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TRUMPOS ŽMIOS
AUSTRIJA

Uždraudė parduoti ginklus? Australijos 
ministeris pirmininkas antradienį pranešė, 
kad Australija neparduos ginklų Vidurinių 
Rytų kraštams, nes bijo, kad tie ginklai 
nepatektų į Palestiną. (D).

SOVIETŲ S-GA

BRAZILIJA

Norėjo pereiti sieną. 40 sovietų piliečių 
norėjo pereiti sieną į Azarbeidžaną. Per 
susidūrimą su persų pasienio sargybiniais 
5 iš jų buvo užmušti. (D/R). .

TURKIJA

.fT. Slngeris ' 2. D. karo šnipai ir išdavikai.

Nauja šnipinėjimo technika

Smarki audra. Pietų Brazilijoje per audrą 
buvo užmušta 19 žmonių ir per 100 asme
nų sužeista. Padaryta labai didelių nuosto
lių. (D/R).

D. BRITANIJA

Pasmerkė terorą. D. Britanijos darbo 
partijos vadovybė savo rezoliucijoje pa
smerkė bet kuria forma besireiškiantį te
rorą Graikijoje. Labiausiai smerkiami plė
šimai, vaikų išvežimai ir prievartos aktai, 
taikomi kovoje nedalyvaujantiems gyvento
jams. Rezoliucijoje prašoma Graikijos vy
riausybė nepasiduoti provokacijoms ir 
veikti garbingai ir įstatymiškai. (D/R).

Daugiau laisvės. Žemuosiuose rūmuose 
buvo pranešta, kad nuo šiol vokiečiams su
teikiama teisė atvykti į D. Britaniją lankyti 
savo giminių ir pažįstamų. Tai naudinga 
tuo, kad vokiečiai susipažins su britų tvarka 
ir (gyvenimo būdu. (D/R).

Sunki katastrofa. Londono Bradfordo eks
presą ištiko nelaimė. Užmušti 6 žmonės ir 
sužeista 40. Traukinys nuėjo nuo bėgių ir 
nuvirto nuo pylimo. (D/R).

Reikalauja trijų susitikimo. Žemųjų rūmų 
darbo partijos atstovas Blackburnas pa
siūlė rūmų posėdyje susitikti ^talinui, Tru- 
manui ir Attlee, kad būtų įveiktas atominės 
kontrolės’ mirties taškas. Kartu turėtų daly
vauti Churchillis, Marshallis ir Vandenber- 
gas. Atstovo nuomone, Stalinas yra izoliuo
tas vyras ir savo paties terorinio režimo 
auka. (D/R).

Labai susirūpino. Turkijos valdiniai 
sluogsniai ir visuomenė dėl bandymo pa
gerinti santykius tarp Sovietų Sąjungos ir 
JAV labai susirūpino. Jie bijo, kad JAV 
nepaliktų Turkijos jos pačios likimui. Tada, 
jų nuomone, su Turkija įvyktų tas pat, kas 
įvyko Čekoslovakijoje. (D).

Pabėgo. Turkijoje nusileido lėktuvas su 
dviem Bulgarijos karininkų uniformomis 
vilkinčiais vyrais. Jie pasisakė pabėgę iš 
Bulgarijos, kadangi tenai yra „nepakenčia
mas gyvenimas”. (D).

VENGRIJA

Uždarė mokyklas. Vengrų vyriausybė 
nutarė uždaryti visas konfesines moky
klas. (D).

VOKIETIJA

GRAIKIJA
Aukšta premija. Salonikų miesto proku

roras paskelbė, kad vyriausybė paskyrė 23 
mil. drachmų premijos tąm, kas padės pa
gauti amerikiečių radijo korespondento O.# 
Polko žudiką hrba kurio informacijų pa
galba tas žudikas bus suimtas. (D/R).

INDIJA

Padės nuimti derlių. Britų zonos Vokie
tijoje 500 studentų gavo leidimą rugsėjo 
mėnesį išvykti 6 savaitėms į D. Britaniją 
padėti nuimti derlių. (D).

Nukrito naikintuvas. Netoli Regensburgo 
nukrito amerikiečių naikintuvas. Pilotas už
muštas. Kritimo priežastys nežinomos. (D).

Pakvietė vokiečius. Vokiečių politikai 
gavo kvietimus, kuriuos pasirašė 12 ameri
kiečių senatorių ir 21 atstovas, dalyvauti 
dviejuose birželio mėnesį JAV įvyksimuose 
kongresuose. (D).

Apeliuoja Į Baltuosius 
masinės demonstracijos, . 
badą ir korupciją, Kasselio dirbančioji vi
suomenės dalis per profesines sąjungas pa
siuntė atsišaukimą Baltiesiems rūmams ir 
okupacijos vadovybei. Jie prašo sustabdyti 
jų marinimą badu. (D).

JAV įvyksimuose

rūmus. Susirinkę 
nukreiptos prieš

Admirolas nėra jautrus žmogus. Būda
mas šaltas sensualistas, jis privalo mote
rų, bet jo gyvenime jos tesudaro mažus 
epizodus. Iš esmės jis yra avantiūristas. 
Nors jo šalta išorė neišduoda to, bet jis 
mėgsta žaisti su ugnimi, su mirtimi. Ypa
čiai jis mėgsta lošti pinigais. Jis yra vie
nintelis turtingas pasaulio žvalgybos virši
ninkas. Iš tikrųjų Canaris buvo milijonie
rius. Jo slaptos informacijos buvo naudin
gos biržoje, ir Canaris varė plačias spe
kuliacijas.

Didvyriški darbai yra jo kasdienis valgis 
ir gėrimas. Jis, be abejo, yra fanatiškas šo
vinistas. Kaip visi prūsų patriotai jis būtų 
norėjęs matyti visą likusį pasaulį sunaikin
tą didesnei Vokietijos garbei. Hitlerio ap
linka kaip tik ir buvo sudėta iš tokių fa
natiškai superpatriotiškų vyrų. Būdo ben
drybės suartino Canarį su fuehreriu. Hitle
ris taip pat mėgo didvyriškus darbus ir 
staigmenas, kol jie sėkmingai baigdavosi.

Orinė staigmena buvo paruošta Hitleriui 
1938 m. vasario 16. d. Tai buvo labai šal
ta diena Anglijos pietų pajūryje. 6.30 vai. 
vieną lėktuvą ištempė iš angaro Farnbo- 
roughe. Tas uždavinys buvo pavestas pa
rinktai grupei. Lėktuvas buvo specialus,, 
naujutėlis Vickerso-Wellesleyo modelis, že
mais sparnais, dviejų' motorų modelis, to
limoms distancijoms ir nepaprasto greičio. 
Įgula išskrido lėktuvu ir niekada’ nebegrį
žo.

Lakūnai dingo kaip vandenyje. Su jais 
kartu ir lėktuvas, nors britai ir nesigailė-

Reikalauja siųsti pagalbą. Pakistano par
lamento muzulmonų lygos frakcija savo 
nepaprastame posėdyje, pirmininkaujant 
ministeriui pirmininkui Khanui, pasmerkė 
JAV dėl Izraelio pripažinimo. Priimtoje 
rezoliucijoje reikalaujama, kad Pakistano 
vyriausyoė suteiktų Palestinos arabams vi
są galimą pagalbą. (D/R).

IS VISUR

Reikalauja paremti arabus. Įvairių politi
nių pakraipų daugelis persų laikraščių rei
kalauja be atodairos remti arabus Palesti
noje. (D).

Pritars unijai. Buvęs Jugoslavijos kara
lius Washingtone spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad po išsivadavimo iš sovietų 
vergijos jis sveikintų demokratinių balkanų 
kraštų uniją. (D/INS).

Prašo pareikšti nuomonę. Ypatingieji 
užsienių reikalų ministerijų įgaliotiniai Ita
lijos kolonijų ateičiai spręsti paprašė vi
sas suinteresuotas valstybes, kad jos iki 
birželio 15 d. pareikštų savo nuomonę Itali
jos kolonijų klausimu. (D/R).

IT ALI J A

Averillis Harrimanas, -JAV ypatingasis Įgaliotinis Europos atstatymo programos klau
simais, Paryžiuje. Harrimanas (dešinėje) kalbasi Prancūzijos ušs. jt, min-je.

Savaitinė politikos apžvalga,
Pritrauks Italiją. Italijos prezidentas Ei- 

naudis priėmė britų parlamentinės grupės, 
kuri turi tikslą remti Europos jungtines 
valstybes, vadą Shavvcrossą. Shawcrossas 
supažindino prezidentą su tos grupės sie
kimais ir prašė prezidentą ją paremti. (D).

i ' JUGOSLAVIJA

Irgi protestuoja. Jugoslavijos pasiuntinys 
Atėnuose graikų vyriausybei įteikė notą, 
kurioje pasisako prieš mirties sprendimus 
Graikijos sukilėliams. Jis reikalauja tuojau 
sustabdyti „teroro priemones” ir mirties 
sprendimų vykdymą „Graikijos patrio
tams”. (D/R).

J. A. VALSTYBĖS

Sustabdė laivų statybą. JAV atstovų rū
mų ginkluotųjų pajėgų pakomisė priėmė 
įstatymą dėl 13 karo laivų statybos sus- 

. tabdymo. Vietoj to bus statomas didžiau
sias lėktuvnešis. (D/INS).

Parama Rytams. JAV vyriausybė prašė 
kongresą 220 mil. dolerių Tolimųjų Rytų, 
Japonijos, Pietų Korėjos ir Ryu-Kyaus at
statymui finansuoti. (D/INS).

Jūrų milžinas. JAV viceadmirolas Mill- 
sas atstovų rūmuose pranešė, kad nuo 1945 
m. planuojamų 65.000 tonų lėktuvnešių sta
tyba tuoj prasidės. Vieno laivo statyba 
kaštuos apie 125 mil. dolerių. (D/R).

Atsižvelgta Į žydus. JAV pripažinus Iz
raelio valstybę, „Chicago Tribune” rašo, 
kad Trumanas tuo aktu pasiekė diplomati
nio skubotumo rekordą. Niekas nežino, kur 
ta nauja valstybė yra. Qali būti, kad JT 
padalijimo planu apibrėžtose sienose. Tru
manas tai padaręs, norėdamas įsiteikti prieš 
rinkimus žydams. (D/R).

Gerovės pagrindas. Pasaulinės prekybos 
savaitės proga užsienio reikalų ministeris 
Marshallis pareiškė, kad amerikiečių sau
gumas yra priklausomas nuo pasaulinės 
prekybos. Nuo jos išsivystymo pareina Eu- 

. ropos ir pasaulio gerovė. (D/R).
Dar naujovė. Amerikiečių moterys pre

zidento rinkimams sudarė naują organiza
ciją, kurią pavadino „prezidentės partija”. 
Įos stengiasi prezidente išrinkti moterį. 
(D/R).

