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Žmogaus kultūriniai 
rodikliai

Normaliais laikais sakydavo: „Pa
sakyk, su kuo tu draugauji — aš pa
sakysiu, kas tu esi." Arba: „Pažvelk 
l jo biblioteką — žinosi, kas jis yra.“ 
Šiandien šie rodikliai nebėra visiš
kai charakteringi, nes mūsų biblio
tekos pasiliko tėvynėje, draugai su
sitelkė ne pagal norą, bet pagal ap
linkybes. Prieš karą kultūros ro
dikliu dar laikydavo skaitančiųjų ko
eficientą. Sakydavo, kad Rygoje, pvz., 
knygų ir laikraščių perskaitoma dau
giau negu Kaune. Tai buvo prieš 
karą. Tačiau ir šiandien galima cha
rakterizuoti žmogų iš jo sąryšio su 
literatūra ir spauda.

Atsidūrę tremtyje, prieš pinigų 
• reformą mes džiaugėmės, kad kiek

viena išspausdinta knygelė, laikraštis 
ar lapelis buvo mielai perkamas ir 
net perskaitomas. Buvo aiškinama 
spaudos-lieratūros pamėgimu ir mū
sų bendruomenės kultūrinio lygio pa
kilimu. Tai mus džiugino.

Dabar, kada tremtiniai buvo ap
valyti nuo paskutinių reichsmarkių, 
padėtis labai pasikeitė. Prieš pinigų 
keitimą mūsų didžiulėje stovykloje 
Išparduodavo kiekvieno atėjusio lai
kraščio po kelis šimtus egzempliorių. 
•O dabar vienų tenuperka pusę to 
kiekio, kitų dar mažiau. Kas čia pa
sidarė? Argi jau žmonės vėl nukul- 
tūrėjo ir tapo laukiniais, kurie lai
kraščių neskaito? Negalėjo žmogaus 
vidinis subrendimas taip staigiai pa
sikeisti. Mėginau ieškoti pateisiu ■ 
mų priežaščiųi Pirmiausia užkliuvau 
už naujųjų pinigų. Kiekvienas jų te
gavo ribotą ir visiems žinomą kiekį. 
"Tai stambi priežastis. Tačiau beste
bėdamas atidžiau, priėjau kiek kito
kią išvadą. Gal tai ir nevisai teisin
ga, nes dar per trumpas laikas išva
doms daryti, bet būdinga.

Iš savo didelės stovyklos stebėji
mo duomenų susidariau tokį įspūdį, 
būtent:
spausdinto žodžio skaitymo sumen
kėjimas nėra absoliučiai susijęs su 

naujųjų pinigų įvedimu.
•Jei kaltė glūdėtų piniguose, skrudžiš- 
kame jų taupyme, tada mes nė vieno 
lietuvio nepamatytume kine, vokiš
kuose balaganuose, vad. cirkuose, 
varletėse, karoselėse. Visos šios įstai
gos, pasirodo, tautiečių lankomos. 
Jeigu taip yra, tada tenka kiek ki
taip vertinti mūsų tautiečių nusista
tymą ar spausdinto žodžio pamėgi
mą. Išeitų, kad anksčiau labiau pul
davo spaudą-literatūrą ne todėl, kad 
jos buvo ištroškęs, kaip rūkantysis, 
atsisakydamas duonos kąsnio, pirk
davo cigaretę, — bet kad jis never
tindavo reichsmarkės, mes todėl su
sidarėme ne visai teisingą įspūdį 
apie jd kultūrinį lygį.

Aukštos kultūros žmogus pirmiau
sia įsigyja ir perskaito savo pamėgtą 
spaudą, o tik paskui žiūri kitų pra
mogų, ypačiai svetimųjų. Po pinigų 
reformos gi pastebėjau, kad kai ku
rios ištisos šeimos traukė į kiną, kur 
tikriausiai sumokėjo ne mažiau kaip 
3 DM — vieno laikraščio mėnesinę 
prenumeratą ar vidutinės knygos 
kainą. Vadinasi, jei šeima pasively- 
ja kas savaitę eiti į kiną, tai ji galėtų 
-eiti vieną kartą per mėnesį mažiau 
ir iš tuo būdu sutaupytų pinigų visą 
mėnesį turėtų savo mėgiamą lai
kraštį, nors prieš karą, atsimename, 
vienas egz. kaštavo pokelį cigarečių 
ir nebūdavo kalbos, kad tai brangu. 
Suprantama, esant pinigų stokai, ne
gali žmogus pirktis visų laikraščių, 
kaip anksčiau, kada nevertino RM, 
bet p? "ai savo pažiūras ar pamėgi
mą vieną iš keturių — galėtų tikrai 
pasirink^1.

