apyvarta 
milijonus pigiu brosiuru, kurios visos mažiau ar 
daugiau peikdavo, pašiepdavo esama caro val
dymo sistema.

Caro salininku kasdien darėsi mažiau, nors 
buvo susikurusi is popu, policininku, šnipu, kai- 
kuriu valdininku, dvarininku monarchizmui ginti 
organizacija, vadinama Tikrųjų Rusu Saunga 
(rus. Sojuz Instinno Russkaho Naroda). Ju buvo 
nukreipta prieš žydus ir kitataučius. Tai buvo 
maskolių, arba didzrusiu tautos kraštutiniu pa
triotu padarinys, kitaip tariant. Maskolių Naci; 
Sąjungą. Bet ta Sąjungą buvo negausi ir nepa
jėgė caro priešininku. įtakos atsverti.

Kairieji mažių mažiausia, reikalavo, kad caro 
monarchine valdžią butu suvaržyta gyventoju 
demokratiniu budu išrinktuoju imperijos seimu, 
arba durna, kuri leistu. įstatymus ir tvirtintu vai-, 
stybes biudžetą.

Pagaliau S an jungu, Sanjunga ir Darbininku 
Centrine Taryba (rus. Soviet Rabocich Deputatov) 
eme grasint caro vyriausybei visuotiniu streiku 
ir sukilimu. (B. d.)

Apie išvestine dorybe—tiesuma
Gyvuliai gali būti naivus arba gudrus, bet jie 

negali būti tiesus (seka tiesa). Tiesus arba mela
gis gali būti tik žmogus. Tik žmogaus žodis: tora 
įrankis išreikšti tam, kas yra, kas gali būti, kas 
turi būti. Kalba priklauso aukščiausiai žmogaus 
prigimčiai, todėl žmogus, kuris sako netiesą del 
žemu tikslu; daro kaz ka gėdingo, nederančio jo 
žmogiškai esmei. Be to, žodis yra svarbiausias 
žmonių bendravimo įrankis ir ju. solidarumo 
reiškėjas, todėl kai paskiras žmogus ar žmonių 
grupe panaudoja žodi melui del savo egoistiniu 
tikslu, tai tuo pažeidžiama kitu žmonių teises i 
tiesa ir kenkiama bendram sugyvenimui.

Tačiau doroves taisykle: nemeluok! filosofai, 
imdami grynai formaliai, pripazista melu- kiek
viena tarta žodi, kuris neatitinka realybe. Bet 
tokiu savavališku tiesos apribojimu vien fakti- 
naja puse, jie patenka i apgaule.

Pirmiausia, tiesai prieštaraujantis žmogaus 
tvirtinimas gali būti paprasta klaida, padaryta 
be blogos valios. Taip pat nebus melo, jei žmogus 
kalba nesąmones del issiblaskymo arba klajo
damas pasigėrės, ligoje bei per sapna. Pagalia^, 
daugelis žmonių tvirtino ir dabar dar nekarta 
tvirtina dalykus, panašius i tą kad žeme stovi, 
bet tat darė ir dare su įsitikinimu, kad jie sako 
tiesa, todėl niekas ju ir nevadina melagiais.

Žmones taip sau, del sporto, nemeluoja, bet 
meluoja su kokiu nors tikslu: vieni ju meluoja 
medžiaginiais isskaiciavimais, kiti — del tuscios 
garbes, ir abieju mesas (apgaule, gyrimasis) doro
ves smerkiamos, kaipo gėdingos meluojantiems 
ir užgaulios klausantiems.

Bet yra ir švelni melo formą neturinti žemu 
tikslu, tačiau doroves smerkiama kaipo užgauti 
artimui, būtent: išeinantis is paniekos žmonėms 
melas, kuris prasideda gyvenimišku "sakyk, ma
nes namie nėra“ ir baigias sudėtingomis mistifi
kacijomis medžiotoju, kovotoju, politiku, moks
lininku. Tiesą pastarųjų melagystėse nėra nieko 
gėdingo (jei mistifikacijos neturi pasipelnymo 
tikslo), bet jos nedorovingos altruistiniu požiūriu, 
kaipo pažeidžiančios apgautųjų teises i tiesa.

Taigi, is pasakyto seką kad neatitinkąs tikrove 
pareiškimas ne visada yra melas dorovine 
prasme, bet melu tampą kai kyla is blogos valios. 
Tačiau bloga valia pasireiškia ne prieštaravime 
kuriam nors faktui; bet prieštaravime tapi^ kas 
smogui būtiną J. Gudauską.
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A. a. prof. dr. V. Gaigalaitis BEAT. RUTKUNAS

Žiemos idilija
Po "ilgo darbo amžiaus savo tautai, tėvynei ir 

krikščionybei, 1945 m. lapkričio 80 d. staiga mirė, 
peržengęs 75 metus, nepailstamas kovotojas, teolo
gijos prof. Dr. Vilius Gaigalaitis, toli nuo savo myli
mos tėvynės, Badeno • krašte, Bretten’o miestelyje, 
kur ji žiauri karo audra buvo atbloškusi. Jo pavar
gęs kūnas dabar ilsisi Bretteno kapinėse, bet gyve
nimo darbo vaisiai mums ji dar ilgai primins.

Jo visas gyvenimas -buvo darbas "be pertraukos, 
nenutrūkstama kova uz savo tautos ateiti. Vos 
savaite pries mirti jis man paraše laiškuti, kuriame 
skundėsi, kad esąs labai pavargęs ir pasenės, bet dar 
-norėtu paitarnauti tėvynei ir krikščionybei. Jis 
sielojosi del musu lietuviu tremtiniu, išblaškytu po 
visas salis, likimo, prase jam padėti išleisti lietu
viams evangelikams laikrašti. Jis iki pat mirties 
stengėsi bendradarbiauti su amerikiečiais lietuviais, 
taip pat palaike ryšius su savo buvusiais kolegomis.

Savo gyvenimo jis neturėjo, o tik gyveno rūpesčiu 
patarnauti visuomenei, kurti kulturinius lobius. 
Mano gimtinėje, kur jis buvo kunigu, jis .buvo labai 
mylimas ir gerbiamas. Mano tėveliai kalbėdavo, 
kad tuokart, pries 35 metus kada Dr. Gaigalaitis 
buvo Prūsijos seimo nariu, jo vyr. kolega kun. 
Endriulaitis jam rimtai pataręs tiek daug nedirbti, 
nes jo nestipri sveikata greit visiškai ruiraianta. 
Bet jis visa laika dirbo įtemptai, visuomet buvo 
optimistas ir su nepalaužiamu tikėjimu žiurėjo i 
ateiti. Jo darbštumas ir pasiryžimas leido jam su
kurti tiek daug kulturiniu vertybių. Čia paduosiu 
tik santrauka jo nuveiktu darbu, kurie jam dar 
gyvam besant buvo užfiksuoti lietuviškoje Enciklo
pedijoje.

' Vilius Gaigalaitis gimė 1870 m. rūgs. 27. d. Nau- 
• jienos km, Ragainės apskr. Gimnazija lanke Tilžėje 

ir Klaipėdoje, studijavo Karaliaučiuje ir Berlyne 
teologija ir filosofija. 1900 m. Karaliaučiuje gavo 
fiL Dr. laipsni uz disertacija — Die Wolfen- 
buettcler litauische PoStillenhandschrift’a. d. J. 
1573. Jis kunigavo Ramučiuose, Priekulėje ir 
Palyčiuose. 1903, 1908 ir 1913 m. buvo išrinktas 
Klaipėdos ir Šilutės apygardoje atstovu i Prūsijos 
seimą. G. rūpinosi lietuviu kalbos išlaikymu Mažo
sios ‘Lietuvos,, mokyklose ir bažnyčiose, drauge su 
Dr. Sauerveinu ir kt. dirbo lietuviu taut, atbudimo 
darba. -steigdamas įvairias lietuviškas organizacijas, 
ir išleido lietuviams populiariu knygeliu. Nuo 1904 
metu iki pat karo leido draugijos Sandora laikrašti 
"Pagalba", suorganizavo prieglaudas, lietuviškus 
knygynus. Nuosavame name Klaipėdoje irenge dvi 
sales liet, organizacijoms ir turėjo 7000 tomu 
knygyną. Didz. karo metu selpe per Baud., Kryžių 

lietuvius tremtinius Rusijoje, kovoje del Klaipėdos 
krašto, daug rase vokiečiu laikraščiuose, gindamas 
lietuviu reikalus, nors dažnai tekdavo ir nukenteti, 
nes buvo vokiečiu atestuotas, kaipo šnipas ir valst. 
išdavikas. Tas jo neatbaidė vėl kovoti uz tavo 
krašto laisve. Jis parengė Klaipėdos lietuviu 
pasirašyta memorandumą del Klaipėdos Krašto 
atskyrimo nuo Vokietijos ir memorandumą Taikos 
Konferencijai Paryžiuje.

Po Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 
jis buvo pirmos lietuviškos direktorijos nariu, tvarkė 
mokyklų ir bažnyčių reikalus. Jis Įsteigė pirma 
lietuviu gimnazija Klaipėdoje, aukure Klaipėdos 
Mokyklų draugija, kurios pirmininku buvo nuo 
1926 m. ir isteige Klaipėdos krante daugiau kaip 50 
lietuvišku privatiniu mokyklų. Jis suorganizavo 
Muziejaus draugija, isteige Klaipėdos Krašto- Mu
ziejų. 1935 m. Liet. Ev. Liuteronu sinodas ji išrinko 
senjoru ir patvirtino konsistorijos prezidentu. - Šiose 
pareigose jis išbuvo 8 m., kovojo su prieslietuviska 
veikla ir buvo net apšauktas bažnyčios priešu. Apie 
savo kovas jis paraše knyga. Rygos universitetas 
Įvertindamas jo svarbu darba, sureike jam teolog. 
garbes daktaro laipsni.

Jo pastangomis buvo prie Lietuvos Universiteto ' 
įsteigtas ev. teo’l. fakultetas, kuris parengė kunigus 
Lietuvos ev. parapijoms. Tuo budu Lietuvos ev. 
bažnyčia galutinai atsipalaidavo nuo tiesiogines 
vokiečiu įtakos. Gaigalaitis buvo ilga laika to fakul
teto dekanu ir visa laika profesoriavo. Jis parengę 
nemaža tikybiniu knygų, paruošė (1908 m.) spaudai 
lietuviška biblijos laida ir buvo Britiškosios bibl. 
draugijos atstovas Lietuvai.

Labdarybės srityje ir organizacinėje veikloje prof. 
V. Gaigalaitis turėjo nepamainoma ir nepailstama 
dranga ir rėmėja savo žmona Marija. Ji Klaipėdos 
krašte gelbėjo kur ir kiek galėjo. Kada jos gyve
nimo draugas po darbu našta susmukdavo, ji būdavo 
ramsčiu, nes savo aukštu intelektu ir gera širdimi 
vis rado kokia, išeiti. Apie jos nuopelnus mažai 
kas kalbėjo, nes ji buvo kerdaug kukli. Marija 
(vadinama visu Miką) buvo kilusi is Pietų Vokie
tijos, bet buvo pasidariusi tikra musiske.

Visagalis teduoda a. a. Viliui Gaigalaičiui ramu 
poilsi no sunkios ir ilgos gyvenimo keliones, o jo 
brangiai gyvenimo draugei, likusiai vienai toli 
nuo numylėto krašto, tepaskaidrina sunku gyvenimo 
kelia ir tesutoikie jai tokia laime, kokios, ji visa 
laika troško kitiems ir tam pašventė visa savo 
gyvenimą. '

Hanau, 1946. L. 10 d.
Jonas Grigolaitis.

Vejas liepa klausia, x.. 
po pasvirne lekia.-
— Ar sugausi, mylimiausia, 
balta sniego keke?

Žaidžia, svaido gaudo, 
galo neberanda i 
sodas, kryžiai, svirtys 
per pusnynus brenda.

Ant saku, virsuniu, 
ant stogu — kepures ... 
Sniegu skaistu veidą 
prausiasi vienture.

Audžia klevo stakles 
nuometą balčiausia. 
Tyliai apie rūta 
mylimasis klausia , , •

įvairenybes
Pirmoji knyga lietuviu kalba pasirodė 154? 

metais. Tai buvo Mažvydo katekizmas-giesmynas. 
lietuvišku knygų Įvairiuose pasaulio kampuose 
— ne -tik Lietuvoj, Prusnose, bet ir Amerikoj,. 
Rusijoj, Anglijoj, Latvijoj ir kitur. Bibliografu 
surinktais duomenimis, lietuviu kalba ligi šiol 
yra išleista:

XVI amžiuje .....
XVII amžiuje .....
XVIII amžiuje .....
XIX a. iki 1864 metu . ..
1865—1964 m. .... 3320 „
1905—1914 m. ... . 3632 „
1915—1918 m. . . . . 1102 „
1919—1939 m. .... 16721 „

Taigi nuo pirmosios lietuviu isspausdintos kny
gos iki 1940 m. pradžios išleista daugiau negu 
26.000 knygų. Bolševikams okupavus Lietuva, 
knygų leidimas is karto sumenkejo. .