OLANDIJA
Degė karalienės rūmai. Olandijos kara

lienės Wilhelniinos Moordeinde rūmuose 
Haagoje kilo gaisras. Karalienės tuo metu 
nebuvo. (D/INS).

PRANCŪZIJA

Stiprios audros. Antradieni per Prancū
ziją praūžė didelės audros, kurios padarė 
stambių nuostolių pasėliams. (D/R).‘

Atidarė parodą. D. Britanijos sosto įpė
dinė princesė Elžbieta, su savo vyru at
vykusi 5 dienų vizito Į Paryžių, atidarė pa- 
®dą, pavadinta „800 metų britų gyvenimo 
Paryžiuje”. (D/R).

jo vargo jo ieškodami. Minogaudžiai išti
sas dienas raižė visą kanalą, bet veltui.

Maždaug po metų britų ir amerikiečių 
žiūrovai turėjo progą pamatyti britų ga
mybos filmą. Ji vadinosi „Debesys virš 
Europos”. Tai buvo sensacinė šnipinėjimo 
filmą.

Filmą vaizdavo vokiečių šnipų centrą ap
link Londoną, kuris išgavo duomenis apie 
naujus anglų lėktuvų modelius. Tas šnipų 
centras įspėjo vokiečių karo laivą, buvusį 
ne per toliausiai nuo Britanijos kranto. 
Karo laivas paleido kažin kokius mirties 
spindulius, kurie automatiškai sustabdė 
lėktuvą ir privertė nusileisti. Pilotus pa
ėmė į nelaisvę. I vokiečių rankas pateko 
bandomasis lėktuvas.

Įdomesnė yra istorija, kuri slypėjo už 
šio kvailo filminio sąmokslo. Ta savotiška 
bendrovė ir teišleido tik šią vienintelę fil
mą. Filmos autoriais buvo nurodyti du as
menys, bet nutylėtas trečiasis. Jis buvo 
svarbesnis už bet kokį teksto rašytoją. Fil
mos įkvėpėjas neturėjo nieko bendro nei su 
Amerikos, nei su* Europos filmo pasauliu.

Jis vadinosi sir Robertas Vansittartas. 
Tuo metu jis buvo nuolatinis užsienio rei
kalų ministerijos sekretorius, o kartu ėjo 
ir Britanijos žvalgybos viršininko parei
gas.

Žinant šį faktą mums nebetenka stebėtis 
ta lygiagrete tarp šniptį filmos ir Vickers- 
Wellesleyo modelio dingimo.

Jis pastebėjo, kad britams 1936 m. pra
dėjus bandyti žemasparnį monoplaną, na
ciai susirūpino. Jie bijojo, kad britų .nau
jenybės nebūtų lemiamos naujame kare. To
dėl jiems rūpėjo kaip nors gauti brėžinius, i 
Bet nesisekė. Pagaliau admirolas Canaris 
nusprendė, kad tėra vienintelis būdas — 
pastverti patį modelį.

Pirm trijų dienų prieš bandomąjį skridi
mą — 1938 m. vasario 12. d. — oro mi
nisterija Londone pasiuntė antspauduotą 
laišką į Farnboroughą. Jis nurodė modeliui 
kelią, kuriuo jis turėjo skristi. Vokas ati
daryti tebuvo galima tik tada, kai abu vy
rai sėdėjo lėktuve.

Tačiau voko turines Berlyne 
mas po 25 valandų. Canariui 
rūšies žaidimas.

Tai Įvyko 1938 m., kol taikos 
pinėjimui teikė plačiausias galimybes, 
ropa tebemaldavo taikos, kai Canaris 
pė 600 to vokiečių povandeniniam

buvo žino- 
patiko šios

metas šhi-
Eu- 
lie- 

laivui

„36 vilties valandos“
Pereitos savaitės pradžioje — naktį į 

antradienį — sovietų radijas paskelbė W. 
Bedell Smitho ir Molotovo nuomones apie 
padėtį. Tiek vienas, tiek ir laitas po aštrių 
žodžių, kurie nebestebina, pasisakė už pa
sitarimus. Todėl netruko pasklisti žinios, 
kad psame tiesioginių sovietų — amerikie
čių derybų išvakarėse. Niekas nebeskaitė 
Smitho pareiškimo teksto, nei stebėjosi fak
tu, kad tik Maskva apie tai pranešė. Turė
jo praslinkti 36 valandos iki Trumano, 
Marshallio ir Bevino pareiškimai atšaldė 
įsikarščiavusius taikos bet kokia kaina ša
lininkus. Londono „Times” rašė apie 36 
vilties valandų epizodą. „Daily Express” 
konstatavo, kad ta žinia apie galimas de
rybas- kaip žaibas naktį nušvietė dangų ir pa
rodė, koks didelis yra taikos troškimas... 
bet šviesai pranykus, naktis atrodo dar 
tamsesnė. Tiesa, dar ir dabar yra optimis
tų. Pvz., Leonas Blumas rašo savo „Popu- 
laire” skiltyse: ♦.

„Ar tiesa, kad Washingfonas pranešė 
Maskvai, Kad durys išsiaiškinimui lieka 
atdaros? Ar tiesa, kad Maskva pareiš
kė savo sutikimą pasitarimus pradėti? 
Ar tiesa, kad amerikiečių sovietų nesu
tikimai šiandien yra vienintelis pavojus 
taikai? Atsakymas Į pirmą, antrą ir 

trečią klausimą skamba taip!
O vis dėlto tie nesutarimai yra tokie di

deli, kad tas „taip” dar nieko neįrodo. 
Šiandien, savaitei po to „žaibo” praslinkus, 
galime ramiai peržiūrėti faktus ir pasida
ryti savo išvadas.

Gegužės 4 d. ambasadorius Bedell Smi
thas atsilankė pas Molotovą ir jam žodžiu 
priminė apie savo pirmąjį pasikalbėjimą — 
prieš dvejus metus — su Stalinu ir juo, 
Molotovu. Tąsyk jis įspėjo Kremliaus val
dovą, kad sovietų varoma politika iškriš- 
talizuos stiprią laisvų antisovietiškai nusi
teikusių valstybių grupę, kurios priešaky
je, kaip stipriausia valstybė, turės atsistoti 
JAV. Šiandien tai jau yra įvykęs faktas — 
konstatuoja Smithas — tačiau JAV netu
rinčios jokių agresyvių kėslų prieš sovie
tus, todėl esąs pats laikas susiprasti. Bet 
kokiems pasitarimams durys visados esan
čios atdaros. Tai buvo rimtas įspėjimas, iš 
kurio dvelkė JAV stigrumas ir pasiryžimas.

Molotovas prašo tą pareiškimą atkartoti 
raštu. Kitą Cjieną jo prašymas išpildomas. 
Sovietai nutaria dar kartą pereiti į prieš- 
puolį. Gegužės 9 d. Molotovas įteikia savo 
atsakymą, kuriame kaltė už įtempimą ver
čiama JAV, bet gale pareiškiamas \sutiki- 
mas derėtis. Smithas dar žodžiu sovietams 
atsikerta. Sąmojingai pastebi, kad vieninte
lis sovietų amerikiečių susitarimų iki šiol 
sovietų nesulaužytas punktas yra tas, ku
ris leidžia vienam amerikiečių dvasininkui, 
(tur būt, ambasados tarnautojų sielų ga
nymui) gyventi Maskvoje. 24 valandoms 
praslinkus, sovietai,, priešingai visiems dip
lomatiniams papročiams, Smitho pareiškmą 
ir Molotovo atsakymą viešai paskelbia.

Ko sovietai siekė? Į tą klausimą atsaky
mo visa savaitė ieškojo Vakarų komentato
riai ir pateikė eilę spėliojimų. Visiems aiš
ku, kad sovietai tuo norėjo amerikiečius pa
statyti į keblią padėtį, šiaip ar taip jie 
tikėjosi visą epizodą išnaudoti savo propa
gandai. Jie puikiai žino, kad taikos troški
mas yra labai didelis, todėl jie ir paskelbė: 
„mes sutinkame derėtis”. Iš kitos pusės, 
sovietai nori sudaryti įspūdį, kad amerikie
čiai nori tiesiogiai tartis su sovietais už 
savo natūralių sąjungininkų, kaip britai, 
prancūzai, turkai ir tt., nugaros. Atseit, 
yra neištikimi. Vėl jų propaganda ameri
kiečių tariamą siūlymą derėtis stengiasi iš
naudoti kaip amerikiečių silpnumo Įrody
mą. Girdi, jie pirmi pasiūlė. Jei amerikie
čiai į deryba® nesileis, bus lengva Mar

shall} ir Trumaną įtraukti į „karo kursty
tojų” sąrašus ir taikos šalininkų tarpe su
mažinti jų autoritetą. Savaime aišku, kad 
tas sovietų žygis Washingtonui buvo šioks 
toks netikėtumas. Po* 36 valandų tiek Tru- 
manas, tiek ir Marshallis pareiškė, kad Be
dell Smithui buvo pavesta sovietus tik įspė
ti; kad jokių naujų derybų po tiek nusivy
limų neketinama pradėti; kad padėtis rei
kalauja ne žodžių, bet darbų; kad reikia 
veikti ten, kur veikti galima, t. y. JT are
noje, Berlyno kontrolės taryboje, užs. reik, 
min. pavaduotojų konferencijoje Austrijos 
reikalais, ir kad nenumatoma tiesiogiai tar
tis su sovietais tais klausimais, kurie lie
čia ir kitas tautas, atseit — jokių derybų 
kitų sąskaita.-Tą patį epizodą komentuo-

damas žem. rūmuose, Bevinas konstatavo, 
kad visi nori taikos, tik komunistai stovi 
skersai kelio. Štai kaip atrodo padėtis. To
dėl „Daily Herald”, britų Darbo Partijos 
oficiozas, teisingai išveda:

„Nė viena iš abiejų notų (Smitho ir 
Molotovo) neleidžia spręsti, kad jos 
yra parašytos siekiant kompromiso. Jei 
nė viena vyriausybė nėra linkusi pa
keisti savo elgesio, nėra jokios vilties 
susilaukti dviejų didžiųjų santykių pa

gerėjimo.”
Ir iš tikrųjų, taikos šalininkų dangus 

šiandien atrodo tamsesnis, negu kada nors. 
Amerikiečių spauda teigia, kad JAV turi 
toliau ryžtingai laikytis savo kurso — teik
ti gausią pagalbą Europai (sovietų izolia
cijai) ir ruoštis karui, kad eventualiai jėga 
įvykdytų tai, ką derybomis įvykdyti neįma
noma. „Pravda” kaltina Trumaną ir Mar- 
shallį nenorint taikos. Kremlius rodo ner
vingumo žymių, tačiau kartu demonstruoja 
nenorą daryti nuolaidų.

