
Kam liūdėti su varpais ir toliais, 

Jei nenori, kaip tas aidas, žūti. 
Trauk su vėjais, lygaus kelio broliais, 
Tai tu rasi laisvą, taurią būt|!

V. Mykolaitis-Putinas
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Jurgis Kilna

Daugiau dėmesio teisiniams 
nuostatams

lietuvis. Nuolat prisimindami ir 
vykdydami šiuos moralės nuosta
tus, išvengtume mūsų pilkoje gy
venimo kasdienybėje labai ir la
bai daug negerovių, kurių šian
dien, deja, pasitaiko.

Be moralinių nuostatų, šian
dien mūsų gyvenimą ir veiksmus 
tvarko teisės nuostatai. Okupaci
nių kariuomenių bei administra- j 
cijos įstdigų potvarkiai, parėdy
mai, taisyklės, nurodymai mums

čiai tūkstančiai okupacinių vy
riausybių pareigūnų ir vietos vo
kiečių policijos kasdien seka įsta
tymų vykdymą ir gaudo nusikal
tėlius. Juos sulaiko ir perduoda 
teismams teisti. Teismai žiūri by
las ir kaltiesiems skiria bausmes. 
Tremtinių bylas sprendžia oku
paciniai karo teismai ir tautiniai 
bendruomenės teismai. Bausmės 
nemažos ir skaudžios. Be visų 
galimų tremtiniams bausmių, dar 
gali būti už didesnius nusikalti
mus teismo skiriama kaip baus
mė talpinimas į atitinkamas sto
vyklas bei priverstinis grąžini
mas tėvynėn.

Dabar pats laikas įsisąmoninti 
veikiančius teisės nuostatus ir 
vengti nusikaltimų. Turtiniai nu-

Antrojo pasaulinio karo žudy
nių ir naikinimų baisumai nei
giamai paveikė žmonių moralę. 
Nusižengimai, nusikaltimai, mora
lės ir teisės nuostatų bei dorųjų 
papročių nepaisymas pradėjo 
žmonėse daug labiau reikštis.

Lietuvių tauta daugumoje gra
žiai išsilaikė. Tačiau žiauriųjų 
okupacijų metais lietuviai stačiai 
įprato įvairiai laviruoti, nevyk
dyti prispaudėjų potvarkių, įsa-
kymų, nurodymų. Ir tat visai su
prantama. Tik sąmoninga tauta 
galėjo sveikai išsilaikyti ir nepa
siduoti atėjūnų prievartai, vilio
nėms, gundymams, norams pa
lenkti savo pusėn ir įsijungti jų 
visa naikinančion kovon. Tik sų 
pagrindiniu nusistatymu nepasi
duoti okupantų siekimams buvo 
galima tinkamai išsilaikyti ir visą 
laiką siekti *savų tautinių tikslų. 
Okupacijos metu nevykdymas iš 
svetur atsigabentųjų ir savo pa
vergimo naudai skelbiamų nuo
statų buvo visais požiūriais rei
kalingas. Šie nuostatai ne tik ne
buvo vykdomi, bet dar organi
zuotai buvo jiems priešinamasi ir 
vedama žūtbūtinė kova. Ši kova 
pareikalavo ir žymių aukų. Dar 
ir šiandien ji toli gražu nebaigta.

Tuo tarpu esame išblaškyti, 
toli nuo savosios tėvynės, kita
taučių iš visų pusių apsupti. 
Kiekvienas mūsų žygis ir darbas 
kitų matomas ir sekamas. Iki 
šiol žymioje daugumoje/ tinkamai 
išsilaikėme ir čia. Tai rodo mūsų 
darbai. Stovyklose tinkamai su
sitvarkėme. Įsisteigėme daug švie
timo ir kultūros įstaigų. Masiš
kai dirbamas švietimo, kultūros 
ir meno darbas. Profesinis per
sitvarkymas eina teigiama link
me. Daugelis mūsų ištisas dienas. 
dirba okupacinių pajėgų darbus. 
Bet kartais pasitaiko ir vienas 
kitas nusikaltimas. Kyla klausi
mas, ar ąiose ypatingose dabar
ties aplinkybėse kuris nors mūsų 
gali nepaisyti moralės ir teisės, 
nuostatų ir galime nusikalsti?! 
Ar nors vienas mūsų gali šiuo 
metu nedorovingai ir laisvai elg
tis?! Atsakymas aiškiausias! Da
bar privalome visi, kaip vienas, 
išsilaikyti nesusitepę tiek mora
liai, tiek ir teisiškai. Nusižengi
mai, nusikaltimai; perdaug lais
vas mūsų elgesya skaudžiai kenk
tų ne tik nusižengėliams, bet ir 
visai mūsų tautai.

Todėl bendrieji dekalogo dės
niai ir krikščioniškasis principas
— mylėk artimą, kaip patsai save
— turi būti tikinčiųjų lietuvių 
šventai vykdomas. Dėsnį — ne
daryk artimui to, ko nenori, kad 
artimas tau darytų — turi vyk
dyti indiferentas arba netikintis
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privalomi ir stropiai mūsų vyk
dytini.

Pagaliau gyvename Vokietijoje. 
Čia kasdien susiduriame su vie
tos įstatymais, taisyklėmis, po
tvarkiais ir gyventojų per šimtus 
metų vykdomais nerašytaisiais 
doraisiais papročiais. Nė vienas 
mūsų negalime prasilenkti su mi
nėtais nuostatais ir savaip neat
sakingai elgtis. Nepaisydami įsta
tymų ir tuo būdu nusikalsdami, 
mes ardome vietinę teisėtą san
tvarką, kenkiame vietos' ūkiniam 
gyvenimui ir žmonių • gerovei. Be 
to, kurio nors nusikaltimas arba 
net menkas nusižengimas meta 
dėmę visai mūsų tremtinių ben
druomenei ir net visai lietuvių 
tautai.

Antra vertus, tenka prisiminti, 
kad jau šiuo metu su nusikalti-: 
mais vedama griežta kova. Sta- 

I sikaltimai, spekuliacija, kainų 
Į priežiūros prasilenkimai, valiutų 
suvaržymo nepaisymas, judėjimo 
taisyklių, zonų perėjimo, spaudos 
ir cenzūros taisyklių nevykdymas 
turi mūsų tarpe išnyktij Ypač 
dažnam mūsų labai pavojingas 
laiškų gabenimas. Reikia įsikalti 
galvon, kad laiškus šiuo metu ga
lima siųsti tik pašto keliu, bet jo
kiu būdu ne asmeniškai juos ve
žioti. Laikas atsikratyti šio leng
vapėdiškumo ir reikia laiškus vi
suomet paštui įteikti, bet ne ge
rajam bičiuliui, kuriam už šį ne
teisėtą patarnavimą sunkesniais 
atvejais gresia net mirties baus
mė... Be to, nusikaltimai asme
niui, dorovės taisyklėms ir t. t. 
ir t. t. — visos šios negerovės 
turi dingti iš mūsų gyvenimo!

Mūsų teisininkams yra labai 
dėkinga ir rimta pareiga patiems 
išstudijuoti veikiančius nuostatus

ir visais galimais būdais per 
spaudą ir žodžiu išdėstyti trem
tinių masei mums taikomus svar
besniuosius teisės nuostatus ir 
juose numatytas bausmes. Daug 
nelaimių įvyksta ir daug žmonių 
kenčia vien dėl potvarkių neži
nojimo, nes niekas negali nežino
jimu pasiteisinti. Žinant veikian
čius potvarkius bei gręsiančias 
bausmes, ir nusikalsti bus sun
kiau, gi nusikaltus neteks gailė
tis. Ne tik teisininkai, bet ir mo
kytojai bei dvasininkai turėtų 
svarbesniuosius nuostatus ir at
sakomybės dydį savo tautiečiams 
išdėstyti. Kovą su nusikaltimais 
reikia vesti sistemingai ir visiems 
pajėgiems šį darbą dirbti sutelk
tomis jėgomis.

DABARTINĖ 
LENKIJA

Gromyko reikalavimas, kad 
didžiosios valstybės paskelbtų 
savo kariuomenės, esančios sve
timuose kraštuose, skaičių, neiš
vengiamai iškėlė klausimą, koks 
yra .raudonosios armijos stipru
mas Lenkijoj. Šiuo klausimu dar 
nėra buvę jokio oficialaus pra
nešimo nei iš rusų, nei iš lenkų 
pusės. Tačiau kiekvienam, kuris 
keliauja per Lenkiją, yra aišku,* 
kad paskutiniais keliais mėne
siais rusų kariuomenės skaičius 
yra labai sumažėjęs. Sį faktą pri
pažįsta ir čia esą diplomatai. 
Varšuvoj ir anksčiau tėra buvę 
keliolika rusų. Didesniuose mie
stuose, kaip Krokuvoj, Poznanėj, 
Wroclave (Breslau), kur anksčiau 
buvo didelė raudonosios armijos 

koncentracija, šiandien raudonar
mietis tiktai pripuolamai sutin
kamas gatvėj.

Stettine lenkų jūrų admini
stracija jau perėmė vieną uosto 
salą, bet paties uosto 80% dar te
bėra sovietų rankose. Sritis apie 
uostą yra visiškai evakuota, taip 
pat ir Politz, garsusis vokiečių 
sintetinės naftos fabrikas, kuris 
yra dalinai sugriautas per sąjun
gininkų bombardavimą, o liekanos 
yra išmontuojamos ir išvežamos 
į SSSR. Lenkų Žem. Silezijoj te
bematyti gausios rusų stovyklos. 
Walbrzyche (Waldenburg), sako
ma, jie turi savo kooperatyvines 
krautuves ir gyvena daugiau ar 
mažiau atskirai, kaip ir daug kur 
kitur Lenkijoj. Tas pats yra Lig- 
nicoj ir kai kuriose vietose va
kariniam Lenkijos pasieny.

Aerodromų kontrolė
Dauguma Lenkijos aerodromų 

yra savo rūšies sovietų kontrolėj. 
Pav. Wroclave lenkų keleiviams 
neleidžiama veikščioti po aero
dromą, bet jie yra suvaromi į 
laukiamąjį. Poznanės aerodro
mas Vakarinėj Lenkijoj, naudo
tas „Lot“, puikios lenkų orinio 
susisiekimo organizacijos, dabar 
apėmusios visą kraštą, iki šiol 
tebėra sovietų orinių pajėgų ba
ze. Čia apsauga yra dar griež
tesnė kaip Varšuvoj, kur kari
niam skraidymui yra atskiros 
aikštės, atskirtos nuo civilinio 
susisiekimo. Laisvai skraidyti 
užsienio diplomatiniais lėktuvais 
yra daroma sunkumų. Prieš kurį 
laiką britų ambasadoriui nuskri
dus iš Varšuvos į Krokuvą, grįž
ti jis buvo priverstas automobi
liu dėl susidariusių kliūčių gauti 
reikalingą leidimą.

Oficialiuose sluoksniuose yra 
tvirtinama, kad Lenkijai dėl pa
ruoštų lakūnų ir lėktuvų trūku
mo turi į pagalbą ateiti Sovietų 
Rusija ir paremti ją suorgani
zuoti civilinę ir karinę oro pa
jėgą. Dauguma Lenkijoj naudo
jamų lėktuvų yra rusų gamybos. 
Kadangi tik keletas lenkų lakū
nų sugrįžo iš Anglijos, pilotai 
yra rusų apmokomi, ir iki šiol jų 
rusai instruktoriai tebesėdi ša
lia kontrolinėj kabinoj. Net mar
šalo Rola Zymierski, Lenkijos 
kariuomenės šefo ir krašto ap
saugos ministerio, lėktuvas te- ’ 
beaptamaulamaš rusų lakūnų. 
Tiems, kurie teiraujasi dėl rusų 
kariuomenės buvimo Lenkijoj 
pateisinamumo, yra lengvai paaiš
kinama kelių į okupuotą Vokie
tiją apsaugos reikalu.

Pagal marš. Rola Zymierski 
praėjusį mėnesį padarytą pareiš
kimą, rusų karininkų skaičius 
Lenkijos kariuomenėj, prieš me
tus buvęs didelis, dabar tesiekia 
4,5*/». Jis pranešė, kad nuo 1945 
m. birželio mėn. apie 14 000 rusų 
karininku (iš jų 40 generolų) yra 
išėję iš lenkų kariuomenės. Paruo
šus daugiau lenkų karininkų Len
kijoje ir Maskvoje, kur gen.*Ber- 
ling dirba kaip ryšininkas tarp
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rusų ir lenkų kariuomenės, ir li
kusieji rusų karininkai bus at
leisti. Lenkų kariuomenėj esą 
rusų karininkai dėvi lenkų uni
formą. Iš tikrųjų jų daugumas 
yra lenkų kilmės. Lenkų kariuo
menė yra sudaryta pagal raudo
nosios armijos modelį, turi poli
tinį apmokymą ir yra apginkluo
ta rusų ginklais, tankais ir arti
lerija. Kariniai vadai nuolat pa
brėžia, kad karo atveju abi ka
riuomenės veiktų bendrai.

Užsienio politika
Be plačiai vykdomos kontrolės 

Lenkijos dviejose srityse, sovietų 
įtaka yra labai ryški, būtent, už
sienio politikoj, kas dažnai paro
doma tarptautinėse konferenci
jose, ir vidaus saugume. Pirmo
joj pasireiškia ne tiktai dėl glau
džios sąjungos tarp šių dviejų 
kraštų, bet ir dėl jų bendrai ne
apkenčiamos Vokietijos. Drąsiai 
galima sakyti, kad vyriausias 
Lenkijos užsienio politikos kūrė
jas valstybės pasekretorius užs. 
reik, ministerijoj Zigmunt Mo- 
dzelewski ir valstybės pasekre
torius ministeriu kabinete Jakob 
Berman, abu įsitikinę komunis
tai, natūraliai siekia veikti ran
ka rankon su Molotovu ir Vi
šinskiu.

Kas liečia vidaus saugumą, kur 
rusų įtaka gali būti pastebėta, 
tai čia ji tikrai nėra vyraujanti 
ir dabar tiek aiški, kokia ji bu
vo kurį laiką po išvadavimo. 
Ji nėra visiškai pilna, kaip kai 
kurie lenkai skundžiasi, arba 
kaip kai kurie tie, kurie nėra 
lenkai, tvirtina. Dažnai girdėti 
kaltinimas, primetamas rusams, 
kad jie vadovauja Lenkijos sau
gumo policijai ir kad pats mini- 
steris Radkiewicz yra rusas. Bet 
šis tvirtinimas i yra neteisingas, 
nes nėra apčiuopiamų įrodymų, 
kad rusų valdininkai čia kištųsi. 
Tikra yra, kad sistema laikyti 
saugumo policiją yra pasiskolin
ta iš SSSR ir kad ji yra sukurta 
pagal rusų modelį. Lenkijoj, kaip 
ir Rusijoj, saugumo policija yra 
revoliucijos išdava. Jos funkcija 
yra sutrukdyti kontrrevoliuciją 
arba į ją panašų judėjimą. Čia 
reikia priminti, kad Lenkijoj 
veikianti teroristinė opozicija yra 
nukreipta tiek prieš rusus, tiek 
prieš laikinąją vyriausybę. Kol 

Kaunas, Laisvės alėja V. Kizlaičio nuotr.

ateina į lenkų restoranus, nėra 
nuoširdžiai priimami. Jie mėgsta 
šokti, bet labai mažai randa 
lenkų moterų, kurios neatsisa
kytų nuo pakvietimo.

Suskaldyti lenkai
Bendro nusistatymo sovietų 

atžvilgiu lenkai gali būt suskir
styti į tris klases. Vyriausybė ir 
jos artimiausi bendradarbiai entu
ziastingai pasisako už glaudžiau
sią bendradarbiavimą. Jie be
sąlygiškai tiki į Stalino ir sovie
tų reikalų tvarkymą ir yra įsiti
kinę sąjungos su sovietais nau
da. Taip tiki ne tik komunistai, 
bet ir daugumas socialistų ir ki
tų provyriausybinių partijų žmo
nių. Antroji klasė sutinka su rei
kalu dėl sąjungos su SSSR, bet 
sunkiai ją laiko naudinga. Ji 
apima vidurinę gyventojų klasę, 
labiau apsišvietusius ūkininkus 
ir laisvų profesijų žmones. Ka
dangi jie lošia svarbų vaidmenį 
gyvenime, jie turi būt bet kokia 
kaina laimėti, jei norima, kad 
lenkų sąjunga taptų reali ir pa
tvari. Jie yra pasiruošę paremti 
panslavizmą, bet priešinasi so
vietų ekonominei sistemai ir bijo 
jos įsigalėjimo. Tačiau daugelis 
iš jų ėmė tikėti į sovietų para-

tokios sąlygos bus, bendradarbia
vimas tarp šių dviejų šalių sau
gumo policijos bus palaikomas. 
Sakyti, kad Lenkija yra susiri
šusi su NKVD agentais, kurie ki
šasi į paprastų piliečių gyveni
mą, yra nepagrįsta.

Grynai krašto vidaus reika
luose visi ženklai rodo, kad so
vietai nebando kištis ar vado
vauti. Pav., tokioj svarbioj srity, 
kaip auklėjime, nėra įvesta 
marksistinio švietimo pradžios 
ir vidurinėse mokyklose. Tose 
mokyklose, kuriose mokoma 
antroji kalba, yra leista pasi
rinkti rusų arba anglų. Geležin
keliai, paštas, telegrafas ir visas 
krašto organizacinis gyvenimas 
yra tvarkomas ir vadovaujamas 
lenkų, ūkiniame gyvenime len
kai yra savo likimo šeimininkai. 
Išdalinę žemę tarp bežemių ūki
ninkų ir nacionalizavę pagrindi
nę pramonę, jie dabar kuria koo
peratyvus bei valstybines įmo
nes, palikdami daug laisvės ir 
privatinei iniciatyvai.

Varšuvoj sovietų ambasadorius 
su lenkų. įstaigomis susisiekia toj 
pačioj diplomatinėj rutinoj, kaip 
ir kiti užsienio atstovai. Būdami 
labai diskretus savo elgesiuose, 
rusų ambasados nariai, kariniai 
atstovai ir net spaudos korespon
dentai gyvena savo atskirą gy
venimą ir tik mažai tesusisiekia 
su lenkais. Iš kitos pusės kultū
rinio susiartinimo tarp abiejų 
kraštų stiprinimas yra didžiulis. 
Rusų filmos vyrauja, o rusų kny
gos ateina didėjančiu kiekiu, 
nors iki šiol lenkų knygynuose 
lengviau nusipirkti britų negu 
rusų laikraštį. Raudonoji armija 
leidžia dienraštį „Wolnosc“ (Lais- 
-vė), kuris Varšuvoj yra plačiai 
paskleistas; svarbiausias jo tiks
las yra įtikinti lenkų skaitytoją 
SSSR didumu ir galingumu.