30 knygų 
SI

264 „
937

J. Kuzmicfis

Lietuviu Literatūra
(is Nr. 2)

Tautosaka ir liaudies kuryblskumas. Šita 
lietuvio sielos gyvenimą, jos kančias, troškimus 
ir idealus puikiai pavaizduoja musu tautosaka. 
Tiesa, nedideli smuikus tautosakos kuriniai, bet 
jie aiškiai byloja, kad lietuviu tauta, atkakliai 
kovodama del savo egzistencijos ir negalėdama 
susitelkti stambiu meno kuriniu, galinčiu nuste- , 
binti kaimynines tautas, kūrybai, vis dėlto 
neissizadejo kūrybines dvasios ir mažais kūrinė
tais parode sugebejima dirbti dvasines kultūros 
-srityje. Juk tada, kai gotikas stiebėsi vakaru 
Europoje, lietuviai budėjo savo tėvynės sargyboje; 
kai barokas skynėsi kelia i Lietuva, musu bajorai 
pasinėse lenku kultūros įtakon. Tačiau ir tuo 
metu nenorėjo merdėti Lietuva: jos kūrybine galia 
ir kultūrine potencija buvo apreiškiama baudžiau
ninku. paprastu liaudies žmonių, kūryba. Lietuvis 
ir tada kure, kad, kaip P. Galaune sako, Lietuva 
prisikeltu. _

ir Lietuva prisikėlė. Ji gaivališkai nusimetė 
baudžiavos junga, atsisakė svetimųjų Įteku ir 
pradėjo savarankiškai tvarkytis. z ,

Liaudies kūryba ne dabar nesustojo. "Lietuviai 
atgiję stvėrėsi meno, norėdami gražinti savo 
prakilnu ir dora jausma. Atgiję — stengėsi jie 
išdainuoti savo geismus ir savo siekimus, atgiję 
dainomis žadino dar tebemiegojusius savo 
tautiečius Mastyti, galvoti jiems nebuvo laiko, nes 
atbudusiu jausmu buvo per daug. Nėra klaida, 
kad mėgstame daugiau mena, negu mokslą, is 
mėmę esame ne mažiau suprantami, kaip is 
mokslo, atgaivinti apmirusieji yra lengviau menu, 
negu mokslu. Visur taip ėsti kitaip negttli imti ir 
mumyse. Tautos susipratimas' yra daugiau 
jausmo, nekaip proto dalykas. Graži dainele, idomi 
pasaka, žavinga muzika, dailus paveikslas — visa 

tai pataikina lietuviui širdin labiau uz sausus, 
nors rimtus, proto išvedžiojimus' (A. Smetona).*)

Lietuviu tautosaka ir užsienis. Lietuviu liau
dies menas stiprino žmonių tautine sąmone, idiege 
i juos tautini atsparuma. Is antros gi puses, kul
tūringas pasaulis atkreipė deinesi i lietuviu tauta 
ir kultūra, labai palankiai įvertindamas liaudies 
kūryba. Istyres lietuviškus kryžius Lydos apskri
tyje, lenku mokslininkas Vandalinas Sukevicius 
pasakė: "Gražintas kryžius siosc apylinkėse yra 
neabejotinas lietuviu liaudies dvasines kūrybos 
reiškinys, yra paminklas, turis ryškius tradiciniai 
išlaikomo liaudies grožio supratimo ir atvaizda
vimo bruožus, yra vienintelis liaudies senovines 
aukštos kultūros pėdsakas, kuris nors laiko ir 
svetimu itaku labai perdirbtais trupinėliais tesi- 
reiskia, tačiau Įgalina mus pažinti visa pirmykšti 
charakteri, kaip gintare suakmenėjusios vabzdžiu 
liekanos".

Italu meno -istorikas Luigi Caglio, pastudijavęs 
Monzgs tarptautinėje meno parodoje lietuviu me
diniu kryžių nuotraukas, pabrėžė, kad tai yra 
pirmapradžiai, instiktyviski kuriniai, kuriu gai
viąją srove, trykštančia is tamsiųjų ir nuošird
žiu ju liaudies genialumo gelmių, malonu pasidži
augti. Lietuviu kryžiai savo sudėtimi, lyg esminiu 
pradu, yra tipingiausias liaudies meno reiškinys 
Europoje.’)

Vokiečiu literatūros žinovas Lessingas, susipaži
nęs su Ruigio paskelbtomis trintis lietuviu liau
dies dainelėmis, 1759 m. XXIII literatūriniame 
laiške pabrėžė: "Galima įsitikinti, jog kiekvienoje 
tautoje gimsta dainių, o gyvi jausmai nėra tik 
išlavintųjų tautu privalumas". Ypačiai jisai 
pabrėžė dainose išreikšta lietuviu sąmoju ir ma
lonu paprastuma.

J. G. Herder’is, kuriam taipgi buvo pažįstamos 
lietuviu liaudies dainos, savo kūrinyje "Stinamen 
der Voelker in Liedern"'(1779m.) isspausdlno as
tuonias lietuviškas dainas. Jas isverte Karaliauči
aus universiteto profesorius Kretzfeld.

J. G, Jierder’is padare itakos ir Goethel, 'kuris 
1785 m. paraše. ""Die Fiseherin" (Žvejė) balade, 
pradėjęs ją trečiąja Ruigio daina:

As atsakiau savo močiutei
tai jau nuo puses vasarėlės:
— Ieškok, močiute, sau - verpejeles, 
ieškok, širdele, sau audėjėlės!
Gana as priaudziau baltu drobelių, 
gana as priroviau plonu lineliu...

Kai 1825 m. Liudvikas Rėza išleido lietuvišku 
dainų rinkini “Dainas" su plačia Įžanga, jas 
gražiai įvertino W. Goethe, o poetas Chamisso 1 
vokiečiu kalba 1826—1828 m. išverto keturias 
dainas (Šeimos šventę. Našlaite, Ištikima meile ir 
Nasles sūnūs).
4844 m. Wilhelm Jordan’as išleido knyga pava

dinta "Litauische Volkslieder und Sagen' (Lie
tuviškos liaudies dainos ir sakmes). G. F. D: ti
mer 1846 m. "Hafis" knygoje tarp kitu davė 51 
"lietuviu — latviu liaudies poezijos" vertimu. 
1851 m. išleistame Rytu ir Vakaru Prūsijos Muzu 
almanache isspausdinta daina, kaip vejas nupute 
mergaites vainikėli, kuri rado trys berneliai ir 
kaip merksite ištekėjo uz treciojo bernelio.

Felix Dahn lietuviškoje dvasioje aukure daina 
“Lietuvis Prancūzijoje".

Eduardas Gisevius (gimęs 1798 m.), Tilžėje gimęs 
ir ten pat gimnazijoje mokes, "Altpreussischen 
Monatsheften" žurnale paskelbė ne maža lietu
višku dairiu (plg. Našlaites rūpesti. Aplankyme).

Rūpestingas Rezos ir Giseviaus darbu tesėjas 
buvo Jurgis Heinrich Ferdinand Nesselmann'as 
(1811—1881). Jo pagrindinis veikalas apie lietuviu 
liaudies dainas vadinasi "Litauische Volkslieder* 
(Lietuviškos liaudies dainos). ,

Kalbiniais tikslais lietuviu tautosaka idomavasi 
Schlėieher'is (1821—1868), 1857 m. isleides rinkini, 
antrašte "Litauische Marcben. Spricluvorte, Raet- 
sei und Lieder" (Lietuviškos pasakos, priežodžiai, 
m isles ir dainos). Tačiau, kadangi lietuviai pažįsta 
tiktai Perkūną, Laima, Pykoli ir Patrimpą, o 
rašytojo rinkinyje jninlnli dar tokie dievai kaip- 
Jagaubis, Drobkulys, Okoperuns, Jabjauja, Mar- 
kopolis, Pardoytis, Pilvytis ir Kurcho, galima 
daryt išvada, kad dainose esama ir kitu tautu 
tautosakos skoliniu.*)

• (B. 44
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Klinkerio fabriko vadovybėje dalyvavo ir civiliu, 
nes matydavom, kaip jie kiekviena mensi rink
davosi posėdžiams. Jie gerai žinojo, kas fabrike 
darosi. To fabriko pelnas ėjo tik i smogiku ir par
tiniu tuzu kisenius. As tikiu, kad tie žudikai, su
griuvus Vokietijos galybei, bus ranka ant širdies 
uzdeje tvirtinę, kad jie nežinojo nieko apie tai, 
kas darėsi koncentracinėse stovyklose. As taip pat 
esu įsitikinės, kad jie, nors žinojo ir turėjo žinoti, 
kas ten darėsi, dėjosi apie tai nieko nežiną. Jiems 
tik rūpėjo pasiglemžti, kiek galint daugiau pinigu, 
nes „pinigas nedvokia“. Be to, atsakomybe uz tai, 
kas darėsi stovyklose, nese smogikai. Taip jie visi 
gyveno linksmai, turtingai, pasitikėdami savo be
pročiu vadu, kuris jiems buvo ikalbejes, kad ju 
viespatawimas niekad nesibaigs, ir jis už savo dar
bus niekam neturės atsakyti.

Tuo kart dar buvo dirbama astuonias valandas 
per diena. Is ryto nuo aštuntos iki dvyliktos vai., 
ir po pietų nuo pirmos iki penktos. Dirbti reikėjo 
visa laika įtemptai, bėgom, o jėgos nuolat seko ir 
seko. Kurie jau buvo pirma krize pergalėje, šiaip 
taip galėdavo laikytis, jei nesusirgdavo ir jei pa
vykdavo patekti prie lengvesnio darbo. Kas iskes- 
davo pirma pusmeti, tas jau turėdavo vilties laiky
tis, jei ne kokia nelaime. Per pirma pusmeti sto
vykloje išmirdavo didesnioji dalis naujoku.

Visi dideliausiu įtempimu laukdavom darbo pa
baigos, nes budavom taip nusikamavę, kad vos vos 
besilaikydavom ant kojų. Kai suskambėdavo skam
butis darba baigti, visi dideliausiu greičiu turėda
vom bėgti atiduoti įrankius ir taip pat greit vėl 
bėgti stoti rikiuotėm įžygiavus pro vartus, vėl 
reikėdavo bėgti. Bet kaip bėgti žmonėms, kurie 
vos bepavelka kojas? Nors vos pajudėdavau is vie
tos, reikėjo trypti tokiu ritmu, kokiu bėga sveiki 
ir stiprus žmones. Jei-ten nebotu buvusios tokios 
be galo liūdnos aplinkybes, pasalinis stebėtojas 
butu negalejes susiturėti is juoko, matydamas to
kias žmonių karikatūras.
. Vėl issirikiuodavom stovyklos aikštėje vakari
niam patikrinimui. Patikrinimas vakare užtruk
davo kiek ilgiau, dažniausia apie pusvalandi. Per 

patikrinimą pasaukdavo nemaža suimtuju prie 
varto gauti „atlyginimą“ uz įvairius „nusikal
timus“, arba laiska, pinigus ir pan. Dauguma net 
nežinodavo, kokiu reikalu jie saukiami prie vartų, 
nes šnipai arba smogikai is bokštu pranešdavo 
raporto viršininkui, kad pastebeje toki tai numeri 
nedirbant, rūkant, valgant ar ka bevagiant. Prie 
vartų raporto viršininkas paskelbdavo „nuodėmės“ 
ir tuoj nustatydavo bausmes. Kaltininkui ten pa
siteisinimo nebuvo — gaudavo po penkiolika- ir 
net iki dvidešimt penkių kirčiu „išmokėta“. Tik uz 
labai menkus nusidėjimus, pav., jei pasivėlino ke
pure nusiimti, tekdavo iki paskutinio skambučio 
stovėti prie vartų, suprantama be maisto ir paskui 
susalus kaip gembei, pervargusiam ir alkanam tuoj 
eiti gulti.

Jei per patikrinimą nepavykdavo vienu smarkiu 
kirėiunusiimti kepnriu, po patikrinimo reikėdavo 
daryti pratimus. Tas atsitikdavo labai dažnai.