Jei teks pat reiškinys yra ir ma
gesnėse stovyklose ir mūsiškiai DM 
■nuneša vokiečiams, neremdami savų 
kultūrinių parengimų — meno ko
lektyvų, ansamblių, koncertų ir at
sisakydami spaudos bei literatūros, 
— tada mano išvados bus teisingos, 
būtent: mes dar nepasiekėme tokio

Padėties rimtumas verčia ir toliau 
kalbėti apie padėtį Berlyne ir apie 
Vakarų bei Rytų santykius. Pasku
tiniu metu vis labiau išryškėja, jog 
taikos derybų keliu bus sunku at
siekti. Rusų leistoji vokiškoji spau
da rašo, kad Sovietų blokada Ber
lyne tęsis per visą žiemą ir kad užei
sią rūkai bei lietūs, kurie beviltiškai 
sutrukdysią aprūpinimą Berlyną oro 
keliu. Toks Sovietų gąsdinimas sie
kia ir kitų tikslų, tačiau rodo, jog 
Sovietai nori būtinai išstumti vaka
riečius iš Berlyno ir palenkti berly
niečius savo pusėn.

Padėties rimtumą padidina vaka
riečių notų įteikimas Sovietų Sąjun
gos vyriausybei. Koks jų turinys, 
kol kas nežinoma, tik diplomatinių 
korespondentų pabrėžiama, jog prieš 
bet kurias derybas pirmiausia turi 
būti atviras kelias vakariečiams su
silėkti su Berlynu. Net ir generolas 
Clay pareiškė, kad padėtis Vokieti
joje esanti rimta.

Užklaustas, ar dabartinė rusų ak
cija Berlyne nepadidinanti karo pa
vojaus atsakęs:

„Aš nenorėčiau atsakyti į tokios 
formos klausimą. Bet aš manau, kad 
dabartinės sąlygos Vokietijoje yra 
labai rimtos, taip!“ Į kitą klausimą 
jis atsakė: „Aš nesu paprašęs dau
giau kariuomenės“.

Šie du faktai rodo, kaip sunkiai 
bus sprendžiama Berlyno ir apskri
tai taikos problema. Vienas aukštas

kultūros laipsnio, kad palaikytume 
artimesnius ryšius su savo kultūri
niais vienetais, kurie atstovauja mūsų 
tautinę kultūrą ir siejami su krašto 
vadavimu ir kurie vieninteliai palai
ko mūsų ryšius.

Baigdamas norėčiau pastebėti, jog 
mano didžiausias noras būtų, kad šis 
griežtas sprendimas nepasitvirtintų ir 
kad mūsų tautiečių kultūrinis lygis 
būtų atstatytas į jį atitinkančią vietą. 
Reikalas eina apie tautinės kultūros 
išsaugojimą, bendruomeninių ryšių 
bei platesnės informacijos palaiky
mą. Visi geros valios tautiečiai, ypa
čiai tie, kurie vienur ar kitur gauna 
atlyginimus, privalo ne tik patys pa
laikyti spaudą, ją įsigydami ir skai
tydami, pabrėžiu — skaitydami, bet 
ir prenumeruodami ją savo artimie
siems, pažįstamiems. Tik tuo keliu 
eidami neatsiliksime nuo vi^o kito 
kultūringo pasaulio, parodysime savo 
kultūrinį brandumą ir išlaikysime 
paskutinius mūsų, kaip kovojančios 
tremtinių bendruomenės, tarpusavio 
saitus, be kurių tremtyje mums nie
ko nebelieka. Jonas Paliukas

Vad. veiksniai informuoja:

Aktualiaisiais įkurdinimo klausimais
DP imigracijos įstatymo dedami uždaviniai 

Kas bus su tais tremtiniais, kurie nepateks į JAV ?
V.T. Įkurdinimo Tarnybos Vedė

jas p. C. Masaitis sutiko pąsidalinti 
mintimis įkurdinimo klausimais su 
„M. Kelio“ skaitytojais. —

Ryšium su biliaus priėmimu JAV, 
prasiveria galimybės didesniam skai
čiui lietuvių tremtinių patekti į JAV>

Kokie uždaviniai ryšium su tuo 
faktu atitenka lietuviškom organiza
cijoms užjūryje ir Europoje?