• *
Bendrą padėtį gražiai iliustruoja Palesti

nos pavyzdys. Amerikiečių sovietų nesuti
kimai neleido Jungtinėms Tautoms griebtis 
energingų žygių taikingai įgyvendyti. vie
noki ar kitokį sprendimą. Vietoje to, di
džiosios valstybės tik žiūri, kad viena iš jų 
neįkištų per giliai savo pirštų. Taip joms 
vienai kitą prilaikant, Palestinoje įsilieps
nojo karas. Žydai turi stiprią kariuomenę 
ir yra užėmę jiems JT padalijimo planu 
numatytą pavesti teritoriją. Arabų valsty
bių kariuomenės užims arabiškajai Palesti
nos daliai pavestus plotus. Teoriškai gal
vojant, galima sutikti, jog ilgainiui paaiš
kėjus, kad arabų valstybėms yra sunku 
vesti modernų karą toli nuo savo bazių, 
žydai ir arabai sutiks su kokiu nors kom
promisu, kuris, sakysim, žydam paliks jų 
dabar turimus plotus, o arabiškąją Pales
tinos dalį padalins tarp jos kaimynų. To
kia galimybė yra, bet vargu ar ji derinasi 
su sovietų siekimais. Baisu, kad ir ta viltis 
nesusilauktų tokio pat likimo, kaip ir mūsų 
minėtas „36 vilties valandų” epizodas. Vi
sos tos viltys nueina niekais, susidūrusios 
su faktu, kad pasaulis yra vienas ir tik vie
nas galį jame viešpatauti. VM.

vykti į vieną Siaurės jūros punktą, p, 
kurį turėjo skristi bandomasis lėktuvas.

Aplink tą povandeninį laivą kiimpytį. 
je buvo sutelkta dar daugiau kitų.

Lėktuvui pasirodžius povandeninis lahų 
jį nušovė. Vokiečių laivo, komendantui to 
vo įsakyta nužudyti pilotus, jei jie išlikį, 
gyv\i. Ar jie pergyveno kritimą ir alsia, 
šimą, fur but, niekas nesužinos.

Vokiečių žvalgybininkų troškimas išsipš, 
dė — lėktuvo modelis pateko į jų rinku 
Tačiau pastangos buvo tuščiai išeikvotos, 
nes vokiečių specialistai pranešė, kad tą 
modelis netinka luftvaffės masinei gamybai.

Britanijos karinė žvalgyba be vargo i 
neilgai trukus sužinojo Kietyje ir Beriji# 
kad dingusiojo lėktuvo dalys atvežtos įu 
vandeniniu laivu. Ji taip pat susekė, ir kai 
perėmė laišką. Sir R. Vansittartas papnįį 
ministerį pirijininką Chamberlainą iaų 
kokios nors akcijos. Bet Chamįberliiuą 
prisierzinęs su vokiečiais, pageidavo ti. 
lyko neliesti. Neturint kito būdo it 
mokėti, Vansittartui kilo filmos mintis. Tį 
buvo vienas iš daugelio atvejų, kada to# 
žvalgyba susikirto priešiškai su admirolą 
Canayiui. Buvo pasakojamas ir kitas įto 
kimas ryšium su Vickerso modelių iivof, 
mu.

Į Londoną nuvyko pats Canaris nulių 
užsukti. Nors jis įkeliavo falsifikuotu pu. 
portu, britų žvalgyba sužinojo netrukus.

Canaris išbuvo sarusį ir vasario mėn. daį 
bandydamas prikišti pirštus prie kai Ingą 
dalykų. Iš jų jam rūpėjo: 14 colių pabii. 
las, naujas giluminis užtaisas, naujas deto
natorių bandomasis aparatas ir konfidentu. 
lūs biuletenis apie sprogstamąsias mefc 
gas, vartojamas jūrų kare. •

I Pabūklas, giluminis užtaisas ir bandom, 
sis aparatas buvo gaminami Woolwich#, 
senale. (Canaris įsodino ten eilę šnipui 
kurių svarbiausias buvo P. E. Gladinęą 
kuris ten dirbo nuo 1928 m., ir Ata 
Williamsas, ginklavimo inspektorius ir ų 
lė kitų.

Britų žvalgyba žinojo, kay dėjosi. Pu, 
ji žinojo, kad Gladingas matėsi su Gu
riu, patarpininkavus vienai moteriai. Hr 
ta moteris buvo britų kontržvalgybos ip- 
tė. (Tikroji pavardė tuo tarpu dar neški 
biama).

Atvažiavęs Canaris turėjo tikslą paruos
ti dirvą. Vėliau tais metais Canaris ir Ola- 
dingas susitiko Olandijoje. Kartu buvo ru
nas anglas, pavarde Kellys.' Pasimatymu 
įvyko Vokietijos karo atašės buveinąl 
Haagoje. '

Kellys tarnavo Eustono Shellio įmoniji 
Lancashire, kur dirbo 14.000 darbininką 
Canaris buvo pasiūlęs Kellyui po trisdeiid 
svarų savaitėje už vertingų informaciją įt
rinkimą.

Tačiau Kellys jau buvo sekamas Anglijo
je. Vienaš Scotland Yardo tarnautojas Ijito 
jo jį kelionėje, o sugrįžus į Angliją tuoįaa 
areštavo. Kellys pasirodė prieinamas Scot
land Yardo siūlymams. Naciams jis ir to
liau vąidino savo vaidmenį, aprūpintai 
juos tokiomis žiniomis, kurias pateikta 
britų įstaigos.

Tačiau britų žvalgyba negalėjo pasijir 
visais atvejais prigavusi Canarj. Būdr 
Scotland Yardo akis nepastebėjo kai tani 
svarbių susitikimų ir konferencijų, jei bri
tai būtų tai 
vengta daug 
Airijoje. Bet

Mūncheno
Canaris gavo į savo rankas visus Prancūri- 
jps laivyno mobilizacijos įsakymus, du 
prieš admirolui Darlanui juos pasirašant

Canario genijas tobulai veikė per pasku
tinius mėnesius prieš 2. D. karui prašilto 
dant. Be kitų nuotykingų darbų, jam pasi
sekė išgauti britų aviacijos ir žemyno ar
mijos veiksmų derinimo pianus.

žinoję 1933 m., būtų buvę i! 
pogrindinio darbo neutralioj 
Canaris laimėjo šį raundą, 
konferencijos metu (1938 m

Paga’ba gali būti beprasmiška
Londonas (Dena/Reuteris). Londoniškii 

„Financial Times” rašo, kad politinė būkit 
Vokietijoje yra pablogėusi, nors praeitai! 
metais produkcija yra labiau pakilusi, ne
gu valdinėje statistikoje pavaizduota.

Vokiečiuose, teigia laikraštis, vis labili 
ir labiau įsigali nacionalistinės tendencijos. 
Jų valdymo aparatas nėra pakankamas it 
todėl yra pavojus, kad. pagal ERP progra
mą jiems teikiama pagalba gali būti be
prasmiškai išeikvota, jeigu sąjungininkai 
nevykdys griežtos kontrolės.

Daugiau nebeatsakinės
Atėnai (Dena/Reuteris). Trečiadieni Grai

kijos vyriausybė .įteikė sovietų ambasado
riui Atėnuose atsakymą Į sovietų notą, ku
rioje buvo reikalaujama tuojau sustabdyti 
mirties bąusmės vykdymą.

Graikijos atsakyme sakoma, kad Graiką 
sukilėliams dėl jų padarytų nusikaltimų at
galima taikyti prieš kurį laiką išteistos am
nestijos nuostatų. Bausmės įvykdymas grai
kų sukilėliams yra vien Graikijos reikalas

Valdiniai Graikijos sluogsniai, be to, pa
reiškė, kad į sovietų protestus dėl bausmių 
vykdymo nebebus daugiau atsakoma.
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LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS IR RAŠYBA
Rašo Dr. Pr. Skardžius

Dėl visiems suprantamų priežasčių lie
tuvių kalbos reikalai užsienyje ilgainiui ne 
gerėja, bet nuolat blogėja. Vieni, mažiau 
beturėdami ryšių su gyvąja savo krašto 
Žmonių kalba ir trūkdami reikiamų šaltinių 
savo kalbinėms žinioms papildyti, vis ma
žiau beprisimena iš pradžios antrinius, 
niuansinius, o vėliau ir svarbesnius kalbos 
dalykus. Kiti, mažiau turėję , reikalo su 
bendrine kalba Lietuvoje, dabar, atsidūrę 
užsienyje, yra priversti imtis lietuvių kal
bos darbo, bet, neturėdami gero pagrin
do, jie blaškosi ir dažnai nuklysta į šun
takius. Treti vėl, gyvendami tarp svetimųjų 
ir neturėdami reikiamo kelrodžio, su laiku 
vis daugiau pasiduoda svetimai įtakai, su 
ja apsipranta ir pamažu ima vadovautis 
svetimais įgūdžiais bei polinkiais. Vienu 
žodžiu, mūsų kalbai užsienyje atsiranda la
bai daug pavojų, ypač dėl to, kad nedaug 
kas terodo didesnio susirūpinimo mūsų 
bendrinės kalbos kultūra ir jos palaikymu. 
Todėl 
dama, 
ėmėsi 
šalinti

visa tai gerai matydama ir supras- 
Lietuvių Kalbos Draugija pirmoji 
konkrečių žygių tiems pavojams pa- 
arba bent iš dalies jiems sumažinti. 