Po patikrinimo blokuose tuoj dalindavo valgi. 
- Po vakarienes kiekvienam blokui reikėdavo du 

kartus per savaite eiti bulviu arba sėtiniu skusti.
Vakariene pavalgius, paimdavom suolus ir nes- 

davomes juos i virtuves rasi, taip pat kiekvienas 
savo peili. Sėtiniai buvo visiškai susalę, apšarmoję. 
Skutant be galo šaldavo rankas, vanduo bėgdavo 
per pirštus, varvėdavo- ant keliu. Skutant bet ka 
valgyti buvo griežtai draudžiama. Smogikai ir 
suimtuju pareigūnai nuolat vaikštinėdavo ir 
stebėdavo ar kurio skutėjo ne*uda žandai. Kai tik 
pastebėdavo kieno žandus judant, tuoj jam liep
davo pasilenkti ir iškaitydavo pirma karta penkis 
kirčius, antra karta ian dešimts, o trecia karta 
penkiolika kirčiu gumine žarna. Nežiūrint griežto 
draudimo ir bansmiu. suimtieji vis tiek valgydavo, 
nors ir kelis kartus jiems per viena vakara {kirs
davo. Čia pasitvirtino patarle: — Badas laužia ge
leži !

Nors bloku pareigūnai ir vorarbeiteriai nuolat 
aiškindavo, kad nereikia valgyti nevirtu sėtiniu ir 
morkų, ypatingai susalusiu, nes tai daugiau ken
kia organizmui, negu ji stiprina ir užtikę valgant 
mušdavo, suimtieji to nepaisydavo. Juo žmogus 
nusilpdavo. juo jis griebdavo viską, kas tik jam

Nr. 3 '

papuldavo i rankas ir valgydavo neatsižvelgdamas 
i tai, kad tas jam buvo labai žalinga.

Man pačiam teko tai pergyventi. Kuo daugiau . 
jėgos seko, tuo labiau as pradėjau ieškoti susalu
siu sėtiniu. Net apipuvusius sėtinius, visiškai susa
lusius, susirankiodavau-prie progos nuo šiukšlyno 
ir valgydavau.

Viena diena taip pat buvau susirinkęs tokiu 
susalusiu sėtiniu šmoteliu, dali suvalgiau tuoj, o 
kitus ištirpinau slapta prie pečiaus ir tada valgiau. 
Kai tik buvau juos suvalgęs man pasidarė taip 
silpna, kad turėjau laikytis i siena atsirėmęs ir 
nebegaleiau paeiti is vietos. Laime, kad tai ivyko 
tamsoje ir nuošaliai. Aiškiai supratau, kad tokie 
dalykai labai kenksmingi, bet neturėjau jėgos susi
valdyti. Taip atsitiko ne su manim vienu, bet. ga
lima sakyti, su visais, kurie pateko panasion 
padetin.

Stovykloje net geriausiai išauklėti žmones nete
ko pusiausvyros, kai juos nuolat kankino badas. 
Tiek prastuolis, tiek turtuolis, norėdamas išlaikyti 
gyvybe, rausliodavo siukslynns ir valgydavo susa
lusias bulviu lupinas. Suprantama, kad nuo tokio 
maisto dauguma pradėdavo viduriuoti ir vis labiau 
nykdavo diena is dienos, ir regimai, beveik be 
išimties, mirdavo.
Jei kuris suimtuju pagaudavo sėtini arba morka, 
jis turėdavo ji slaptai suvalgyti, nes šiaip kiti jam 
atimdavo arba versdavo pamesti. — •

Musu batai buvo mediniais padais ir apkau
styti geležimis. Del to žiema per ledus niekaip 
negalima buvo eiti o tik čiuožti. Bet, jei nors 
vienas suimtuju iškrypdavo kelis centimetrus is 
eiles, tuo] ji puldavo visi pareigūnai, mušdavo 
ir spardydavo. Drebėdami del kiekvieno zmgsnif 
Įeidavome i vartus, kur stovėdavo stovyklos vir
šininkas. Jis taip pat spardydavo ir mušdavo 
kikviena, kuris kaip nors būdavo iškritęs is 
eiles. Kas mušamas ir spardomas negalėjo paeiti, 
ta draugai turėdavo vesti ar nesti, nes i darba 
turėdavo, išeiti visi, nors ir pusgyviai. Stovykloje 
nebuvo nieko negalimo.

Einant pro vartus reikėdavo kiekviena karta 
nusiimti kepures ir rankas istiesus prispausti 
prie kojų. Taip žygiuojant suimtiejijau nebeatro
dydavo kaip žmones, bet kaip robo’tai.

Vos isejus paskutinei gretai pro vartus, vor- 
arbeiteris paduodavo komanda:

— Begte mars! -
(Bus daugiau)

Žalys Br.

Tašyk kalnuose
i.

Popiet pasiuto staugti vejas, eme smigti ir pusty
ti. Megan gamtos siautejima ir tokiomis dienomis 
išlėkdavau ant pasliuzu i kalnus ir iki vėlios nakties 
be tikslo trankydavausi. Trankydavausi, kad už
mirščiau visa širdies gėla, gimtu namu ilgėsi ir 
priešo trypiama tėviškė . . . Nors tai retai kada 
pavykdavo.

Šiandien sekmadienis. Popiete laisva. Ir as, 
traukiamas seno papratimo, pasileidau i kalnus. 
Vejas, ir krinta suledėjusio sniego gabaliukai, de
gino skruostus, trukdė šliuožti i prieki, bet vis 
tik palengva ėjau pirmyn, ir kaskart aukštyn. Su
šilau. Sustojau atsikvėpti. Buvau keliu šimtu 
metru aukštumoje, is kurios giedriu laiku turėjo 
matytis N. miestelis, o netoli jo musu stovykla. 
Slėnyje siuto vejas ir visa vaizda denge balta sniego 
skraiste. Po trejetos valandų atsiradau kalno vir
šuje. Radęs viename spardyte užveja, atsisėdau 
ant uolos nuolaužos ir užsirakiau cigarete.

Sieloje dūko nerimas. Dang kartu siunčiau 
laiškus tremtiniu keliais, tikėdamasis surasti na
miškius ir mylimąją, bet jokio atsakymo is ten 
negavau, nors daug draugn rado savo seimas arba 
nors draugus ar pazistamus.

Kur dabar namiškiai, kur Danute?!! I ta mano 
nebyli klausima nei snaiges, nei vejas neatsake . . .

Kildamas i kaina buvan susiles, dabar eme dary
tis salta ir as vėl pakilau, kad galėčiau toliau tęsti 
savo klajone. Vėjo siautimas tuo tarpu, irgi siek 
tiek liovėsi ir as nutariau leistis i miesteli ir is ten 
grizti i stovykla, nes trumpa S. Norvegijos diena 
baigėsi, ir kalnuose viešpatavo ankstus vakaras. 
Laimei — sviete pilnatis, ir as nesunkiai galėjau 
rasti kazkoki, pro staigias kalnu pakriūtes einanti 
kalnu taka, kuriuo ryžausi leistis žemyn.

Kalnu takas! Kas nėra buvęs kalnuose, tas 
sunkiai gali įsivaizduoti, kaip tokiu taku beciuo- 
ziant lengva nutrukti sprandas. Žemyn leidausi 
visai palengva, sukaupęs visa dėmėsi. Tokiu atveju 
esti pasiutęs malonumas, kai esi pavojuje ir pro 
ji laimingai pralendi. Jaučiausi pilnai savimi pa
tenkintas apsukęs statu uolos kampa, kur takas 
buvo vos pusantros pėdos pločio, ir buvau besilei
džiąs toliau, kai kažkur netoliese išgirdau, lyg kazka 
vaitojant, ar verkiant. Grizau atgal ir ėmiau 
dairytis. Nieko nebesigirdėjo. Tur but persiklau- 
siau! —nutariau ir buvau besukąs atgal,' kai vėjui 
tilsterejns vėl išgirdau tylu vaitojima. Jis atrodo 
ėjo nuo žemiau tako esančios uolos. Nuėmiau 
nuo kojų pašliūžas ir atsargiai ėmiau leistis staigia 
pakriūte žemyn. Daug ieškoti nereikeio, nes tuoj' 
pamačiau ant nedideles aikšteles gulinčia jauna 
mergina ir sulaužytas pašliūžas. Skubiai priėjau „ 
artyn. Mergina liovėsi vaitojus!, ir lyg nustebusi 
zinrejo i mane. Vienu metu man atrodė, kad ii i 
mane pažvelgė baisiai nekenčiančiu žvilgsniu. Tai 
buvo graži mėlynakė, geltonplauke, kokios 19 metu 
mergaite, apsirengusi pasliuzininkes drabužiais, 
kurie poroje vietų buvo perpiešti. Užkalbinau. 
Tylėjo. Maniau, kad nesuprato, ir bandžiau, su
kaupdamas visa norvegu kalbos zinoiima, susikal
bėti. Bet mergaite piktai atreze. kad as galis ne
šinti* is čia. As paklausiau kode! ji nenori, kad 
as jai padėčiau: „Tu — priešas! . . — „As esu
lietnvis-tremtinys!“ — Tyla. As mačiau, kad jos 
žvilgsnis sustojo ant mano tautiniu spalvų vėlia
vėlės, esančios ant dešinio švarko atlapo. Daug 
nelaukdamas priklaupiau ant kelio, ir ėmiau apžiu
rinėti jos koja, kuria ji buvo apėmusi abiem ran
kom. Nieko. Koja nebuvo laužta, tik išnarinta. 
Laimingas kritimas nuo triiu metru aukščio uolos. 
Bet mergaite buvo visiškai sustyrasi nuo šalčio. 
Maciau, kaip ji'drebėjo. Tureiau skubėti kaip nors 
ja is čia išgabenti, nes arti nieknr nebuvo gyven-
toju. Apžiurėjau pro kur butu galima išeiti. Ti-
krai pietine aikštele* puse palengva kilo' i taka. tako vietoje. Lyg bijodama, kad vėl nenukristu,

„Hjem! —• namo!“ — pasakiau priėjės prie jos, 
nes daugiau nieko pasakyti norvegiškai neįstengiau. 
Bet mergaite si karta jau ramiai atsake: „As ne* 
galiu paeiti, nes smarkiai prisitrenkiau krisdama!“ 
Mergaite teko paimti ant ranku ir nešte nesti.

12 vai. nakties pasiekėme mergaites namns mie
stelyje. Namuose del Jordis pražuvimo nebuvo 
daug sielotasi, nes ji buvo pratusi dažnai po kalnus 
iki vėlyvos nakties trankytis. Dabar kilo aliarmas. 
Buvo iskvtestas gydytojas. Jaučiausi atlikęs savo 
pareiga ir, nors buvau mirtinai išvargęs, rengiausi 
grizti i stovykla. Bet. tuo metu prie manes prieio 
Jordis motina ir pakvietė mane vakarieniauti, ir 
pernakvoti pas juos. Dar syki nuėjau i merginos 
kambarį pasiteirauti del jos sveikatos, ir paskui 
kaip užmuštas kritau i man pasiniyta lova.

2. \ , /' J

Viena popieti gavau per pažįstama norvegą laiš
kuti, kviečianti name atsilankyti pas savo isgel- 
betaja. Lai skas buvo rašytas Jordis. Ir dar ta pati 
vakara as buvau ten. Ji vis dar tobegulejo lovoje, 
bet si karta i mane žiurėjo su šypsena, ir nuošird
žiai pasisveikino. As jai papasakojau apie priešu 
teriojama savo tėviškė, jos plačias, gražiąsias ly* 
gumas, garbinga praeiti, ir musu sunkia tremtiniu 
ir klajūnu dalia . . . Jordis, atsilygindama pasa
kojo apie ju tautos vargus okupacijos metu, apie ' 
kažkur koncentracijos stovykloje vokiečiu išgrūsta 
besikankinanti tęva ir dar daug, daug ka, kas do
mino jaunus žmones.

Palengva" mes susidraugavome ir as buvau daž
nas svečias ju namuose.