Sis įstatymas numato, tarp kitų 
tremtiniams įsileisti sąlygų, ir užti
krinimą, kad atvykę tremtiniai bus 
aprūpinti butu ir darbu. Nors šiuo' 
reikalu J.V-bių valdžios įstaigos yra 
dariusios parengiamųjų žygių (atski
rų valstybių gubernatoriai paraginti 
surinkti žinias, kiek ir kokių tremti
nių galės priimti į savo teritorijas,

ir k.), tačiau labai didelis vaidmuo 
čia tenka ir įvairioms visuomeni
nėms organizacijoms, kurios savano
riškai įsijungia į DP problemos 
sprendimo pastangas. Tenka apgai
lestauti, kad bendras Amerikos lietu
vių komitetas imigracijos reikalams 
iki šiolei neįstengė tiek susiorgani
zuoti, kad savo veikla galėtų reikš
mingai prisidėti prie šio darbo. Ta
čiau mūsų laimei, kita visų Ameri
kos lietuvių sukurta ir palaikoma 
organizacija — Balfas yra realiai įsi
jungęs į šiuos uždavinius, o jo pada
ryti ir daromi žygiai teikia vilties, 
kad lietuvių tremtinių reikalais bus 
taip pat tinkamai pasirūpinta, pra
dėjus vykdyti priimtąjį įstatymą. 
Prie Balfo centro įsisteigtas atskiras

Padėtis Vokietijoje labai rimta
PAREIŠKĖ US KARINIS GUBERNATORIUS GEN. LUCIUS D. CLAY

sąjungininkų pareigūnas, kaip rašo 
Daily Mail spec, korespondentas iš 
Berlyno, pareiškęs: „Jie (suprask ru
sai) negali, žįnorv. panaudoti fizinės 
jėgos mums išstumti be karo. Jie 
negali taip pat užblokuoti mūsų oro 
koridoriaus, nerizikuodami to paties 

. . Jie taip pat žino, kad mes 
negalime imtis atkeršijimo priemonių 
Berlyne ar kitur Vokietijoje. Ką mes 
galime padaryti, — ir tai jie taip pat 
įvertina, — tai imtis kontrapriemo- 
nių kur nors kitur, pavyzdžiui, iš
stumti Sovietų atstovus iš Japonijos, 
Rusijos diplomatų nepripažinti arba 
pareikalauti, kad sovietai būtų iš
stumti iš Jungtinių Tautų“.

Jei Berlyno problema, suktųsi tik 
dėl sugedusio geležinkelio, ji greitai 
būtų išspręsta. Daily Mail rašo, kad 
JAV pareigūnai pareiškę, jog jie pra
dėsią patys tyrinėti, kuriuos geležin
kelio pataisymus rusai atlieka.

SOVIETAI VYKDO MANEVRUS 
TIES BERLYNU

Paskutiniu metu Sovietai pradėjo 
Vakariečiams siuntinėti notas dėl oro 
kelių pažeidimo. Britai yra gavę net 
12 tokių notų, bet jos esančios be 
pagrindo. Prancūzai ir amerikiečiai 
yra taip pat gavę panašių.

NYKT rašo, kad liepos 6 d. buvę 
įspėti visi amerikiečiai ir sąjunginiai 
pilotai, kad veždami maistą laiky
tųsi nustatyto koridoriaus ir neskri- 
stų žemiau kaip 5.000 pėdų. Iš kur 
toks parėdymas atėjęs, niekas nežino, 
tik vienas korespondentas pastebėjęs 
Frankfurte tokį skelbimą, kuris tuo
jau pat buvęs nuimtas. Spėjama, 
kad Sovietai praskridimo vietose 
vykdą sausumos ir oro pajėgų ma
nevrus. Netoli Potsdamo, ties Treuen- 
britzen, juose dalyvaują 500 sov. nai
kintuvų, kiti naikintuvai esą sukon
centruoti ties Skenditz, Halle ir Leip
zig. Savo manevrų vietos ir 'laiko 
Sovietai nepranešinėja kitiems są
jungininkams, ne taip kaip amerikie
čiai, kurie šiuo atveju pasielgtų prie
šingai.

Gal šie reiškiniai ir nėra tiesio
giai surišti su Berlyno įvykiais, bet 
kadangi jie vis dėlto sukasi apie jį, 
tai kritiškoji Berlyno būklė nuo to 
dar daugiau įsitempia. Si įtampa pa
greitino Vakarų unijos ir JAV preli
minariam ir kariniam pasitarimui 
susirinkimą, kuris, kaip rašo' Daily 
Mail, vyksta griežčiausioje paslap
tyje. Siame pasitarime iš JAV pusės 
dalyvauja pasekretoris Robert Lovet. 
Būdinga, kad į šiuos pasitarimus yra 
įtraukta ir Kanada.