Vienas iš tokių žygių buvo rašybos da
lykų sutvarkymas arba aptvarkymas ir ra
šybos vadovėlio išleidimas. Tam reikalui 
buvo numatyti žmonės, kurie, arčiau vie
nas kito gyvendami, lengviau gali susisiek
ti, ir jiems buvo pavesta šį uždavinį atlik
tu Iš pradžios buvo norima pasitenkinti tik 
pačiu minimumu, bet ilgainiui, pradėjus 

■ dirbti, pasirodė, kad šiuo metu, dar esant 
Europoje, negalima praleisti vienintelės 
progos plačiau pasirūpinti mūsų bendrinės 
kalbos dalykais, todėl šalia rašybos 
buvo užsimota dar paliesti ir bendrinės 
kalbos kirčiavimą, ir žodžių darybą, ir ter
minologiją, ir svetimybių vartojimą ir kt. 
Todėl, iš pradžios planuotasis rašybos va
dovėlis su laiku pavirto jau tikru lietuvių 
kalbos vadovu. •

Nenorėdamas liesti savo vadovo reika
lo, aš čia trumpai tesustosiu ties rašybos 
dalykais, apie kuriuos rašo dr. J. Kantri
mas š.. m. Minties Nr. 46. Trumpai suglau
dę visas jo mintis, galime šiaip pasakyti: 
dabar esą nelaikąs daryti bet kokią, kad 
ir mažiausią, rašybos reformą, nes trem
tyje tesą tik kokie 3—visų lietuvių, ir 
todėl kokia nors tremties meto reforma ga
lėtų vėliau, sugrįžus į Lietuvą, nepatikti 
96—97% visų tenai) pasilikusiųjų. Taigi 
„reformos, keitimo požiūriu turime šiuo 
tarpu laikytis didžiausio atsargumo”, — 
teigia dr. J. Kantrimas. Ir gale jis dar 
priduria: „Šiuo tarpu, atrodo, mums sku
biai tereikia vadovėlio, iš kurio suaugu
sieji galėtų prisiminti, o augantieji išmokti, 
kas Lietuvoje mokėta, tepridedant vieną ki
tą rašybinę lytį, dabar gyvenime iškilusią, 
ir gal aplyginant kai kuriuos Įprastinės 
(oficialinės) rašybos svyravimus”.

Bet čia tuojau kyla klausimas: kuriuos 
įprastinės rašybos svyravimus reikėtų aply
ginti? Ir pats autorius į tai kitoje vietoje 
šiaip atsako: „Man atrodo, kad negalima 
būtų spyrluotis prieš rašymą bjaurus, 
pjauti su jotu, nes jis beveik visoje Lie
tuvoje iT tariamas; jo nerašymas daugiui 
besimokančių tik galvas suka. Nebūtų ga-

Liudas Dovydėnas .

Įima ko rimtesnio pasakyti ir prieš rašy
mą vienu žodžiu pergeras, kažinkas, 
gal kada n e kad a, kas nekas... Vėl 
iš dalies jau buvo mūsų (pvz. „Gimtojoj 
Kalboje”) vartojamos lytys a u g š t a s, 
baigštus, sluogsnis... su g”.

Lietuvių kalbos vadovo autoriai irgi pa
našiai galvoja: dabar visiškai nelaikąs da
ryti kokią nors pagrindinę rašybos (pvz; 
raidyno) reformą, nes esame visi išsiblaškę 
ir negalime draugėn suėję visko kaip rei
kiant apsvarstyti ir išdiskutuoti. Bet tuo 
pat metu jie sako: kpkia nors rašy
bos tvarka ir sistema yra būti
nai reikalinga net ir tremtyje.. 
Tas rašybos padrikumas, kuris viešpatauja 
dabartinėje spaudos kalboje, yra tiesiog 
skandalingas. Tariamo vienodumo neranda
me taip pat ne tik tremtyje, bet ir Lietuvoj. 
Kazimieras Būga visą laiką yra vartojęs va
dinamąją būginę rašybą (pjauti, spjau
ti, augštas, rūgštas, baigštus, 
>įla, spųra, ir kt.).Be jo panašiai dar 
rašė Antanas Vireliūnas ir kt. Jonas Jab
lonskis, visą amžių rūpinęsis rašybos vie
nybe, pirmasis tą vienybę sugriovė leisda
mas „visuomenės įnamius” ir „urvinį žmo
gų”. J. Balčikonis, uoliausias jablonskinės 
rašybos rėmėjas, pirmajame lietuvių kalbos 
žodyno tome vartoja ne jablonskinę, arba 
vilniškę, bet balčikoninę rašybą — rašo 
kįla, spųra, betkas, betkoks ir 
visą eilę kitų skirtingų dalykų; ypač skyry
boj jis daug kur nutolęs nuo J. Jablonskio. 
Antrame žodyno tome jis buvo pradėjęs ra
šyti sluogsnis( užuot sluoks-nis) ir 
kt

Savo laiku švietimo ministeris, J. Tonkūnas, 
buvo oficialiai įsakęs vadovautis 1922 m. J. 
Jablonskio gramatikos rašyba, kur rašoma: 
del, todėl, paliai, baikštus, bauk- 
štus, bukštus, rūkštus, rakštis, 
gryžtė ir kt. Bet ar visur ši rašyba bu
vo vykdoma? Beveik visuotinai, net pa
čios šv. ministerijos raštuose buvo rašo
ma ir ne del todėl, bet dėl, todėl. 
Užuot baukštus, bukštus, rukštus, 
taip pat daug kas rašė ir dabar teberašo 
baugštus, bdgštus, rūgštus, ir 
niekam neateina į galvą, kad taip rašydami 
mes nesilaikome oficialinės, t. y. J. Jab
lonskio gramatikos, rašybos. O jeigu čia 
taip darome, koks rimtas pagrindas yra to
liau vartoti visai tos pat rūšies dalykus 
kaip baikštus, gryžtė, tysoti, 
sluoksnis ir kt.? Juk baigštus taip 

.bailus”, kaip
su

santykiauja su b a i gus 
baugštus su baugus, grįžtė 
grįžti (plg. grįžtę, gręžia, t. y. 
susuka), tįsoti, šalia tįsti arba tęsti, 
strigtas šalia strigti, sluogsnis, 
sluogstis, sluogsna šalia sluo
gas, sluogtis, sluogti ir kt. Jeigu 
drauge rašome k a ž k-a s, tai kodėl tos pat 
rūšies nutrupėlį kaži ką s arba kažin 
kas jau reikia rašyti skyrium? Jeigu mes 
drauge su Kazimieru Jauniumi, K. Būga, 
A. Vireliūnu ir daugybe kitų prieš karą, o 
dabar drauge su Aidais, Žiburiais, arkiv. 
J. Skvirecku, neseniai išleidusiu Naująjį 
Testamentą, su L. Dambriūnu, tremtyje iš
spausdinusiu „Lietuvių kalbos sintaksę”, su

V. Krėvės „Dainavos šalies padavimų” lei
dėjais ir kt. toliau rašysime bjaurus, 
spjauti su jotu, kaip kad yra visoj Lie
tuvoj tariama ir tam pritaria ne tik dr. J. 
Kantrimas, bet ir sutartinai visi ligšioli
niai rašybos projektai, tai ar mes, būdami 
tremtyje, atsiskirsime nuo 96—97% visų lie
tuvių, pasilikusiųjų tėvynėje, ir tuo būdu 
užkirsime kelią bet kokiai būsimai pagrin
dinei rašybos reformai? Ne, čia laikyda
miesi didesnės tvarkos bei sistemos ir ne
užmiršdami ne tik svarbesnių rašybos, bet 
visų kitų esminių kalbos (pvz. grynumo, tai
syklingumo ir kt.) dalykų, mes ne tik ne
būsime priešingi daugumai, bet dar sutvir
tinsime glaudžius ryšius su ja ir tuo būdu 
išvengsime tos prarajos, kuri priešingu at
veju, t. y. toliau einant vis didėjančio ra
šomosios kalbos bei rašybos chaoso keliu, 
ateityje labai lengvai gali atsirasti. Aš pats 
aktyviai prisidėdamas prie „Lietuvių kal-

bos vadovo” ruošimo ir jį redaguodamas, 
lengvapėdiškai nei nemanau žiūrėti į lietu
vių kalbos likimą. Man rodos, dabar kaip 
tik yra pats laikas draugėn surašyti visa, 
kas šiuo metu prieinama, pašalinti didesnes 
nevienodybds, viską susistem^iti ir ko sku
biausiai išspausdinti. Ir mes, vadovo auto
riai, taip darome: surinkome pačią aktu
aliausią kalbinę medžiagą iš visų geresnių 
prieinamų šaltinių (iš J. Jablonskio, bei K. 
Būgos raštų, iš geresniųjų ligšiolinių žo
dynų, spausdintų kalbos vadovėlių, mano 
„Lietuvių kalbos žodžių darybos”, St. Šal
kauskio „Bendrosios filosofijos terminijos”, 
J. Balčikonio redaguoto „Lietuvių kalbos 
žodyno” ir daugelio kitų) visą tai sutvar
kėme ir paruošėme spaudai. • Pagrindinės 
rašybos reformos nesiimame (rašome kyla, 
s pūrą ir kt.), bet tik išlyginame žymesnes 
nevienodybes (rašome baugštus, baig- 
štus, sluogsnis, grįžt tė, tįsoti,

kažinkas, kažikas, kas nekaa( 
pergeras, bykas, betkas ir kt.) ir, 
kaip J. Kantrimas norėtų, pridedame dar 
vieną kitą rašyuinę lytį, dėl kurios Lietu
voje daugeliui nekilo jokių abejonių (pvz. 
bjaurus, spjauti, pjauti ir kt.).

Dar vienas kitas žodis dėl bendrinės kal
bos kirčiavimo, dėl norminių lyčių, dėl ra
šybos vykdymo ir kitų dalykų, kurie nėra 
susiję su jokia 'rašybos reformos esme, bet 
apie kuriuos dr. J. Kantrimas vis dėlto 
rašo. Visų pirma dėl kirčiavimo ir normi
nių lyčių čia tuo tarpu netenka plačiau 
kalbėti, nes jo šios srities dalykai yra ne 
kaip reikiant nušviesti dėl informacijos 
stokos. Aš pats, ilgą metą specialiai tyręs 
ir rašęs apie mūsų kalbos kirčiavimą, ma
nau, kad normuojamame bendrinės kalbos 
vadove negali būti be jokios tvarkos sudė
tos visų tarmių ar šnektų (pvz. Subačiaus, 
Salantų, Pagramančio ar kt.) įvairios kir
čiavimo lytys (pvz. daiktas tarmėse yra 
13 ir 4 kirčiuotės), todėl mes, kirčiuodami 
visus antraštinius žodžius, duodame pir
miausia įprastines^ ir plačiausiai vartojamas

(Nukelta į 4 pusl.y

Lietuvių Kultūros Fondo reikalu i

AR TEISINGU KELIU?
Lietuvių Kultūros Fondon lėšų telkimas
Dabartiniuose Lietuvių Kultūros Fondo 

įstatuose lėšų telkimas nusakytas 20 §:
a) LKF lėšos sudaromos iš narių mo

kesčių, aukų ir visokių parengimų pelno.
b) LKF nariai mokesčius ir aukas įmoka 

savo skyriams. Aukų rinkliavos ir visokie 
parengimai, skirti LKF lėšoms didinti, 
vykdomi arba skyrių atskirai, ar pagal 
bendrą LKF Apygardos nustatytą planą.

c) LK Fondui surinktieji pinigai persiun
čiami LKF Apygardos 
kaip per dvi savaites.

LKF nesąmatinėms 
Valdybos gali pasilikti 
giau kaip 25% surinktųjų pinigų.