Viena sekmadienio popieti mes vėl buvome kal
nuose. Nejučiomis atvykome i ta vieta, kur ji, 
audrai siaučiant, buvo nukritusi nuo uolos. Tai 
buvo tas pats staigusis posūkis, kuri as ana atmin
tina vakara laimingai aplenkiau, bet jai tai ka
štavo trejetą savaičių išgulėti lovoje. Stovėjome 
netoli nno jos kritimo vietos, kiek platelesneje
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Laiškai is septynių sostiniu A. LAISVŪNAS

Seseliams lydint
Jis ryškina vokiečiu užkulisini veikimą. Plačiau 

- rašoma apie vokiečiu nauja parengta mobilizacija.
Šios naujos vokiečiu užmačios mus visus jaudina. 
Jie nori musu kraujo, bet mes neturime ne ma
žiausio intereso uz jnos kariauti. Visoj musu 
istorijoj su vokiečiais ne vieno Šviesesnio pragie
drulio. Kryžiaus karai atplėšė Prūsija ir kitas 
mums priklausiusias žemes. Tik nuolatine grėsmė 
is vakaru mus privertė susipainioti unijos vin
giuose. Štai, vos tiktai atgavome laisve, jie ir maža’ 
musu pajūrio kampeli sil Klaipeda pasigrobė. Kai 
mes užpulti is Rytu tikėjomės išvadavimo, snsilau- 
kerne vėl tokios pat žiaurios okupacijos. Jie mums 
melavo per akis. Sakėsi, kad nenori musu teri
torijos iir žemiu, paskelbė net per Karaliaučiaus 
radio musu laikinos vyriausybes sastata, tačiau 
nepraėjus ne menesiui, ju civiline valdžia lir Ge
stapas eme šeimininkauti. Tad ar- gali rastis bent 
vtienas lietuvis, kuris turėtu nors kiek širdies 
vokiečiui. Jei ne tie pavojai is Rytu, mes jiems 
parodytume dar aštresnes iltis.

Vokiečiai mus baugina. Jie žada griebtis bjau
raus teroro.. Vienas aukštas vokiečiu parerigunas 
pasikvietęs is administracijos aukštuosius asmenis 
atviraii papasakojo apie galimas represijas. Jei lie
tuviai nestosią i mobilizacija, tai skaudžiai paju- 
sia. Pirmiausia uždarysią universitetus, visas auk- 
stasias ir viduriniasias mokyklas. Teatrai sulauksią 
tokio pat likimo. Nebeleis net jokiu pasilinks
minimu. Nebeskambesianti daugiau lietuviška 
daina. Lietuva, pasak jo, atrodysiianti kaip po lai
dotuvių. Kai visa tai dar nepadare reikiamo isspud- 
zio, riebus vokietis, su rukstanciu cigaru dantyse, 
dar aiškiau išreiškė savo mintis: „Jus gailitės savo 
jaunimo, gailitės savo kraujo, sakotės, kad esate 
maža tauta ir bijote išnykimo!!. Ar jus nežinote, 
kad tam tikrais atvejais žmonių gali žūti rir dau
giau, nei žūsta kovos lauke. Lenkija šiandie ne- , . .
kariauja, bet ju žmonių fronte žuvo daug mažiau, palus jo galia! Mes skaitome jusu pogrindžio spau- 
nei kad tai vyksta šiandie. Žydai is viso nepaeme

ir šautuvo i rankas, bet ji jau baigia isuykti is 
Europos žemyno. Tad reikia 
tikrąją realybe. Užmirškite

suprasti ir pajusti 
.----------------- ----------------------- savo sentimentus
Londonui ir Washingtonui“ — Jis piktai suraukė 
kakta, ir nukratė nuo cigaro pelenus. Tuo pačiu 
jis davė suprasti, kad visas pokalbis yra baigtas. 
Šiuo savo pokalbiu jis aiškiai pasisakė apie vokie- 

i ciu kultūra, apie rūkstančius . krematorijumus ir 
masinius kapus.

Be abejo jie taikys savo represijas, bet ir mes 
maži, turime savo iltis. Šiandie mes priesinames 
pasyviai bet jei jie mėgins toliau, mes pereisime 
atviron kovon. Juk šiandie yra tikra, kad pogrind
žio balso klauso ne tik jaunimas ir visuomene, bet 
ir i įvairias administracines pareigas įkinkyti as
menys. Mes visur turme savo ausis, ar žinome, ka 
galvoja administracija ir rudasis Gestap"

Vakar buvau susitikęs viena lietuvi uniformoje 
is Rytu. As klausiau jo, kode! jis nebega is to 
Rytu pragaro? Jis truputi nustebo.

— Ar jus nesuprantate, kad mes esame įkaitai. 
Jei^tik as sugrisciau, pabėgčiau nuo vokiečiu, jie 
tikrai suimtu mano giminaičius ir juos nužudytu. 
Jei mes visi išbėgtume, tai visa Lietuva apsilietu 
krauju. Prasidėtu teroras. Tada is pogrindžio vei
kimo mes išeitume i atvira kova. Tai gal hutu 
tikslu, jei mes nebūtume maža tauta, jei musu 
kraštas nebutu prie pačios Vokietijos ajenos. Kai 
sis vilkas pasijus nesaugus, jis mus sudraskys be 
gailesčio. Juk mes turime ryškius pavyzdžius is 
Rytu. Ten jei zuva vienas vokietis, nušluojami 
istisi kaimai. Gudija, Ukraina, virsta dykumomis. 
Vokiečiai, užpuolė kaima, sugaudė senius, vaikus 
ir moteris, uždaro i namus, uždega, ir šaudo i bė
gančius. Ten liepsnoja jau nebe namai, bet gyvu- 
žmonių laužai. Mes sudedame savo auka uz jus. 
Tačiau musu uzgrudyta širdie nėra pamirsusi mir
tinojo musu priešo. Atsiskaitysime su juo kai tik

Mano klaiku kelia lydi nykios naktys 
Ir kaip liūdnas aidas as tolyn einu —• 
Vakarai sutemsta. Ir lūšnelei mano 
Krūpčioja seseliai mirusiu dienu . . » •

Tosios naktys juodos, tie seseliai tamsus. 
Ir as tuos seseliuos naktyse niūrūs. 
Nes turčiau viską as palikt kas miela 
Iškeliaut i toli ir apleist namus*.

Man seseliai mena. Man seseliai kalba: 
— Isbraidysi velėk paruges džiugus,. . .
'... Ir pamiršt taip gera, kad seseliai seka, 
Kad neisklajojau dar noktu visu ...

Dar daug ka turėčiau Tau, Vincai, rašyti. Ta
čiau jau senai po vidurnakčio. Virs Vilniaus kalnu 
jau kyla rausva sviesa. Greit ateis ir diena. As 
esu pavargęs. Einu prie atviro lango, kad at
sikvėpčiau nakties vėsuma. Čia, siauros gatveles 
pakraštyje, kaip tik prie mano lango, glaudžiasi 
balti jazminai. As noriu- svaiginti ju kvapu savo 
nerimasti ir baime del musu ateities. As noriu 
nors maža valandėlė, lyg bučiau teviskeje, ten tarp 
jusu?

(B. .1.1

instiktyviai ji prisiglaudė prie manes. Geltonos 
garbanos liete mano skruostus. Mes žiūrėjome vie
nas antram i akis. Ji Šypsojosi. As pasilenkiau ir 
ja pabučiavau. „Vytai!“ Lyg pasipriešinimas, lyg 
skundas išspruko is jos lupu. Šypsena dingo. As 
buvan beatsiprasas del savo issisokimo, kai jos 
rankos palenkė mano galva ir pasijutau pabučiuo
tas i kakta.

Tylėdami grįžome i miesteli. Jauciau-abn ta va- 
kara buvome laimingi. Meilei žodžiu nereikia.

O meile liepsnojo karsta, audringa, lyg* pati 
jaunyste. As buvau viską pamiršęs. Ir kai viena 
diena, per Lietuviu Saiunga gavau laiska is savo 
sužadėtinės, kad ji irgi išbėgusi nuo teroro is tėviš
kės, ir randasi netoli Šveicarijos sienos, nežinojau 
kas man daryti. Griebės pašliūžas ir laiska, nieko 
nei draugams nesakęs, išdūmiau i kalnus. Su įnir
timu kopiau i virau, kol pasiekau akmeni, ant 
kurio dažnai abu su Jordis ilsedavomes. Kritau 
ant jo ir dar karta ėmiau skaityti laiska. Liūdnai 
guodėsi mergaite liūdna pabėgėlės dalia . . . 
„Badas uz doru! — rase ji. Motina serganti. Ji ir 

) tėvas dirba kažkokiame fabrike. Bet viena karta 
baigsis karas, mes grįsime i laisva tėviškėlė ir bu- 

. rime laimingi. Ji tik ta viena viltimi tegyvenanti.
Geroji Danute, kad ji žinotu ...

Nei nepajutan, kaip salia manes atsirado Jordis. 
Norėjusi mane „pagąsdinti“ staigiai užklupdama. 
Ji nustebusi ziureio kad as taip keistai atrodau, 
ir pamačiusi, kad tikriausiai to viso priėzatis laiš
kas, kuri dar tebeturejau rankose, paėmė ji is 
manes. Ji tik tiek tesuprato, kad laiškas man rašy
tas kažkokios mergaites.
I ' 3.

Ji apkabino mane. Melsvos akys buvo pilnos 
asam. „As išvykstu Vytai! Mes turime skirtis. Ta
vęs laukia Danute! . . . Butam labai negeras jei 
ja užmirštum Tu matai, kad ji gyvena vien tik 
Tavimi. Be to, tu myli ja- ar ne? . . .“ Bandė pro 
asaras nusisypsoti. „Atmeni, ka tašyk, kai pirma 
karta susitikome kalnuose, sakei:'„As esu lietuvis!“ 
— Buk juo!“ Ir kaip tašyk kairiuose pabučiavo 
mane i kakta susnabzdejo giminta kalba: „Taces 
niekada neužmiršiu! . . .“ ir lengva, grakšti, 
nunėrė i pakalne*.

Rytojaus diena sužinojau, kad ji išvyko 1 nni- 
versiteta tMti stndiju. ano

Dr. V, T.

Apie vaiku sveikatingumą 
UNRRA'os stovyklose

Jei sakoma, kad vaikai tautos ateitis, tai dabar
tiniu laiku kaip sykis turim ta musu ateitim'rūpin
tis. Gyvename nenormaliose ir nelengvo e trem
tiniu gyvenimo sąlygose: maistas, patalpos, rubai, 
net pats klimatas nėra tie patys, kaip Lietuvoje 
turėjome, todėl viskas gali atsiliepti ir suaugu io 
žmogaus, tuo labiau jautriam vaiko organizmui. Tad 
pravartu priminti kai kurias dabartinio musu stovy
klinio gyvenimo sąlygas, su jomis arčiau susipažinti, 
kad paskui lengviau butu galima jo ydas pasalinti.

Jei daugumoje tremtiniu maistas dabar yra geres
nis, kaip karo metu, kada maitinomės vokiečiu sto
vyklose is .bendrds virtuves arba net is korteliu, tai 
nors maisto kiekis dabar dide nis kalorijų atžvilgiu, 
— tiek suaugę, tiek vaikai daugiau ju gauna, uz tai 
maisto kokybe toli ne visiem pritaikyta. Pav., jeigu 
suaugę, kuriem nėra reikalingas dietinis maistas, is 
riebalu gali tenkintis tiek sviestu tiek taukais, 
tai mažam vaikui svarbu, kad jam skirti riebalai 
butu sviestas, o ne taukai arba margarinas.. Svieste 
yra žymiai daugiau priesrachitiniu vitaminu. Jei 
vaiko maiste trūksta sviesto, kuriame yra A ir D 
vitaminu, tai ilgainiui jis gali susirgti del ju stokos 
rachitu arba akiu ragenos pavojinga liga — kerą- 
tonialiacija.

Pirmo pasaulinio karo metu, kada vitaminu 
reikšme dar nebuvo aiški, Danijoj, kur sviesta par
duodavo i užsieni anglamzarba vokiečiam, savo mity
bai likdavo margarinas; vienoj vaiku prieglaudoj, 
kur vaikai vieton sviesto gaudavo margariną, .buvo 
pastebėti šitie pavojingi akiu susirgimai. Vėlesni 
tyrinėjimai parode, kad margarine nėra vitamino 
A, kurio stoka yra minėtos akiu ligos prieza tim. 
Dabartinio stovyklinio gyvenimo sąlygose vaikai per 
mažai gauna daržovių ir vaisiu, kuriuose yra mine
raliniu drusku ir vitaminu C, todėl ju stoka gali 
būti priežastimi skorbutiniu fusirgimu. prie kuriu 
atsiranda paodiniai kraujo issipylimai, kraujavimas 
is dantų smegenų ir net dantys iškrenta. Šitie su
sirgimai tenka stebėti šiuo metu tiek suaugusiu tiek 
vaiku tarpe.