Diplomatiniai sluogsniai nurodo, 
kad būsią kalbama apie tai, kaip 
1) sudaryti sąjungą ar rasti kitą for
mą pagalbai teikti, » nustatyti iki

skyrius emigracijos reikalams, kuris 
patsai sudaro sąrašus tų Amerikos 
lietuvių, kurie sutinka padėti trem
tiniams įsikurti. Jis taip pat palaiko 
ryšį su įvairiomis bendresnėmis ame
rikiečių organizacijomis, kad į J.V- 
bes vykstą lietuvfai tremtiniai galė
tų pasinaudoti jųjų organizuojama 
parama.
AR REIKALINGAS AFFIDAVITAS?

Įstatymo klauzulė, reikalaujanti, 
kad kiekvienam naujajam imigran
tui būtų užtikrinti galimumai įsikur
ti, manoma, įstatymą vykdant, galė
tų būti aiškinama, kaip afidavitų 
reikalavimas. Šiuo metu tokios nuo
monės yra ir IRO centras Ženevoje.

Jeigu įstatymą vykdant ši klau-

kurio ribos Amerika teiktų ginklų, 
jeigu Sovietai užpultų Vakariečius.

VAKARIEČIAI IS BERLYNO 
PASITRAUKTI NEGALI

Daily* Mail vedamajame rašo, kad 
„Berlyno krizė yra gilesnė ir pavo
jingesnė“ ir dabar, kada JAV, D. 
Britanija ir Prancūzija sutartinai š. 
m. liepos 6 d. įteikė So'vietams Ber
lyno padėties sunormavimo reikalu 
griežtas notas, tautos stovinčios „vei
das prieš veidą“. Dabar iš Berlyno 
negalį nei britai nei amerikiečiai pa
sitraukti dėl šių trijų priežasčių: 
pirma — Sąjungininkai pakartotinai 
pareiškė, jog jie nepasitrauks; antra 
— negali palikti 2,5 mil. vokiečių, 
kurie tiki anglosaksais; trečia, o tai 
esą svarbiausia — jei anglosaksai 
pasitrauktų, visa Europa nustotų ti
kėti demokratijos galia ir žodžiu, ir 
Maskvos polius, Daily Mail išvadžio
jimu, tuojau pat ją prisitrauktų. 
Kiekvienas nusileidimas iššauktų vis 
didesnius Sovietų reikalavimus ir ta
da beliktų pasipriešinti tik ginklų. 
„Pataikavimas, kitais žodžiais, reikš
tų karą. Ir todėl, rašo laikraštis, mes 
negalime pasitraukti ar nusileisti.“ 
Dabar niekas nenorįs karo, bet lygiai 
negalįs pakęsti ir amžinos stagna
cijos.

Daily Mail baigia taip savo išve
džiojimą:

„Vienas dalykas yra aiškus. Jokių 
pataikavimų Sovietams. Jokio antro
jo Mūncheno ... Geriau kovoti, negu 
nusileisti... Rusai ir visi žmonės su
pranta ir respektuoja jėgą. Mes tu
rime būti kieti ir nenusileisti nė per 
colį,“ — A. Audronis 

„Kodėl nesimato laivoose žydu OP?“
DEMOKR. ATST. CELLER PASIRUOŠĘS GRIAUTI DABARTINĮ DP 

IMIGRACIJOS ĮSTATYMĄ
New Yorko demokratų atst. Ema

nuel Celler paskelbė, kaip rašo 
NYHT, jog jis esąs pasiruošęs reika
lauti, kad demokratų partija Phila- 
delfijoje, kur susirinks jos konven
tas liepos 12 d. parinkti demokratų 
partijos kandidatų prezidento*rinki
mams, pasisakytų į darbotvarkę 
įtraukti vertingą įstatymą, pagal ku
ri būtų DP įleidžiami į JAV.