Iš čia nusakytų Lietuvių Kultūros Fondo 
lėšų matome, kad jos yra nedidelės, ir jo-, 
mis neįmanoma siekti tų tikslų, kuriuos 
Kultūros Fondas yra užsibrėžęs.

Lietuvių Kultūros Fondas galėtų žymiai 
daugiau lėšų sutelkti iš šių šaltinių:

1. Kiekvienas trintyje esąs ar kurioje
laisvoje šalyje gyvenąs tautiškai susipratęs 
lietuvis Kultūros Fondui moka nemažiau 
kaip 1 % savo metinių pajamų. Tai būtų 
savotiškas mūsų kultūrinio vieningumo mo
kestis, kaip jau dabar kad turime ’tautinio 
solidarumo mokestį. \ ,

2. Visos tremtyje ir laisvose šalyse esan
čios lietuvių kultūrinės, ekonominės, lab
daros ir kitokios organizacijos Kultūros 
Fondui moka nemažiau kaip 1 % savo 
brutto pajamų. \.

3. Visos tremtyje ir.laisvose šalyse esan
čios lietuvių įmonės prašonms skirti bent 
1% savo pietinio pelno Kultūros Fondui.
1 4. Kultūros Fondo vadovybė per įvairias 
lietuvių kultūrines organizacijas kasmet 
ruošia kultūrinius parengimus, kurių lėšos 
skiriamos Kultūros Fondui.

5. Paskirų tautiečių dovanos ir testamen
tiniai palikimai Kultūros Fondui.

Valdybai ne vėliau

apyvartoms skyrių 
savo kasose ne dau-

Aš norėčiau būti Hiroshimoje .
dangos, tvyrančios viršum galvų Ir topo
lių viršūnių. Vėlyvą naktį visai putemo, o 
lietus atkakliai plakė ligi gyvo kaulo.

Aš jai pasakiau: „Tu sėdėk po brezen
tu, kam abiem šlapti, o ji atsakė: „Dabar 
mums viskas vis tiek”. Ir ji sėdėjo vežime, 
galvą iškėlusi, pertekusi užtikrinto žinoji
mo, ne — paniekos dangui, žemei ir man.

Ji tylėjo, kaip visada, gyveno sau, savy
je: aš geidžiau ką nors kalbėti, tikriau pa
sakius, norėjau būti jos klausiamas. Mes 
palikom namus, šulinį, staugiantį šunį, va
žiavom į bombų trankomą, prapultin 
grimstantį kraštą. Ar nebuvo apie ką kal
bėti? Bet ji tylėjo, greta manęs, nakties 
lietaus šliaukiama.

Tuo metu iš paskos vežimų upės ėmė 
kaukti sunkvežimiai, gal ir tankai, trauktis 
iš siauro, išplaktų dviejų vėžių kelio. Mano 
arkliai buvo dar nepavargę, — pirma ke
lionės diena, — išsukau į griovį, bet mūsų 
priešakyje žlegsėję keli sužeistų karių ve
žimai, nakties tamsoje nesuspėjo pasitrauk
ti. Tik kažin kas išgąstingu balsu šaukė: 
„Vorsichtig! verwunden, verwunden!”1

Sunkvežimiai taškė į pakelės tamsą Įžū
liai krintantį purvą, sutreškėjo, sukliko su
žeistųjų vežimai ... Po valandėlės mes ap
lenkėm viduryje kelio kažin kokius kliuvi
nius — ratų likučius, o kažin kas pasakė: 
„Alles kaput”. Sužeistieji garsiau vaitojo.

Ji suėmė mane už rankos ir sudrebėjo

Aš jį apžiūriu iš šalies: veido oda balta, 
nuo tankios barzdos plieno melsvumo, sti
lingas profilis. Ir lūpos gražias. Bet atrodo, 
jam niekas nerūpi, ne paskaitos klausosi, 
bet savitu reikalu kažin kur lakioja. Bęt 
jis žydas. Aš atsidustu be garso. Ji ne žf- 
dė. Aš turiu pirmenybių, ir didelių pirme
nybių. (Tada aš nepajėgiau savęs paklaus
ti: kodėl, kokios?....) Gal net teisių pasi
jutau turįs.

Pertraukos metu, iš vienos pusės nušvies
tu koridoriumi, ji vaikščiojo su geltonplau
ke studente Veronika B. Pirmiausia aš įsi- 
atebėjau rankas. Per mažai žodžio gražios, 
tik jausmu aptarsiu, kai aš jas paliesiu.

Ar ji buvo išdidi. Ne, aš to nepastebė
jau, bet po romia, aukšta kakta spindėjo 
protingos, plieninės akys. Ir pasitikinčios, 
ir raminančios. (Aš tada nepastebėjau sa
vimi pasitikinčio šaltumo). Iš veido, akių, 
ypač iš aukštos kaktos, sklido į visas puses 
geras ir tikras kažin ko žinojimas. Ir aš 
pajutau gyvą troškimą, sužinoti tą josios ži
nojimą. Tai turi būti kilnu, protinga, gra
žu ir slaptinga. Slaptybė mane traukė.

Ir aš pasiryžau atidengti nuostabų josios 
žinojimą ir atitraukti toliau jos ranką nuo 
plaukuotos rankas. •

Tai buvo 1944 metų liepos lytingą rytą. 
Naktį mes vieškelyje įklimpom į begalinę 
bėglių vežimų upę. Pro pakelės topolių ša
kas žHaukė lietus, mes iš lėto tekėjom Į 
nešvaraus pieno spalvos rūką. Kaž kur tu
rėjo būti mėnuo, už tos pilkas šlapios už- prie mano peties: „Argi tai nebaisu?”

Aš viską būčiau atidavęs už tokį mano ran
kos paspaudimą, bet ji greit patraukė savo 
ranką, mano akimis naktieą. tamsoje gyviau 
regimą, nei dienos šviesoje. Taigi ji daug 
greičiau atitraukė ranką, negu dieną uni
versitete, nuo apžėlusios, svetimos. (Juk 
vyras turi manyti, kad ji — žmona — vi
sada artima.)

Išaušo rytas. Ant priešakyje purvais žle
gančio vežimo maišo gulėjo nuoga, per al
kūnę trūkusi, ranka. Lietuje gelsvai šalta 
spalva nubalusi. Iš kur, kas ją naktį užmetė 
ant Vežimo, kieno ji?

Vežimo savininkas rusas, man parodžius, 
piktai sukeikė, suragino savo mažus, iki 
ausų purvinus arkliukus ir, botagu apvijęs, 
nubloškė ranką Į purvyną. Ji visą tai ma
tė, išnyko jos pasitikintis žinojimas, ir ji 
atsiduso: „Šitos rankos aš neužmiršiu! ...”

Aš buvau suvargęs, niūrus, įtūžęs ant 
visko, todėl pasakiau: „Kokios rankos tu 
dar neužmirši? Ak, tu šitą jau šimtą kartų 
mini, pasitausok geresnei valandai.”

Aš atsiminiau jos abejonės nežinantį pa
sakymą: „Tu esi pavydus ir žiaurus. Išdi
dumo irgi nestinga.” '

Tai buvo prieš pat vestuves. Prieš tryli
ka. -

Aš buvau baigęs miškininkų mokyklą. 
Jau buvo ketveri praėję nuo susitikimo, iš 
vienos pusės saulės apšviestame korido
riuje. (B. d.)

6. Pelnas gaunamas iš Kultūros Fondo 
) leidinių.

7. Nenumatytos Kultūros Fondo lėšos.
Žinoma, skeptiškiau nusiteikę galėtų tvir

tinti, kad čia suminėti Kultūros Fondo pa
jamų šaltiniai taip pat ne visai realūs. Su 

, tokiu tvirtinimu betgi nenorėčiau sutikti.
Be abejo, ne visi, bet tik tam tikra dalis 

i lietuvių, lietuviškų organizacijų ir įmonių 
tesutiks mokėti numatytą 1 % kultūrinio 
mokesčio. Tačiau viena aišku, kad susiras 
tokių lietuvių,' lietuviškų organizacijų ir 

1 įmonių, kurios sutiks mokėti numatytąjį 
1 % kultūrinio mokesčio, ir jų skaičius 

į kasmet didės, jei tik Kultūros Fondo veikla
■ bus efektyvi, o ne apsnūdusi.

Toks Kultūros Fondui lėšų telkimas dar 
i ir tuo naudingas, kad visus laisvajame pa- 

šaulyje esančius lietuvius jungs į tautinės 
i kultūros bendruomenę ir bus vaizdus ro- 

dyklis, kiek po pasaulį išblaškyti lietuviai 
j yra susisieloję savo tautine kultūra ir ją 

remia. Tatai mes matytume iš kasmet lei
džiamo Kultūros Fondo Metraščio, kuria-

■ me būtų skelbiama smulki Kultūros Fondo 
’ kultūrinė (nuveiktų darbų) ir piniginė 
1 apyskaita.

L. Kultūros Fondo lėšų paskirstymas
Yra pats esmiškiausias, betgi ir pats 

painiausias ir sunkiausias jo uždavinys. 
Dabartiniuose Lietuvių Kultūros Fondo įs
tatuose apie lėšų paskirstymą 21 § tepada
ryta tik užuomina:

a) Kasmet ne mažiau kaip '/» savo grynų 
pajamų LKF Apygardos siunčia LKF Ta
rybos dispozicijai.

b) LKF Tarybos dispozicijoje esamas lė
šas skirsto pati LKF Taryba.

Darbo sklandumo sumetimais dalį tų sa
vo teisių LKF Taryba gali perleisti Vyriau
siajai LKF Valdybai.

Kam ir už ką LKF Tarybos dispozicijoje 
esamas lėšas skirsto LKF Taryba, įstatuose 
nieko nepasakyta. To neturėtų būti. Kiek
vieno Fondo veiklos esmę juk ir sudaro ne 
tik lėšų telkimas, bet ir tikslus jų paskirs
tymas. Fondo lėšos skiriamos tik tam, kam 
jos yra numatytos fondo statute ar įstatuo
se. Todėl Kultūros Fondo statute turi būti, 
kiek galima tiksliau ir išsamiau numatyta, 
kam jo lėšos skirstomos, Kultūros Fondas 
savo lėšų skirstymu ne tik skatins, rems ir 
ugdys mūsų tautinę kultūrą, bet ir darys 
mūsų tautinės Kultūros politiką. Neaiškūs 
ar neišsamūs Kultūras Fondo lėšų paskirs
tymo nuostatai gali į jo veiklą įnešti daug 
painiavos ir nesusipratimų.