Senesniais laikais, kada skorbuto priežastis buvo 
nezindma, tekdavo matyti sitos ligos masiniai atsi
tikimai, ypatingai, kur trukdavo šviežio maisto: ka- 
lejimuoe, buriniuose laivuose, kurie tolimose kelio
nėse vartodavo konservuota maista. karo metu kariš
kiu tarpe, kelionėse 4 siaurės ašigali ir t. t. Del vi- 
tamino 0 'tokos organizmo atsparumas ligoms suma
žėja, kraujo indai greičiau praleidžia kraują. No. 
rint ispeti skorbuta, reikia, vartoti daugiau dazoviu, 
vaikam duoti daržovių košeles, sriubos, vaisiu, o, be 
to, ne visur ju turint, reikia duoti G vitaminas (va- 
dinamas dar priesskorbutinis). Šitas vitaminas Vo
kietijoj plačiai vartojamas įvairiais pavadinimai* 
grynu pavidalu (cebion, redaxon, cantau). o tainogi 
sykiu su B ir kitais vitaminais (dibionta, priovit 
ir t. t.). C vitaminą reikia duoti kasdien sveikam 
vaikui po 1 — 2 — 3 tabletes (po 0 05), o ligos — 
skorbuto atveju jo kiekis žymiai padidinamas gydy
tojo nurodymu.

Mesa yra naudingas, koncentruotas maista1:; jau 
pirmu metu pabaigoj mėsa galima vartoti kaip prie-

da, mes didžiuojamės jumis. Musu troškimai ir 
keliai tie patys. Jie suves mus vėl bendram darbui. 
Tik mylėdami savo tėvynė, mes negalime jusu 
atiduoti i giltines nagus.

Po tokiu pasikalbėjimu pasidaro sunku, klaiku 
ir beviltiška. Kartais 
mus persekioja? Štai 
siraizge musu tautos 
sirdis taip nerami 
gatvėmis. Dar vos prašvitus, saulei tekant, kopiu 
i didiji Gedimino kaina. Ilgai ziuriu i Amžina 
Miestą, pilies griuvėsius Klausau kaip čia čiulba 
paukščiai, ziuriu, kaip uz Vilniaus kalnu sklai
stosi rausvi ryto debesėliai. Buna dienu, kai as 
apeinu Vilniaus bažnyčias, Katedra ir kitas isto
rines vietas. Visur vaidenasi ta musu didžioji praei
tis. visur įspaustos tragiškumo zvmes. Taip besib
laškydamas as buvau išklydęs i Vilniaus apylinkes. 
Buvau Trakuose, Medininku, Krėvės, Alsenu pi
lyse. Kai as ziuriu i siuos istorinius musu pamink
lus, as matau ta pati. Rodos, bočių kraujas saukia 
kažkur ir mus. Tačiau ar mes besugrazinsime- ta 
spręsti. Su tuo kas yra ivyke amžių eigo<e.. mes 
didziajoja pareiti ir garbe. Juk mes i si didiij ju 
palikimą, kaip palikuonys turime teises. Vis del to 
laikas taip supainiojo musu kelius, kad mes, gal 
but, nebegalesime galybes prasme siu klausimu iš
turime skaitytis. Tačiau mes negalime slėpti, kad 
musu sieloie gludi didysis plačiųjų erdviu ilgesys. 
Musu bočiai, kur eikliais žirgais mindžiojo stepes, 
i musu krau-a yra ilieie kažkokios nerimascio ug
nies. Ir šiandie jie, rodos, mus kažkur saukia . . . 
Ju kraujas ir dvasia vaidenasi ir musu sielos gel
mėse, Tačiau mės neturime savo sieloje to vokiš
kojo egoizmo. Mes nieko nenorime nušluoti nuo 
žemes paviršiaus. Mes, brolau, ieškosime kito kelio 
Neramus musu kraujas turės pasireikšti kūrybos 
veikaluose. Šiandie musu tikslas bus užkariauti 
kūrybos erdves. Taip yra galvojęs ir prof. St. Šal
kauskas. Šiandie tatai bus iuo labiau imanoma, 
kai mes praeisime savo didiji Golgotos kelia. Musu 
tauta šiandie pelnosi didiii kankinio vainiką. Ji 
turės prisikelti ne tik laisvam, bet ir kūrybos 
gyvenimui. Materializmas musu tautoje turės iš
blukti. Naujasis musu gyvenimas bus tikrai persi
sunkės idealizmu.

Tačiau kol tai visa ivyke dar daug kančių mes 
išgyvensime. Gal but dar karta suliepsnos musn 
tėvynės padange. Gal ne vienam reiks apleisti gim- r . . r ________________ r
taja žeme, ir-ilgai arams vaidinsią kapai ir giltine. da>i košeles. Nuo antru- metu mesa kaipo maistas,.„i

klausi, koks baisus likimas 
jau keli šimtmečiai, kai su
tikimas. Kartais, kai mano 

is ilgai klaidžioju Vilniaus
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MUSU VttTIS Nr. 3

Is Amerikos Lietuviu Spaudos
Naujoji ALT jau eina pareigas 

"Naujai išrinkta Amerikos Lietuviu Taryba be 
jokiu atidėliojimu pradėjo eiti Didžiulio Kongreso 
jai uždėtas pareigas. Vakar devinta valanda ryto 
susirinko Congres Hotelin, kur ivyko naujai 
išrinktos Tarybos posėdis. Pirmiausiai naujoji 
Taryba pasiskirstė pareigomis. Išrinktas Vykdo
masis Komitetas, kuris susideda is žmonių, tas. 
pareigas ėjusiu iki šiol. Leonardas Simutis išrink
tas A. L. Tarybos prezidentu, Dr. Pijus Grigaitis 
— sekretorium, o Mikas Vaidyla — iždininku.

Amerikos Lietuviu Tarybos vicepirmininkais* 
išrinkti' Pivariunas, Laukaitis, Montvidas ir Mi
leris. Tarybos iždo globėjais paskirti: William, T. 
Kvetkas, M. Vinilas ir Juozas Stilsonas.

Naujai išrinktieji Tarybos nariai numatė rei
kalą išrinkti Committee on Public Relations. I si 
komitetą išrinkti: adv. William Laukaitis, adv. 
Grigalius, William Kvetkas. Povilas Darhis, Mil- 
leris ir Alexis.

Tremtiniams gelbėti komisija padare platu pra
nešima Tarybos nariams. Šios dienos posėdyje 
si komisija žymiai praplėsta ir papildyta. Dabar 
ja sudaro J. V. Grinius, Elena Deveniene, Paura- 
ziene, kun. Vaskas, Adele Gabaliauskiene, Mary 
Kizyte, Antanas Vaivada, ir adv. Konstantas 
Jurgele.

Amerikos Lietuviu Taryba apsvarstė visa eile 
kitu reikalu, aptarė planus tolimesniam veikimui 
ir issiskirste. Pirmas sios tarybos posėdis baigėsi 
antra valanda po pietų.

Tenka pastebėti, kad visi Tarybos nariai buvo 
užsikrėtė ta vieningumo nuotaika ir darbo entu
ziazmu, kuris pasireiske visame Amerikos Lietu
viu Kongrese. Visi veikėjai yra pasiryžę tęsti 
darba didmiesčiuose ir kolonijose, kol nebus iš
laisvinta Lietuva ir neatstatyta joje tikrai demo
kratine tvarka". ("Naujienos" Nr. 283.)

yra pageidaujama. Dabar stovyklose vieton svieziM 
' mėsos duodam h konservuota, kurios ilgesnis vartoji

mas tiek suaugusiu, o tuo labiau vaiku sveikatai 
nėra naudingas. Stovyklų gyventojai iki šiol geriau
siai buvo aprūpinami duona, tik ji kartais esti neis- 
kepta, tur but, kad svoris butu didesnis, kartais pasi
taiko duonoj žvirgždu. Keikia manyti, kad neiskcpta 
duona gali pasitaikyti del priežiūros stokos, del ke
pėju blogos valios, nes karo metu, kada visos sąly
gos buvo sunkesnes, negu dabar, vokiečiu duona, 
kuria gaudavo pagal korteles visi civiliai gyventojai 
taigi ir tremtiniai, buvo iškepta, geresne ir skanesne 
uz karo meto duona, kuria gaudavo Lietuvos miestu 
gyventojai. Duonoj — telenyse yra vitaminas B, 
bet jo stoka musu krašte praktiškos reikšmes ne
turi, nes susirgimu "de! vitamino B. stokos Europoj 
beveik nepasitaiko. Svarbus klausimas, kokia duo
na reikia vaikui duoti, kokia geriau patartina. Bal
ta duona lengviau virškinama ir todėl mažiems vai
kams geriau tinka. Juoda duona, kuri kepama is 
miltu su sėlenomis, nėra taip lengvai virškinama, 
bet yra tuo naudingesne, kad savo sėlenose turi vi
taminu. Daugelis vaiku mėgsta juoda, rauginta 
duona del jos sužadinančio skonio. Tačiau patarę 
tina iki pusantrų metu juodos duonos nepradėt: 
duoti, o po dvieju, kai išdygsta visi dantys, galima 
grasiau duoti.

'Pienu stovyklų vaikai aprūpinti pakankakamai, 
gauna kasdien nuo puses iki litro nenugriebto; o 
be to dar gauna priedo įvairiu pieno milteliu (Nestle 
ir kitu).

Papildyti vitaminams, kuriu trūksta konservuo
tame maiste, UNRRA parėdymu visi vaikai gauna 
vitaminu, pav. amerikoniškas tabletes multivitamin 
kuriose yra vitaminu A. D, Bi, B., C, tai yra visi 

-reikalingi vitaminai, kad vaikas gerai augtu ir butu 
sveikas.

UNBRA reikalauja, kad kas menuo vaikai nors 
viena karta atsilankytu i vaiku ambulatorija svei
katai patikrinti ir sykiu gauna priedus: dietini 
maista (pieną, sviesta ir pyrage) ir vitaminu tab
letes.

Darant'santrauka del vaiku maisto gaunamo sto
vyklose reikia nurodyti jo trukumus:

1. Vieton šviežios mėsos duodama konservuota 
-mėsa;

2. mažai gaunama daržovių ir vaisiu, kuriose yra 
vitaminu;

3. ne visi vaikai gauna šviežio sviesto, kiti tiktai 
konservuota arba margarina ir taukus.

Del dideles stokos vitaminu gali kilti avitaminozi
niai susirgimai — skorbutaa, del C vitamino stokos 
tiek suaugusiu, tiek vaiku tarpe, rachitas arba ang
liška liga (D vitamino stoka), akiu ragenos susir
gimai (A vitamino stoka), be to, del silpno maisto 
gali būti mažakraujyste ir džiovos pablogėjimas.

Ar gresia komunizmas Vokietijai?
"Naujienos", gruodžio men. 3d. — "Saul K. Pa- 

dover, žinomas istorikas, kuris nesenai grizo is 
Vokietijos (armijoje jis ėjo specialias pareigas), 
rašo apie Vokietijos darbininku tragedija. Karo 
metu ju rekordas buvo labai blogas. Jokio 
pasipriešinimo naciams jie neparodė. Kadangi ju 
atlyginimas buvo, palygint, neblogas, tai jie jau
tiesi visai patenkinti.

Bet kas pasidarė su tais milijonais, kurie pries 
keliolika metu balsavo uz komunistus?

Visur Vokietijoje, sako Padover, mus ispejo 
apie komnunizmo pavoju. Vienok patyrinėjus 
pasirodė, jog tai tuscias baubas. Tiesa yra tokia: 
Vokietijoje visai mažai tėra komunistu. Iki 1936 
ar 1937 metu naciams pasisekė išgaudyti ir sunai
kinti partijos vadus. O kai del eiliniu nariu ir 
komunistams simpatizavusiu, tai tenka pažymėti, 
nešvankus faktas, kad nemažas ju skaičius pasi
darė naciais. Plačiai kartojamas juokas, kad 
nacis yra kaip bifstekas — rudas is virkaus ir 
raudonas viduryje — turi nemaža ir tiesos. Rein- 
lando anglies kasyklų stritise apie vienas treč
dalis komunistu kuji ir piautuva išmainė i 
svastika. Kitais zodiais sakant, jie virto naciais.

Vokietijos komunistai, sako Padover, neturi 
jokio moraline pagrindo, ant kurio jie galėtu 
atsistoti ir viešai pasirodyti. Ju rekordas yra 
tikrai blogas."

Milijardiniai karo nuostoliai Lietuvoje
"Naujienos" Nr. 283 — "New York — Washing- 

tono Sovietu pasiuntinybes biuletenis paskelbė 
nepaprasto valstybes komiteto pranešima apie 
naciu padalytus nuostolius. Pagal ta pranešima, 
Latvijai vokiečiai padare nuostoliu uz 20 mili
jardu rubliu, Lietuvai uz 17 milijardu rubliu, 
Estijai — 16 milijardu rubliu. Visose tose respu
blikose esančios sunaikintos visos masinu ir trak
torių stotys. Nuo lietuviu vokiečiai atėmė (520 000 
galviju, 220000 arkliu, 770000 kiaulių,

270000 aviu 
ir ozku, 760000 tonu grudu ir 485000 tonu kitokio 
maisto produktu. I pirmąjį biuletenio puslapi 
idetas karo sunaikintas Vilniaus vaizdas.