Paskubintas rusų kariuomenės 
atitraukimas iš Lenkijos krašto 
gali prisidėti prie išvengimo to
limesnio lenkų jausmų apkarti- 
nimo. Vidutinis lenkas apskritai 
yra toli, nuo draugiškumo. Nėra 
lengva pašalinti šimtmečių prie
spaudos ženklus ir kazokų bei 
caro policijos atsiminimus. Jis 
jaučiasi „vakariečiu“ ir aukštes
niu už „rytietį“ rusą. Raudono
sios armijos karininkai, kurie

reikalingumą po Bymesmos
kalbos Stuttgarte dėl lenkų sienų.
Trečią klasę sudaro nesutaiko
mieji, kurie priešinasi Rusijai, 
kaip Rusijai ir kaip komunisti
nei valstybei. Jie daugumoj api-
ma nacionalizacijos paliestus sa- I zuoti. (The Times, Nov. 13,1946)

J. K.

PROF. INŽ.
ERNESTAS GALVANAUSKAS

(45 metų visuomenės ir politikos darbo sukaktuvėms)

Prof. E. Galvanauskas gimė 
1882 metų lapkričio mėn. 19 d., 
Zizonių kaime, Cipėnų valse., Pa
nevėžio apskr. 1892 — 95 metais 
mokėsi Vabalninko pradžios mo
kykloje. 1895 — 97 metais, priva
čiai pasirengęs, išlaikė .Panevėžio 
realinėje mokykloje* dviejų klasių 
kursą. 1897 — 1902 metais baigė 
Mintaujos realinę gimnaziją. 1902
— 1904 ir 1906 —1907 metais lan
kė Petrapilio kalnų institutą. 1908
— 1912 metais Belgijoje, Liėge 
mieste įsigijo kalnų inžinieriaus 
ir 1913 metais ten pat elektros 
inžinieriaus diplomus.

1905 metais prof. E. Galvanaus
kas aktingai dalyvavo revoliuci
niame lietuvių sąjūdyje, vado
vaudamas Panevėžio apygardos 
valstiečiams, steigdamas Valstie
čių Sąjungos ratelius ir organi
zuodamas kovą prieš caro valdžią 
už lietuvių tautos išsilaisvinimą.

Prof. inž. Ernestas Galvanauskas (kairėj) su paskutiniu JAV Įga
liotu Ministeriu Lietuv ai dr. Owen J. C. Norem

vininkus ir pramonininkus, gra
žią dalį dvasiškijos ir giliai ti
kinčius ūkininkus bei ginkluotus 
opozicionierius, pasislėpusius 
miškuose. Prie jų reikia pridėti 
tūkstančius lenkų užsieny, kurie 
atisisako pripažinti dabartinę lai
kinąją vyriausybę.

Lenkai pripranta prie sąjun-
gos su rusais pamažu, be to, yra 
matyti, kad Maskva yra pasiruo
šus padaryti nuolaidų ir parodyti 
geros valios. Tatai stengiamasi 
nuolat demonstruoti ir net ati
tinkamais veiksmais dramati-

Jau prieš 1905 metus E. Galva
nauskas priklausė Lietuvos De
mokratų Partijai ir 1905 metais 
buvo iškviestas iš Petrapilio į 
gimtąjį Cipėnų valsčių vadovauti 
šio valsčiaus gyventojų susirinki
mui, sušauktam vietos savivaldos 
ir bendriniams lietuvių tautos 
klausimams svarstyti. E. Galva
nauskas be svyravimo atvyko iš 
tolimojo Petrapilio, sėkmingai 
pravedė istorinį valstiečių susi
rinkimą ir plačiai proklamavo 
lietuvių tautinius savitumus ir 
tautos laisvės idėjas. Cipėnų 
valsč. valstiečių .nutarimai vėliau 
buvo beveik ištisai priimti Di
džiojo Vilniaus Seimo ir paskleis
ti visoje Lietuvoje. Šie nutarimai 
buvo lemiamos reikšmės tolimes
nėje lietuvių išsilaisvinimo kovo
je. E. Galvanauskas aktingai da
lyvavo Didžiajame Vilniaus Sei
me ir buvo vienas pirmųjų Val
stiečių Sąjungos steigėjų. Šios Są
jungos darbuose E. Galvanauskas 
labai pasižymėjo ir sukėlė mūsų 
ūkininkiją prieš nekenčiamą caro 
valdžią. 1906 metais E. Galvanaus
kas rusų žandarų buvo suimtas ir 
laikomas Panevėžio kalėjime. Po 
3 mėnesių kalinimo už įkaitą ligi 
teismo buvo paleistas. Kadangi 
E. Galvanauskas kandidatavo į 
antrąją Rusijos Valstybės Durną, 
tai jam vėl buvo iškeltas riaujas 
kaltinimas, ir jis antrą kartą žan
darų suimamas. Vargais negalais 
E. Galvanauskui pasisekė pa
sprukti Suomijon, kame caro re
žimas buvo žymiai susilpnėjęs. 
Gyvendamas Suomijoje, 1906 — 
1908 metais E. Galvanauskas daug 
rašė į „Lietuvos ūkininką“, „Vil
niaus Žinias“ ir į kitus lietuvių 
laikraščius, pasirašinėdamas 
Juodkalniečiu, Ernestu Barzdyla, 
Kipšiuku iš Pakapės ir kt. Rašė 
ir populiarias brošiūras. Prasidė
jus areštams ir Suomijoje, E. Gal
vanauskas priverstas buvo išvyk
ti Belgijon, kame baigė aukštuo
sius mokslus ir dirbo iki 1913 
metų. 1913 metais išvyko į Serbiją. 
Čia dirbo Prancūzų bankų kon
sorciumo bendrovėje. Būdamas 
Beograde, įsitraukė į tautinį ser

bų darbą. Gerai žinodamas lietu
vių tautos vargus ir bėdas, nega
lėjo ramiai kęsti panašių serbų 
tautos vargų. Didžiojo karo metu 
austrams okupavus Serbiją, E. 
Galvanauskas kartu su serbų ka
riuomene traukėsi per Juodkal
niją bei .Albaniją ir išsikėlė Pa
ryžiuje, kame jau 1918 metais 
kartu su kitais lietuviais organi
zavo Informacijų Biurą ir 1919 
metais buvo paskirtas Lietuvos 
vyriausybės delegacijos -taikos 
konferencijoje Paryžiuje nariu.

Grįžęs po ilgų metų Lietuvon, 
E. Galvanauskas 1919. X. 7 — 
1920. VI. 19 metais buvo Lietuvos 
respublikos ministeriu pirminin
ku, finansų, prekybos ir pramo
nės ministeriu, 1920. VI. 19 — 
1922. II. 12 — finansų, prekybos ir 
pramonės ministeriu, 1922. II. 12 
— 1923. II. 22 — antrą kartą 
ministeriu pirmininku ir užsienių 
reikalų ministeriu, 1923. VI. 19 — 
1924. VI. 18 — trečią kartą minis
teriu pirmininku ir užsienių rei
kalų ministeriu. 1924 — 1927 me
tais E. Galvanauskas Lietuvos at
stovas Londone, 1927 — 1928 me
tais Klaipėdos uosto valdybos 
pirmininkas. Bedirbdamas vals
tybinį darbą, E. Galvanauskas la
bai daug nuveikė lietuvių tautos 
ir Lietuvos valstybės naudai ir ne 
vieną kartą gynė Lietuvos reika
lus įvairiose tarptautinėse insti
tucijose: Tautui Sąjungoje, tarp
valstybinėse derybose ir t. t. Nuo 
1928 metų E. Galvanauskas pasi
traukė iš valstybinio darbo ir at
sidėjo tik visuomeniniam ir pre
kybos bei pramonės darbui Klai
pėdoje. Čia iE. Galvanausko rū
pesčiu ir jam vadovaujant buvo 
sutvarkyta Klaipėdos medžio pra
monė ir suorganizuota Statybos 
bendrovė aprūpinti lietuviams 
darbininkams pigiais ir patogiais 
butais. Nuo 1934 metų buvo jo 
paties pastangomis įkurto Klai
pėdos Prekybos Instituto rekto
rium. Prekybos Institute E. Gal
vanauskas dėstė bendrąjį įmonių 
ūkio mokslą, pramonės įmonių 
bei uostų ūkį ir parašė pagrindi
nius šių mokslo šakų veikalus. 
1939 — 1940 metais E. Galvanaus
kas buvo finansų ministeriu. An
trasis pasaulinis karas, ryšium 
su Sovietų okupacija Lietuvoj, 
privertė E. Galvanauską pasi
traukti už savo tėvynės ribų. Na
cių režime E. Galvanauskas daug 
kentėjo: buvo ištremtas iš gyve
namosios vietos, apie pusantrų 
metų laikomas griežtoje policijos 

“priežiūroje, neteko savo šeimos 
narių ir viso turto.

E. Galvanauskas tremtyje ne
nustoja geros nuotaikos. Jis nuo
lat rūpinasi lietuvių tautos rei
kalais ir daro visa, kad tik leng
viau ji pakeltų beisiuosius pas
kutiniojo karo padarinius. Nors 
daug pergyvenęs, bet jaučiasi vi
sai stipriai ir energingai atlieka 
svarbius dienos darbus. Paklaus
tas, ko palinkėtų tremtiniams, 
nedvejodamas atsakė: „Linkė
čiau daugiau kantrybės, negyven
ti provizoriumais, bet tvarkytis ir 
elgtis tartum laikino apsigyveni
mo vietoje gyventum visą savo 
gyvenimą, nes šitokiu atveju 
daug lengviau praslinks sunkio
sios dienos ir greičiau ateis mūsų 
laukiamoji valanda.“
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J. Venta

UNRRA, jos organizacija ir darbai
Bendromis jungtinių tautų — 44 

valstybių — pastangomis Sukurtos 
pasaulinės organizacijos UNRRA 
(United Nations Relief and Reha
bilitation Administration) — Jung
tinių Tautų Paramos ir Atstatymo 
Administracijos vardas gerai ži
nomas ne tik karo nuniokotiems 
kraštams, gaunantiems pagalbą sa
vo šalies ūkiui atstatyti, bet ir 
skaitlingiems tremtiniams, jų tarpe 
ir mums, karo i vykių pasėkoje 
netekusiems savo tėvynės. Kaip 
žinia, paskutinėje UNRRAos kon
ferencijoje š. m. rugpiūčio mėn. 
Ženevoje buvo nutarta, kad jung
tinėms tautoms nuo ateinančių me
tų pagalbą teiks nebe UNRRA, bet 
Jungtinių Tautų Organizacija, — 
atseit, karo padarytų sugriovimų 
lyginimas įeina Į naują etapą. Tad 
dabar, atrodo, būtų pravartu, pasi
naudojant „Europa-Archiv’‘ Nr. 3 
pateikiamais daviniais, peržvelgti 
UNRRAos atliktąjį darbą.

Britų ministeris pirmininkas W. 
Churchill Į 940 m. rugpiūčio mėn. 
parlamente pareiškė, kad nacių 
galybės sutriuškinimas Europai at
nešiąs laisvę, taiką ir — maistą. 
Pastarajam pažadui realizuoti, Di
džiosios Britanijos kvietimu, 1941 
m. rugsėjo mėn. 24 dieną Londone 
susįrinko sąjunginių valstybių at
stovai ir sudarė tarpsąjunginę ko
misiją pokario reikalams tvarkyti. 
1941 m pabaigoje buvo sudaryta 
Viduriniesiems Rytams reikalingai 
pagalbai teikti ir jų pabėgėliams 
rūpinti organizacija (MERRA). 1942 
m. liepos mėn. Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas F. D. Roose- 
veltas sukūrė įstaigą užjūrio kraš
tams paramai teiki bei jų atsta-

- tymui padėti' (OFRRO). Be to, 
J.AValstybėse buvo sudaryta eilė 
vyriausybinių komisijų studijuoti 
galimybėms pokario gyvenimą 
ūkiškai atstatyti. Tuo metu visos 
nuo vidaus suvartojimo atlieka
mos maisto ir kitos prekės buvo 
pavestos Tarptautiniam Aprūpini
mo Fondui, kuris iš savo išteklių 
aprūpindavo ir kariuomenės pa
klausas. 1943 m. lapkričio 8 dieną 
Vašingtone susirinko 44 valstybių 
atstovai ir pasirašė anglų ir ame
rikiečių paruoštą sutartį, kuria 
buvo steigiama Jungtinių Tautų 
Paramos ir Atstatymo Administra
cija — UNRRA.’ UNRRAos satutas 
naujos organizacijos tikslus api
brėžė šiaip: parūpinti maisto pro
duktus, kurą, rūbus, pastogę, sa
nitarinę globą išlaivintų kraštų 
gyventojams; kraštui atstatyti rei
kalingų priemonių parūpinimas; 
karo belaisvių ir tremtinių repatri
javimas; parūpinimas priemonių 
atstatyti nuteriotų kraštų žemės 
ūkio ir pramonės gamybai; padėti 
atstatyti viešajam gyvenimui rei
kalingas institucijas. Visa tai 
UNRRA įgyvendina, bendradar
biaudama su karinėmis įstaigomis 
bei remiama atitinkamų kraštų vy
riausybių.

Pačią UNRRAos organizaciją su
daro: Taryba, Vyriausioji komisi
ja, Generalinis direktorius, Tieki
mo komisija, Tarybos komisija 
Europai, Tarybos . komisif^ Toli
miesiems Rytams ir įvairios tech
niškosios bei konsultatyvinės ko
misijos. UNRRAos Taryba, suside
danti iš valstybių, UNRRAos narių, 
atstovų, rinkdamasi posėdžių ne 
mažiau kaip du kartus per metus, 
nustato UNRRAos veikimo planą 
ir gaires. Nesant Tarybos, jos 
funkcijas vykdo Vyriausioji komi- . 
ąįįa, kurios sudėtin įeina Jungti- f 
nių Amerikos Valstybių, Didžio
sios Britanijos, Sovietų Sąjungos 
ir Kinijos atstovai. Sprendžiant 
pagalbos tiekimą kuriai nors vals-1

tybei, neturinčiai atstovų Vyr. ko
misijoje, kviečiamas jos atstovas. 
Vykdomąją valdžią UNRRAoje tu
ri Generalinis direktorius, kurį 
Vyr. komisijos pasiūlymu skiria 
Taryba. Gen. direktorius savo dar
bų apyskaitą periodiškai pateikia 
Tarybai ii* Vyr. komisijai. Salia 
Tarybos yra try? komisijos: tie
kimo, Europos reikalams ir Toli
mųjų Rytų reikalams. Pirmoji pa
teikia Tarybai ir* Vyr. komisijai 
pasiūlymų tiekimo klausimais. 
Antroji ir trečioji — teikia patari
mų visais Europos bei Tolimųjų 
Rytų kraštų aprūpinimą liečian
čiais reikalais.

II
Per visą UNRRAos gyvavimo 

metą yra įvykusios penkios 
UNRRAos konferencijos — UNR
RAos Tarybos susirinkimai. Pir
moji posėdžiavo 1943 m. lapkričio 
mėn. Atlantic City, J.A.Valstybėse. 
Konferencijoje buvo nutarta suda
ryti keturias komisijas: 1. organi- 

ciios ir administracijos — įvai
rių komisijų veikimui derinti; 2. 
bendriems reikalams—administra
cijos reikalams ir susižinojimui su 
valstybėmis, UNRRAos nariais; 3. 
finansų ir tiekimo — administraci- 
cijos finansavimui, tiekimo reikalų 
tvarkymui ir 4. paramai teikti ir 
atstatymo klausimams svarstyti — 
numatyti techniškas priemones už
planuotai paramai pravesti. Tame 
UNRRAos Tarybos posėdyje buvo 
nutarta, kad parama teikiama, ne
atsižvelgiant rasinių, tikybinių ar 
politinių įsitikinimų; už tikslingą 
gėrybių paskirstymą kuriame nors 
krašte atsako atitinkamo krašto 
vyriausybė; visi gyventojų sluoks
niai aprūpinami lygiomis ir kt... 
Taryba patvirtino 1944 metams 
biudžetą sumoje 10 mil. dol. ir 
nustatė įnašų dalį kiekvienam 
UNRRAos nariui.

UNRRAos Taryta antrą kartą 
konferencijos susirinko 1944 m. 
rugsėjo mėn. Montrealyje, Kana
doje. Šį kartą konferencijoje ste
bėtojais dalyvavo įvairios tarptau
tinės organizacijos. Biudžetas 1945 
metams nustatytas sumoje 11,5 
mil. dol. Be to, buvo sudarytas 7,5 
mil. dol. fondas 1944 m. išlaidoms 
padengti. Taryba nutarė globoti ir 
repatrijuoti visus piliečius, vokie
čių išgabentus iš jų gimtųjų kraš
tų. Konferencija pasisakė, jog 
UNRRA negalėsianti ilgesnį laiką 
padėti pilnai atstatyti išlaisvintų 
kraštų sugriautos pramonės ir 
prekybos.

Kiekvienoje konferencijoje itin 
svarbią vietą darbų eilėje užim
davo finansiniai reikalai. Bendru 
principu kiekviena, priešo neoku
puota, jungtinių tautų bendruome
nei priklausanti valstybė turėjo

UNRRAos reikalams įmokėti vieną 
procentą savo tautos pajamų. 1945 
m. rugpiūčio mėn. tasai įnašas bu
vo padidintas ligi dviejų procentų. 
Iš 44 įnašus privalančių mokėti 
valstybių 13 valstybių buvo vokie
čių okupuotos. 1945 m. rugsėjo 

m. su UNRRAos fondu buvo at- 
siskaičiusios 26 tautos. Jungtinių 
\merikos* Valstybių įnašas^UNR- 
RAon siekia 1,350 mil. dol.. D. Bri
tanijos — 322,4 mil. dol., Prancū
zijos — 0,7 mil. dol., Sovietų Są
jungos — 1,1 mil., Pietų Afrikos 
— 18,1 mil. dol., Kanados — per 
69 mil. dol. Jungtinės Tautos už 
UNRRAos tiekiamus patarnavimus 

Pirmasis sniegas Kaune

tei duodamas gėrybes jokio atpil
do neima, tačiau tikisi, jog laisvę 
atgavusios valstybės .dės pastangų, 
kad galėtų veikiai pačios savaran
kiai tvarkytis.

Trečioji UNRRAos konferencija 
įvyko 1945 m. rugpiūčio mėn. Lon
done. Joje UNRRAos vyr. direk
torius H. H. Lehmanas šiaip api
būdino Europos išlaisvintų kraštų 
padėtį ir nurodė UNRRAos veiki
mo kryptį: „Beveik visoj išlaisvin
toj Europoj tenka skaitytis su ba
do pavojui i, ūkine netvarka ir 
net visišku chaosu. Esame krizės 
išvakarėse. Jeigu tik vienerius me
tus galėtume padėti išlaisvintoms 
tautoms, tai jos galės ateityje, ti

Kauno Bota niKos Sode

kėtis pakenčiamo ūkinio atkutimo 
ir tikrumo. Neįsivaizduojama, kad 
Jungtinės Tautos norėtų išlaisvin
tas Europos tautas atiduoti badui. 
Tad, jeigu mes tuoj nepradėsime 
veikti, tai Jungtinių Tautų vardas 
šią žiemą virs pašaipos žodžiu." 
UNRRAos uždaviniams išaugus, 
susidurta su resursų klausimu, nes 
neatidėtiniems reilAlams sutvar
kyti tuojau buvę reikalinga 2 mi
lijardai dol..

1946 m. kovo mėn. Atlantic City 
prasidėjo ketvirtasis UNRRAos Ta
rybos posėdis, kur dalyvavo 47 
tautų atstovai. Ryšium su pasi
reiškusiu maitinimo krizių, vyr.

dir. Lehman pasiūlė visame pasau
ly įvesti maisto racionavimą, tvar
kyti maisto produktų eksportą. 
1945 m. antrojoje pusėje UNRRA 
iš reikalingų 2.900.000 tonų maisto 
tegalėjo patiekti apie 1.800.000 to
nų. 1946. III. 29 d. ilgametį 
UNRRAos vyr. direktorių H. H. 
Lehmaną pakeitė F. H. La Guar
dia.