Kritikuodamas dabartinį DP imi
gracijos įstatymą, Celleris išsireiškė, 
jog jis pasiūlysiąs padorų projektą 
pirmosiomis būsimo kongreso dieno
mis sausio mėn. Jis pabrėžė, kad 
dabartiniu įstatymu stovyklų proble
ma pasiliekanti neišspręsta, kadangi 
įstatymas esąs antisemitiškas ir anti- 
kataliklškas. „Mes visi tebenešame

zulė iš tikrųjų būtų aiškinama afi
davitų reikalavimu, tai tuo atveju 
mūsų organizacijų užjūryje uždavi
niai dar labiau padidėtų. Tačiau ir 
tada mes turėtume gerų vilčių. Pir
miausiai yra pagrindo tikėtis, kad 
afidavitams bus statomos mažesnės 
sąlygos (turto, pasižadėjimo apimties' 
ir k.), negu tai buvo iki šiolei. Be 
to, bus galima plačiu mastu pasinau
doti vadinamais organizacijų afida- 
vitais (corporate affidavits). Mūsų 
išeivių organizacijos Amerikoje, o 
ypač Balfas, turi ryšių su visa eile 
tokių organizacijų, kurios turi teisę 
išdavinėti šias garantijas. Galimas 
daiktas, kad Balfui taip pat bus su
teikta teisė tokius korporacinius afi- 
davitus išdavinėti. Šie galimumai su 
mūsų išeivių organizacijomis jau se
niai yra aiškinami, ir Balfo pirm- 
kas kun. Končius yra patikinęs, kad 
su šiuo klausimu pavyksią susidoroti, 
jei jisai iš tikro pasidarys aktualus. 
Afidavitų sudarymo klausimą pa
lengvina ir ta aplinkybė, kad kelio
nės išlaidos numatomos mokėti J.V- 
bių iš IRO — jai skiriamų kreditų.

Kitas išeivių organizacijoms ten- 
kąs uždavinys būtų galimumų ribose 
pasirūpinti, kad nuvykę tremtiniai 
be būtino reikalo nebūtų išblaškyti 
po visą Ameriką ir kad jie galėtų 
palaikyti glaudesnį ryšį su senomis 
lietuvių kolonijomis, naudotis jų kul
tūrinėmis ir religinėmis institucijo
mis ir patys pagal išgales prisidėti 
prie bendro lietuviško" gyvenimo.
P. KOVAITES DERYBOS SU IRO

Europoje mūsų organizacijoms 
vienas uždavinių būtų palaikyti tin
kamą ryšį tarp tremtinių ir įvairių 
Amerikos organizacijų, kaip NCWC, 
NChS, IRRS ir k„ skyriais, kad 
tremtiniai prancūzų ir britų zonose 
galėtų vienodai su amerikiečių zonos 
tremtiniais pasinaudoti tų organiza
cijų teikiama parama ir tarpininka
vimu, nes tose zonose dabar šios od- 
ganizacijos žymiai silpniau atstovau
jamos, negu amerikiečių zonoje ir jų 
veikla tenai bent pradžioje bus silp
nesnė, net jeigu jos ir steigtų savo 
delegatūras tose zonose. Toliau ten
ka pageidauti, kad pradėtos Balfd 
atstovės p. Iz. Rovaitės derybos su 
IRO darbo sutarties sudarymo rei
kalu baigtųsi sėkmingai ir tuo būdu 
Balfas įsteigtų Vokietijoje oficialią 
įstaigą, kuri rūpintųsi lietuvių trem
tinių įkurdinimu. Tokios įstaigos 
įsteigimu Įkurdinimo Tarnyba gyvai 
domisi ir yra jau aptarusi eventua
laus bendradarbiavimo galimumus.

Balfo įstaiga atstovautų lietuvių 
tremtinių reikalus, palaikytų reika
lingus ryšius su šalpos organizacijo
mis (voluntary agencies) ir su ati
tinkamomis valdžios institucijomis, 
padėtų joms orientuotis specifiniuose 
lietuvių tremtinių reikaluose.
KAS KALTAS DEL STATISTINIŲ 

ŽINIŲ? į
Šia proga tenka pasiskųsti pačių 

tremtinių abejingumu, atliekant 
jiems tenkančius uždavinius. Pakar
totinos pastangos surinkti reikalingų 
statistinių duomenų nedavė jokių 
vaisių, ir iš susirašipėjimo su LTB

(Nukelta į 5 pusi.) 

naštą“, kalbėjo jis, „dėl stovyklų iš
laikymo, sumokėdami kasmet po 75 
mil. dolerių“.

JAV, priimdamos „negarbingą 
imigracijos įstatymą“, davusios „blo
gą pavyzdį“ likusiam pasauliui. 
„Paneigdami didelę DP dalį dėl jų 
rasės ar tikybos, sako jis, mes 
paskatinsime ir kitus tą patį daryti.“ 
Tai esą jau žymu laivuose, kurie va
žiuoją į Argentiną, Kanadą, Brazili
ją, Venecuelą ir kt, nes ant tų laivų 
denių nesimatę žydų DP.