Pagal Potsdamo susitarimą Rusija apsiėmė 
rūpintis karo nuostoliu atlyginimu Lenkijai. O 
kas atlygins nuostolius Lietuvai?"

Kaip Paryžiaus spauda vertina 
lietuviu menininką

(G. Motore, buv. Vilniaus universiteto profesorius, 
dabar skaitančio Paryžiau! universitete, straipsnis, 
atspausdintas prancūzu meno ir literatūros žurnale 
JPanoraina“ 1944 m. Nr. 74—75).

Petras Kiaulenas isstate savo darbus Visconti 
Galerijoj greta tam tikro skaičiaus geriausiu siu 
laiku tapytoju, tarp ju Matisse S., Valadon, O. 
Friesz, Derain Denoyer de Segonzac, de V lamin irk 
Maillol ir kt.

Faktas, kad lietuvio menininko paveikslai buvo 
verti gretinti su pirmos eiles menininku kuriniais 
labiausiai reprezentuojančiu siu dienu praneuzu 
tapyba, nekelia jokio nusistebėjimo nei išsilavinu
siems meno mylėtojams, nei prityrusiems meno 
paveikslu pirkliams, kurie jau nuo kurio laiko,' 
kuo atydziansiai seka nepaprastai idomn to me
nininko stiliaus plėtojimąsi. Kiaulenas yra stu
dijavęs tapyba Kaune ir Romoje, o architektūra 
Paryžiuje. Jis yra Prancūzu Vyriausybes diplomuo
tas architektas (D.P.L.G.) Dabar jis atsidėjo vien 
tapybai. Is savo architekto ir urbanisto studijų 
tame" tikriausiai nepasiliko elegantišku škicu po
mėgio, bet galimas daiktas, jog is architektūros 
menininkas pasilaikė svarbia konstruktyvumo har
monijos ir ieškojimo pamoka kompozicijoj. Jo 
veikalai yra koloristo (spalvininko), Venecieciu 
garbintojo, žmogaus, kuris neužmiršo impresionistu 
nurodymu.

Kiaulenas pradėjo labai klasioko pobūdžio 
kuriniais, tapytais gana plačiai, labai šiltuose to
nuose. Jis mums primena, kada pagalvojam apie 
jo labai gera moters portretą, kadaise išstatyta 
Chardin Galerijoj,, kai kuriuose bizantiškos tapy
bos etilins.

Dar Idles nuotrupos is Amerisko 
lietuviu Kongreso

"Naujienos" gruodžio 3 d. numeryje praneša, 
jog Amerikos Lietuviu Kongresas gavo visa eile 
sveikinimu is Įtakingu Washingtono asmenų ir 
ivairiu organizacijų. Sveikinimus atsiuntė kelios 
lenku organizacijos, jie gauti is estu, latviu, slo- 

.vaku ir kt. Amerikos spauda gyvai sekė Kongreso 
"darba ir gana tiksliai aprašinėjo kongrese iškeltus 
klausimus ir kongreso tikslus. Didieji Amerikos 
dienraščiai ir Įtakingi savaitraščiai turėjo kon
grese savo korespondentus.

Is rezoliucijų, priimtu kongrese ir jau išsiunti
nėtu, pirmoje eileje pažymėtina rezoliucija, ku
rioje prašoma leisti lietuviams tremtiniams susi
koncentruoti amerikiečiu okupacinėje zonoje. Taip 
pat priimta rezoliucija apie reikalą pabaltijie
čiams bendradarbiauti ir stiprinti demokratija 
pačioje Amerikoje. Kitos rezoliucijos liečia Sibiro 
remtinius, kovas uz Lietuvos issilaisvinima. Fon

do reikalus ir kt.
Teisėjas Laukaitis pranesse Kongresu ', kad val

stybes sekretorius James Byrnes sutikės priimti 
Kongreso delegacija.

Švedijos karaliui ir premjerui kongresas pa
siuntė naujas telegramas pabaltijiečiu tremtiniu 
reikalu.

Paskutinėmis žiniomis, kongrese užsiregistravo 
808 delegatai is ivairiu JAV vietų ir kt. Amerikos 
valstybių.

New Yorko leidžiamas lenku laikraštis "Nowy 
Swiat", rašydamas apie naujai sukurta žmogaus 
Teisiu Sąjungą, pažymi, kad i jos vadovybe is Ame- 
rikos lietuviu ieina kun. Balkunas. Toji organi
zacija pasisako uz visiška Baltijos ir Balkanų 
valstybių nepriklausomybe. Komentuodamas tos 
organizacijos pirmininko kongresmano O'Konski 
kalba, laikraštis cituoja jo žodžius: "Mano ameri- 
Jkoniskoji tėvynė iki šiol visada išlaikė duotąjį 
‘žodi, isskyrus... Lenkijos, Baltijos ir Balkanų 
valstybių atžvilgiu.

' Žuvo Paleckio sūnūs
Amerikiečiu komunistu dienraštis "Laisve" 

gruodžio 12 d. numeryje praneša is sovietu šal
tiniu žinia, kad skraidymo i užfronte metu žuvo 
19 metu LTSR Auksciausios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko Justo Paleckio sūnūs Vilnius Paleckis.

Šiuose paskutiniuose veikaluose Kiaulenas 
praktikuoja, priešingai, mažus kabliuku formos 
palietimus. Si technika kiek primena Renoir arba 
kai kuriuos po impresionistu atėjusius menininkus. 
Bet tie paveikslai, kurie is pirmo žvilgsnio, tik 
švelnios spalvines harmonijos, labiausiai primena 
Bonnard technika.

Bet neapsiriksime, Kiaulenas yra labai orignalns 
menininkas, dangiau negu šie didieji dailininkai.

Jis supranta forma nuodugniai, jis stengiasi su
derinti spalvos vertybių i formos reikalavimus, jis 
nenzmirs Titiano^ pamokos. Jo idealas butu,* be 
abejo, kraštutinis rūpestis sujungti tonu, harmo- - 
nijos, kompozicijos dėsnius sn didžiausia grožio 
arabeskų meile.

Bet labai sunku numanyti, kur Kiaulenas, tas 
nenuilstas ieškotojas, kuris niekad neapsistoja 
prie vienos technikos, nors ji butu tobuliausia, mus 
nuves.

Kiaulenas yra intymistas. Jis myli uždara gyve
nimą, rainius tonus, kūno foacnas rausvose Švie
siose harmonijose, kurios issiskiria is švelniu užuo
laida tono. Jo naturmortai yra dekoratyvines nuo
taikos ir labai gausia tonu. Jis taip pat yra portre
tu tapytojas, karte nbtik nuostabus savo spalvomis, 
bet ypatingai tikri vidujiniu asmens gyvenimu.
• »•• ••••••••••••••••••••••••••••••*«•••••••••••«•M

Pranešimas
Pranešame musu gerb. skaitytojams, kad laikraščio 

ekspedicija pavesta p. Myk Zablockui, Puidoje, i kuri 
ir prašome kreiptis visais laikraščio platinimo rūka
lais šiuo adresu: \ '

Mvk. Zablockps,
(16) Ftrida, MoselstrcdJe Ž.
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Lenku taudos tragedijs
In Londono atėjo žinia, kad is parlamentaru 

sudaryta delegacija randasi kelyje i Lenkija, kuri 
nori savo akimis pažvelgti i krasta, labiausiai nu
kentėjusi nuo karo. Astuoni anglai tarp kitko 
aplankys Lodze, Katovicns ir Silezijos pramones 
ariti. Ka jieggaa? Gandai, kurie atseiua ia Len
kijos i vakarus, yra gausus ir bemaž, visi turi 
kazka, kas kėliau nerimą. Tie gandai skelbia, kad 
baisaus karo rezultate kiekvienas žmogus, kuris 
gyvena dabartine Lenkijoj ar jos suverenumui pa
vestose ^rityse, kuria nors forma baisiai kenčia.' 
„Kiekvienas“ reiškia; lenkas, žydas, vokietis. Pries 
kelis menesins — d nao to laiko niekas ten ne- 
pasikeite—Lenku gydyto ramu valdytojas profe
sorius Michalowitz, buvęs Varšuvos universiteto 
rektorius, laike Šveicarijoj paskaita apie būkle 
Lenkijoj. Nuostolis, kuri karas padare lenku tan
ios kunui ir sielai yra nepaprastai didelis. Ir ap
verkia milijonus žuvusiu, daugybes miestu ir kaimu 
sugriovimą; jos nervu centras — sostine Varsau- 
va — sugriauta, tėra likusi ’/<„ dalis miesto. Is 40 
bažnyčių teliko 4 nesugriautos. Ir neįsivaizduoja
mai subiednejo, -nes per kara buvo is pamato, si
stemingai apiplėšta. „Kas turi sagtuka, tas dažnai 
džiaugiasi, lyg.kad batu loterijos žaidime laiminga 
bilietą ištraukęs“, pasakė prof. Michalowitz’ius. 
Švietimo ministerijos našlaičiu prieglaudos vedeja 
tari privilegija, kad ji su seserėčia, vieninteliu asme
niu, išlikusių gyvųjų tarpe is jos 20 giminiu, turi 
teisė gauti atskira kambari, kuris yra jos miega
masis, Balionas, svečiu priėmimo, lausimasis kam
barys ir virtuve, o jos baldus sudaro stalas, dvi kė
dės ir guolis todviem čiužiniais.

*/s ankstųjų profesorių žuvo koncentracijos stovy
klose. Kovot su ėpideminemis ligomis tenka ne
pakankamomis priemonėmis. Tokio vargo prislėgta 
lenku tauta rengiasi ikurti nauja Lenkija naujose 
sienose Si Lenkija, atrodo, turėtu but nauja ne 
tik savo politine struktūra, bet taip pat nauja savo 
geografiniu pavidalu, i kuri, kaip atrodo, ieis di
deles, bet iki šiol nelenkiškos sritys. Tose srityse iki 
šiol gyveno 3 500 000 vokiečiu, tokios tautos na
riu, „užsienio vokiečiu“, kurie patogesnėmis aplin
kybėmis ir mažesniame kiekyje sudaro nuolatini 
neramumu šaltini. Tokie nelaimingi prisiminimai 
b 1919—1939 laikotarpio matyt, šukele Lenkijoj 
mažumu b a i m e v kurios padarinys yra toks.

Penicillinas
Vienas paskutiniu laiku medicinoj išradimu yra 

penicillin, kurio veikimas i kaikuriu ligų iššaukė
jui yra laboratoriniais ir klinikiniai bandymais 
nustatytas.

Penicillins surado pripuolamai Dr, Alexander 
Flemming Londone 1928 m. bedarydamas labora
torijoj bandymus su viena bakterijų rasim, vad. 

v a’aohyloeoccus. Jis pastebėjo, kad vienoj vietoj 
ant maitinamosios medžiagos,' kur buvo pasėta 
ataphylococeus kultūra atsirado pelėsiu ir kad toje 
vietoje stapbyloeoceus kultūra nebeuaaugo. Flem- 
mingui atėjo mintis, kad tie pelesin grybeliai ga
mina tokia medžiaga, kuri kenksmingai veikia 
ataphylococeus. Ta kryptimi pradėjo jis toliau 
daryti bandymus. Išauginęs viename megintuve- 
lyje tu pelesin grybeliu gave' virs ju paviršiaus 
apie pusantro centimetro anksčio drumzlino sky- 
stymo. Ta skystyma praskiedė. 800 kartu ir pri
dėjęs prie maitinamųjų medžiagų, kur buvo pasėta 
kai knriu bakterija,. kaip staphylococcus, strepto
coccus ir pneumococcns, visuomet sutrakydavo tu 
bakterija angims. Tai buvo vienas is stipriausiųjų 
jau žinomu bakterijų užmušėju. Ta medžiaga 
buvo tris kartus stipresne uz gryna karbolio raksti. 
Tie pelėsiu grybeliai priklausė „Penicillnm“ pelė
siu grupei, todėl gantaja medžiaga A. Flemming 
pavadino „Penicillin“.

Toliau A. Flemming bedarydamas bandymas su 
pelėmis ir triūsiais priėjo išvados, kad ta medžiaga 
suleista ar tai i venas, ar tai i stnbnre kanala ar 
tiesiog ant žaizdos uždėjus nekenkdavo nei orga
nizmo audiniams, nei baltiesiems kranto kūneliams.