Penktojoje UNRRAos konferen
cijoje 1946 m. rugpiūčio 5—16 dd. 
Ženevoje buvo svarstomos dvi 
svarbios problemos: 1. kas bus 
UNRRAos įpėdiniu ir 2. kas per
ims toliau globoti Vokietijoje ir 
Austrijoje esančius 830.000 tremti
nius (DP). UNRRAos vyr. dir. La 
Guardia pareiškė, jog UNRRA sa
vo darbą turinti nutraukti, \es ji 
1947 metais neturėsianti lėšų. 
UNRRAos paramą gaunančios vals
tybės — Lenkija, Čekoslovakija, 
Balkanų valstybės, Ukraina ir Ki
nija — pageidavo UNRRAos vei
kimą pratęsti, o Jungtinės Ame
rikos Valstybės ir Kanada — 
drauge mokėjusios 93% visos šal
pai reikalingos sumos — pasiūlė 
klausimą pavesti Jungtinių Tautų 
Organizacijai. Jungt. Amerikos 
Valstybių atstovas oficialiai pra
nešė, kad JAV, davusios 20 mili
jardų dol., šiems metams pasibai
gus, daugiau lėšų UNRRAos veiki
mui nebeduos. Po ilgų diskusijų 
buvo • nutarta UNRRĄ likviduoti 
ir jos reikalus pavesti Jungtinių 
Tautų Organizacijai. Tremtinių 

problema konferencijoje nebuvo 
išrišta. Tas klausimas šiuo metu 
sprendžiamas JTOrganizacijoje. 
Kaip žinoma, Socialinė ir Ekono
minė Taryba tremtinių reikalams 
rūpinti yra numačiusi steigti Tarp
tautinę Pabėgėlių Organizaciją 
(IRO — International Refugee Or
ganization) ir tam reikalui priėmė 
atitinkamą statutą, kur, tarp kita 
ko, numatyta, jog pabėgėliai nega
li būti, prieš jų pačių valią, grąžinti 
į jų svetimų valstybių okupuotas, 
tėvines arba keldinami kur kitur. 
Tasai statutas dar reikalingas JTO 
Pilnaties nutarimo. Visų tremtinių, 
o lygiai ir mūsų, gyvenimo tvarky
mas ateityje daugelyje atvejų pa
reis nuo besikuriančios Tarptauti
nės Pabėg'ėlių Organizacijos.

III
UNRRAos organizacija pirmuose 

savo reikšmingo darbo žingsniuose 
sutiko didelių kliūčių: karo pada
ryti sunaikinimai trukdė trans
portą, neturėjo tinkamo personalo 
ir t.t. Įvairių kraštų gyventojams 
padėta maistu, rūbais, medikamen
tais, lokalizuota bei likviduota be- 
plintančios epidemijos, parūpinta 
kuro, transporto priemonių, žemės 
ūkio mašinų ir kt. Ligi 1946 m. 
gegužės mėn. vidurio UNRRA 
išdalino Europos gyventojams apie 
10 milijonų tonų įvairių gėrybių 
vieno milijardo dol. vertės. Ligi 
1946 m. balandžio mėn. iš UNRRAos 
įvairių prekių bei gėrybių gavo 
(tonomis):

Italija .... . 2.558.556
Graikija . . . . 2.560.808
Jugoslavija . . . 1.670.756
Lenkija .... . 924.502
Čekoslovakija . . 761.145
Ukraina . . . 178.881
Austrija . . . . 132.574
Albanija . . . . 107.683
Baltgudija . . 73.396
Dodekaneso salos 7.410
Vengrija . • . 1.197
Suomija . . . 805

Viso: 8.977.713

Iš šito kiekio maisto produktais 
4.713.799 tonų; rūbais, tekstilės 
prekėmis, batais — 280.734 tonų; 
priemonėmis, reikalingomis žemės 
ūkiui atstatyti 711.492 tonų; įvai
rių gėrybių pramonei atstatyti — 
3.250.616 tonų (iš jų kuro 2.440.732 
tonų). •

Milijonas dolerių UNRRAos iš
leista ligi- 1946 m. birželio 30 d.
šelpiant prekėmis:

Lenkijai................... 375,0
Jugoslavijai .... 369.3
Italijai........................ 359,4
Cekoslovąkijai . . . 241.6
Ukrainai................... 161,9
Austrijai................... 53,9
Baltgudijai .... 53.4
Albanijai................... 25.6

* Vengrijai...................3,3
Dodekaneso saloms • 3,0

Ligi 1946 m. gruodžio 31 d., t. y.
ligi UNRRA baigs savo darbus,
jos bus išleista 2,337 milijonai do-
lerių. "

UNRRAos darbas yra pirmasis 
tarptautiniu mastu pavykęs bandy
mas organizuotai padėti karo nu
niokotiems kraštams atsistatyti. 
Nors jos teiktoji parama daugely
je atvejų savo kiekiais ir nebuvo 
pakankama, tačiau ji vis dėlto 
buvo efektinga tiek, kad karo nu
vargintoms tautoms padėjo „to 
help themselves" (sau pageltėti).

Pasaulinės organizacijos UNR
RAos dėka, padedant karo nualin
tiems kraštams ūkiškai atsistoti 
„ant savų kojų", buvo realizuotas 
vienas pokario Europai Vakarų 
Demokratijų duotų pažadų — 
„duoti duonos".
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I Prosper Mėrimii

LOKYS
(Profesoriaus Wittembacho 

rankraštis)
(Pabaiga) •

— Ir taip, ir ne,’— atsakė dak
taras. — Tai priklauso nuo išvy
kų, kurias jis daro.

— Kaip tai?
— Jei jis, pavyzdžiui, vyksta 

keliu, vedančiu į Raseinius, tai 
grįžta su skaudančia galva ir kuo 
blogiausiai nusiteikęs.

— O aš buvau nuvykęs į Rasei
nius ir man nieko panašaus neat
sitiko.

— Taip yra, ponas profesoriau, 
dėl to, — atsakė jis juokdamasis, 
— kad jūs nesat įsimylėjęs.

Aš, pagalvojęs apie panelę Ger
trūdą Weber, atsidusau.

— Tai pono grovo sužadėtinė 
gyvena Raseiniuose? — paklau
siau aš. (

— Taip, netoli nuo to miesto. 
Sužadėtinė? ... Apie tai nieko ne
su girdėjęs. Tai grynų gryniausia

Vytautas Dyvas (

RUDENS GIESMĖ
Ėjau tylia beržų alėja, 
Ieškodamas brangiausių turtų: 
Gal praeitį, žynių užburtą, 
Rasiu perlu ant tako švytint, 
O gal akmuo skurdus, mažytis ' 
Prabils balsu, ilgai tylėjęs, 
Ir pasakys: — Ne čia keliauji, 
Ne čia takus nukloja saulė.

Staiga žaliuos laukuos pastyro 
Nuo rytmečio dainavęs vėjas. 
Plačias šalis, marias praėjęs, 
Sustingo debesys padangėj. 
Tingi, kaip nuobodis, nerangiai 
Švininė prieblanda išniro. 
Žiedų pasklidęs mirė kvapas, 
Sušalo žemės sultys lapuos.

Gūdi giesmė, kaip marių gelmės, 
Kaip naktį deganti pašvaistė 
Pasklido žemėje ir švaistos 
Ir gyslose sustingdo kraują. 
Giesmė alėjomis keliauja, 
O gyvata, lyg miško elnias, 
Palikus mirusią plaštakę, 
Iš baimės gojais bėga, lekia.

Ir miršta lapai. O alėjoj, 
Kur beržas verkdavo abuojas, 
Liūdna procesija rikiuojas 
Geltonų vėliavų, lyg vaškas, 
Ir liūdesį, kaip purvą, taško. 
Pabunda viesulas ir sėja 
Arimuose didžiulį šiurpą — 
Darželiuose jurginai virpa. —

O ten matau — praeina žmonės, 
Apdulkę didmiesčių griuvėsiais. 
Pagalbos šaukiasi ir tiesia 
Išvargusias rankas į dangų.
Ir kai viena pikta šių rankų 
Balandį plazdantį pašovė, . 
Ruduo sugrįžo žemėn ilgas 
Ir skruostus šalnomis suvilgė.

Gūdi giesmė, kaip marių gelmės, 
Pasklido žemėje ir švaistos.
Baltom šalnom laukai nukaista 
Ir drebina nuogas ražienas. 
Šiurpu suvirpina kiekvieną 
Rudens giesmė, kaip marių gelmės. 

koketė! Jinai prives prie to, kad 
jis išsikraustys iš galvos, kaip ir 
jo motina.

— Iš tikrųjų, atrodo, kad ponia 
grovienė ... serga?

— Ji pamišusi, mielas profeso
riau, pamišusi! Bet visų didžiau
sias pamišėlis tai aš, kad aš čia 
atvykau! •

— Tikėkimės, kad jūsų slaugo
ma ji pasveiks.

Daktaras, atidžiai tyrinėdamas 
spalvą stiklo bordo, kurį jis laikė 
rankoje, papurtė galvą.

— Kaip, jūs mane čia matote, 
ponas profesoriau, aš buvau karo 
gydytoju viename kalugos pulke. 
Sevastopoly mes nuo ryto iki va
karo piaustėme kojas ir rankas; 
aš nė nekalbu apie sviedinius, 
kurie aplink mus skraidžiojo, 
kaip musės aplink nuluptą kuiną; 
kad ir turėdamas kuo prasčiau
sias patalpas ir prasčiausią mais
tą, aš niekuomet nevargau taip, 
kaip čia, kur aš kuo puikiausiai 
valgau ir geriu, kur aš gyvenu 
kaip koksai princas ir esu apmo
kamas kaip, karaliaus rūmų gydy
tojas ... Betgi laisvė, mielasis pro
fesoriau! ... Įsivaizduokit, kad su 
ta velnio išpera žmogus neturi nė 
valandėlės ramumo.

— O ar seniai ji pavesta jūsų 
globai?

•—f Beveik dveji metai; bet ji 
jau mažiausiai dvidešimt septy- 
ųeri metai kaip pamišo, dar 
prieš grovui gimus. Ar jums apie 
tai nepasakojo Raseiniuose arba 
Kaune? Paklausykite, tai atsitiki
mas, apie kurį aš noriu parašyti 
„Peterburgo medicinos žurnale“. 
Ji pamišo iš baimės ...
' — Iš baimės? Argi tai įmano
ma?

— Iš baimės, kurią jai teko pa
tirti. Ji iš Keistučio giminės ... 
Šiuos namuos nebūna nelygių ve
dybų. Mes, mes esam kilę'Iš Ge
dimino ... Taigi, ponas profeso
riau, praėjus trims... ar dviem 
dienom po jos vestuvių, kurios 
įvyko šioj pily, kur mes dabar 
valgome (į sveikatą!)..., grpvas, 
dabartinio tėvas, išvyko medžio
klėn. Mūsų lietuviškosios damos, 
kaip. jūs žinot, yra amazonės. 
Grovienė irgi išvyko medžioti... 
Ji pasilieka užpakaly medžiotojų 
ar gal juos pralenkia.... tikrai 
nežinau. Tik staiga grovas mato 
atskubant grovienės kazokėlį, ko
kių dvylikos ar keturiolikos metų 
berniuką.

— Ponas grove, — sako jis, — 
lokys nusinešė ponią!

— Kur, kur? — klausia grovas.
— Tenai, — sako kazokėlis.
Visi medžiotojai skuba į jo nu

rodytą vietą, bet grovienės nėra! 
Vienoj vietoj guli jos pasmaugtas 
arklys, kitoj t- jos sudraskyti 
kailiniai. Imama ieškoti, miškas 
išvaikštomas visomis kryptimis. 
Pagaliau vienas medžiotojas su
šunka: „Štai lodysi“ Iš tikrųjų, 
lokys bėga per skynimą, vilkda
mas su savim grovienę ir, be abe
jo, norėdamas ją patogiai suryti 
tankumyne, nes tie žvėrys yra 
smaližiai. Jie, kaip ir vienuoliai, 
mėgsta pietauti niekieno nekliu
domi. Vos dvi dienos kaip vedęs, 
grovas, kaip tikras riteris, su me
džiokliniu peiliu rankoje nori 
pulti lokį; tačiau, mielas profe
soriau, lietuviškas lokys nesileis 
perveriamas kaip koks briedis. 
Laimei, grovo tarnas medžiotojas, 
latras, tą dieną taip nusigėręs, 
kad nebūtų galėjęs atskirti triušio 
nuo stirnos, daugiau kaip iš šimto 
žingsnių atstumo šauna, visai ne
sirūpindamas, ar kulka pataikys 
į žvėrį, ar į moterį...

— Ir jis užmušė loki?
— Vietoje. Taip gali šaudyti tik 

pasigėrę. Be to, ponas profeso
riau, yra iš užburtų kulkų. Čia 
yra burtininkų, kurie jas parduo

da tvirtom kainom... Grovienė 
buvo smarkiai apdraskyta, žino
ma, be sąmonės, viena koja buvo 
sulaužyta. Ją parneša namo, ji at
gauna sąmonę, tačiau ji nustojusi 
proto. Ją nugabena į Peterburgą. 
Padaromas didelis konsiliumas, 
sukviečiami keturi gydytojai, turį 
daugybę visokiausių ordinų. Jie 
sako .•„Ponia grovienė Aėščia; gali 
būti, kad po gimdymo įvyks krizė, 
kuri grąžins jai protą. Ji turi būti 
gryname ore, gyventi kaime, ger
ti išrūgas, kodeiną .“..“ Kiekvie
nam iš jų duoda po šimtą rublių. 
Po devynių mėnesių grovienė pa
gimdo gražaus sudėjimo berniu
ką; o palankioji krizė? Taigi, kaip 
tik! Jos pasiutimas dar padidėja.

Vytautas Kasiulis Operos solistė Gražina Matulaitytė/Pastelė, 1946 m.

Grovas rodo jai sūnų. Tai visuo
met sukelia reikiamą efektą ... 
bent romanuose. „Užmuškit jį, 
užmuškit tą žvėrį!“ rėkia jinai, 
kad kiek, ji būtų nusukusi jam 
sprandą. Nuo šiolei visiškas atbu
kimas kaitaliojasi su siutuliu. 
Stiprus palinkimas į savižudybę. 
Kad ji galėtų atsikvėpti, ją tenka 
pririšti. Jai sulaikyti reikia trijų 
stiprių tarnaičių. Betgi, ponas 
profesoriau, atkreipkite dėmesį į 
sekantį faktą; kai mano lotyniš
koji gudrybė išsibaigia, o ji vis- 
vien manęs neklauso, aš turiu 
vieną priemonę jai nuraminti. Aš 
pagrasau nukirpsiąs jai plaukus .. 
Atrodo, kad jos plaukai yra buvę 
labai gražūs. Koketiškumas — tai 
paskutinis žmogiškas jausmas, 
kuris jai yra likęs ...

(Rytą profesorius susipažįsta 
su grovu Semiotu. Juodu šne
kasi apie žemaičių kalbą, lie
tuviškas dainas. Kitą dien^ gro
vas su profesorium vyksta mil
žinkapio (Mėrimėe vartoja lie
tuvišką žodį „kapas“) aplankyti. 
Šemiotas pasakoja, kad nami
niai gyvuliai jo biją, nors jis 
niekuomet jų nemušąs. Grįžda
mi juodu sutinka miške senę su 
pintine nuodingų grybų, ku
rioje, be to, dar guli... gyva 

gyvatė. Senė išprašo iš grovo 
pinigų degtinei ir tabako ir 
įspėja jį nejąti į Daugėlus 
(Dowghielly), nes „baltoji ba
landėlė“ (t. y. panelė Ivinskai- 
tė, kurią grovas yra įsimylėjęs) 
esanti ne jam. Tačiau Šemiotas 
su profesorium nuvyksta į Dau
gėlus, kur susirenka didesnė 
draugija. Čia Ivinskaitė, kuri 
pasirodo esanti graži, koketiška 
ir tuščia panelė, pašoka su gro- 
vu (tariamai žemaitišką) liau
dies šokį — „rusalk#“ (šis žo
dis rusiškai reiškia undinę). 
Pietaujant profesorius papasa
koja, kad jis, būdamas Urugva
juje, kartą paklydęs begalinėse 
lygumose ir, neturėdamas

maisto, buvęs priverstas per
plauti gyslą savo arkliui ir gerti 
jo kraują, kas tame krašte esą 
priimta ... Prieš profesoriui iš
vykstant iš grovo pilies, grovas 
dar kartą apsilanko Daugėtuo
se, sugrįžta namo paniuręs ir 
sakosi nemylįs Ivinskaitės. Ji 
esanti graži lėlė, smegenų ji ne
turinti. Tačiau „jos oda nuosta
bi, — sako jis. — Kraujas, te

Lietuvos kaimai žiemos nakti
Begalinė ir žvaigždėta tyluma.
Sidabriniai pasakų miškai tolybėj klūpo.
Begalinė ir skaidri, kaip ledas, tyluma.
Tvenkiniuose miega spindinčios, didžiulės žuvys ... 
Miega žemė, žmonės ir kaimai...
O pusnynuose pabunda žingsniai duslūs.
Juodą karstą lydinčių pavargus eisena.
Paukščių plazdantys, išgąsdinti sparnai 
barsto sniegą mirgantį į šaltą pusnį------
Tai ateina iš miškų tankmių kaimai: 
pasiilgę lygumų erdvių ir vėjo, 
pasiilgę'kerinčio žvaigždžių spindėjimo, 
tamsumos ir sopulio pritvinkusiom širdim kaimai. 
Ir sustoja jie ties miegančiais sidabro tvenkiniais. 
Pakelia akis, užšalusias po ašarų pluta:
klūpo pasakų miškai tolybėje... Bekraštė tyluma ... 
Miega žuvys spindinčios gelmėj. Ir aukso akmenai. 
O kaip degančios vylyčios puola spinduliai 
nepasiekiamų žvaigždžių į jų širdis juodas.

kąs po šita oda, turi būti ska
nesnis, negu arklio...“ — Pro
fesorius savo kalbos studijų 
reikalais išvyksta kelionėn po 
Žemaitiją. Šiauliuose jis staiga 
gauna laišką, kuriuo grovas 
kviečia jį į savo sutuoktuves su 
panele Ivinskaitė. Triukšmin
gos vestuvės. Profesorius pasi
traukia nuo puotos stalo ir, grį
žęs į savo kambarį, atsigula.)

Iš aštunto perskyrimo
Aš pabudau, pilies laikrodžiui 

mušant tris. Naktis buvo šviesi, 
nors mėnuo buvo aptrauktas 
lengva migla. Aš mėginau vėl už
migti, tačiau negalėjau. Kaip esu 
tokiais atvejais papratęs, norėjau 
paskaityti kokią knygą, tačiau po 
ranka negalėjau rasti degtukų. 
Aš atsikėliau ir ėmiau grabaliotis 
po savo kambarį, kai staiga tam
sus, labai didelis kūnas praskrido i 
pro mano langą ir su dusliu 
trenksmu nukrito į sodą. Pir
miausia man pasirodė, kad tai 
būta žmogaus, ir aš pagalvojau, 
kad pro langą bus iškritęs vienas 
iš pasigėrusių jų. Atidaręs langą, 
ėmiau žiūrėti, tačiau nieko nepa
mačiau. Pagaliau užsidegiau žva
kę ir, vėl atsigulęs į lovą, skai
čiau savo-'glosarijų, kol man at
nešė arbatą. »

Apie vienuoliktą valandą nuė
jau į salioną, kur radau nemaža 
apsiblaususių akių ir pavargusių 
veidų; as sužinojau, kad išsiskir
styta buvo labai vėlai. Nei grovas, 
nei jaunoji grovienė dar nebuvo 
pasirodę. Pusę dvyliktos, gana 
daug dviprasmiškai pajuokavus, 
imta murmėti, iš pradžių tyliai, 
paskui vis garsiau. Daktaras 
Froberis pavedė grovo tarnui pa
belsti į savo šeimininko duris.* Po 
penkiolikos minučių žmogus su
grįžo ir, truputį susijaudinęs, pra
nešė daktarui Froberiui, kad jis 
beldęs keliolika sykių, bet nega
vęs jokio atsakymo. Mes, — ponia 
Daugėlienė*), daktaras ir aš, — 
ėmėm tartis. Tarno neramumas 
užkrėtė ir mane. Mes visi trys 
drauge su juo užkopom aukštyn. 
Ties durimis rties radom jaunosios ■ 
grovienės kambarinę be galą su
sijaudinusią, kuri tikino mus, kad 
čia turėjusi atsitikti kokia ne
laimė, nes ponios langas esąs pla
čiai pravertas. Aš su siaubu prisi
miniau sunkųjį kūną, puolusį pro 
mano langą. Mes ėmėm smarkiai 
baladoti. Niekas neatsako. Paga
liau tarnas atnešė geležinę dalbą, 
ir mes išlaužėm duris. Bet man 
neužtenka drąsos aprašyti tam 
reginiui, kurį mes pamatėm. Jau
noji grovienė baisiai sudraskytu 
veidu ir suplėšytu kaklu, paplū-
dusi kraujais, gulėjo negyva lovo
je. Grovas buvo dingęs, ir apie jį 
daugiau niekas nieko nebegirdėjo.