Kam Lietuvių Kultūros Fondo lėšas tu
rėtų būti skirstomos (ar skiriamos), ir aš 
čia nedrįstu nurodinėti, nes tai per daug 
jautrus klausimas ir jis turi būti sprendžia
mas ne vieno žmogaus ir ne vienos kurios 
organizacijos, bet žymesniųjų mūsų kultū
rinių institucijų atstovų, pirma nuodugniai 
aptarus ir nustačius pagrindines mūsų kul
tūrinės politikos gaires tremtyje.

Kultūros Fondo įstatuose, ar statute, taip 
pat tiksliai turėtų būti numatyta, kas ir 
kaip tas lėšas skirsto.

Kultūros Fondo organizacija
Dabartiniuose Lietuvių Kultūros Fondo 

įstatuose Kultūros Fondo organizacijai dau
giausia vietos skinta, iš 12 psl. net 9. Čia 
septyniolikoj ilgų paragrafų nužymėtoji Lie
tuvių Kultūros Fondo organizacija. Čia kal
bama kas yra Lietuvių Kultūros Fondo na
riai, kaip sudaromi. Lietuvių Kultūros Fon
do įkyriai, renkamos jų valdybos, kontro
lės komisijos, kas sudaro Lietuvių Kultūros 
Fondo apygardą ir kitokius už ją aukštes
nius organus ir tt. ir tt.

Kai kuris Lietuvių Kultūros Fondo or
ganizacijos panašumas į Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės (ir į anksčiau buv. Lie-

A. Merkelis
tuvių Sąjungos) organizaciją duoda ir tų 
organizacijų veikloje tam tikro lygiagre- 
tiškumo. Štai, pavyzdžiui, § 17 rašoma;

a) LKF'Švietimo Valdyba yra Fondo or
ganas lietuvių švietimui plėsti bei kelti. 
Tuo tikslu Ji rūpinasi lietuvių švietimo 
įstaigų steigimu, prižiūri ir koordinuoja 
visų LKF * "■' ‘ ‘ '
džia joms 
laikraščius 
priemones.

b) Su LKF Apygardų vadovybėmis su
sitarusi, ji steigia atitinkamas lietuvių švif- 
tiino įstaigas, nustato jų programas bei 
veikimo pobūdį ir skiria joms mokomąjį' 
bei administracinį personalą.

Visiškai tokias pat funkcijas turi ir LTB 
Švietimo Valdyba. (Ziūr. Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės Statuto 42 psl.) Atrodo, 
kad ir daugiau turime institucijų, pasišovu
sių rikiuoti tremtinių švietimo reikalus. A'r 
toks jų gausumas naudingas?

Lietuvių Kultūros Fondo įstatų 18 § ra
šoma:

a) LKF Meno Valdyba yra Fondo orga
nas lietuvių menui ugdyti. Tuo tikslu ji 
leidžia, platina ir premijuoja lietuvių me
nininkų kūrinius, rengia meninius konkur
sus, steigia lietuvių teatrus, sapgo lietuvių 
kultūros paminklus ir medžiagiškai šelpia 
lietuvių menininkų kūrybą.

Jei jau yra numatytos LKF švietimo Vai- ' 
dyba ir LKF Meno Valdyba, tai nuoseklu
mo dėliai turėtų būti ir LKF Mokslo Val
dyba. Nejaugi mokslas nebe kultūra, o gal 
mokslas norima suplakti su švietimu?

Lietuvių Kultūros Fondo įstatuose nužy
mėtoji LKF organizacija yra per daug jau 
sudėtinga. Ji galėtų būti priimtina nebent 
tik tuo atveju, jei susilikviduotų Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenė. Bet ji, rodos, to 
nėra numačiusi daryti.

Lietuvių Kultūros Fondo organizacija tu
rėtų būti kiek galima paprastesnė ir lanke-, 
tesnė. Jos branduolius (urėtų sudaryti - 
tremtyje ir laisvajame pasaulyje esančių žy
mesniųjų lietuvių kultūrinių organizacijų ir 
institucijų atstovai. Pirmaisiais metais jie 
galėtų būti organizacijų valdybų ir institu
cijų vadovybių skiriami, o vėliau turėtų 
būti tų organizacijų suvažiavimų renkami.

Pirmąjį Lietuvių Kultūros Fondo bran
duolį tuo principu suorganizuokitn mes 
tremtiniai, gyveną Vokietijoje. Kiti jo bran
duoliai galėtų susiorganizuoti Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Anglijoje, Kanadoje, 
Argentinoje, Australijoje ir kitur, kur dau
giau gyvena lietuvių. Kaip bus susiorga
nizavę Lietuvių Kultūros Fondo branduo
liai visose didesniosiase lietuvių kolo
nijose, tada bus galima pradėti galvoti ir 
apie vyriausiąją Lietuvių Kultūros Fondo 
vadovybę.

Svarstydami Lietuvių Kultūros Fondo or
ganizaciją, nepamirškime, kad mes gyve
name tremtyje, kad mūsų gyvenimas nepas
tovus, nuolat keičiasi, rr tuo būdu mes ku
rias nors pastovios organizacijos ilgesniam 
laikui sukurti negalime. Taip pat nepamirš
kime ir to, kad įvairiose pasaulio šalyse 
pasklidę lietuviai savo kultūriniam veiki
mui turi nevienodas sąlygas, ir kad jie sa
vo kultūrinę bei organizacinę veiklą 
derinti su ten veikiančiais įstatymais, 
ir Kultūros Fondo organizacija turi 
lanksti. Jei ji bus gaji ir lanksti, ji 
keletą metų susiformuos į patvaresnį orga- , 
nizmą.

Jei tikime, kad Lietuvių Kultūros Fondas 
yra labai svarbi ir reikšminga organizaci
ja, tai kurkime jį viską gerai apsvarstyda- 
mi. Dideli darbai juk per trumpą laiką ne
padaromi. . (Pabaiga)

išlaikomų mokyklų mokslą, lei- 
reikalingas knygas, vadovėlius, 
ir kitas švietimo bei mokslo

turi 
Tad 
boti 
per
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BALTUOS MOTERYS PAGERBIA MOTINA

padainuodami estų kompozitorių kū- 
Pianistas P. P. Lūdig paskambino 
rapsodiją”. Toliau latvių pianistė 

Oravite Delle ir solistė Mirdza Po-

I
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AKIMIRKSNIU KRONIKA
lišką „Tykiai, tykiai Nemunėlis teka”, 
vienas publikoje braukė ašarą, ir be 
džių suprasdamas kas išreiškiama šioje 
tuvių dainoje. Lietuviškieji šokiai rado 
mažesnį pritarimą publikoje, ypatingai
„Oželis” ir „Malųnas”. Kai nuskambėjo 
galinga paskutinė „Namo, broliukai”, sve
timtautė publika dar ilgai plojo lietuviams 
ir spalvingomis tulpėmis apdovanojo čiur- 
lioniečių dirigentą.

ne 
žo~ 
lie- 
ne-

už-kuklus
trijų tauty- 
žodžius, iš- 

bendradarbiavimo

Po koncerto buvo suruošta 
kandis kuriame dalyvavo visų 
bių atstovai. Čia reikšmingus 
keldami trijų tautų
reikšmę, o taip pat paminėdami tremtinę 
Motiną, pasakė latvių arkivyskupas Grin
bergs, Baltijos Moterų Tarybos pirm. Jūr
mala, latvių min. Liepinš ir kiti.

, ‘ J. Žilvinas..

Easlingenas. Baltijos Moterų Taryba ge
gužės 13 d. Esslingene suruošė Motinos 
Dienos minėjimą su koncertu, kurio pro
gramą atliko visų trijų tautybių meninin-

- kai. įspūdingus žodžius tarė Baltijos Mo
terų Tarybos pirmininkė estė Jūrmala, ta
rybos narė latvė Erdmanis ir lietuvių at
stovė šioje taryboje dr. M. Žilinskienė. Lie
tuvių vardu sveikino Schw. Gmūndo sto
vyklos LTB komiteto pirm. P. Jočys, estų 
vardu — Geislingeno estų kolonijos atsto
vas.

Koncerto pirmoje dalyje pasirodė estų 
tenoras Heinz Rūwald ir sopranas Hekni 
Aren, 
rinių. 
„Estų 
Velta
lifcevica bei latvių dvigubas kvartetas „Tė
vija” išpildė antrąją programos dalį. Kvar
tetas atidavė po lygią duoklę visoms trims 
tautoms, padainuodamas po vieną estišką, 
lietuvišką ir latvišką dainą. Mūsiškąją at
stovavo J. Starkos „Augo sode klevelis”.

Lietuvius šiame koncerte reprezentavo M. 
K. Ciurliocies vardo ansamblis, vadovauja
mas J. Mikulskio. Mišrios publikos, dau
gumoje laivių, ansamblis pradžioje sutiktas 
rimtai, tačiau su dideliu susidomėjimu, ku
ris toliau vis kilo ir virto į spontanišką 
pasigėrėjimo drabužiais, pritariamas kank
lių ir ragelių muzikos, dainavo melancho- sijos darbuose ir kt.

Pirmieji žemės ūkio darbuotojų s-gos darbai
I TRYS MENO DIENOS

Schw. Gmiindas. Lietuvių Dramos Teat
ras Tremtyje, pakilęs gastrolėms po lietu
vių tremtinių stovyklas iš Augsburgo, ge
gužės 13, 14 ir 15 d. d. davė tris spektak
lius Schw. Gmūndo stovyklos gyventojams, 
suvaidindamas „Pirmąjį skambutį”, „Žmo
gų, kurį užmušiau” ir „Mokyklos draugus”. 
Po antrojo .spektaklio, kuriame vaidino ir 
25 metų sceninio darbo sukaktį švenčiąs 
aktorius Henrikas Kačinskas, vietinio LTB 
komiteto ir stovyklos menininkų vardu ju
biliatui buvo įteikti adresai ir gėlės, (žlv.)

Schw. Gmundas. Per tretįjį Lietuvių 
Tremtinių Žemės ūkio Darbuotojų Sąjun
gos suvažiavimą išrinktoji valdyba, kurią 
sudaro Schw. Gmūndo stovykloje gyveną 
s-gos nariai, pareigomis pasiskirstė taip: 
agr. J. Baublys — pirmininkas, ūkin. Sos- 
takas — vicepirm., agr.'B. Barkauskas — 
sekretorius, ūkin. Drąsutis — iždininkas ir 
agr. Žiogas — narys. Naujoji valdyba pir
moje eilėje numato baigti žemės ūkio met
raščio išleidimą, tampriau palaikyti emi
gracijos reikąlais ryšius su s-gos įgalioti
niais užsienyje: A. Deveniene — JAV, agr. 
Rudzinsku — Kanadoje ir dr. Bačkiu — 
Prancūzijoje; toliau valdyba aktingai da
lyvaus Lietuvos atstatymo planavimo komi-

(žlv)

Dainava“ dainavo Dinkelsbiihiy
Šią stovyklą kasmet aplanko įvairios tau

tinio meno koncertinės jėgos, o 1948. V. 
11. d. pramogų išsiilgusi vietos tremtinių 
visuomenė pirmą kartą susijaukė iš Hanau 
lietuvių meno ansamblio „Dainava”. Tai 
didokas mūsų tautinės dainos reiškėjas, su
sidedąs net iš 50 asmenų, vadovaujamas ži
nomo dirigento muziko Broniaus Jonušo, 
pasižymįs tvarka ir drausmingumu.