Vėliau tolimesni ta kryptimi darbai Ivg ir buvo 
nutrukę del keliu svarbiu priezasein. Pirma, kad 
pagaminti pakankama penicillino kieki, kari ga

MUSU VILTIS

jog, kilo teorija* „Naujoji Lenkija turi huti be 
mažumu“. Ir nors Potsdamo konferencija Lenku 
vyriausybei tik laikinai pripažino suverenitetą ant 
Silezijos srities, kol taikos konferencija pasakys 
galutina žodi, taeiau jau dabar vyksta vokiečio bė
gimas it Silezijos plačiausiu mastu. Tai yra išgyven
dinimo procesas, koris alijantams sudaro dideliu 
rūpesčiu. Prisilaikydami sutarčių raides lenkai 
remia priverstini vokiečiu iskrZnstyma, bent cen
triniai organai pasyviai toleruoja vokiečiu trėmimą 
is zemesninjn organu pnses norėdami masinio vo
kiečiu issikelimo daugiau ar mažiau netvarkingoj 
formoj. Pries mns guli pranešimas, kuris turi 
apsviesti atatinkamas ištaigas“. Kiek jis yra per
dėtas, kiek jis duoda objektyvu padėties vaizda, 
sunku spręsti. Šie pranešimas kalba apie nežmo
niškus persekiojimus, maltretavimus ir evakuavi- 
mus, vykdomus brutaliausia forma, kalba apie 
piešimus, apie sauvaliskus areštus, apie ,Išnaikini
mo procesą“, kurio rezultate turi ateiti galutinis 
sulenkinimas. „Is numirėliu krašto“ pavadintas 
vienas pranešimas Šveicarijos laikraštyje „Welt- 
woche“. „Uz Oderio — Meisse’s linijos prasideda 
kraštas be saugumo, kraštas be įstatymo, laisvųjų 
plėšiku kraštas, numirėliu kraštas. Kas is lenku 
zonos patenka i rusu okupacine zona, tas atsikve
pia. Jo užpakalyje palieka iki tuštumos apiplėšti 
miestai, epidemijomis užkrėsti kaimai, koncen
tracijos lageriai, tusti, neapsėti laukai, lavonais 
apsėti keliai, prie kuriu plėšikai tykoja ir is pabė
gėliu paskutini turtą atimti. Straipsnis mini badu 
marinimo priemones ir kitokius žiaurumus. Sunku 
pasakyti, ar tai yra sisteminga lenku priemone ar 
ju nesngebejimas suvaldyt jiems nacionalsocialistu 
palikta chaosa. Betgi yra tikra, kad situacija Len
kijos suverenitetui pavestuose Vokietijos krastnose 
neatitinka alijantu pageidavimu. Jie aiškiai davė 
suprasti, kad ir didžiausias vokiečiu nusikaltimas 
neiteisina lenku imtis nežmonišku priemonių ir 
pažeisti žmogiška orumą. Atrodo, lyg kad alijan- 
tiniu kraštu stebėtojai nebūta visai istikine, kad 
sis pasiūlymas galetn būti Lenkijoj tinkamai su
prastas. Nuo dabartines informacines keliones tu
rėtu pareiti tolimesnes priemones, karias alijantai 
pasiūlys šitai problemai iaspresti. Is „Die Neue 
Zeitaag“ 1946. I. 11 d./

Įima batu panaudoti gydymo t įkalama, butu reika
linga išauginti tu pelėsiu grybeliu milzinski kie
kiai, kas be specialiu įrengimu, neimanoma. Antra 
svarbi priežastis, tai 1933 metais 1933 ve! atgijusi 
chemoterapija, kuri buvo išbujojusi 1910 metais, 
kada Paul Ehrlich surado salvarsana sifiliui gydyti. 
1933 metais surasta sulfanamidu pereparatai, kurie 
kenksmingai veikia i kai kurias bakterijas, kaipo 
pneumococcus — plaučiu uždegimo issaukejas, go
nococcus — smegenų apvalkalėliu uždegimo isaan-, 
kejas, gonococcus-triperio issaukejas ir kitas, tik 
su tuo skirtumu, kad sulfanamidu grupes prepa
ratai, tam tikrais atvejais '/inkstu susirgimo at
vejais/ kenksmingai veikia i pati organizma. 1938 
metais d. Howard Walter Florey Oxfordo univer
sitete vėl grizo prie penicillino tolimesniu tyrinė
jimu. Jis su savo asistentais per kelis menesius 
is 100 litru maitinamosios medžiagos, kur buvo 
auginama pelėsiu grybeliai pagamino I‘ gr. peni
cillino ir jo skiedinys proporcijoj 1 : 2 milijonu 
sutrukdydavo bakterijų veisimam ir auginta. Eile 
bandymu ant pelių, ziurkiu ir kačių Florey nustatė, 
kad panicillin padaro visa eile bakterijų nekenks
mingomis, kaip tai stphyloeoecua,, anrcus, staphylo- 
eoeens 'pyogenes, elostridinm septicnm (gas 
gangrenos issaukejas).

Pagaminęs pakankama penicillino kieki 1941 m. 
Florey perejo prie žmonių. Pirmas atsitikmas buvo 
policininkas, kuris gulėjo mirties patale su kraujo 
užkrėtimu. Suleidus ligoniui i venas penicillino 
skiedinio su druskos skiediniu liga po 24 vai. 
sustojo. Po S dienu ligonis buvo be temperatūros, 
pulininiai pradėjo gyti, bet vėliau pristigus peni- 
eillino liga vėl pasikartojo ir ligonis mirė. Antras 
atsitikimas irgi pasibaigė taip pat. Treeias atsitl-

Susitikimas kone, lageryje
Likimo kurjozas.

Klaipėdoje man teko redaktoriauti lietuviškame 
vokiečiu kalba leidžiame_ dienraštyje „Baltkcher 
Beobachter“ apie tris metus laiko. Kaip įprasta, 
sn kai kuriais laikraščiais pasikeiteme laikraščiais. 
Mes jiems siusdavome savo ir regulariai gaudavome 
ju laikrascius. Ypač pasikeikdavome su tokiais 
laikraščiais, kurie buvo panašioje padėtyje, kaip 
mes, ir kurie sieke tokiu pat tikslu.

Taip visa laika pasikeisdavom ir su Belgijos pa
sienio laikraščiu vokiečiu kalba „Grenz-Echo*4. Lai
kraštis buvo gana idomus ir ji skaitydavau, jei lai
kas leido, kiekviena diena ir vienas to laikraščio 
egzempliorius visuomet buvo mano kiseneje. Taip 
buvo įprasta ir tvliu susitarimu mes pasidalinome 
mintimis. Bet su to laikraščio redaktorium nei 
karta nepaiskeiteine laikais. Taip ėjo vieni me
tai po kitu.

Staiga pakilo naciu vėtra visu smarkumu. Klai
pėdos kraštas ve! buvo nuo Lietuvos atplėštas. 
„Grenz-Echo44 redaktorius, nebegaves musu laikraš
čio sumanė pasiteirauti, kas čia darosi. Paskambino 
i Klaipeda, bet prie telefono atsiliepė kažkoks 
vokietis, kuris nenoriai pasakė, kad jjs nežinąs, kur 
redaktorius ir kad jau laikraštis sustojęs išeiti. Tuo 
pasibaigė „musu** rysys, kuris faktinai niekad ne
buvo uzrimezges, o tik egzistavo.

Praėjo keli metai. Viena valstybe po kitos sudrė
bė jo j ir subyrėjo po rudosios bestijos letena. Mane 
likimas po ivairiu vargu nuvede i g aršu j i Oranien- 
burga ir tapau ten nuolatiniu gyventoju. Kartu 
su manim buvo ir vienas belgas, su kuriuo susi
draugavome Kaip įprasta,- pasipasakojom savo var
gus. Viena diena jis man pareiškė, kad jis pažįstas 
viena belgą redaktorių, kuris norėtu susitikti ir • 
pasiteirauti apie Lietuva, bet jis nežinojo net jo 
pavardes, nei kokio iis buvo laikraščio redakt*1 •».

Prie progos susitikome, ir kaip pas suimtuosius 
įprasta, pristatė man ji tik varda minint- jis «»*jiii 
atrodė simpatingas kolega ir as tuoj klausiau, koki 
jis laikrašti redagavo. Jis man atsake: „Grenz- 
Echo44. As kaip perkūno trenktas vos pratariau: 
0 as „Baltischer Beobachter,,! Mano kolega taip 
pat pamiršo uždaryti burna ir mes žiūrėjome vie
nas i kita, negalėdami tikėti, kad visa tai tiesa. 
Mes ne tiktai nudžiugome, bet ir labai nustebome? 
kad tiek daug laiko artimai bendradarbiavome, bet 
neradome reikalo uzmegsti asmenisko ryšio, o da
bar likimas, vienodas likimas, mus atvede i viena 
vieta vienam vargui. Pasidarėme draugai.

Kada mns smogikai vare i nežinoma ateiti, mes 
karta pasimatem is tolo. Paskiau. Schwerine, po 
pergalėto mirties žygio, vėl susitikome.

Vasara jam parašiau laiško, o šiomis dienomis 
gavau atsakymą, kad jis laimingai pasiekęs savuo
sius. J- Gri 

\ . ..
'■>.a <

kimas kada turėta penicillino pakankamai IS met. 
berniukas sirgęs streplocoecu infekcja pasveiko, 
kuris anksčiau buvo gydomos solfanamidu prepara
tais, bet be rezultatu. Tais pat 1941 m. dar 7 
panašus atsitikimai buvo pagydyta su pencillinu.

Dr. Robert Coghill (netoli Chicago.) 
surado medžiaga, kurios pridėjęs i maitinamąja 
medžiaga penicillino gaudavęs desimti karta dau
giau. Vėliau atrastas pelesin grybelis, kuris aug
davo ne tik maitinamosios medžiagos paviriuje, 
bet ir visoj medžiagoj. Pradėta auginti grybeliu 
kultūras dideliuose 500 hektolitru talpos induose. 
Galutinai prieita, kad viename kub. cent, grybeliai 
pagamindavo 200 penicillino vienetu. Taip buvo 
prieita prie rimtu priemonių penicillina gaminti 
ir 1944 metais birželio men. nedideliais kiekiais 
penicillino buvo išvežta jau i 19 užsienio valstybių.

Dr. Chester Keefer vienos Bostono ligonines 
direktorius yra parases vadovėli apie penicillina.

Apart aukseian paminėtu susirgimu penicillinas 
gerai veikia i infekcini endokarditą ir i sifili.

Penicillinas vartojamas injekcijoms i raumenis, 
ar i venas arba tiesiog ant infekuojamos vietos. 
Chemiška penicillino sudėtis — grynanglis (C), 
vandenilis (H), deguonis (O) ir azotas (N), nors 
atomu skaičius kiekvieno elemento dar nežinomas. 
Suradus ta reikia manyti, batu galima penicillina 
sintetinio badu pagaminti, kas gal but suprastintu 
jo dabartine komplikuota gamyba ir padarytu dau
giau prieinama visam pasauliui.

(Is zurn. „Heute“ Nr. 2.)
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Politiniu ivy]
Sudaryta komisija atominei energijai 

kontroliuoti
Jungtiniu Tautu Organizacija Londone po

sėdžiauja. Sausio m. 15 d. Britu vyriausybe išdavė 
bankieta Jungtiniu Tautu atstovams Bankiete kalbė
jo Britu premeras Attlee ir J. T. 0. pirmininkas, 
belgu ministeris Spaak.

J. T. 0. sudarė komisija atominei energijai kon
troliuoti.

Pasaulinio Saugumo Tarybos posėdis
Sausio 17 d. Londone ivyks Pasaulinio Saugumo 

Tarybos posėdis, i ji bus atvykęs Sovietu Sąjungos 
atstovas Višinskis ir prancūzu atstovas uzs. rei
kalu min. Bidault.

Trumano pareiškimas
Sausio 15 d. J. A. V. prezidentas Trumanas pa

reiškė, kad Amerika pasilaikys sau tas salas Ramia
jame okeane, kurios reikalingos Amerikos saugumo 
sistemai. Saugumui nereikalingos salos bus per
duotos J. T. O-jai bendro mandato teisėmis.

Atleistas Beria
Garsusis Berija, Politbruro narys ir vidaus reikalu 

komisaras, is pareigu atleistas, i jo vieta paskirtas 
Krupov.