Daktaras apžiūrėjo baisias jau
nos moters žaizdas.

— Ji sužalota ne piaunamir 
įrankių... — sušuko jis. — Jinai 
sukandžiota!

\ertė Henr. Radauskas

*) Panelės Ivinskaitės teta. H. R.

Henrikas Nagys
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V. Rato Dailės Studija žengia i 
/ antruosius metus

Štai jau yra sukakę pora metų, 
kai ne vaikščiojame gimtąja žeme, 
esame atplėšti nuo gimtųjų namų 
slenksčio, nuo tėvynės kultūrinių 
židinių, nuo jos meno šventovių. 
Tai žiauriai traginga. Vienas betgi 
dalykas mūsų kasdieninį esamos 
buities skausmą palengvina, kai 
pajuntame turį savo tarpe dalį gy
vųjų židinių, meno šventovių at
stovų. Tie atstovai kaupia savyje 
aukštas kultūrines vertybes ir lai
mėjimus, kurie vienokia ar kito
kia forma spinduliuodami ir trem
tinių gyvenime, prašvitina jų rūš
kanos dabarties mintis, dalią, tei
kia gyvybingos ateities vilčių.

Tokiu mūsų buities pragiedruliu 
reikia laikyti ir grafiko Vaclovo 
Rato ryžtą įsteigti Augsburge savo 
dailės studiją, kurios darbui šian
dien jau sukako 13 mėn. Apie šią 
tremtyje susikūrusią bene pirmąją 
dailės studiją ir norima šiuo 
straipsneliu pateikti visuomenei 
pluoštelį žinių.

Studijos tikslai. Su šia studija 
dail. V. Ratas užsibrėžė sistemin
gai praeiti aukštosios meno mo
kyklos kai kuriuos dalykus, bū
tent: paišybą, kompoziciją ir gra
fiką. Tai pagrindiniai mokslo da
lykai studijoje. Į šalutinius įeina 
susipažinimas su visom kitom 
plastinio meno šakom, pav., kera
mika, skulptūra ... bei jų techni
ka. Atskiroje studijoje nėra ir ga
limumo išeiti visą meno mokyklos 
programą ir baigusiems įteikti 
akademijos diplomą; tam jau reik
tų ištiso mokytojų kadro. Dail. V. 
Ratas tenori savq klausytojus iš
mokyti piešti, išsamiai supažindin
damas juos su visomis meno šako
mis įstatydamąs į kūrybinį kelią.

Mokslo planas ir eiga. Nusibrėž
tiems studijos tikslams pasiekti 
kursas bus einamas per 2 metus ir 
yra paskirstytas i 4 semestrus. Da
bartiniu metu baigiamas antrasis 
semestras.

Pirmame semestre išeita negy
voji gamta — nature morte. Pra

Bronius Murinas Rottmeilio centrinė gatvė/Ak varei ė

dėta nuo geometrinių kūnų: nuo 
kubo, ciliaderio, keturkampainio 
eita per rutulį, prizmę, šešiakam- 
painį ir molinius puodus prie 
komplikuotų daiktų grupių. Negy
vosios gamtos baigmei imamas su
dėtinis modelis, kur klausytojas 
jau turi sugebėti perteikti ne tik 
teisingas proporcijas, perspektyvą, 
bet ir pačią medžiagą. Piešiniai 
atliekami popieryje vien su pieš
tuku ar anglimi (ne dažais!). Einant 
oirmame semestre paišybos ir 
kompozicijos dalykus (praktiškai 
tai bi>vo atliekama daugiausia 
studijoje nagrinėjant, koreguojant 
laisvas klausytojų kompozicijai, 
pieštas namie), drauge buvo susi
pažįstama ir su bendrom žiniom 
apie grafiką, akvarelę, tapybą, ke
ramiką, skulptūrą.

Antrojo semestro programos 
pagrindinis dalykas — portretas. 
Čia sutinkama nemažai kliūčių, 
nes labai sunku gauti modelių. 
Studijos kūrybines pastangas ap
sunkina dar ir tai, kad Augsburge 
yra didelis trūkumas piešimui me 
džiagų, ypačiai popierio ir dažų. 
Šitai gerokai varžo klausytojus 
normaliai tobulintis. Didžiausiu 
sunkumu yrą tai, kad šiuo metu 
studija, niekeno finansiškai nere
miama, negali gauti modelių poza
vimui. Tokiu būdu vėl prisieina 
statyti natiurmortus, kuriuos pieš
damas II-jo semestro klausytojas 
jau sprendžia grynai grafiškus bei 
tapybinius uždavinius. Nežiūrint 
visų sunkumų, V. Rato dailės stu
dija pajėgė šį rudenį surengti jau 
ir viešą klausytojų darbų parodą, 
kuri žiūrovuose susilaukė palankių 
atsiliepimų.

III-čiam ir IV semestre studijo
je bus einamas aktas, t. y. pieši
mas viso žmogaus figūros.

Klausytojai. Jų skaičius 10—12. 
Daugumoje tai jaunuoliai, be anks
tyvesnių šioj srityje kvalifikacijų, 
pradėję dirbti nuo dailės ątc. Visi 
Augsburgo kolonijos gyventojai. 
Tiesa, ne vienas, susidomėjęs stu

dija, norėjo atsikelti ir iš tolimes
nių apylinkių, bet, negalėdamas 
pralaužti čia sunkių apsygyveni- 
mo ledų, buvo priverstas nuo savo 
plano atsisakyti.

Studijinės išvykos. V. Rato dai
lės studija nepraleidžia nei vienos 
progos susipažinti su svarbesnė
mis meno parodomis, vykstančio
mis amerikiečių zonoje. Antai, š> 
studija organizuotai aplanko se 
nųjų meisterių genialius kūrinius 
Wiesbadene ir meno parodą Mūn- 
chene. Į reprezentacinės Schongau 
parodos rengimą Vyksta pats stu
dijos vedėjas su keletu savo klau
sytojų. Šie, pasilikdami čia keletą 
dienų dirbti, turi progos ir prak-

Juozas MIkštas

Mano laiškai
Dažnai rašau tau ilgus laiškus, 
Bet jų išsiųsti nevalia . . .
Rytojus toks niūrus, neaiškus, 
Žiauri gyvenimo dalia!
Slepiu juos savo lagamine, 
Kur laukia jie šviesios dienus. 
Kada, sugrįžęs į tėvynę, 
Galėsiu tau parodyt juos. 

. z
Prisimenu, kai bombos krito, 
Liepsnojo miestai sugriauti . . . 
Kada taikos aušra prašvito, 
Jaučiau tave arti, arti . . .

I Nutilo gaudesys patrankų,
| Bet ... Ar pasauly jau ramu? — 
Svetur žmogus tebesitranko, 
Netekęs tėviškės namų ...
Tirštėja debesys paniurę 
Ir neša audrą iš rytų . . .
Pasaulis grimsta skausmo jūron, 
Neužmatydamas krantų.
O aš rašau tau ilgus laiškus. 
Kada juos gausi — nežinia. 
Rytojus mpsų toks neaiškus, 
Paniręs lūkesčių tvane.

2.

Vilniaus miesto planavimas

tiškai savo įgytas žinias pade
monstruoti, o kartu taip pat pra
turtinti.

Studijos žingsnius palydint. V. 
Rato Dailės Studijos gimtuvės žy
mimos 1945. X. 25-osios data. 
Studijai, pirmuosius žingsnius pra
dedant, niekas nežadėjo pyragų,
niekas jos gimimo dienos neuž- 
gėrė. Šį pirmoji išeivijoje dailės 
studija kūrėsi „per se ipsam", pra
dėjusi savo darbą be ryškesnės vi
suomeninės paramos Hochfeldo 
pradžios mokyklos nekūrenamoj 
klasėj. Vietoj krikšto tėvų tektų 
paminėti tuolaikinį komiteto pir
mininką P. Šeštakauską ir Švieti
mo Tarybos atstovą V. Kasakaitį. 
Abu juo8u palydėjo studijos pir
mąsias dienas ^iltu žodžiu ir mo
raline parama. Susidariusias pra
dines išlaidas*, įrengiant apšvieti
mo instaliaciją ar įsigyjant mode
liams apšviesti reflektorius, studi
ja apmokėjo pati savo lėšomis. 
Kiek vėliau studija jau turėjo lai
mės kuriam laikui susilaukti pa
ramos iš L. S. Augsburgo skyriaus 
pirmininko adv. B. Baleniūno. Jo 
parūpinta finansine parama kurį 
laiką dailės studija gerokai pa
lengvino sunkias darbo sąlygas.

Šiuo metu studija jau kelintas 
mėnuo nebeturi jokios paramos 
nei iš kolonijos, nei iš jos rinkti
nių vadovų. Studijos klausytojams 
net mokinių teisės nebeteikiamos. 
Jeigu vasaros metu studijai pasi
sekė išsirūpinti savo darbui erd
vesnes Baltijos dailininkų klube 
patalpas ir jei, aplamai, dar ši 
studija tebegyvuoja, tai neabejo
tinai tik dėl to, kad ją tegaivina. 
tešildo paties vedėjo bei jo klau
sytojų jaunatviška, entuziazmu 
dvelkianti kūrybinė dvasia. Tos 
dvasios nuotaikoje ir toliau išsi
laikyti dail. V. Rato studijai linki 
kiekvienas susipratęs lietuvis.

A. Lūšnaitis

I. VILNIAUS MIESTO RIBŲ 
išsiplėtimo istorine 

APŽVALGA
Jau istorinių laikų pradžioje 

tarp Baltijos ir Juodosios jūros 
vyko prekyba, kuri daugiausia 
naudojosi natūraliais vandens ke
liais. Patogiausi vandens keliai 
buvo Dauguva, Nemunas ir Neris 
bei Dniepro baseinas.

Tokiose vietose, kur sauskeliai 
kirsdavosi su vandens keliais, ar
ta kur reikdavo persikelti per 
upę, atsirasdavo sodybos, sandė
liai ir įstiprinimai, kur pietvaka
rių pirkliai keisdavosi prekėmis 
su šiaurės rytų pirkliais.

Vietose, kur buvo didesnis ju
dėjimas, sodybos išaugo ir susi
darė tam tikri centrai. Juose įvyk
davo ne vien tik prekių pasikei
timai, bet laikui bėgant atsirado 
ir rytų bei vakarų interesų bei 
įtakos trynimaisi.

Neries slėnyje, kur dabar yra 
Vilnius, buvo itin patogi vieta 
brastai. Yra žinoma, kad tuoj už 
upių santakos visuomet atsiranda 
salos ir seklumos, kurios upės va* 
gą suskaldo ir padaro labai tin
kamą vietą persikėlimui. Vilnia 
ypatingai tam pasitarnavo. Toj 
vietoj atsirado namų, sandėlių, 
išaugo sodyba, o paskui ir mies
tas. Miestui išaugti buvo labai pa
togios ir topografinės ir preky
binės sąlygos: čia susikryžiuodavo 
dideli prekybos keliai, gi pati vie
tovė gamtos buvo gerei apsau
gota. Tos ypatingai geros sąlygos 
ir paskatino Gediminą 1322/23 m. čia 
įkurti miestą ir perkelti iš Trakų 
sostinę.

Mieste pirmiausia teisės buvo 
suteiktos vokiečiams pirkliams, 
kurie čia tvarkėsi Rygos teisėmis. 
D.L.K. Kazimiero laikais 1447 m. 
Vilnių sudarė kaip ir trys miestai, 
kurių kiekvienas savaip tvarkėsi. 
Vilniuje buvo trys jurisdikcijos:

1. pilies, kuri buvo valdoma vai-
' vados, '

2. metropolitaninė, kuri 1387 m. 
įsigijo kurijos teises,

3. miesčionių, kuri buvo valdo
ma magistrato — Magdeburgo 
teisėmis.

Tais laikais užstatyto miesto plo
to buvo 50 ha.

Pirmieji miesto įtvirtinimai buvo 
padaryti XV a. \Tai buvo medinės 
užtvaros, kurios iš lauko pusės bu
vo apvestos giliais grioviais. Tos 
užtvaros ėjo nuo Bokšto vartų, šv. 
Mikalojaus bažnyčios (1440) lin
kui, toliau imant savivaldybės na
mus Dominikonų gatvėje už cent
rą, 300 m spindulio pusračiu iki 
Liejyklos g., apie Totorių g. ir to
liau iki katedros bokšto.

Žinoma, tokie įtvirtinimai' buvo 
per menki, ir jau Kazimiero sū
nus Aleksandras pradėjo statyti 
mūrinę miesto apsigynimo sieną. 
Tie darbai tęsėsi nuo 1505 m. iki 
1520 m. {tvirtinimų apsauga Žygi
manto laikais buvo pavesta miesto 
sav-bei. f

Žygimanto Augusto laikais Vil
niaus statyba pergyveno tikrąjį 
žydėjimo -laikotarpį. Pastatyta 
daugybė rūmų. Nuo šių laikų pasi
liko Brauno miesto planas, suda
rytas perspektyvoje. Sekantis, 
daug vėlyvesnis miesto planas bu
vo rastas V. m. archivare prof. 
Studnickio Breslave; šis planas 
vaizduoja sienų ir svarbesniųjų 
miesto vartų padėtį, ir buvo suda
rytas Vilniaus arch. Getkanto 1648 
m., tų sienų kapitalinio remonto 
metu. Užstatytas miesto plotas tuo 
metu buvo 175 ha. Po 200 metų, 
t. y., 1848—50 m. miesto plotas jau 
458 ha, 1868 m. — 895 ha.

Vilniui labai daug kartų teko 
pakelti didelį vargą dėl nuolatinių 
karų, po kurių visuomet ateidavo 
badas, maras ir gaisrai, kurie kai 
kada išnaikindavo beveik visą 
miestą: ypatingai 1399, 1602, 1748 
metais. ’

Miesto atstatymas buvo chaotiš
kas ir be jokios programos. Padi
dėjus gyventojų skaičiui miestas 
plėtėsi, priemiesčiai užsistatydavo, 
bet taip pat be jokio plano. Miestp 
S-bė negalėjo tam pasipriešinti,
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nes iki įsakymo apie miestų tvar
kymą paskelbimo šioji ūkio šaka, 
t. y. užstatymas, priklausė nuo Gu
bernijos Valdybos. Ši padėtis kiek 
pagerėjo nuo to laiko, kai buvo 
įvestas miesto tvarkyipo įst. 1874 
m. ■ Tuoj po to miestas vadovavi- 
muisi -gavo iš ’Gubernijos V-bos 
mi esto planą, patvirtintą imperat. 
Aleksandro 1875 m. balandžio 18 d. 
Gyvenamasis plota^ pagal šį planą 
siekia 1376 ha.

Gelžkelio statyba nuo Peterbur
go iki Varšuvos pagyvina miestą. 
Išsiplečia prekyba ir pramonė, ple
čiasi ir pats miestas, išeidamas 
toli už Aleksandro patvirtintų ri
bų. Ir administracinės miesto tvar
kymo ribos išeina už patvirtinto 
plano ribų. Liepojaus — Romjaos 
geležinkelio statyba ir Pagirių ge
ležinkelis privertė atsirasti kredi
to įstaigas. Kartu su tuo atsirado 
galimybė išnaudoti ilgalaikes pa 
skolas statybai, miesto išsiplėtimui 
ir jo tobulėjimui. Jaučiama butų 
stoka, auga namų ir sklypų kai 
nos. 1901 m„ Martinsenui tarpinin
kaujant, caro potvarkiu, į miesto 
ribas įjungiamas 186 ha ploto 
Žvėryno dvaras.

Šito dvaro istorija ir jo įjungi
mas į miesto ribas yra labai įdo
mūs ir charakteringi. Žvėryno dva
ras buvo dalis Verkių, kurių že 
mės plotai siekė milijoną dešim
tinių ir priklausė kunigaikščiams 
Radviloms. Įpėdinystės teisėmis 
Verkiai perėjo į kunig. Vintgen- 
steine, o paskui į Hohenlohe — 
kanclerio Hohenlphe žmonos — 
rankas. 1890—95 m. buvo pasiū
lyta V.M.S-bei pirkti Žvėryną už 
16.000 rub. M<Š-bė nutarė, kad 
kaina yra per aukšta ir nepirko. 
Po dviejų — trejų metų šis dva
ras buvo parduotas už 40.000 ru
blių, o dar po dvejų metų šį 
dvarą nupirko Peterburgo sostinės 
lombardo savininkas Martinsenas 
už 200.000 rublių.

Martinseno būtą žmogaus su ini
ciatyva, jis puikiai suprato, jog 
visų pirmiausia reikia organizuoti 
gerą susisiekimą ir priėjimą prie 
sklypų. Buvęs šv. Jurgio prospek
tas (dabar' Gedimino g.) siekė vos 
tik Lukiškio aikštę. Martinsenas 
išperka sklypus nuo Lukiškio 
aikštės iki upės, stato medinį til
tą per Nerį, praveda gatvių tinklą 
Žvėryne, kai kurias gatves net iš- 
grindžia, dovanoja sklypą cerkvei 
statyti, kitą sklypą, apie 10 de
šimt. dydžio, prieglaudai statyti, 
išdirba lengvatų sąlygas sklypams 
išpirkti su išsimokėjimu iki 16 me
tų, ir tokiu būdu kelerių metų bė
gyje išparduoda didesnę dvaro lau
kų dalį mažais sklypeliais. Kainos 
sklypams auga. Miško daly ties 
Nerimi sklypų kaina siekdavo 20 
rub. už kvadratinį sieksnį.

1901 m. caro paliepimu Žvėrynas 
įjungiamas į miestą. Martinsenas 
dovanoja miestui naujo geležinio 
tilto statybai 200.000 rublių, 10 
dešimtinių žemės Miesto Dūmai pa
sirinktinai, sklypą bažnyčiai sta
tyti ir aikštę turgavietei — iš 
viso žemės už 500.000 rublių, be 
to, dar tam tikrus žemės rėžius 
gatvėms praplatinti.