Kaip matome, kova dėl žydų ir 
katalikų vyksta ir toliau, ir dauguma 
katalikų tremtinių, kurie gyvenimo 
praktiką patys patyrė, galvoja prie
šingai, negu išvedžioja atst. E. Celler.
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Vieno sambūrio rytas Kelionė per DP stovyklas (5) Stasys Mingailę

Kaip 1946 metų pradžioje įvykęs 
studentų atstovų suvažiavimas Tu- 
bingene parodė, beformis sąjūdis ra
do pritarimo ne vien tik tūbingeniš- 
kių studentų tarpe. Apie jį susispietė 
didesnė atstovų dalis ir pasiūlė tokią 
kovą „seniesiems“, kad jie turėjo 
pripažinti stovį veidas į veidą su ly
giaverčiu priešu. Tai buvo neofi- 

■ cialus naujo sąjūdžio pripažinimas ir 
jo pirmas laimėjimas.

Po šito naujasis sąjūdis jau drą
siai pakėlė galvą. Jei kitur apie jį 
ir nieko nebuvo žinoma, tai Tūbin- 
geno lietuviai jo esimą ir matė ir 
jautė. Ir dar daugiau girdėjo. Są
jūdžio kovų dėl egzistencijos garsas 
pasirodė dažna tubingeniečių pasi
kalbėjimų tema. Ir vis dar nebuvo 

' aišku, kas čia per sąjūdis ir ko jis 
siekia. Matėme sąjūdžio parengimus, 
įvertinom gyyą kultūrinę veiklą, bet 
su ideologine puse nebuvo aišku. Ir 
net kai 1946 metų pavasarį beformis 
sąjūdis buvo viešai proklamuotas 
„Šviesos“ vardu, negalima buvo, nu
sikratyti jausmo, kad tai vistiek ne
aiškus reikalas. Todėl gi „Šviesa“ 
sutiko daug priešų ir susilaukė prie
kaištų. Bet tas jos negąsdino. Ji 
laužės" pirmyn nebodama nieko. 
Visi 1946—tieji metai praėjo aš
trios kovos ženkle. Bet jų bėgyje 
„šviesa“ ne tik patikrino savo egzi
stenciją, bet ir nusistovėjo, įgijo aiš
kesnes, formas. Ir jau 1947 metų pa
vasarį, per metinių iškilmes, pama
tėme, kad „Šviesos" sambūris turi 
padalinių kituose universitetuose, tu
ri išdiskutuotas ideologines gaires, 
kad žino, ko siekia. Tik tada skepti
kai patikėjo, kad sambūris tikrai 
idealistinis, kad jo humanistinės idė
jos vertos pagarbos, kai pamatė, jog 
sambūris apjungė įvairių pasaulėžiū
rų jaunimą ir kai išgirdo tremties

kovojąs prieš kiekvieną tironiją žmo
gus. „Šviesa“ formuoja žmogų ir ve
da kovą dėl krašto išlaisvinimo. Ir 
tai rodo, kad „Šviesa" nėra nei atei
stinė, nei politinė organizacija, bet 
patrijotiškas, idealistinis rezistencinis 
sambūris su giliai humanistiniais sie
kiais. Ir kaip toks jis yra priimtinas

Antrieji metai praėjo ramiai, nes 
„Šviesa“ jau buvo suradusi pati save 
ir pasitikinčiais žingsniais ėjo į ateitį. 
Blaškymasis ir garsas būdinga nau
jagimiams. Ir „Šviesa“ tą perijodą 
išgyveno. Buvo konvulsijų, triukš
mo, buvo ir kovų tarpusavy dėl gai
rių nustatymo, kovų dėl atsiribojimo 
nuo partinės politikos, dėl grymf kiekvienam laisvę mylinčiam žmogui, 
idealistinių idėjų. Ir viso to ‘pasė
koje šiais metais birželio 13 d. Ttibin- 
gene savo dvejų metų sukakties mi
nėjime „Šviesa“ pasirodė gausiai at
silankiusiems savo bičiuliams ir įvai
rių organizacijų bei įstaigų atstovams 
kaip aiškaus ideologinio veido, draus
mingas ir veržlus akademinio jauni
mo sambūris. Dveji metai praėjo, kol 
„Šviesa“ išsikristalizavo ir sustiprėjo. 
Per tuos metus sambūris išsiplėtė, 
įleido šaknis ne tik įvairių Europos 
kraštų universitetuose studijuojančio 
lietuvių jaunimo tarpe, bet savo sė
klą pasėjo ir užjūriuose. Tai buvo 
ieškojimų ir organizacijos metai. Da
bar „Šviesa“ stovi kaip veiksmingas, 
stiprus ir veržlus sąjūdis, pasiryžęs 
vykdyti savo užsibrėžtą programą. O 
ji didelė, nors ir nusakoma pora žo
džių. Tai kova dėl žmogaus, dėl 
laisvės ir Tėvynės. Vyriausiu „Švie
sos“ tikslu yra laisvas žmogus lais
voje tėvynėje. Laisvas galvoti, tikėti 