Keletą kartų pasikeitus ansamblio sąsta
tui, „Dainava’^ ryžosi tėvynės ilgesio 
šauksmą paskleisti platesniuose tremties 
žemės plotuose ir šios vasaros sezoną pra
dėjo pirmuoju maršrutu Hanau-Garmisch- 
Partenkirchen, pirmiausia užsukdama į 
Dinkelsblihlį. Dainaviečiai — lietuviškosios 
dainos balso menininkai vietinės vokiečių 
visuomenės, kuri skaičiumi salėje vyravo, 
ir mūsų tautiečių buvo entuziastingai su
tikti

Didžiojoje Knab-salėje, dalyvaujant per 
1000 žiūrovų, „Dainavos” ansamblio mišrus 
choras darniai sudainavo: „Pabuskim iš 
miego” — J. Žilevičiaus, „Atsisveikinimas 
su giria” — SI Šimkaus, „Rugsėjis” — VI. 
Jakubėno ir „Oi, motinėlei” — K. V. Ba
naičio. Po to vyrų choras puikiai išpildė: 
„Naktis graži” — A. Jasenausko, „Gintaro 
Tėviškė” — J. Zdanavičiaus, „Naktis prie 
Nemuno” — J. Gaidelio, „Tušti pilkieji 
namai” — J. Starkos ir „Jau žirgelis pa
balnotas” — J. Dambrausko (paskutinioji 
ypač'efektingai išpildyta). Pabaigai miš
rus choras dar sudainavo 4' nuotaikingas, 
pakelto ūpo daineles: „Paskutinis vakarėlis” 
— K. V. Banaičio, „Šiltas gražus rudenė
lis” — J. Gruodžio, M. Jankaus dainą 
„Apynėlis” — St. Šimkaus ir liaudies dainą 
„Namo” — Br. Jonušo („Dainavos diri
gento).

Po 15 min. pertraukos, II-oji koncerto 
dalis išpildyta Ant. Škėmos liet, liaud. dai-

tautinių šokių pynės „Kryžkelėje” 
fragmentu: kai netolimos praeities

nų ir 
Il-ju 
laisvos Lietuvos jaunimas gamtos prie
globsty linksminasi, dainuoja, šoka ir siau
čia visa savo jaunatve. Pro žiūrovų akis 
įdomiai prabėgo laisvo lietuvio skaidrios 
nuotaikos dvasinis džiugesys, aidįs įvairiau
siomis dainų melodijomis ir žaismingais, 
ritmiškais šokiais. Šokiams vadovavo jauna 
klasikinės figūros savininkė L. Valiukaitė.

Gausi auditorija įvertino šiltais aplodis
mentais, reto grožio gyvomis gėlėmis, o 
viet. L. T. B. K-tas, vadovaujamas pulk. Se
reikos — materialiniu aprūpinimu: pato
giomis nakvynėmis bei vaišėmis.

Dainaviečiai išvažiavo, bet jų žavaus 
balso dvasia pasiliko su mumis. Girdenis.

„DAINAVA” GARMISCH’E

Per Sekminių šventes Garmišo lietuvių 
stovyklą aplankė Hanau „Dainavos” an
samblis, vedamas muz. Broniaus Jonušo. 
Garmišiečiaj turėjo progos ištisus du va
karus gėrėtis puikiai_ išpildoma lietuviška 
daina ir tautiniais šokiais.

Antrąją Sekminių dieną konertan atsi
lankė aukšti kariuomenės, IRO ir vokiečių 
pareigūnai. Nors ir ankštoje, menkos akus
tikos salėje, ansamblis įstengė parodyti di
delį savo sugebėjimą ir praskaidrino niū
rias tremties dienas. Garmišo lietuviai la
bai dėkingi ansambliui ir ilgai jo paliktų 
įspūdžių nepamirš.

Radio valandėlės vaikams. Per Garmišo 
lietuvių stovyklos radiją yra transliuojamos 
radijo valandėlės vaikams. Jas išpildo vie
tos pradžios mokyklos mokiniai, vadovau
jant mokyklos vedėjui mokyt. Z. Orybinui. 
Mažųjų susidomėjimas be galo didelis.

L. Gas.

Lietuviu kalbos vadovas
' , (Atkelta iš 3 pusi.)

lytis, o kur lengvai negalima nusispręsti dėl 
jų pirmenybės, duodame pagrečiui du ir 
kirtau net daugiau to paties žodžio kir
čiavimo variantų; pvz. šalia 4 u d r a (su 
šakniniu kirčiu) rašome ir judri (su ga
lūniniu kirčiu). Tas pat yra ir su kitomis 
norminėmis lytimis: jeigu kalbos faktai 
plačiai patvirtina ir lig šiol jos buvo pla
čiau vartojamos bendrinėje kalboje, tai mes 
jas nieko nelaukdami ir dedame į savo 
vadovą. Mums yra svarbu, kad tos lytys 
būtų taisyklingos, aiškios ir visiems su
prantamos, bet ne pramanytos arba dirbti
nai sufabrikuotos. Čia mes elgiamės beveik 
visai panašiai, kaip ir Gimtosios Kalbos 
praktikoje: pirmoj vietoj neginčijami kalbos 
duomenys, vartosenos platumas, lietuviškas 
taisyklingumas, didesnis nuoseklumas, aiš
kumas ir, savaime suprantama, atsargumas. 
Pvz., gyvojoje kalboje dabar jau labai pla
čiai yra sakoma pelai, sūnai, todėl mes 
tas lytis ir duodame šalia pelūs, sūnūs. 

' Arba štai vėl šalia senų lyčių bebrus?
šeškus duodame ir naujovines lytis beb
ras, šeškas. Rašome ne tarmines lytis 
dagia, žynis, kąsnys, sprindy s, 
bet dagys, žynys, kąsnis, sprin
dis. Ir tt. Taigi palyginti paliekame dar 
daugiau laisvės, negu kad Lietuvoj esame 
darę. Atsižvelgdami į šių laikų nepastovias 
aplinkybes, daug, ką paliekame ateičiai nu
spręsti. Tad kur čia yra koks griežtumas 
ar neatsargumas?

Ja pačia proga reikia dar pastebėti, kad

dr. J. Kantrimas vieną kitą dalyką dėl 
reikiamos informacijos stokos ir nevisai 
teisingai nušviečia. Pvz. lietuvių kalbos va
dove yra aiškiai skiriama negeras, ne
gerai, nelietuvis, užpernai nuo 
ne geras,,ne gerai, ne lietuvis, 
už per’nai; pvz: Petras negerai 
(= prastai) pasielgė; jis nelabai nori 
valgyti ...; bet’Jonas ne gerai, bet 
prastai mokosi, ir tt. Arba štai vėl: šalia 
pavydas, 
sandaras, 
moralas, 
žodžiais rašydami pavydus, 
žangus, atrankus (= selektyvus), 
sandarus, aktyvus, liberalus, 
moralus, objektyvus ir, natūra
lus, konkretus, abstraktus, ko- 
rektus, konsekventus ir daugelį 
kitų panašių lyčių, dėl didelės laiko ir pa
galbinių jėgų stokos negalime žymėti ir 
visas kitas išvestines lytis pvz. su priesa
gomis -in i s arba -iškas, kaip antai: 
pažanginis, pažangiškas, mo
ralinis, morališkas, abstrakti
nis, abstraktiškas ir kt., nes jei 
kam retesniais atvejais būtų dar reikalin
gos ir šios pastarosios priesagos, tas visuo
met galės susivoktis iš atskiro vadovo sky
relio, kur bendrai kalbama apie jų varto
seną ir reikšmę.

Pagaliau dr. J. Kantrimas baugštosi, kad, 
įvykdžius kokią nors rašybos reformą 
tremtyje, vėliau, sugrįžus į Lietuvą laukto
sios vienos rašybos vietoje galėtų atsirasti
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TRUMPOS ŽINIOS
Schw. Gmiindas. — Neseniai buvo išrink

tas stovyklos bažnytinis komitetas: pirmi
ninku — Biknaitis ir sekretoriumi — Garš
va; kiti komiteto nariai skiriami.

— Sekminių pirmąją dieną vietinė atei
tininkų Marijos Pečkauskaitės vardo kuopa 
šventė savo šventę. Ta proga tautinis po
piežiaus delegatas kan. Kapočius pašven
tino kuopos vėliavą; vėliau įvyko iškilmin
gas aktas ir literatūros vakaras bei pasi
linksminimas. (žIv.)

Prasidėjo skryningas
Weidenas. Pagaliau ilgai atidėliotas ir 

užsitęsęs skryningas prasidėjo ir Hammer- 
wego lietuvių stovykloje. Komisija mano 
čia ilgiau užtrukti, nes čia turės registruo
tis pavieniai ir Weideno mieste gyveną DP.

— Vietos Raudonojo Kryžiaus skyrius 
labai sėkmingai jau baigia vykdyti lietuvių 
jaunuomenės reikalams piniginę rinkliavą.

— Neseniai skautų vietininkija buvo su
ruošus! šaunų laužą ir labai vykusiai pa
linksmino gausiai susirinkusią publiką.

— Weideno lietuvių tremtinių apylinkė 
yra labai plati. Todėl, pagausėjus Ambergo 
lietuvių kolonijai ir patogumo sumetimais, 
šiomis dienomis įsteigta nauja. LTB apy
linkė ir Raudonojo Kryžiaus skyrius Ais
berge. Naujajam Apylinkės Komitetui ir 
Raudonojo Kryžiaus Skyriaus Valdybai lin
kėtina sėkmingo darbo, ypač' tautiečių šal
pos srityje, nes Ambergo džiovininkų sana
torijoje gydosi per 40 lietuvių.