Sekančiais po to metais Martin
senas labai sėkmingai išpardavė 
visus sklypus, štai pavyzdinga anų 
laikų žemės politika, kuri parodo 
kaip išspręsti klausimą, kad gali
ma būtų įvesti užstatyme tvarką 
ten, kur jos dar nėra. Deja, M.S-bė 
tos politikos neišmoko, ir mes 
niekur nerandame šalia miesto to
kio kvartalo, kuris būtų sutvarky
tas bent taip, kaip Žvėrynas. Žino
ma, turiu pabrėžti, kad čia kalbu 
išimtinai apie politikos formą, nes 
iš viso, iškertant Žvėryno mišką, 
miestui padaryta daug žalos svei
katingumo ir grožio atžvilgiu.

XIX a. pabaiga ir XX a. pradžia 
Vilniaus augimui turėjo labai di
delės reikšmės. Gyventojų plauki
mas iš provincijos į miestą, gyvy
binio gyventojų lygio pakėlimas,

kiekvieno žmogaus įgimtas noras 
turėti savo nuosavą pastogę —tai 
buvo priežastys, vertusios inten
syviai užstatyti priemiesčius ir ver-
tusios miestą didinti savo žemės 
plotus ir admihistracines ribas.

1913 m. miesto plotas buvo 5000 
ha. 1914 m. kyla pasaulinis karas. 
1915 m. vokiečiai užima Vilnių ir 
žymiai praplečia miesto plotą šiau
rėje ir pietuose — iki 9.500 ha. 
Šios ribos patvirtintos 1916 m. sau
sio mėn.

1919 m. gegužės mėn. Lenkų Ge
neralinio Komisaro Rytų Sritims 
potvarkiu prie miesto buvo pri; 
jungta toji Verkių dvaro dalis, ku-
ri keleri metai prieš karą buvo 
įgijusi, pagal caro aukščiausiąjį 
potvarkį, Verkių miesto teises. 
Tokiu būdu, bendras Vilniaus 
miesto plotas prasiplėtė iki 10.400 
ha. Tą plotą tebeturime ir dabar.

kalniui, padarė dipE inž. architek-1 uevenIS
tai Kazimieras Biševski, Zbigniev' t • * t • j •Tarybines Lietuvos gyvenimo
Kuprionis, prof. Rauktys, prof. 
MorelevSki ir dipL inž. arch. 
Ježy Kobzakovski. Vilnius turi 
ypatingą reikšmę Lietuvai ir 
todėl jis turi, pilnai atitikti savo 
paskirties reikalams, turi spindu- 
luoti visam kraštui savo pavyz
dingu užstatymu ir organizacija. 
Šiuo planu yra revizuojamos Vil
niaus ribos, susisiekimas, pramonė 
ir užstatymas.

Praktiškai ūkiniais samprotavi
mais k ieškant kelių aprūpinti
sostinę ilgiems metams pačiomis 
geriausiomis jos vystymuisi sąly
gomis, reikia pilnai‘išnaudoti gam
tą, kuri Vilniui ir jo apylinkėms 
yra labai dosni, ir įjungti į miesto 
ritas tas žemes apie Vilnių, ku-

margumynai
Auksčiausiosios tarybos rinkimai

Lapkričio 27 d. Vilniaus radi
jas pranešė, kad 1947 m. vasario 
9 d. paskirti rinkimai į aukščiau
siąją tarybą. Radijo pranešė
jas su pakilia nuotaika perskaitė 
lapkričio *24 d. aukščiausiosios 
tarybos prezidiumo įsaką, pasira-
šytą Justo Paleckio ir Pupeikio, 
kuriame sakoma, kad dabartinė 
aukščiausioji taryba svarstė ir 
nutarė rinkimus į Lietuvos tary
bų socialistinės respublikos aukš-

Watenstedto lietuvių stovyklos vaikų darželis, vedamas P. Augulienės

Į chaotingą miesto užstatymą 
M.S-bė žiūrėjo pro pirštus ir buvo 
visiškai pasyvi. 1875 m. patvirtin
tas Vilniaus. miesto planas, kurio 
miestas privalėjo prisilaikyti, bu
vo pasenęs, miesto plotas padidėjo 
beveik 8 kartus, aplink sena miestą 
užsistatydavo žiedas, tvarkomas 
kaimo teisėmis.

Ir taip visas plotas pasidarė gy
venamu plotu, tampriai surištu su 
miestu, kaip ūkio, taip ir admini
stracijos srityje. Vilniaus priemies
čių būklė yra ryškus užstatymo 
politikos, higienos ir estetikos sto
kos pavyzdys. Šių aplinkybių pa
sėkoje turime miesto ūkinį chaosą, 
kurio pašalinimas ir ūkinė reorga
nizacija pareikalaus labai daug lė
šų. Taigi pagrindinis miesto ūkinės 
reorganizacijos ir tvarkymo reika
las yra miesto generalinio plano 
sudarymas. Šio plano sudarymu 
Lenkijos vyriausybė pradėjo rū
pintis vos 1937 m. Iki 1939 m. lap
kričio mėn. pradžios to plano bū
ta vos užuomazgos ir tai daugiau 
teoretinės, mažai teparemtos sta
tistikos bei ūkinių studijų davi
niais. 1939 m. lapkričio mėn. pra
dėtos pagrindinės studijos tam 
planui paruošti. 1940 m. buvo pa
gamintas jau ir pirmasis generali
nio plano eskizas (dipl. inž. arch. 
J, Kobzakovski). Bolševikmečiu vi
sas darbas buvo verčiamas aukštyn 
kojom: kitais pagrindais buvo įsa
kyta dirbti. Tam darbui buvjo pro
jektuojama speciali architektų, in
žinierių ir ekonomistų grupė — 20 
žmonių, kuri turėjo atvažiuoti iš 
SSSR centralės ir, drauge su vie
tinėm pajėgom, paruošti terminuo
tai projektą. Tačiau karas nutrau
kė tą sumanymų realizavimą.

1941—1944 metais, darbo kvali
fikacijos sąlygoms pagerėjus, pa
sisekė nudirbti pirmasai to dide
lio darbo etapas. Šį darbą, vado
vaujant dipl. arch. Vytautui Žem-

rios neturi ypatingos ūkinės reikš
mės (t. y. žemdirbystės prasme), o 
gali sudaryti miškų rezervatus, ku
rie miestui vaidintų ozonatoriaus 
rolę. Pageidaujama įjungti į miesto 
ribas Turniškes — miškingą vietą, 
kur yra statoma Vilniaus jėgainė, 
o taip pat Viršubos dvaro žemes 
♦arp Turniškių ir miesto ribų. 
Miesto šiaurės pusėje pageidauja
ma prijungti miestui Verkių že
mes, Nauj. Verkių fabriką ir Ža
liuosius bei Gulibnų ežerus. Miesto 
pietinėj pusėj pageidaujama pra
plėsti miesto ribas iki Panerių pu- 
siaustotės įjungiant miškais apau
gusius kalnynus, Naujasėdžius. Va
karų pusėj įjungti Fabijoniškio 
kaimo žemes, rytų** pusėj miškais 
apaugusią Miškenių vietovę.

Vilnius betarpiškai susisiekia su 
Nauja ja Vilnia, kuri yra dėmesio 
vertas objektas: N. Vilnia gravi- 
tuoja išimtinai į Vilnių ir, jei ne 
1914—1918 m. karas, N. Vilnia 
šiandien būtų buvus Vilniaus prie
miesčiu. Prieš 70 m. N. V..nia bu
vo maža geležinkelio stotelė, ta
čiau privačios incįatyvos dėka pa
lyginamai trumpu laiku čia užau
go fabrikų miestelis. N. Vilnioj 
dirt o tūkstančiai darbininkų ir na
tūraliai traukdavo į Vilnių. Besi
vystant fabrikams, miestelis augo 
ir plėtėsi Vilniaus link.

Karas išardė N. Vilnios pramo
nę, tačiau pramonės kūrimo reika
las čia yra gyvas ir aktualus. Dėl 
to yra tikrų davinių, kad šiam 
karui pasibaigus, pramonė N. Vil
nioj vėl bujos. Jau 1941 m. inicia
tyva pasireiškė: ėmė statydintis 
mielių, bekonų, linų apdirbimo, fa
brikai špyžiaus liejykla, lentpjū
vės. malūnai ir kartonažo fabrikai. 
N.Vilnia sayo artumu prie Vilniaus 
r savo interesų gausumu sudarė 
Vilniui rūpesčiu. Tačiau dar per 
mksti svarstyti Naujosios Vilnios 
prieVilniaus prijungimo klausimą.

jos Akademijoje studijuoja 225 
studentaL Mokslinį personalą su
daro penki profesoriai ir devy
niolika docentų. Minimos prof. 
Žemaičio, prof. Užupio ir doc. 
Šniukštos pavardės. 1944 m. trauk
damasi vokiečių kariuomenė aka
demijai padarė 700.000 rublių
nuostolių 1939 m. kainomis.

Revoliucijos šventės paradas 
Vilniuje

Vadinamasis spalio revoliucijos 
šventės didysis paradas įvyko 
Vilniuje, Lukiškių aikštėje. Pro 
tribūną praeidami, parado daly
viai šaukė „valio“. Negarsiai su
šuko Vilniaus universiteto profe
sūra, bet padėtį šiek tiek page
rino studentai, sušukę smarkiau, 
ypač paskirais balsais. Radijo 
pranešėjas Miliušis, atmintinas 
iš 1940—41 m. rinkiminių die
nų garsiais šūkiais „Nė vieno bal
so liaudies priešams“, „Kas ne
balsuoja, tas balsuoja už liaudies 
priešus“, per mikrofoną praneši
nėjo šio parado eigą. Jam talki
ninkavo Vilniaus dramos teatro 
aktoriai: Jokna, Kernagis, Bly- 
naitė ir kiti.

„Socialistinė ir buržuazinė 
demokratija“

Neseniai Vilniaus radijas aiš
kino apie , „socialistinę ir buržu
azinę demokratiją“. Kalbėtojas 
nurodė, kad socialistinės demo
kratijos tobuliausioji forma esan-

čiausiąją tarybą paskirti 1947 m. 
vasario 9 čL Kartu radijo prane
šėjai paskaitė Baltarusijos ir 
Ukrainos aukščiausiosios tarybos 
įsakus, pagal kuriuos ir tų respu
blikų aukščiausiosios tarybos pre
zidiumai svarstė ir nutarė savo 
respublikose rinkimus paskirti 
1947 m. vasario 9 d.

Visoje tarybinėje Lietuvoje 
pradėta didelė rinkiminė agita
cija. Kadangi kandidatų išstatyta 
tiek, kiek reikia išrinkti, tai agi
tacinė propaganda vedama ne 
partiniais pagrindais, kaip yra 
Amerikoje, Anglijoje, Prancūzi
joje ir kituose kraštuose, kur 
kiekviena partija nori, kad jos 
žmonių būtų daugiau išrinkta, 
bet ta prasme, kad visi žmonės 
balsuotų, nes, agitatorių šūkiais, 
nebalsuojantieji savo balsus ati-. 
duoda liaudies priešams. Visuose 
fabrikuose, įmonėse ir įstaigose, 
šaukiami priešrinkiminiai mitin
gai, kur aiškinama didelė rinki
mų svarba ir ^konstitucijos tiesos. 
Pulkai agitatorių vyksta į kai
mus. Apie rinkimus nepaliauja
mai kalba radijas ir rašo visa 
spauda. Fabrikai ir įmonės, steng
damiesi rinkimus tinkamai įver
tinti ir atžymėti, rašosi į soclenk- 
tynes. Nuo lapkričio 27 d. visa 
tarybinė Lietuva gyvena kurti
nančiame rinkiminės agitacijos 
triukšme.

Veterinarijos akademijos veikla
VeterinaHjos Akademija Kau

ne, kad ir skaudžiai vokiečių api
plėšta, veikia. Dabar Veterinari-

ti proletariato diktatūra. Lietūvos 
kaip socialistinės tarybų respu
blikos laisvė ir nepriklausomybė 
esanti visiškai užtikrinta. Darbo 
liaudies medžiaginę gerovę pati
krinsiąs penkmečio planas, o kul
tūrinę pažangą atnešiąs tarybinis 
mokslas. Tuo tarpu tarybinėje 
Lietuvoje visą kūrybą stabdąs 
„fašistų, buožių ir reakcinių dva
siškių pogrindinis veikimas“.

Kultūrinio gyvenimo nuotrupos
Per Vilniaus radiją dažnai dai

nuoja žinomasis šlagerių solistas 
A. šabaniauskas. Akloji daininin
kė Beatričė Grincevičiūtė dirba 
radiofone, kaip Vilniaus radijo 
komiteto dainininkė, dažnai dai
nuodama lietuvių liaudies dainas. 
Vilniaus radiofone uoliai bendra
darbiauja Vilniaus dramos teatro 
aktorius Siparis, pravesdamas li
teratūrines ir vaikų valandėles. 
Jis tituluojamas nusipelniusiu res
publikos meno \veikėju. Rašyto
jai Antanas Miškinis, Stasys Ang- 
lickis, Jonas Graičiūnas savo lai
ku buvo smarkiai išbarti už ne
veiklumą. Jų kūryba esanti nu
tolusi nuo liaudies.

Vilniaus universitetui prade
dant rudens semestrą, buvo iš
kilmingas naujųjų mokslo metų 
atidarymo aktas. Prezidiume sė
dėjo prof. Žemaitis, Svetlov, 
Preikšas, Gedvilas, Niunka, Žiugž
da, Matulis. Savo kalboje 
aukštųjų mokyklų ministerio pa
vaduotojas prof. Svetlov ragino 
vesti negailestingą kovą prieš 
buržuazijos likučius ir būti išti
kimais Lenino — Stalino idėjų 
kovotojais. Gedvilas kvietė visą 
gyvenimą pertvarkyti socialisti
niais pagrindais, o švietimo mi- 
nisteris Žiugžda ragino pakelti 
mokslo lygį.
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Gabrielius Žemkalnis' 
LIETUVIAI GESTAPO 

KALĖJIMUOSE(Tęsinys)Su naujais bendradarbiais tuoj neblogai susigyvenome. Ypač susidraugavau su vienu jaunu vyruku. • Iš karto jis sakėsi esąs vokietis, bet, pamatęs, kad mes esame irgi ne išrinktosios tautos atstovai, pasisakė esąs čekas. Buvo baigęs, kaip ir aš, 7 gimnazijos klases, maždaug mano amžiaus. Sėdėjo už politinį nusikaltimą.Mane irgi iš karto paklausė, už ką sėdžiu.— Pblitisch, — atsakiau.— O, kaip malonu, tai mes esame abudu tokie pat, — apsidžiaugė Tadas. — O už ką tu pakliuvai: ar už tai; kad ką nors padarei, ar už tai, kad kitaip galvojai arba sakei, negu kad yra galima?— Tai jau teko padaryti, — išdidžiai pasipūčiau prieš jį.— Ir aš esu pakliuvęs už tai, kad kažką padariau, — didžiavosi Tadas.Politinius kalinius jis skirstė i tas dvi grupes. Maždaug taip, kaip ir garsusis vokiečių volksge- richtas, kuris pirmuosius kardavo, o antriesiems duodavo maždaug 10 metų sunkiųjų darbų kalėjimo.Tadeusz Jakubowski buvo inteligentų tėvų vaikas, apsišvietęs (laisvai kalbėjo vokiškai, angliškai, lenkiškai ir čekiškai), iY mudu atrasdavome daug bendros kalbos. Jis neblogai orientavosi apie Lietuvą, ypač gerai nusimanė Lietuvos istorijoje, kur ji buvo susijusi su Lenkijos istorija. Labai domėjosi Vilniaus klausimu ir klausinėjo, kaip mes į tai žiūrime. Iš to visko mums susidarė įspūdis, kad’ Tadas yra ne čekas, bet lenkas, kas vėliau ir pasitvirtino.Po dviejų savaičių buvimo Landsberge susilaukiau didelio netikėtumo. Nešant iš trečio aukšto (moterų skyriaus) padirbtas dėžutes žemyn, vienas kalinys pasakė man, kad manęs ieško kalėjimo sekretorius Hartmannas. Ir iš tikrųjų, netrukus išgirdau šaukiant mano pavardę. Prisistačiau.— Eik su manim į raštinę!Hartmannas kažkaip keistai šypsojosi ir skubinosi. Negalėjau suprasti, koks reikalas, bet nujaučiau, kad teks pamatyti seną pažįstamą Heltkę ...Atsidarė raštinės durys, ir pamačiau ... savo tėvą! Nepajutau, kaip apsikabinome, ir pamačiau, kad abudu verkiame. Iš džiaugsmo, pagaliau vėl susitikę. Pirmieji mano žodžiai buvo: „Visi esame čia." Paskubomis paminėjau žino-
Medardas Bavarskas

PASKUTINYSIS KARTASIr vieną kartą Tu mane tikiai paklausi:Iš kur ir kas esi?O bus tenai aplink Tave visiTiktai švariausi ir švenčiausi.Aš pasakysiu Tau: žinaiGerai mane. Tai’ ko galvoji?Štai man. ant veido, mano rankų, kojųx Tiktai purvai, purvai.Žinau. Tavęs nebeturėsiu,Nors, Tu taip pat žinai, ieškojau.Štai mano rankos, mano kojos,Ir kaip norėsi tuos puVėsius ten 4Tu man nuimsi, ar pridėsi . . .Kai vieną kartą dar tikrai paklausi:Iš kur ir kas esi?Tą vieną kartą purvini, basiTavęs mes paragausim . . .

mesnes pavardes, pasiteiravau, kas yra daroma mūsų reikalu ir ar kalinių artimieji, esantieji Vokietijoje, yra informuoti apie mus. Pasirodė, kad apie mus niekas nieko nežinojo. Nežinojo, ar mes esame išvežti į Vokietiją, ar sušaudyti, ar, pagaliau, dievai žino kas su mumis įvykę. Jis pats mus suradęs irgi tik po ilgo ieškojimo beveik atsitiktinai, kai tiesiog stebuklu išsigelbėjęs iš Karaliaučiaus bombardavimo; Insterburge per labai padorų advokatą Domasch sužinojo, kad mes iš Insterburgo esame išvežti į Allensteiną, o iš ten į