veikti.’ Kultūringas, tolerantiškas,ir

kokios bebūtų jo politinės pažiūros.
„Šviesa“ užgimė tyliai ir nedrą

siai, pirmuosius žingsnius žengė tran
kiai ir nelygiu keliu, bet dabar, susti
prėjusi ir išsikristalizavusi, tvirtai 
reiškiasi akademinio jaunimo prieša
kyje, suteikdama prieglobsti neišten
kančiam kitose organizacijose jauni
mui, jį formuodaifia ir vadovaudama 
kovai dėl laisvės ir prieš žmogaus 
nužnjoginimą.

Eilę įvairių vadovaujančių įstaigų 
bei organizacijų atstovų, sveikinda
mi „Šviesą“, džiaugėsi jos atsiradimu 
ir, gėrėdamiesi užsimojimų taurumu 
bei iki šiol nuveiktais darbais, lin
kėjo jai neiškrypstant iš kelio, būti 
šviesos žibintu, 'rodančiu jaunimui 
kelią klaikioje naktyje, kovoti dėl 
tiesos ir šviesos, kovoti už nužemintą 
žmogų. Iš savo pusės dar norėtųsi 
palinkėti, kad „Šviesa“ amžinai iš
liktų jauna: tokia gaji ir veržli, kaip 
savo rytmetyje! Gr. B.

Lietuviai Bavarijos sostinėje
MOnchenu prieš trejus metus dar te- 

beatstovavo naclonalsoclalizmo centrą, gt 
šiandien šisai griuvėsių miestas vadina
mas Bavarijos sostine. Nuo nacionalso- 
cializmo įsigalėjimo iki nūdienos Mttn- 
chenas daugeliu atžvilgių tikrai iš pagrin
dų pasikeitė. Daug vokiečių kultūros pa
minklų vykusio karo metais tapo griuvė
siais, gi Jėga suklestėjusio nacionalizmo 
įsigalėjimui atžymėti įrengimai, kurių nuo 
žemės paviršiaus nenušlavė bombos, po
karinėmis dienomis į orą buvo iškelti 
nedidelio sprogstamosios medžiagos kie
kio. Iš griuvėsių turi keltis naujas gy
venimas, neturįs potroškio kerštui ir jė
gos pnaudojimui — yra manančių. Bet ar 
taip bus — parodys ateitis... Pagaliau 
toji ateitis pareis nuo visos eilės veiksnių 
sąveikos. Norint gyvenime padaryti reiš- 
kesnf posūki, nepakanka miestus paversti 
griuvėsiais.

Mūnchene, didmiesčio privalumų ne
nustojusiame mieste, pokarinėmis dieno
mis susitelkė bei buvo sutelkta nemaža 
lietuvių ir kitų tautų atstovų. Dalis lie
tuvių vykusio karo metais buvo pririšti 
prie įvairių darboviečių šiame mieste. 
Kiti buvo atkelti iš Thūringijos, kai ame
rikiečiai strateginiu požūriu palankias 
aukštumas nusprendė atiduoti bėdos meto 
bendrui.