— Jau pradėjo veikti IRO įsteigtoji prie 
Ambergo eiPijos išvietintiems asmenims 
amatų mokykla. Tuo tarpu atidaryti tik vy
riškų ir moteriškų drabužių siuvimo sky
riai. Artimiausioje ateityje pradės veikti 
stalių, mūrininkų, metalo apdirbimo, elek» 
tromonterių ir kt. skyriai. Šia mokykla DP 
susidomėjimas yra labai didelis. Daug kas 
čia, besiruošiant emigracijai, žada pasitobu
linti ir pramokti norimo amato. L. E-tas.
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dvi naujos ir skirtingos rašybos ir dėl to 
mes dar daugiau nutoltume nuo Visų trokš
tamosios rašybos vienybės, kurios visą 
venimą siekęs J. Jablonskis. Bet, man 
dos, tokiam būgštavimui nėra jokio 
grindo: viena, dabar, pakartoju, nėra 
romą jokia esminė rašybos reforma, ir
dėl tuo būdu ,neužkertamas kelias pagrin
dinei ateities reformai; antra, išlygindami 
žymesnes nevienodybes ir sutvarkydami vi
są eilę rašybos dalykų, kurių 1922 m. J. 
Jabonskio gramatikoje visai nėra arba tėra 
tenai visai trumpai tik probėgiais paliesti 
ir- dėlto dabar be jokios tvarkos, tiesiog 
chaosiškai vartojami (pvz. tikrinių ir ben
drinių svetimybių rašymas, svetimųjų var
dų transkribavimas, didžiųjų raidžių virto- 
jimas, santrumpų sistemos sudarymas, ra
šymas drauge ar skyrium ir kt.), mes gali
me tik sumažinti vis didėjantį dabartinės 
rašybos chaosą ir tuo būdu paruošti kelią 
tikrajai rašybos reformai; ir trečia, dirb
dami šitą dalinį darbą, nors ir gerokai pa
vėluotą, mes darome, man rodos, paskuti
niu laiku, kuris mums čia, Europoje, tuo 
tarpu dar leidžia tai daryti; po kurio lai
ko gal visa tatai bus jau nebeįmanoma. To
dėl dabar reikia ne nudelsti užsimotą dar
bą, bet kiek galint greičiau jį pabaigti ir 
išspausdinti, kad juo galėtų naudotis visi 
sąmoningi užsienio lietuviai, kuriems tikrai 
rūpi mūsų bendrinės kalbos kultūra.

Apie kitus dalykus (tikrąsias rašybos re
formas nudelsimo priežastis Lietuvoj ir kt.) 
teks kada vėliau pakalbėti.

Kol fontanas vėl prabils . . .
Vakar dienos popietinis paštas buvo man maloni staigmena: iš pūkų išvyąio. ! 

tas spausdinys pasirodė besanti nauja, liuksusinė — ir jūsų Vokietijoje dar m. ; 
matyta — Henriko Radausko eilėraščių rinkinio Fontanas laida. Bibliolilų dt. ! 
mesiui: bijau, kad šios laidos laimingas iniciatorius Vytautas Saulius dėl technišką ; 
sunkumų tegalėjo paruošti tik labai ribotą (5—6) egzempliorių skaičių, todėl | I 
leidinį iš karto žiūrėtina kaip į aukštos vertės retenybę.

Atidžia ir šalta akimi, nors širdyje ir susijaudinęs, tartum po dešimties ižai- ; 
skyrimo metų pirmą kartą vėl išvydęs savo pirmąją meilę, varčiau šį nedidetį Į 
eilėraščių tomelį: norėjosi įsitikinti, ar pirmosios senatvės raukšlės neįsiraiė į ; 
patamsėjusius paakius, ar tiesūs kartėlio brūkšniai lūpų pakraščiuose nepivirto Į 
plačiomis šaržo vagomis, — ar galiu ir toliau drąsiai likti ištikimas savo jauną ; 
metų vertinimamas ir supratimams. Viskas, kai pagalvoji, taip nežmoniškai pat j 
sensta. Idealai, akmens altoriai nebeatlaiko, tai ką čia poezija. Perlaičiu ir ; 
nurimau.

Marmurinės eilės: „Fontano liūtui liejasi pro gerklę pasidabruotu upeliu vai. ! 
duo”. Menas, kaip kova su abejinga materija, kaip laisvai sau pačiam užsidėti ; 
varžtai: Cellini, Thėophile Gantier, Stephan George.

Miniatūros meisteris. Dviejų eilučių iš drobės išimta detalė tiktai diskretiškai I 
primena, koks gražus gali būti pasaulis be žmogaus. Vaizdas paklotas šaliavaizdo, ; 
kiekvienas iš jų su nepaprastų lengvumu pereina į metaforą, kyla į simbolio ink- ! 
štumas.- Graži, nekalta, nesuprantama gamta: „Balta avis ties upeliu pasilenkti, ir ; 
skystas stiklas plakas skrituliais”.

Dar pirmasis mano profesorius kadais aiškino, esą dviejų rūšių didelių rily. I 
tojų: pirmosios rūšies dideli rašytojai* kalba veiksmažodžiais, antrosios — būd. ; 
vardžiais. Radauskas dirba su veiksmažodžiais. Ir tai — šis tas.

„Miško medis nutildo lapus, 
Nuramina išdykusią šaką, 
Kai vidurnakčio balsas trapus 
Savo pasaką seka.”

♦ I
žmogaus susidūrimas su Naktimy (kurią, nusikalsdamas Radauskui, parašysi; 

didžiąja raide) — ’tema ne tokia jau šviežia, kaip gali atrodyti, pasiskaičius mūsą J 
jaunuosius poetus. Mėnesienos, kur „cypia mirdama akimirka”, kur „baimėj fake- ; 
lo” žmogus veltui stengiasi suprasti „nubyrėjusią dieną", kur „širdy tylumui be- I 
galinės. Ima juoktis apuokas aklai”, kur nuaidi viską paaiškinantis

• „Mirties nėra. Šviesa ateis. *
Ir juokas angelo.” — , I

— tose mėnesienose glūdi ir Radausko „poetinė tragedija”. „Begalinis liodesyi", j 
brandinantis tokio Anatole France’o ar Axel Munthe’s išmintį, — vienas iš galimą; 
su savimi susitvarkymo varijanfų, kuris atrodo pakankamu, šnekučiuojantii n i 
„senu, virpančiu mėnuliu”, ši sena, senoviška ir labai protinga išmintis, lų; 
ji gali padėti pasaulyje, tame „antros- rūšies restorane”, kur nėra net „mainridiš- ’ 
kos Amerikos”, kur s

„Pilietis šypsosi, kažką dainuoja
Ir stengiasi padegti stalo koją?” —

Iš čia sarkazmas, ironija, „nerimti eilėraščiai”. Ir Radauskas — cinikas.

Užuot „versti” Kryžius, kaip sako kolega Cicėnas (darbas iš viso nederintii 
nei padoriam pagoniui, nei katalikui), ar nevertėtų pabandyti pastatyti svetimoj 
žemėj lietuviškos lyrikos fontaną? Jo trykšlės, pražydusios tokio Radausko, Ka
su, Braždžionio, Borutos balsais, gal daugiau pasakytų pasauliui apie lietuvišką 
žmogaus problematiką, negu Liudvinavo davatkos ūgio kosmogonija. Tuo būdu 
nepasijuoktume iš Dievo ir nepaniekintumėm dieVų. ALGIRDAS J. GREIMAS.

Pranešimas
Ieškojimų ir su LTB C/Karfoteka susiraši

nėjimo reikalu
Esančių V. Vokietijoje bei Austrijoje lie

tuvių žiniai pranešama, kad mūsų Konsu
latai JAV-se grįžta prie tiesioginių savo 
pareigų ir paieškojimų daugiau nevykdo. 
Kas negavo iš jų prašytų adresų — gali 
pakartoti savo prašymus C/Kartotekai, ku
ri vykdo lietuvių ieškojimus visose šalyse, 
išskiriant SS sritis.

Jeigu ieškomieji- JAV-se lietuviai spėja
mai yra pritapę prie kitų tautybių bendruo
menių, tai jų ieškojimus reikia daryti šiais 
adresais:
1) lenkų — „Nowy Swiat”, Polish Daily, 
374—2 Avenue, New York, N. Y./USA
2) ukrainiečių — „Svoboda” 1/83 Grand 
Street, Jersey City, N. Jersey/USA
3) rusų — „Novoje Ruskoje Slovo”, 243 
West 56 Street, New York, N. Y./USA ir
4) vokiečių — atsisakius tarpininkauti ieš
kojimuose „New Yorker Staats-Zeitung” 
kreiptis į:
a) Zentrale Suchstelle, (24a) Hamburg-Al
tona, Allee 131 arba j b) Suchdienst d. 
Caritas Verbandes, (17b) Freiburg, Wart- 
mannshaus; c) Suchdienst fur vermisste 
Deutsche, (1) Berlin W. 8, Kanonierstr.

Per C/Kartoteką daromų lietuvių ieško
jimo forma nustatoma tokia:

Ieškomojo asmens žinios:

mas pasiunčiamas adresu: C. Kartoteka 
c/o LTB Vyr. Komitetas, Lith. DP Cirt 
(16) Hanau, US—Zone, Germany. Tokia U 
tvarka susirašinėjamą su C/Kartoteka i 
atsiliepiama į spaudoje jos padaryta |W 
bimus. Pageidautina, kad atsakymui M 
įdedama pašto ženklų.

Teigiami, ir greiti ieškojimų rezultati' 
bus įmanomi tada i atsiekti, kai visi lietuviai 
palaikys glaudų kontaktą su savomis «• 
ganizacijomis (kurių centrai turės jų iii 
resus) ir nuolat seks lietuvišką spaudą.

LTB C/Kartotekos Vedėju

IEŠKOJIMAS
Ieškomas pasislėpęs nuo teismo, kiHi» 

mas vagystėmis — Tamošaitis Anti
nas, gim. 1914. 9. 18. Indent. Card. Nt 
791088, iki 20. IV. 48 gyvenęs lietuvių n- 
vykioje „Wildbad” Rothenburg o. T. San
dus suimti ir pristatyti Militžrgeridfa 
Rothenburg o. T. Telefono nr. 401.

Stovyklos Policijos Viršininku.
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2.

3.
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3.

4.

Pavardė, vardas ir tėvų vardai?

Gimimo data ir vieta?

Kada, iš kur ir j kur išvyko?

Spėjamasis adresas ir kitos žinios?

Ieškotojas:

Pavardė, vardas ir tėvų vardai?

Gimimo data ir vieta?

Kaip giminingas ieškomajam?

Tikslus dabartinis adresas?

(Vieta, data ir parašas)

Galimai tiksliau užpildyta tokia ieškoji
mo forma siunčiama C/Kartotekai sekančiu 
būdu:.

a) gyvenančių V. Vokietijoje lietuvių — 
per vietos LTB komitetus ir

b) gyvenančių kitose šalyse lietuvių — 
per tų šalių centrines (nekomunistines) lie- 
tyyjų organizacijas, o jų nesant — ieškoji-
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