VVatenstedto lietuvių stovyklos choras

Landsbergą. Tuoj atvyko čia, ir jam neoficialiai, pavyko gauti pasimatymą su manimi.— Gal galėtumėte kalbėtis vokiškai, — padarė pastabą kalėjimo inspektorius.Gerai, kalbamės toliau vokiškai, nes bendrieji reikalai yra jau aptarti. Dabar teiraujuosi apie namiškius. Sužinau, kad tik sesuo yra prie Vienos, kiti likę. Ir tėvasišvažiavęs tik manęs ieškoti. Likusiųjų likimas nežinomas. Dėl manęs tėvas sakė, kad turįs vilčių, jog jam pavyksią mane išvaduoti, esą jam tai žadėjęs kažkoks Gestapo pareigūnas. Tačiau aš, pažinodamas Gestapą jau truputį geriau negu tėvas, į tai vilčių nedėjau. Ir neapsirikau.— Malonėkite baigti pasimatymą, — vėl sutrukdė mus inspektorius, nors mes turėjome dar tiek daug apie ką kalbėtis.— Gerai, pone inspektoriau, bet gal aš galėčiau atnešti sūnui truputį maisto ir jo puspaltį.. — tai, 

ką aš išsaugojau jam per bombardavimą? — paklausė tėvas.—■ Puspaltį atnešti gąlite; kai jis išeis iš kalėjimo, tai gaus iš sandėlio, nes dabar vis tiek turės į ten atiduoti. Maistą kaliniams pristatyti draudžia taisyklės. Galite jam tik truputį atnešti, kiek jis galės čia pat suvalgyti.Tėvas išlėkė tuoj į viešbutį, o mane nuvedė atgal į darbą, liepdami niekam apie įvykusį pasimatymą nesakyti. Aišku, kad kaliniai mane tuoj apstojo ir pradėjo klausinėti, kas įvykę. Nežinau, ką pasakiau, rodos, kad yra mano 

vardu atsiųstas siuntinukas, dėl kinio gavimo turiu pasirašyti ir kad tuoj vėl mane pašauks, idant prie kalėjimo valdžios akių jį su- šveisčiau ir nieko nenusineščiau celėn, kas galėtų būti paleista apyvarton. Prokurorui K., aišku, pasakiau tikrąjį reikalą. Jis dar prašė kai ko paklausti tėvą ir dar pranešti kelis mus lietusius dalykus.
Adjunkt. med. dr. V. DamijonaitisKramtomasis aparatas ir mitybaKramdomasis aparatas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: aktyviosios dalies, kurią sudaro kramtymo raumenys, ir pasyviosios dalies, kurią sudaro žandikauliai ir dantys su jų guoliais, alveolėmis vadinamais. Kramtomasis aparatas yra tas organas, kuris atlieka pirmutinį maisto paruošimą tolimesniam virškinimui. Nuo to, .kaip maistas čia paruošiamas, priklauso lengvesnis ar sunkesnis jo virškinimas kituose organuose, o tuo pačiu dažnai ir organizmo sveikata. Tuobūdu kramtomojo aparato funkcija organizmo sveikatingumui yra labai svarbi. Tad, norint išvengti visos eilės susirgimų, kiekvieno žmogaus interesas — turėti sveiką ir pajėgų kramtomąjį aparatą.Geras kramtomojo aparato, ypač jo pasyviosios dalies išsi- vystamas ir išlaikymas didele dalimi priklauso nuo žmogaus mitybos. Kadangi žandikauliai ir dantys pradeda vystytis dar kūdikiui negimus, tai jų vystymuisi jau turi įtakos motinos mityba nėštumo metu. Kūdikio kaulai ir dantys kalkėdami pareikalauja iš motinos organizmo didesnio kalkių kiekio, kaip kad jis moteriai būtų reikalingas ne nėštumo metu. To pasekmėje neretai sutrinka motinos organizmo kalkių apytaka. Stengiantis to sutrikimo išvengti, patartina paskutiniaisiais nėštumo mėnesiais motinai papildyti organizmo kalkių ištekliųdirbtiniu būdu, priimant kalkes

Praėjo ne daugiau kaip pusvalandis, ir aš vėl esu raštinėje. Tėvas man įteikia penkis didžiausius sumuštinius su sviestu ir lašiniais ir puspaltį. Persimetame dar tais keliais atsiradusiais reikalais, ir tėvas paprašomas išeiti. Išeidamas dar pasako, kad bandysiąs iš Gestapo gauti oficialų leidimą pasimatyti su manim.Mane nuveda į sargybos kambarį ir liepia valgyti. Valgau, ir man atrodo, kad aš valgau dabar ne sumuštinius, bet ambroziją, kurią valgydavo tik Olimpo dievai. Sargybinis visą laiką. į mane žiū- 

rėjo, ar aš kartais sumuštinių ne- kemšu kišenėn, bet aš dėl jo nesijaudinau, nes dabar norėjosi vėl džiaugtis ir pasiryžti išlaikyti viską, kad tik kada nors išeičiau iš tos ..Egipto žemės, nelaisvės namų". Jaučiausi moraliai latai sutirtėjęs, o tai reiškė labai daug. Gal būt, daugiau, negu sumuštinių kalorijos. (Bus daugiau)

vienokių ar kitokių vaistų pavidalu. Taip pat patartina kartu papildyti ir kalkes fiksuojančio vitamino, t. y. D vitamino, kiekį.Motinos mityba nenustoja savo įtakos kūdikio žandikaulių ir dantų vystymuisi ir kūdikiui gimus tol, kol motina jį maitina. Iki to laiko, t. y. nėštumo ir žindymo laikotarpyje, įvykę mitybos su-, trikamai gali turėti įtakos pieninių dantfų vystymuisi. Laimei, šitame laikotarpyje yra, palyginti, reti tokie mitybos sutrikikai, kurie at-

Spakenbergo lietuviu stovykloj Šaučiulis gamina kryžiaus projektąV. Augustino nuotr.

silieptų į žandikaulių ar dantų vystymąsi.Nustojus kūdikiui maitintis .motinos maistu, į jo dantų vystymąsi pradeda veikti dirbtinio maisto sudėtis. Šito laikotarpio mitybos sutrikimai žymiai dažniau palieka pėdsakus dantyse. Pradėjus kūdikiui maitintis dirbtiniu maistu, dalis pieninių dantų jau būna prasikalę, o dar neprasikalusių pieninių dantų užuomazgos jau būna baigusios vystytis, todėl šio laikotarpio mitybos sutrikimai pieniniuose dantyse nebeatsispindi. Tačiau tuo laiku kaip tik vystosi nuolatinių dantų užuomazgos. Tuo būdu šio laikotarpio mitybos sutrikimai skaudžiai paliečia nuolatinių dantųužuomazgas, todėl dantų defektai tokie mitybos sutrikimai, kurie at- nimui.Šitame amžiuje dažniausia medžiagos apykaitos sutrikimo rūšis yra rachitas, kuris atsiranda D vitamino nepritekliaus pasekmėje ir pirmoj eilėj pasireiškia kalkių- apykaitos sutrikimu. Kadangi kalkėmis turtingiausi organai yra kaulai ir dantys, tai šie organai ir būna labiausiai rachito paliesti. Kaip minėta, buvusio rachito žymės kauluose ir ypatingai dantyse lieka visą gyvenimą. Susirgus vaikui rachitu, kalkių apykaitos sutrikimų žymės lieka ne visuose dantyse, bet tik tuose, kurių užuomazgos ligos metu vystėsi. Todėl, kad ir praslinkus daugeliui metų po susirgimo, sprendžiant iš to, kuriuose dantyse matomi rachitiniai pakitimai, galima pasakyti, kada tas asmuo savo vaikystėje yra sirgęs rachitu. Rachitiniai dantys yra žymiai mažiau atsparūs gedimui, todėl iš visų dantų jie dažnai pirmiausia prarandami.Kadangi vaikas, pradėjęs gauti dirbtinį maistą, ypač žiemos metu, nepakankamai gauna natūralaus D vitamino, tai jo kiekį reikia papildyti dirbtiniu D vitaminu. Tas papildymąs ypatingai svarbus dabartiniame stovyklų gyvenime, kai maitinamės konservuotu maistu. Vasaros metu D vitamino stokos vaiko organizmas beveik nejaučia, nes jį kompensuoja saulės spinduliai. Mat, saulės spinduliuose esančių ultravioletinių spindulių įtakoje natūraliai gaminasi D vitaminas.Kalbant apie D vitaminą, reikia priminti, kad jo negalima vaikui duoti be atodairos, nes gali pasi-reikšti D hypervitaminozė, t. y. D vitamino pertekliaus reiškiniai kurie yra ne mažiau kenksmingi už šio vitamino nepritekliaus reiškinius. • Dėl tos priežasties, prieš pradedant vaikui duoti D vitaminą, pravartu pasitarti su gydytoju.Kai dantys jau pilnai išsivystę, tai maisto sąstatas į juos veikia daugiau tiesiogiai, nekaip netiesioginiu keliu — per kraują. Maisto sąstatas į jau išsivysčiu- •sius dantis daugiausia veikia tuo metu, kai jis yra tiesioginiame kontakte su jais, t. y. kramtymo metu. Ne paslaptis, kad kiekvienas organas, būdamas be darbo arba menkai dirbdamas, atrofuojasi — nyksta. Tas pats yra ir su kramtomuoju aparatu. Jei jam nuolatos teikiamas maistas, kuris
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nereikalauja ypatingo kramtymo, 
tai pirmoj eilėj darosi neatsparūs 
dantų guoliai ir susilpnėja kram
tymo raumenys. Gerai išmankštin-: 
tas kramtomasis aparatas gali iš
vystyti gana didelę jėga. Padėtą 
tarp krūminių dantų kietą daiktą 
toks kramtomasis aparatas ^gali 
sukąsti su jėga, kuri atitinka 70 — 
80 kg, kai tuo tarpu „išlepintas“ 
kramtomasis aparatas nepajėgia 
išvystyti nė pusės tos jėgos. Var
tojamo maisto pavidalas turi įta
kos ne tik kramtymo raumenins 
ir dantų guoliams, bet taip pat 
veikia ir tieliogiai j dantis. Kie
tas ir rupus maistas atlieka kaip 
ir dantų šepetėlio darbą. Jis gana 
tobulai nušveičia dantų paviršius 
ir beveik neįstringa tarpdančiuose 
ar dantų užkampiuose. Taip pat 
jis reikalauja intenšyvaus kram
tymo, kuris ne tik stiprina dantų 
guolius ir mankština kramtymo 
raumenis, bet taip pat sukelia ir 
gausesnį gaminimąsi seilių, kurios 
vaidina labai svarbų vaidmenį ne 
tik maisto virškinime, bet ir dan
tų apsaugojime nuo gedimo.

Priešingai veikia minkštas, lip
nus ar tyrės pavidalo maistas. 
Toks maistas beveik nereikalauja 
kramtymo. Tuo būdu, naudojant 
tokį maistą, silpnėja dantų guo
liai ir kramtymo raumenys. Taip 
pat toks maistas „apteršia“ pačius 
dantis, t. y. juo aplimpa kiek ne
lygesni dantų paviršiai ir jis leng
vai užsilaiko tarpdančįuose ar 
dantų užkampiuose. Toks švel
naus pobūdžio maistas dažniau
siai būna miltinis arba cukrinis 
— vadinasi, savo didesne dalimi 
susideda iš angliavandenių. Šitie 
angliavandeniai, įstrigę tarpdan
čiuose arba dantų užkampiuose ir 
pabuvę ten ilgesnį laiką, pradeda 
rūgti. Rūgimo pasekmėje toje 
vietoje atsiranda pieninė rūkštis, 
kuri ištirpina paviršutinį dantų 

Dvi krepšinio komandos — Ansbacho „Tauras“ ir Memmingeno „Vytis“ — prieš rungtynes Mem- 
mingene J. Gaidžio nuotr.'

kalkių sluoksnį ir tą danties vie
tą padaro minkštą. Tokioje minkš
toje danties vietoje tuoj įsiveisia 
bakterijos, kurių burnoje yra be
galės, ir dantys pradeda gesti. To
kiam gedimui, kaip minėta, ypa
tingai linkę rachitiniai dantys, 
pirmiausia, todėl, kad jų pavir
šiai būna labai nelygūs, duobėti, 
griovėti, ir, antra vertus, todėl, 
kad kai kuriose jų vietose dėl su
trukdyto vystymosi paviršutinis 
kalkių sluoksnis būna, palyginti, 
labai plonas.

Jau išsivysčiusiam kramtoma
jam aparatui be maisto pavidalo, 
taip pat didelės įtakos turi kai 
kurios maisto sąstato dalys. Ypa
tingai čia reikia pažymėti C vita
miną. Šis vitaminas turi didelės 
reikšmės dantų guolių atsparumui 
išlaikyti. Jis juos apsaugoja ne 
tik nuo specifinės C avitaminozės 
— skorbuto, bet iš viso kelia jų 
atsparumą ir kitų susirgimų at
žvilgiu. Sis vitaminas randamas 
šviežiame maiste, ypač šviežiose 
daržovėse ir vaisiuose. Kadangi

galėtų pastoviai įsikurti. Pirmam 
bandymui apie 300 apatridų ruo
šiamasi išvežti į Maroką. Maroko 
valdžios organai pirmoj eilėj pa
geidauja specialistų: gydytojų, 
technikų, amatininkų. Pirmuosius 
apatridus, kurie visi yra specia
listai, Maroko vyriausybė paža
dėjo įkurdinti įvairiose krašto 
vietose. ICR apmoka transporto 
išlaidas, be to, savo globotinius 
naujame krašte išlaiko 6 dienas,

stovyklose greta konservuoto mais
to gaunam, palyginti, maža švie
žių daržovių, todėl yra būtina C 
vitamino išteklių papildyti dirb
tiniais šio vitamino preparatais. 
Jei, naudojant per didelp kiekį 
D vitamino, reikia skaitytis su ga
limu jo perdozavimu, taip, nau
dojant C vitamino preparatus,,to
kio perdozavimo bijoti netenka, 
nes šio vitamino perteklių išskiria 
pats organizmas, ir tikrų C vita
mino pertekliaus reiškinių medi
cina nežino.

I MAROKA IŠVYKSTA
300 BENAMIU

Paskutiniu laiku pasklido žinių, 
jog tarptautinė organizacija In
tergovernmental Committee on 
Refugees plačiu mastu organi
zuojanti DP įkurdinimą Maroko 
ir Cili valstybėse.

Lietuvių atstovas tuo reikalu 
susisiekė su Intergovernmental 
Committee on Refugees atstovu 
prancūzų valdomoje Vokietijos 
dalyje, kur gavo paaiškinimus 
apie minėtos organizacijos tikslus 
ir pastangas.

Intergovernmental Committee 
on Refugees yra tarptautinė or
ganizacija, globojanti apatridus. 
Jos centras Londone, o atstovybės 
yra įvairiuose kraštuose, tarp jų 
ir visose trijose vakarinių sąjun
gininkų valdomose Vokietijos zo
nose: Štomberge — amerikiečių 
zonai ir Rasstate — prancūzų zo
nai. Išvietintais asmenimis ši or
ganizacija nesirūpina. Ji stambiu 
savo finansiniu pajėgumu galėtų 
pasirūpinti ir jais, jeigu jai tas 
reikalas būtų atitinkamų vyriau
sybių pavestas. Bet dabar, kol 
aiškiai nėra nustatytos DP teisės 
ir jų teisinis statutas, ICR abe
joja, kad jai būtų patikėti DP 
reikalai ir jų įkurdinimas pasto
vesniam gyvenimui. Kol DP te- 
besiskaito savo kilmės kraštų 
piliečiais, tol ICR negali jais rū
pintis, nes jie nėra apatridai.

Apatridais ICR laiko visus pir
mojo pasaulinio kafo emigrantus 
ir rytų Europos įvairių valstybių 
tuos asmenis, jų tarpe ir baltus, 
kurie yra savo kraštus palikę 
prieš 1940 m. rugpjūčio 15 d. To
kius asmenis ICR visokeriopai 
globoja ir jais rūpinasi, kad jie

iki juos perima to krašto atitin
kami organai ir aprūpina darbu. 
Numatoma į Maroką išvežti ir 
daugiau apatridų.

Ta pati organizacija daro žygių, 
kad būtų galima išvežti didesnį 
apatridų skaičių į Cili. Iki šiol iš 
Cili dar nėra gautas atsakymas, 
nors manoma, kad jis bus teigia
mas, todėl registruojami apatri
dai ir nori įsikurti Cili valstybėje.

Kolumbijos rūpinimasis 
pabėgėliais

Kolumbijoje, kaip ir, kituose 
kraštuose, veikia tremtinių pagal
bos komitetas ACCION PONTI- 
FICIA PROVICTIMAS DE GUER
RA. Šis komitetas surinko daug 
maisto ir drabužių, kuriuos jau 
pasiuntė Europon. Be to, surinko 
grynais pinigais apie 100.000 do
lerių. Manoma, kad vieton siųsti 
pinigus ar maistą Europon geriau 
duoti galimybę kokiam tūkstančiui 
lietuvių šeimų imigruoti Kolumbi- 
jon. Nors šio krašto įstatymai yra 
gana nepalankūs imigracijai, yra 
gautas Kolumbijos vyriausybės 
pritarimas ir darbo kontraktas 
stambiuose kolumbiečių ūkiuose. 
Minimas komitetas iš savo ptfsės 
oficialiniu keliu per UNO ir 
UNRRA daro žygius gauti ameri
kiečių laivą nemokamai pervežti 
šioms šeimoms Kolumbijon. Šitas 
dalykas kiek užtruko dėl taikos 
sutarties, kadangi nei amerikie
čiai,. nei anglai nenori imtis atsa
komybės dėl pabėgėlių likimo, ligi 
šis reikalas neišsispręs taikos su
tartyje.

Sv. Tėvo atstovas Kolumbijoje 
(Nuncio Apostolico) reikalauja,

kad visi surinkti pinigai per komi
tetą ACCION PONTIFICIA būtų 
įteikti jam, o jis iš savo pusės 
nori visus pinigus persiųsti Ro
mon. Komiteto pirmininkas Dr. 
Herman Vergara nenori įteikti 
minimų pinigų Šv. Tėvo atstovui, 
kadangi nori juos sunaudoti lietu
vių ūkininkų imigracijai. Turint 
galvoje, kad pinigai yra suaukoti 
išimtinai kolumbiečių, komitetas 
nori juos sunaudoti tokiu būdu, 
kad gautųsi geriausia pagalba emi
grantams ir nauda Kolumbijai. 
Taigi jų tikslas yra duoti ateitį 
emigrantams ir naudą Kolumbijai, 
įsileidžiant ūkio technikus, agro
nomus ir ūkininkus. Komitetas 
yra griežtai nusistatęs neįteikti 
pinigų Popiežiaus atstovui, ir rei
kalas yra pas vietos arkivyskupą.

Komiteto prezidentas daro žygių, 
kad Popiežius leistų savo atsto
vui Bogotoje sunaudoti surinktus

Spakenbergo lietuvių stovyklos 
instruktoriais

V-oji šoferių kursantų laida sų
E. Gumbelevičiaus nuotr.

pinigus lietuvių emigracijai. Šiuo 
ūdų būtų atsiekta pagalba mūsų 

emigrantams (ligi 2.000 šeimų). 
Kolumbijos vyriausybė ir Komite
tas būtų patenkinti, jei reikalas 
susitvarkytų aukščiau išdėstytu 
būdu.

BALFo pareiškimas apie 
nuveiktus ir ateities 

darbus
BALFo vicepirmininkas kun. 

J. Balkonas Amerikos lietuvių 
spaudoje paskelbė pareiškimą 
apie BALFo nuveiktus ir ateities 
darbus. Pareiškime sakoma: „Ligi 
liepos 1 d. BALFas išleido pašal
poms pinigais 400.527,15 dol., nu
pirkta maisto už 75.000 dol., me
dicinos reikmenų už 60.000 dol. 
Tuo pat laiku išsiųsta 579.800 
svarų batų ir drabužių, 125.000 
tonų knygų ir kitų mokyklinių 
reikmenų. Oficialiai prezidentas 
War Relief Central Board 1946 m. 
kovo 31 d. paskelbė, kad BALFas 
iki tos dienos buvo išleidęs pa
šalpoms arti 1.200.000 dol. pini
gais ir daiktais. Lietuviai įr ge
raširdžiai kitataučiai surinko ir 
suaukojo reikalingą pašalpą.