Rusai teisia nacius
Minske teisiama 18 naciu, kurie kaltinami ne- 

prieteliskumu gudams ir 2 milijonu karo belaisviu 
ir civiliu gyventoju išžudymu.

Gross-Hesseno 
Apygardos Tremtiniu 

Suvažiavimas
Sausio 15 d. Hanau ivyko Gross-Hesseno Apy

gardos Lietuviu Tremtiniu Suvažiavimas. Suvažia
vime buvo atstovaujama visos aplynkes ir dalyvavo 
40 atstovu Buv. valdybos buvo padaryti atitinkami 
pranešimai apie atliktus darbus. Po to išrinktas 
naujas Gross-Hesseno Apygardos Tremtiniu Komi
tetas. Komiteto pirmininku per pirmaji valdybos 
posėdi išrinktas kacetinimkas J. Grigolaitis.

Nuolatine Apygardos buveine Hanau.

Kultūrine
Lietuviu Emigracijoi Bibliografijos 

Biuras
Memmingeno Baltieciu .stovyklos ir miesto Lie

tuviu Tautines Organizacijos isteige Lietuviu Emi
gracijos Bibliografijos Biurą (sutr. LEBB) ir pavedė 
šiam darbui vadovauti bibliografui-bibliotekininkui ‘ 
A. Ruzancovui bei dipl. inz. S. Šimkui.
' Visi emigracijoje išleisti ir leidžiami spau
diniai lietuviu kalba, bei apie Lietuva ir lietuvius 
svetimomis kalbomis, bus registruojami Tarptau
tinio (Briukselio) ir Lietuvos (Kauno) Bibliogra
fijos Instituto taisyklėmis.

Organizacijos, leidyklos ir redakcijos kviečiamos 
siuntinėti savo senesnius ir naujus spaudinius 
Biurui — Office of Lithuanian Bibliography in 
Emigration (13 b) Memmingen - Fliegerhorst 
(Bayern), D. P. Camp. Bl. 2, R. 28.

Numatoma leisti "Deiviu Bibliografijos Zinias" 
ir organizuoti lietuviu spaudiniu ir.lituanicos (lei
diniu svetimomis kalbomis apie Lietuva ir lietu
vius) pakopa Memmingene, vėliau perkelti ja i 
kitas stovyklas.

Lietuviu rašytoju suvažiavimas
Lietuviu rašytoju iniciatorių grupe, _ istyrusiu 

saligas. nutarė lietuviu rašytoju suvaziavima saukti 
eiu metu sausio 25 diena TObingene. Suvažiavimas 
ivyks Lietuviu Komiteto’ patalpose Hindenburg-

iu apžvalga
Bulgarijoj ir Rumunijoj

Bulgarijoj nepavyko derybos tarp komunistiškos 
viyrausybes ir demokratines , opozicijos atstovu. 
Opozicija pareikalavo vidaus reikalu ministerio 
portfelio ir parlamento perinkimo demokratišku 
budu, o tai pasirodė nepriimtina nei Maskvai nei 
bulgaru komunistams.

Rumunijoje susitarta del vyriausybes sudemokra- 
tinimo, i Grozos vyriauasybe ieina žemdirbiu ir 
liberalu partijų atstovai, tuo tarpu tie du miniseriai 
negauna portefeliu, bet užtat susitarta del žodžio, 
spaudos, tikėjimo ir partijų laisves Rumunijoj. 
Kada bus rinkimai i rumunu parlamenta, dar ne
nustatyta.

Vokiečiai keršija amerikiečiams
Kaip praneša Associated Press telegr. agentūra 

is Berlyno, sąjungininku kariniai patruliai per 
Kalėdas ieškojo dvieju vyru su šautuvais, dėvin
čiu neisaiskintas sąjungininku uniformas, kurie 
gruodžio men. 23 d. vienoje Berlyno gatvėje 
nušovė du 78 Inf. Div. kareiviu.

Pirmoji auka buvo pastota dvieju vyru, kai 
jis ir vokiete mergaite ėjo is kavines. Laužyta 
anglu kalba vyras paklausė, ar jis bus ameri
kietis. Kai kareivis atsake toks esąs, vienas is 
vyru perso ve ji per galvą.

Neilgai trukus vyrai sulaikė antra kareivi ir 
ji panašiai nušovė. (Reuteris praneša, kad an
trasis kareivis bandė įsiterpti i incidentą, atve
dusi prie pirmojo nušovimo).

"The Stars and Stripes" 1945. 12. 27.

JAV prasidėjo slreikai
Jungtinėse Amerkos Valstybėse prasidėjo strei

kai: pirma sustreikavo telegrafo tarnautojai, o da
bar prie jn prisidėjo ir elektros imoniu darbinin
kai.,
Isvietintu vengru repatriacija
Prasidėjo vengru isvietlntuju repatrijacija is 

VII armijos srities. Kasdien bus išgabenama po 
1000 žmonių, kol bus repatrijuoti visil4000. Ven
gru isvietintuju repatriacija is III armijos sri
ties, kur ju esama 75 000, prasidės tuojau, kai tik 
bus gauta anglies geležinkelio transportui.

“The Stars and Stripes” 1945. 12. 29.

Persai paves savo byla JTO
Persu delegatas pareiškė, kad persu byla su So

vietais del Azerbeidzano busianti pavesta spręsti 
J. T. Organizacijai, kuri tuo budu turės parodyti 
savo pajėgumą, pirmoj savo sesijoj gaudama „ug
nies bandymą“. Nuo to pareis J. T. O. prestižas 
bei autoritetas. Sausio 17 d. pradeda kalbėti mažu 
valstybių atstovai, jie pasisakys uz spaudos laisve.

kronika
platz 4. Suvažiavime bus svarstomi profesiniai, 
organizaciniai ir kitokie klausimai.

Sustabdomas „Lietuviu Balsas"
Regensburge keletos patyrusiu žurnalistu buvo 

leidžiamas Informacinis Biuletenis Lietuviams "Lie
tuviu Balsas", kurio siu metu sausio 1 d. buvo 
išleistas 24 numeris. Dabar sis vienas is įdomiausiu 
ir geriausiai tvarkomu rotatoriniu lietuviu laikraš
čiu sustabdomas.

Sustabdymo priežastys bent is dalies aiškėja is 
redakcines kolegijos Pranešimo "Lietuviu Balso" 
Skaitytoju Žiniai, isspausdinto numeris 24. Tame 
pranešime rašoma:

"Musu kolektyvo rūpesčiu, pastangomis ir" triūsu 
1945 metu salio men. 14 diena pradėtas leisti Regens- 
burge "Lietuviu Balsas" su šiuo numeriu baigia 
savo pirmuosius metus. Redakcine kolegija, susirin
kusi s. m. gruodžio men. 24 diena 16 valanda 
posėdžio, konstatavo, kad pavieniu asmenų (is komi
teto prezidiumo tarpo) Regensburge varomas spau
dos ardomasis darbas, vedamos intrigos ir dedamos 
pastangos kažkokiam naujam laikraščiui išleisti.

Redakcine kolegija nutarė:
1. Spaudos skaldymo darbe nedalyvauti ir is jo 

pasitraukti.
2. Nuo 1945 metu spaliu 14 dienos iki gruodžio 

men. 31 dienos gautas pajamas Rm. 5.070,50 ir 

padarytas išlaidas 4.019,03 Rm. patvirtinti ir skir
tumą grynais pinigais Rm. 1.051.47 ineSti kaip auka 
L. Raudonojo kryziaUs skyriui Regensburge švie
timo reikalams.

3. Sis "Lietuviu Balso" numeris yra paskutinis, ' 
Visiems užsiprenumeravusiems pinigai uz prenu
merata gražinami. •_

20 m Lietuvos Radiofonui
Pereitu metu pabaigoje sukako 20 metu, 

kaip pradėjo veikti Lietuvos radijofonas. Min
tis pastatyti galinga radijo stoti buvo kilusi 
Lietuvos Krašto Apsaugos Ministerijai dar 
1920 metais, tačiau ji pradėta realizuoti ke
liais metais vėliau. 1923 m. Lietuvos Radijo 
stotis buvo pavesta statyti prancūzu firmai So* 
ciete Francaise Radio Electrique. Statymo 
darbai buvo baigti 1925 metu pabaigoje. Ano 
meto Lietuvos radijo stotis buvo galingiausia 
visoje Europoje. Jos galingumas antenoje 
buvo 10 kilowatu. Veikimo radiusas, net ir 
blogiausiomis bangu sklidimo sąlygomis, sieke 
visus Europos kraštus. Be to, musu stotis 
turėjo nepaprastai gera „geografine padėti“; 
jos antenos stiebai turėjo 150 metru aukščio ir 
jie buvo pastatyti ant šimto metro aukštumo 
kalno; ir tuo budu visa antenaobuvo iškelta i 
aukšti visa ketvirti kilometro. Vėliau musu 
užimtosios radijo pozicijos vis palaipniui siau
rėjo: išaugo galingesni, moderniskesni siųstu
vai, kurie uztemde musu pirmųjų metu pasidi
džiavimą.

Lietuvos radijo stotis musu kultūros gyve- . 
nime yra suvaidinusi nepaprasti dideli vaid
menį. Lietuvos radijo klausytoju seimą ne
paprastai greit augo. Tatai mes matome, kad 
ir- is siu duomenų: 1924 metais buvo 6 radijo 
klausytojai, /abonentai/, 1925 m. — 172, 1926 
m. 323, 1927 m. — 5.200, 1928 m. — 12.000. 
1929 m. — 13.000, 1930 m. — 15.000 ir t. t, 
o paskutiniais Lietuvos nepriklausomybes me
tais ju buvo daugiau, kaip 100.000.

Paieškojimai
Lietuviai, gyvenantieji Fuldos lietuviu stovykloje, 

ieško giminiu ir pazisfamu:
14. STANKEVIČIUS Juozas, ieško Felikso Maro- 

zovo is Rokiškio, 21 m. amz. Žinantieji apie 
jo likimą prašomi pranešti.

15. AULIUNAITE Vlada, ieško motinos Marijos 
Auliunienes is Panevėžio.

16. JURJONAS Petrovinas, ieško svogerio Pasa- 
kamio Juozo (buv. Austrijoje) ir pažįstamų.

17. RADZEVIČIUS Ansgaras, ieško kpt. Vinco 
Šleiniaus. _ Zina apie jo likimą prašomi pra
nešti.

18. KURAITYTE Rasa, gyv. Flensburg, Tim Kroe
ger Schule, lietuviu stovykla, ieško giminiu ir 
pažįstamų.

19. VENCKUNAS Andrius is Kauno, gyv. Hera. 
feld-Hesen. Kriegsschule, lietuviu _ stovykla, 
ieško svogerio Makūno Prano ir pažįstamų. ■

20. JURAS Vytautas, is Kauno, gyv. Flensburg,
Timm Kroegerschųle, Am Pferdewassef, ieško 
pusbr. Kosto Cuzumo ir pažįstamų. •

21. BAZDARAS Pranas, gyv. Nuertingen, Forst, ■ 
straBe 7 (Wuerttemberg), ieško žmonos Stefani

jos Bazdarienes — Urbonaitės ir vaiku: Jani
nos 9 m., Birutes 7 m.. Ramučio 5 m., ir Hel
muto 1,5 m. Paskutiniu laiku gyv. Pomerani
joje, Kamin mieste. . . .

22. ARBATAITYTE Kazimiera is Kybartu, gyv, 
Gunzenhausen, lietuviu stovykla, ieško Arba- 
taicio Kazio, Dabrisiaus Stanislovo ir Ger- 
dauskaites Algimandos.

23. RAKAUSKAS Juozas is Kauno, gyv. Wies
baden, Gersdorffkasernę, ieško dukterų Onos 
ir Elenos Rakauskaiciu.

24. ALMINAUSKAS Jurgis, gyv; Regensburg, 
Ganghdfersuedlung, Kurt Neubauer 7, ieško 
tėvo Alminausko Jurgio is Sveksnos.

Paieškojimai dedami tik apmokėjus uz kiekvieno 
paieškomo asmens pavarde po 2 RM.

Dedami ir kiti skelbimai apmokėjus uz kiekviena 
petito eilute po 2 RM.

MUSU VILTIS-lietnvin knltures ir informacijos savaitrastls. Leidžia Spaudos Darbuotoju «««*• -
torius — K. Romanas Klumbys. Redakcijos ir administracijos adresas: F u 1 d a, Uetuviu „m 
administracija priima interesantus darbo dienomis: 16-12 ir 14-16 vaL Paskiro numerio kaina Ir- HM. Spausdinama spaustuvėje ParseUer & Co. vormals 
Fuldaer Actiendruckerei, Fulda. <. . -
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