Pabėgėlių padėtis ne tik nepa
gerėjo, bet dar paglogėjo. Mūsų 
šalpos darbas dar nesibaigia ir 
greit nesibaigs. Pabėgėlių visi 
kratosi, BALFas turi tęsti savo 
veiklą. Nežiūrint, iš kur reikės i 

i gauti pinigus, darbas negali būti 
nutrauktas. Nation War Fund nuo 
1947 m. sausio 1 d. nebeveiks, nuo 
tos dienos BALFas yra laisvas

Švietimo darbas Ravensburg e
(Metinių sukaktuvių proga)

Ravensburge švietimo darbu 
pradėta rūpintis tuoj po Vokieti
jos kapituliacijos. Pirmoje eilėje 
dėtos pastangos suorganizuoti 
pradžios mokyklą, gimnaziją ir 
įvairius kursus, o vėliau — dar 
visuomenės universitetą. Pirmieji 
žingsniai buvo labai sunkūs. Ko
lonija nedidelė, turinti vos 150 
asmenų,' o mokslo įstaigoms būti
nos tam tikros sąlygos, neatsi
žvelgiant į kolonijos dydį ir pa
jėgumą. Bet reikalo supratimas 
ir duomenys, kurie rodė kolonijos 
didėjimo tendencijas, skatino tuo
metinius kolonijos vairuotojus 
vykdyti sumanymus, atrodžiusius 
pradžioje fantastiškais. Sunkiau
siomis sąlygomis sukomplektuotas 
mokomasis personalas, surastos 
labai primityvios patalpos ir pra
dėtas darbas. Be reikalingų lėšų, 
be bendrų programų ir be būtinų 
mokslo priemonių pradėjo veikti 
tiek pradžios mokykla, tiek gim
nazija. Tai buvo pradžia darbo, 
kurį tuomet ne visi tinkamai su
prato ir įvertino.

Pradžios mokykla Ravensburge 

siekti paramds plačioje Amerikos 
visuomenėje.

BALFas jau turi National Bud- 
ge£ Committee pritarimą kitų 
metų biudžetui, kurs numatytas 
525.000 dolerių. Tokią sumą mes 
turime surinkti, kad kitais me
tais išlaikytume šių metų lygmę. 
Manęs negąsdiną tokia suma. 
BALFas įrodė, kad reikalinga pa
šalpa galima. Lietuvių kilmės 
amerikiečių gali būti arti mili
jono. Nejaugi kiekvienas lietuvis 
neduotų dolerio per metus sušelp
ti savo vargstančiam broliui ar 
seseriai? Mes turime daug ameri
kiečių , draugų, kurie mums pa
dės. Darbas milžiniškas, bet nėra 
nenugalimas. Dabar metas susior
ganizuoti į didžiulį BALFą. Tene
būna nė vieno veiklaus lietuvio, 
kuris neįstotų į BALFą. Nuo kū
dikio iki seniausio įsirašykime ir 
aukokime po dolerį. Dar ne kartą 
šauksimės į visuomenę aukoti 
drabužius, batus, žaislus, knygas, 
pieštukus, sąsiuvinius ir kitus 
reikmėms.

BALFas turi 118 skyrių ir apie 
1000 pagalbinių draugijų. Stiprūs, 
veiklūs, gerai organizuoti ir savo 
darbą įvertinę skyriai yra BALFo 
pagrindas“.

Paryžiuje gyvena 
631 Lietuvos pilietis

Prancūzų spauda skelbia sta
tistinius duomenis, kiek šiuo metu. 
Paryžiuje gyvena svetjmšalių. Iš 
statistinių davinių matyti, kad 
Paryžiuje yra 631 Lietuvos pi
lietis.

■ pradėjo darbą dar praėjusių metų 
I liepos mėnesio pradžioje. Pirmai
siais mokslo metais mokyklą lan
kė 32 mokiniai, kuriuos mokė 4 
mokytojai. Šiais mokslo metais 
mokykloje veikia trys skyriai, 
kuriuos lanko 31 mokinys. Dabar 
mokykloje dirba du mokytojai, 
bet atrodo, kad artimiausioje atei
tyje dirbs dar trečias. Darbo są
lygos gana sunkios, nes trūksta 
reikalingų mokslo priemonių, tin
kamų patalpų ir kuro esamoms 
patalpoms apšildyti. Pradžios mo
kyklos mokytojams atlyginimų 
dalį moka UNRRA, o dalį Komi
tetas visuomenės lėšomis.

Gimnazijoje darbas pradėtas 
visose 8 klasėse praėjusių metų 
rugsėjo 10 dieną. Nežiūrint visų 
pastangų, anksčiau darbo nebuvo 
galima pradėti, nes čia reikėjo 
atlikti didesnius pasiruošimo dar
bus, nekalbant jau apie mokinių 
surinkimą, kuris buvo taip pat 
nelengvas. Daug kas abejojo gim
nazijos veikmo realumu, tad ne
skubėjo į ją, juo labiau, kad tuo 
metu buvo įvairių pagundų, ku-
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rios atrodė praktiškesnės, negu 
gimnazijos lankymas. Baigdama 
pirmuosius mokslo metus, gim
nazija išleido 8 abiturientus, ku
rie šiuo metu studijuoja įvairiuo
se universitetuose. Šiais mokslo 
metais gimnaziją lanko apie 60 
mokinių, kurių 12 yra 8 klasėje. 
Gimnazijoje dirba 18 mokytojų. 
Gimnazijos direktoriumi yra adj. 
Jonas Valukonis, o inspektoriumi 
— Benys Babrauskas.

Gimnazijai ligi šiol nepavyko 
sutraukti didesnio mokinių skai
čiaus iš apylinkių, nes čia nelei
džiama naujai atvykusioms apsi
gyventi. Todėl kai kuriems moki
niams tenka į gimnaziją važinėti 
kiekvieną dieną po 18 km.

Gimnazijos mokiniai, nesiten
kindami, jiems teikiamomis gim
nazijoje žiniomis ir ąuklyba, pa
tys stengiasi praplėsti savo žinių 
akiratį, auklėtis ir pratintis prie 
■visuomeninio darbo. Šiuo tikslu 
-vieni mokiniai yra Įsirašę į skau
tus, kurie darniai ir gražiai vei
kia, o kiti susimetę į visuomeni
nio lavinimosi būrelį, į kurį de
dama daug vilčių. Žinoma, ne
trūksta net tokių, kurie aktingai 
dalyvauja abiejose organizacijose. 
■Šiuo metu skautų yra 32, o vi
suomeninio lavinimosi ratelis tu
rės 26 narius. Skautai^ vado
vauja VI. Petukauskas, o visuo
meninio lavinimosi būrelį globoja 
mokyt, dr. A. Kimša ir Kun. Vacį. 
Vaičiūnas, kuris yra taip pat 
gimnazijos kapelionas ir skautų 
dvasios vadas. Abi organizacijos 
oficialiai yra geruose santykiuose/

Gimnazijos mokytojų- tik dalį 
apmoka UNRRA. Kita- mokytojų 
dalis apmokama lietuvių visuo
menės lėšomis.

Gimnazijos darbas nelengvas 
dėl stokos mokslo priemonių, ku
rios ypač reikalingos gamtos 
mokslams.

Neturtingi mokiniai šelpiami 
lietuvių lėšomis. Duodamos mė
nesinės pašalpos. Pašalpomis be
sinaudojančių mokinių skaičius 
gana didelis.

UNRRA vieną kartą per savai
tę ruošia^ pradžios mokyklos ir 
.gimnazijos mokiniams pobūvius.

Tiek apie dvi Ravensburge vei- 
' kiančias mokyklas. Tačiau jomis 

visas šios kolonijos švietimo dar
bas neišsemiamas. Šalia jų čia 
dar veikia darželis, prekybos mo
kykla ir įvairūs kursai.

P. Vėlutis

KEMPTENAS —• Lapkričio mėn. 
Kempteno lietuvius skautus ap
lankė Miss Hellmi Keto ir Miss 
W. B. Jean Matter, amerikiečių 
ir anglų skautės. Stovykloje lie
tuviai skautai surengė laužą su 
pasirodymais ir tautiniais šokiais. 
Viešnios surengė mūsų skautėms 
vadovėms 4-ių dienų kursus, ku
rių metu buvo aiškinama apie 
■skautybę, žaidimus, vaidinimus 
ir vaikų auklėjimą bei priežiūrą. 
Ryšiams palaikyti, buvo pasikeik
ta adresais.

— Lapkričio 23 dienos minėji
mas vėliavos pakėlimu ir brig- 
gen. Mieželio žodžiu. Per iškil*- 
mingas pamaldas Šv. Lauryno 
bažnyčioje pamokslą pasakė kun. 
Panavas. Vakare miesto teatro 
salėje gen. št. pulk. Tautvilas 
skaitė paskaitą apie mūsų ka
riuomenės įsikūrimo ISikotarpį. 
"Meninę dalį atliko muz. Armono 
vedamas ansamblis ir solistės 
Daugėlienė ir Bičkienė.

— Kemptene pradėjo veikti 
portugalu kalbos kursai. Lekto
rius — Cemarka. K. Da.

HANNOVERIS. — Hannoverio 
baltų stovykloje nūnai yra per 
1200 .gyventojų. Lietuviai čia su
daro vos 25% visų gyventojų, nes 
lietuvių šioje stovykloje yra apie 
300 žmonių. Jų tarpe apie 90% yra 

eiliniai darbininkai, ūkininkai, ka
riai Tačiau, kad ir negausaus in
teligentų būrelio vadovaujami, lie

tuviai taip gražiai čia sugebėjo 
tvarkytis, kad nūnai lietuviai va
dovauja jau visai didžiajai-Han
noverio baltų kolonijai: inž. A. 
Griškėnas yra visos kolonijos ko
mendantas ir stovyklos Welfare 
komiteto pirmininkas, dr. J. Kriau
čiūnas — kolonijos vyr. gydytojas, 
adv. Amašius •— visos kolonijos 
darbo biuro vedėjas, UNRRAos 
patikėtinis ir teisėjas. Be šių, dau
gelis lietuvių dirba įvairiuose ko
lonijos biuruose, sandėliuose, dirb
tuvėse, net UNRRAos įstaigose.

Lietuvių progimnazija, vadovau
jama J. Kašelionio, ir pradžios 
mokykla, vadovaujama E. Bich- 
nerytės, ne tik verčia gilią vagą 
švietimo baruose, bet ir sėkmingai 
pirmauja visuose stovyklos jauni
mo meniniuose — kultūriniuose 
parengimuose.

—Hannoveryje yra net 32 sto
vyklos. Iki šiol jas tvarkė net keli 
UNRRA Team — skyriai. Dabar 
čia pasilieka tik vienas UNRRA 
Team — skyrius. Baltams malonu, 
kad šio UNRRA Team 252 direk
toriumi pasilieka buvęs jų stovyk
los direktorius Binard (belgas), 
kuris su ypatingu nuoširdumu rū
pinosi visais jų reikalais. Rugsėjo 
mėn. '29 d. baltai surengnė UN
RRAos direktoriui ir jo bendra
darbiams pagerbti meno vakarą. 
Programą atliko patys stovyklos 
gyventojai. Šiam pobūviui vado
vavo lietuviai.

Sportas
Red. V. Gerulaitis

FREIBURGAS. — Freiburgo lie
tuvių studentų sporto šventėje visas 
pirmas vietas laimėjo vietiniai lie
tuviai studentai. Buvo rungiamas! 
trijose sporto šakose: krepšinyje, 
tinklinyje ir .stalo tenise. Visos 
varžybos dėl laiko stokos buvo 
vykdomos vieno minuso sistema. 
Stalo tenise lietuviai studentai — 
Daukša, Krašauskas ir Baronas — 
užėmė pirrfią vietą, nugalėdami 
Gouvernement Militaire sporto 
klubą „GEO ANDRE" santykiu 5:1 
ir finale prancūzų Freiburgo avia
cijos ekipą 5:2. Tinklinyje pus- 
finalyj susitiko Freiburgo ukrai
niečiai su Hinterzarteno YMCA 
(15:11, 8:15, 15:12), o Freiburgo lie
tuviai studentai su prancūzų „Mo- 
niteurs“ komanda (15:3, 15:3). Fi
nale lietuviai studentai sumušė 
Freiburgo ukrainiečius 15:5, 15:2.

Krepšinyje lietuviai studentai 
užėmė taip pat pirmą vietą, nuga
lėdami „GEO ANDRE" (57:17) ir 
Hinterzarteno YMCA 35:28. Hinter
zarteno YMCAos kursų ekipa prieš 
tai nugalėjo Freiburgo prancūzų 
aviacijos komandą 34:22, o „GEO 
ANDRE“ nugalėjo aviacijos ko
mandą 27:25. Už Freiburgo" lietu
vius studentus lošė: Krašauskas, 
Daukša, Nagys, Kerbelis, Makši- 
mas, Ringevičius ir Šalkauskas.

Reikia pažymėti didelį Gouver
nement Militaire sporto klubo 
„GEO ANDRE'4 palankumą lietuvių 
sportininkam’s ir paramą, kurią 
minėtas klubas suteikė organizuo
jant šias rungtynės. A. R.

FRANKFURTAS. — Naujai įsistei
gusi Frankfurto universiteto stu
dentų lietuvių komanda, papildy
ta keliais studentais latviais, tu
rėjo rungtynes prieš Darmstadto 
universiteto studentų lietuvių k-dą. 
Rungtynės baigėsi 22:22 (11:7).

Taškų pelnė: Frankfurtui—Mila- 
šas 10, Bučinskas 6, Peido 2, Apli- 
tis 1, Frumanis 2, Kalis 1, Beresne
vičius 0; Darmstadtui—Milijanavi- 
čius 8, Bielskus 4, Miškinis 4, Di- 
kinis 4 ir Mikšys 2.

AUGSBURGO ŠACHMATŲ
% PIRMENYBES
Augsburgo šachmatų pirmeny

bėse, be 6 vokiečių ir 1 latvių 
k-dos, dalyvauja ir lietuviai. Ko
manda sudaryta iš dešimties žai
dėjų ir turės septynis susitikimus.

Žiburiai

Mūsiškiai jau turėjo du susitiki
mus, kurių pirmąjį (prieš turnyro 
favoritą — 1873 m. vokiečių šach
matų klubą) pralaimėjo iVrSVt ir 
antrąjį prieš Lechhauseno šachma
tų klubą laimėjo 7:3. Taškus pelnė: 
Abramavičius, Vilpišauskas, Troja
nas, Karpuška, Norkus, Binkevi- 
čius ir Šilinis.

Pranešimas
Lietuvių Atstovybėj Tūbingene, 

Am Lustnauer Tor 4, yra gauti 
dokumentai iš Amerikos šiems as

menims: Mary Bernotienė, Teo
doras Vizgirda, Nellie Rajecki, Al
fonsas Žymantas.

Laiškai: Lėonas Jonušis, Jonas 
štilis, Antanas Valeckas.

Asmens dokumentai iš Šveicari
jos: Stulga Juozas, Mingelevičius 
Lidija, Mingelevičius Vladas, Mu- 
rinienė Praurimė, Murinas Bronius, 
Dryža Eugenijus, Dryža Sofija, 
Žukauskas Vitolis, Kavaliaųkas 
Pranas, Valukonis Viktorija, Va- 
siukevičiūtė Petrė, Vasiukevičius 
Pranas, Kazlauskas Kostas, Ciu- 
berskas Jonas, Urbas Antanina, 
Urbas Kazys, Sungaila Petras.*

Paieškojimai
4021. Lapaitis Antanas, (23) 

Gross Hesepe Camp. Krs. Meppen, 
eško Pikytės-Pečkaitienės Pranės, 
Prano, Juozo ir Viktoro Pikių.

4022. Dapševičius Pranas, (24) 
Gluckstadt (Ell?e), DP Hospital, 
Grill-Chaussee, irško giminių ir 
pažįstamų.

4023. Estė Koldula Saarmaa, DP 
Hospital, Heilbronn am Neckar, 
ieško Katelės Kazimiero.

4024. Burba Adomas, Campo dei 
profughi Caserma Artigliana Reg
gio Emilia, Italy, ieško Burbaitės 
Natalijos ir Antaninos, Ručkaus- 
kaitės Onos, Stulgio Petro, Veqi- 
lės Jono, Kožienės Onos ir kitų 
pažįstamų.

4025. Malckevičius Adolfas, ieško 
Brenciaus Antano su žmona, Stat
kienės, brolių Zabanauskų — Teo
filio, Kazio ir Igno. Pranešti: A. 
Burba,-Campo dei profughi Caser
ma Artigliana Reggio, Italy.

4026. .Čepaitė Elena, ieško tėvų, 
buvusių Vokietijoje. Pranešti: A. 
Burba, Campo dei profughi Caser
ma Artigliana Reggio Emilia, Italy.

4027. Sližytė-Butkuvienė Antanina 
su sūnum Kęstučiu, (^1) Blomberg 
(Lippe), Lith. Camp, ieško sesers 
Sadauskienės Elenos.

4028. Geneikienė Anelė, Reut
lingen, Litauisches Komitee, ieško 
brolio Žičkaus Algirdo ir jo žmo
nos Eugenijos.

4029. Valonis Antanas, (20) Teil- 
lager —H— Stall 10, Mūnster-La- 
ger uber Hannover, ieško tėvo Va
lomo Augusto, motinos Valo- 
nienės-Bagdonytės Sofijos, Svai
nio Krušnausko Mato ir sesers 
Krušnauskienės-Valonytės Stefos.

4030. Arendarčikas Pranas, 
Schweinfurt, Theodor Fischerpl. 1, 
ieško žmonos Paulinos ir sūnaus 
Raimučio.

4031. Štasiulienė Ona. (13a) Tir- 
schenrauth, UNRRA Team 168, 
Camp 2d, ieško Stasiuliono Povilo 
ir kitų pažįstamų.

4032. Matulaitis D., Karlsruhe, 
Lessingstr. 31, ieško Matulaičio 
Kipro, kuris buvo paimtas į vokie
čių Wehrmachtą, ir Savicko Al
girdo, kuris prieš keletą mėnesių 
gyveno Hamburg - Fischbeck, DP 
Camp.

4033. Ramančiukas Adolfas, 
Hohenschwangau, Kreis Fussen, 
ieško Ramančiuko Juozo.

4034. Razgauskis Antanas, Fulda, 
Leipzigęistr. 115, ieško brolio Ka
zio.

4035. Varanka Pranas, D.R.K. Lej- 
ren Dragsback,' pr. Thisted, Block 
3, K. 13, Danmark, ieško giminių 
ir pažįstamų.

4036. Klovaitė Paulina, D.R.K.
Lejren Dragsback, pr. Thisted, 
Block 3, K. 13, Danmark, ieško gi
minių ir pažįstamų. t

4037. Mazūrienė Matilda, Burg
dorf b. Hannover, Camp OHIO II, 
ieško Fričo Aloyzo ir sūnėno 
Strautinio Jono, buv. prie Stutt- 
garto. .

4038. Leikauskas Monika, 80 
Pine Street, Elizabeth I, New Jer

sey, USA, ieško Leikausko iš Vil
niaus krašto ir Pothietis iš Kano.

4039. Valiukevičius Jurgis, (24) 
Geesthacht-Elbe, Spakenberg, Lit. 
Lager, ieško Papečkio Viktoro ir 
žmonos Vandos.

4040. Matulevičius, Augsburg- 
H^hfeld, ieško Antano ir Boliaus 
Stankevičių, Azaravičiūtės Irenos, 
Tamulevičiūtės Elyiros, Birutės ir 
Antano Bukauskų.

4041. Palukaitis T., kun., (13b) 
Wallerstein ūb. Nordlingen, Her- 
renstr. 30, ieško Kudžmos I^stu- 
čio; yra gautas jam laiškas nuo 
tėvų.

4042. Vaškelytė-Petrašienė Ge- 
noefa, (13b) Buchloe, Bahnhofstr. 
44, ieško Gervės Prano, Vaškelio 
Alekso ir Semėno Povilo.

4043. Naujokas Jurgis, (13b) Rat- 
zing P. Oberbergkirchen, Kr. Mūhl- 
dorf, ieško Jankaus Miko, jo žmo
nos . Marės, dukterų Zelmos ir 
Marytės ir sūnaus Jono.

4044. Mačys Vytautas, Hamburg 
36, Baltic University, Karolinen- 
straBe, ieško Pimenovo Petro, 
Proscevičiaus Vytauto, Žemaičio 
Vytauto.

4045. Valantiejus Pranas ir Va- 
lantiejūtė Petronėlė prašomi at
siliepti giminėms per Memmingeno 
Lietuvių Komitetą, Gasthof zum 
Hecht.

4046. Mockaitytė Ona, Haag 
(Bay.), Balti.c Camp, ieško brolio 
Mockaičio Broniaus, sesers Berei- 
kienės Sofijos ir Levendausko Ka
zio.

4047. Untulienė Petronėlė, M611- 
brūcke, Superpergsoge Ni-. 51, Karn- 

Iten, Oesterreich, ieško sūnaus Un
tulio Alberto.

4048. Kazlauskienė-Marčiulionytė 
Marija, (20) Ojdenburg, „Unterm 
Berg", lietuvių stovykla, įieško 
Marčiulionio Miko, Vlado ir Ag
nietės Vaitiekūnų.

4049. Paliulis Jonas, Hamburg, 
Geesthacht, Lit. Lager, Spakenberq, 
ieško sūnaus Jono, Vasiliausko 
Jurgio, Majausko Juozo ir Rudze
vičiaus Antano.

4050; Zvingilaitė-Laimikienė Sta
sė, Bad Mergentheim, UNRRA, Ho
tel „Excelsior", ieško savo tėvų, 
iki 1945 m. gyv. Pomeranijoj, 
Pyritzo apskr.

4051. Plisaitė Dina, Kassel-Ober- 
zwehren, Matteriberg, ieško Zachar- 
kos Stanislovo.

4052. Maziliauskas Stasys, Mūn-
chen, SS-Kaserne, ieško giminių ir 
pažįstamų. *

4053. Augustinaitis Bronius, Ha
nau a. M., Litauisches Lager, ieško 
sesers Augustinaitytės - Grinalaųs- 
kienės Adelės.

4054. Avižienė Antanina, Seli
genstadt b. Wurzburg, DP Camp, 
ieško vyro' Avižiaus Juozo.

4055. Keršys Stasys, Wetter A. 
D. Ruhr, DP Baltic Camp., ieško 
Keršytės-Doškienės Juzės, pask. 
metu gyv., Hemsdorf ūb. Magde
burg.

4056. Mikuličius Pranas, (13a) 
Ansbach, Hindenburg-Kaseme, Li

ft psL

tauisches Komitee, ieško tėvų An
tano ir Stasės Mikuličių, brolių Jo
no ir Antano Mikuličių, gimimų 
bei pažįstamų.

4057.. Zadrovskis Juozas, Bam
berg, Moosgasse 121, ieško seserų,' 
tėvų, giminių ir pažįstamų.

4058. Gratkauskienė Ona, See-
dorf-Zevęn, Krs. Bremervorde, DP
Lager, ieško vyro Gratkausko An
tano, buvusio Italijoje, ir pusbro
lio Lėleivos Edvardo.

4059. Sabalienė Veronika, (24) 
Gross-Hesepe bei Meppen, Lit. 
Komitee, ieško dukters Balzerai- 
tienės Onos ir žento Balzeraičio 
Germano.

4060. Saulytė Ona ieško Kazi
miero ir Antano Saulių ir Marijos 
Šaulienės. Pranešti redakcijai.

4061. Jurkėnlenė Ona, Seligen
stadt bei Wurzburg, ieško vyro 
Juozo ir sūnaus Valerijono.

4062. Norkevičius Leonas, Schilde 
near Antwerpen, „Regina Paeis", 
Belguique, ieško giminių ir pa
žįstamų.

4063. Seferienė Magdalena, Ol
denburg, DP Wehnen-Lager, ieško 
sūnaus Seferio Jono.

4064. Kopliauskas Vladas, (14a) 
Kirchheim-Teck, Krebenstr. 14, Krs. 
Nurtingen, ieško Jacynos Jono, 
Jachimavičienės Marijos ir Kopf- 
štalio Ernesto.

4065. Butkus Jonas, Erlangen, 
Bruckerstr. 11, ieško Gaižausko 
Teodoro.

4066. Valtienė Stefanija, Schwein
furt, Theodor Fischerplatz, Lit. La
ger, ieško giminių ir pažįstamų.

4067. Kemeklis Matas, Danmark, 
D.R.K. Lejer, Dragsbeck, pro Thi
sted, ieško giminių ir pažįstamų.

4068. Želvys Pranas, D.R.K. Drags
back, Lejren, pr. Thisted, Danmark, 
ieško Kazio in Antano Pleinių ir 
Mažeikoj Albino.

4069. Gašlūnas Jonas, Nattem-.. 
bach 3, Krs. Griskirchen, Ober- 
osterreich, ieško giminių ir pa
žįstamų.

4070. Januševičius-Janušaitis Pe
tras, Dansk Rode Kors-Leiren Drags- 
back, pr. Thisted — Danmark, 
ieško tėvų, brolių, sesers ir gi
minių ir pažįstamų.

4071. Žilaitis Pranas, Dansk Ro
de Kors Lejren Dragsback, pr. 
Thisted, Danmark, ieško motinos, 
brolių, giminių ir pažįstamų.

4072. Struoginis Jonas, Dragahn 
Camp Oxford, Krs. Danenberg 
(Elbe) 20, ieško tėvų, giminių ir 
pažįstamų.

4073. Rūkas Antanas, Dragahn 
Camp Oxford, Krs. Danenberg 
(Elbe) 20, ieško tėvų, giminių, ir 
pažįstamų.

4074. Anužis Jonas, Camp Ox
ford Dragahn, Krs. Danenberg 
(Elbe), ieško tėvų, giminių ir pa
žįstamų.

4075. Dervonskienė Magdalena, 
Thisted-Til Dragsback Lejren, Dan
mark , D .R.K., ieško Alberto, Viliaus. 
Jono, Emos irį Jadvygos Der- 
vonskių, sesers Varkojienės Mal- 
vinos, Skivaitienės Anos ir Slio- 
žienės Anos.

4076. Kučinskui Lionginui siun
čiamas prašomas adresas: John 
and Elizabeth Vilkas, 7253 S. 
Washtenaw Ave., Chicago 29, Hl.

4077. Urbšaitis Klemensas, (13b) 
Kleinkotz uber Gunzburg a. d. Do- 
nau, Litauisches Lager, ieško se
serų Špingerienės Antosės, Brin- 
kinon Marcelės, Petraitienės Pra
nės, Izokaitienės Apolonijos, svai
nių Jono ir Antano Remenčių, 
Lekšaičio Kazimiero, Kurauskaitės 
Marcelės, draugų bei pažįstamų.

4078. Gendvilas Pranas, (13b) 
Kleinkotz uber Gunzburg a. d. Do- ' 
nau, Litauisches Lager, ieško Pa- 
karskio Juozo.

4079. Radzevičius Balys, (13b) 
Kleinkotz uber Gunzburg a. d. Do- 
nau, Litauisches Lager, ieško gi
minių ir pažįstamų.
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Wiesbadeno lietuviai skautai pusryčiauja

• J. Būtėnas

BLAIVIOMIS AKIMIS
Iš „San Francisco gadynės" į „praktiškų patvarkymų" politiką

Nemuno kilpa prie Birštono

promisai gali sudaryti pagrindą to
kiai . pusiausvyrai, o po darbiečių 
laimėjimo D. Britanijoje atrodė, 
kad socializmo kilimas tenai ir Eu
ropos kontinente pasitarnaus kaip 
tiltas tarp totalistinio Rusijos ko
munizmo ir kapitalistinės Jungt. 
Valstybių demokratijos." Ameri
kiečių laikraštis pripažįsta, kad 
oji koncepcija nepasiteisino; „ben

dradarbiavimo pusiausvyra" nesu- 
urta. Jaltos kompromisai pasirodė 

neveiksmingi. Matom, kad Europos 
socializmas nepasitarnavo kaipRy- 
ų — Vakarų jungtis: vokiečių so

cialdemokratiją komunizmas užsi
mojo monopoliškai pajungti iš 
viršaus, o prancūzų socialistus ap
valdyti iš vidaus. „Vakarinės de
mokratijos turi susirasti naujus 
bendradarbiavimo principus", grau
dena „N.Y.H.T.” Juos rasti ne taip 
jau pigu, užtat, iš „San Francisco 
gadynės" žengiant į naują tarp
tautinio santykiavimo erą, ir ap
sisprendžiamą tenkintis atskirais 
.praktiškais patvarkymais", per 
daug nelaužant galvos dėl gilesnių 
principų. Tuo patim atsisakoma 
dairytis toliau į ateitį.

*

Reikšminga praktinės plotmės 
pamoka kristalizuojasi teatrališ
kuose JTO debatuose dėl nusigin
klavimo, to pagrindinio saugumo 
elemento.

Trumpai tariant, pagal sovietinę 
koncepciją visuotinis nusiginkla
vimas (be tarptautinės patikrina
mosios kontrolės!) turįs sukurti 
visuotinį pasitikėjimą. Pagal britų 
atstovaujamą Vakarų pažiūrą nusi
ginklavimas, priešingai, turėtų 
būti visuotinio pasitikėjimo vai
sius, o tam pasitikėjimui realų pa
grindą tegalįs duoti veiksmingas 
tarptautinis nusiginklavimo pa
tikrinimas.

Žinomasis Walter Lippmannas 
ryžtasi kone su cinišku realizmu 
pažiūrėti šiai problemai į akis ir 
rašo, jog „vieši debatai dėl nusi
ginklavimo niekad negali būti 
nuoširdūs. Dar daugiau: vieši pa
siūlymai nusiginkluoti arba regu
liuoti ginklavimąsi tegali būti 
manevrai laimėti pirmenybėms 
endrojoje jėgų pusiausvyroje". 

Jis netiki nė bet kokios tarptau
tinės patikrinamosios inspekcijos 
veiksmingumu, nes tie inspektoriai 
nebus gi įsileidžiami nei, sakysim,

Pasistengę iš veik neaprėpiamos 
ir be galo margos tarptautinių 
reiškinių gausybės atrinkti pa
grindinius bruožus, turėsime 
konstatuoti, kad —

1. nesustabdomai blanksta viltis 
numatomoj ateity sukurti pasau
linę tikros ir pastovios taikos tvar
ką, apie kurią buvo giedriai svajo
jama prieš pusantrų metų kuriant 
San Frandsco Chartą,-

2. tarptautinė politika pasistato 
sau naują, artimesnį ir rea
listiškesni tikslą — kompromisais 
suderinti susikertančius interesus 
ir sukurti priešingų jėgų pusiau
svyrą, kuri kiek galima atitolintų 
naujo karo katastrofą;

3. tam tikslui pasiekti atsisako
ma nuo visuotinių, pasauliųio 
masto sprendimu ir apsiribojama 
praktiniais atskirų aktualiausių 
klausimų patvarkymais;

4. puoselėjama viltis, kad šio 
artimiausiojo tikslo kantriai besie
kiant pamažėle susidarys tarptau
tinio pasitikėjimo atmosfera, kuri 
ilgainiui leis įgyvendinti idealinį 
Jungtinių Tautų tikslą — sukurti 
vieningą Vieną Pasaulį ir tuo bū
du užtikrinti pastovią taiką.

Sis tylus, niekur nerašytas ir, 
galima sakyti, automatiškai įvy
kęs susitarimas — kompromisais 
grįsti šio meto tarptautinius san
tykius — yra taip pat ne kas kita, 
kaip kompromisai tarp siekiamojo 
Vieno Pasaulio idealo ir gresian
čios naujo Pasaulinio Karo realy
bės. Vienas Pasaulis tuo tarpu 
neįmanomas, nes pernelyg aštriai 
susiduria ideologiškai priešingų 
galybių interesai ir siekimai. Apie 
naują karą tuo tarpu atsakingieji 
vyrai taip pat nedrįsta rimtai gal
voti, nes pasaulis dar neatsigavo 
iš senojo ir nespėjo dorai susivokti 
permainingose pokario perspekty
vose.

Kai kurios tų perspektyvų spė
jo paryškėti.

Jau turime pamoką ideologinėje 
plotmėje; tiesa, ji tik neigiama. Ji 
moko, kad vadinamoji „San Fran
cisco gadynė" jau atgyveno. „Pa
grindinis San Francisco principas, 
rašo „New York Herald Tribūne“, 
buvo — kad bendradarbiavimo 
pusiausvyra gali būti sukurta tarp 
skirtingų politinių sistemų. Buvo 
tikima, kad Jaltos politiniai komJ'

į politbiuro, nei į jungtinio imperi
jos štabo posėdžius, ir jų surink
tus duomenis visada turės papil
dyti agentūrinės žvalgybų žinios. 
Realistinė Lippmanno galva visą 
nusiginklavimo problemą suveda į 
paprastą klausimą — „susitarti, 
kaip sukurti ir išlaikyti faktiškai 
žinomų karinių pajėgų pusiau
svyrą". Konkretus pavyzdys —" 
kaip sukurti patikimą pusiausvyrą 
tarp neišsemiamų sovietų sausu
mos pajėgų, kurios gali žygiuoti 
bet kur į Europą ir Aziją, ir tarp 
mūsų (anglosaksų) technikinės 
persvaros, kuri iš didelių atstumų-' 
gali naikinamai smogti bet kurioje 
pasaulio vietoje."

Tokia „patikima pusiausvyra" 
įmanoma, kol nėra nustojęs realaus 
nteresų pagrindo straipsnio pra-
džioje minėtasis tylus didžiųjų 
galybių susitarimas kompormisais 
grįsti savo santykius.

♦
Vakariečių požiūriu įrodinė

damas reikalą išlaikyti tokią pu
siausvyrą, amerikiečių žurnalistas 
Steele Commager piešia tokį even
tualaus Rytų — Vakarų konflikto 
perspektyvų vaizdą („Magazine 
Digest“):

„Kuo mes (JAV) galėtume pasi
tikėti? Galimas daiktas, Anglija; 
tačiau britų-amerikiečių vienybę 
drumsčia kai kurie kartūs klausi
mai. (Prisiminkim britų darbiečių 
parlamentarų „sukilimą" prieš Be- 
vino užs. politiką. J. B.) Ar Pran
cūzija prisidėtų prie mūsų bloko? 
Jos parama abejotina... Tas pats 
su Italija ... Jeigu Vokietija turi 
likti silpna, jos prisidėjimas prie 
demokratinio bloko bus bereikš
mis; jeigu ji turi pasidaryti stipri, 
tai tokia ji pasidarys tik rusų dė
ka... Tie, kurie žino, kaip ple
čiasi komunizmas Kuboj, Meksi
koj, Čilėj, Brazilijoj, Bolivijoj, 
Paragvajuj, tie, kurie pažįsta seną 
jankių nemėgimą lotynų Amerikoj 
gaji manyti, kad valstybės esan
čios į pietus nuo Rio Grande, 
nesvyruodamos prisidėtų prie JAV 
bloko... Visoje Rytų Azijoje 
anglais ir amerikiečiais labiau ne
pasitiki kaip rusais... Pagaliau, 

jeigu mes teoriškai ir esam pakan
kamai galingi ir pajėgūs, tai ar tu
rim tam pakahkamai supratimo, 
valios ir užsimojimo?... Mums 
telieka praktiška alternatyva: to- 
iau eiti lygiagrečiu su sovietais 

keliu ir bandyti tuo būdu laimėti 
aiką..."

Sovietinis partneris taip atvirai 
neišsako savo minčių; mįslę tenka 
stebėtojui įminti iš įvairių reiški
nių. — Šių metų vasario 9 d. Sta- 
inas žadėjo „artimoj ateity panai

kinti maisto normavimą, ypatingą 
dėmesį atkreipti į vartojimo pre
kių gamybą, sparčiai sumažinti 
kainas ir pakelti darbo žmonių 
gyVenimo lygį". Ligi šiol tatai 
nerealizuota, ir spalio revoliucijos 
iškilmėse Ždanovas kalbėjo apie 
naujus suvaržymus bei įspėjo 
rengtis naujiems sunkumams. „So
vietų S-gos vidaus paveikslas rodo 
įtempimą, dezorganizaciją, sunku
mus ir tiesiog liguistas pastangas 
atsigauti", rašo britų „Manchester 
Guardian". „Atrodo, tartum sovie
tų vadai baųdytų vidinį silpnumą 
atsverti savo atšiaurumu santy
kiuose su išorių pasauliu." Bet ta
sai atšiaurumas nebūtinai turi 
eikšti norą kariauti.

Dėl to tad po „kritiškos derybų 
stadijos" New Yorke keturi užs.

reik, ministerial rado kompromisą 
dėl pagrindinių Triesto klausimų. 
Dėl to keturi didieji neišsivaikščio
jo kas sau, nors jų pasikalbėjimai 
Paryžiuje buvo ištisa susikirtimų 
ir krizių grandinė. Sovietų notos 
Turkijai nepakeitė Dardanelų pa
dėties, kaip Vašingtono ir Londono 
notos nepakeitė padėties Lenkijoj, 
Rumunijoj ar Bulgarijoj.

Maskviškiai korespondentai spė
ja, kad sovietai darys Vakarams 
politinių Nuolaidų, norėdami iš jų 
gauti paramos savo ūkiui atstatyti. 
.Maskvai rėkiant reikalinga gera 

porcija vokiečių pramonės ga
minių; štai, Vašingtonas su Maskva 
r su.ado pagrindą mainų bizniui", 

rašo „Le Monde". O toliau: „Nors 
JAV valstybės departamento pa
reigūnai tebeskelbia savo ištiki
mybę „kietai", neglostymo" poli
tikai, kurią vis pabrėžia Bymes, 
tačiau jie turi vis labiau skaitytis 
su amerikiečių viešąja opinija, 
kuri darosi kaskart palankesnė 
„realistinei“ politikai, t. y. politi
kai, kuri apsimoka“... Ji norėtų, 
kad Vašingtonas mestų brangiai 
atsieinančią ir nieko neduodančią 
intervencijos politiką Rytų Euro
poje ...“

Gerb. Skaitytoju ir 
Platintoju dėmesiui

Nustačius laikraščio tiražą, pla
tintojams dabar siunčiamo egž. 
skaičiaus padidinti negalime. Ne
galime priimti ir naujos prenu
meratos. Pavieniams skaityto
jams laikraščio kreditan nesiun- 
čiame. Pasibaigus prenumeratai, 
siuntimą tuoj sustabdysime. Pa
vienius skaitytojus prašome įmo
kėti pinigus už 4 -t- 5 numerius 
iš anksto.

Platintojams, neišlyginusiems 
savo sąskaitų pas mus pagal mū
sų prisiųstas įrašų ištraukas, laik
raščio siuntimą nuo sekančio 
numerio nutraukiame. Prašome 
gerb. platintojus nedelsiant atsi
skaityti.

Mūsų debitorius prašome kaip 
galima skubiau atsiskaityti. Da
bar pinigus galima siųsti paštu 
iš visų zonų.

Palengvinti atsiskaitymui de- 
bitorius aplankys mūsų įgalioti
nis p. Simas Kašelionis, DP Iden
tification Card Nr. 080535, Augs
burg, su kuriuo prašome dėl 
sąskaitų išsiaiškinti ir atsiskai
tyti.

Neapmokėtų paieškojimų ir 
skelbimų nededame. Už kiekvieną 
paieškomą asmenį imama RM. 
2,— Belaisvių, gyvenančių užsie
nyje tautiečių ir nepasiturinčių jų 
paieškojimai dedami nemokamai. 
Užuojautos ir sveikinimai — RM 
15,—, įvairūs skelbimai — po RM 
1,50 už eilutę.

„Žiburių“ dienraštis toliau ne
beleidžiamas. Neatsilyginusius 
platintojus ir skaitytojus prašome 
atsilyginti. Administracija
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