Jei mažesniuose miestuose bei mieste
liuose, geriau — jų pakraščiuose esančių 
stovyklų gyvenimas kaleidoskopiškai mar
gas savo nuotaikų ir lūkesčių įvairumu, 
tai mūneheniškių lietuvių išgyvenimų 
skalė turėtų būti dar didesnė. Ir tai dėl 
to, jog čia gyvenantieji yra visos eilės 
centrų kaimynystėje. Čia bene pirmosios 
iš visos amerikiečių zonos pradėto veikti 
pereinamosios emigracijos stovyklos, ypač 
savo veiklos pradžioje sutvaskėjusios vil
tis keliančiais pažadais. Funk kareivinės 
Mūnchene tapo magiškais vartais prade
dant kelionę | visą eilę šalių. Jei prieš 
x>rą metų daug kas su nerimu laukė pa- 
aimingos valandos peržengti Funk karei

vinių slenksti, tai ši pereinamoji stovykla 
mūncheni?kiam lietuviams turėjo būti dar 
daugiau gundančia, tačiau sunkiai pasie-

Taip būdavo anuomet Lietuvoje
' P. M. VARNIENĖS DARBO VAISIAIS BESIGERINT RAVENSBURGE

Kai dar gyvenome laisvoje Lietu
voje, tai su žydinčluoju pavasariu 
prasidėdavo mokyklų parodos, paro
dėlės. Jos buvo viena už kitą gi
žesnės, viena už antrą įvairesnės. 
Mokytojai ir mokiniai, pabaigę darborų jaunimą ir Kai išgirdo tremties Mokytojai ir mokiniai, paoaigę aaroo 

įstaigų ir senųjų organizacijų teigia- | barą, nušvitusiais veidais sutikdavo 
mą pritarimą ir įvertinimą. ■..............................

Mel Dr. Ged. J. Bylaitis
Gimė 1921 m. lapkričio 19 d. Bula- 

kavo dvare, Marijampolės apskr. 
Gimnaziją baigė Vilkaviškyje. Pra
dėjo medicinos, mokslus studijuoti 
Paryžiuje, Sorbonos universitete. To
liau tęsė studijas Anglijoje, Derrby 
medicinos akademijoje. Atsidūręs 
tremtyje, studijavo Baltijos univer
sitete, Hamburge. 1947 m. vasaros 
semestre įstojo Bonnos universitetan, 
kur po dviejų semestrų studijų 1948 
m. pavasario egzaminų sesijoje iš
laikė valstybinius egzaminus ir įsi- 
gl i medicinos gydytojo diplomą.

Dar klausydamas kursą Bonnoje 
p: ; prof. Dr. Kohle parašė diserta
ciją „Vergleichcnde experimentelle 
Untersuchungen ūber das Verhalten 
der Thrpmbocyten im peripheren 
Blut und der Blutgewinnung nach 
den intravenosen Injektionen von 
Glykokoll, Askorbinsaure und Calc. 
glue, sowie der einzelnen Kompo- 
nenten und ihrer Kombinationen“. 
Š. m. gegužės mėn. egz. sesijoje iš
laikė doktoranto egzaminus ir įsigijo 
medicinos daktaro diplomą su pažy
miu „Cum Įaudė“.

Dr. Bylaitis domisi neurologija, o 
tai yra surišta su psichologija. Siek
damas būti giliu pasirinktos srities 
specialistu, lygiagrečiai studijuoja 
psichologiją ir dabar yra filosofijos 
fakulteto 5-me semestre.

Dr. S. J. Bylaičiui linkime laimin
gai sugrįžus į laisvą Lietuvą sėkmin
gai darbuotis, siekiant mūsų tautie
čių geresnio sveikatingumo. Š.

svečius, kurie domėdavosi, ką jauno
ji karta išmoko, ką padarė. Metai iš 
metų mokyklų parodėlės augo, dar
beliai tobulėjo. Tai buvo aiškus pa
žangos veiksnys.

Raudonasis siaubas nusiaūtė mūsų 
kraštą, išblaškė žmones, išdraskė mo
kyklas. Kelios dešimtys tūkstančių 
lietuvių su šeimomis atsirado sveti
moje vokiečių žemėje. Karo viesului 
praūžus, tremtiniai susibūrė j ben
druomenes. Šalia visų reikalų iškilo 
labai svarbus ir neatidėliotinas rei
kalas — mokyklų kūrimas.

Prieš 2 m. žinomoji Lietuvoje 
Montesorinės sistemos pedagogė po
nia Marija VARNIENE, nežiūrint se
nyvo amžiaus, vargingų sąlygų, pasi
ryžo ir įkūrė mažiesiems Montesori
nės sistemos mokymo ir auklėjimo 
mokyklėlę Ravensburge. I mokyklėlę 
buvo priimami nuo 2*/i metų iki 8 m. 
mokiniai.

2-jų METŲ DARBO VAISIAI
Nežiūrint, kad patalpos buvo blo

gos, neturėta mokyklėlei jokio inven
toriaus, mokslo priemonių, bet p. 
Varnienės ir mok. Petrulytės ryžto 
dėka kliūtys įveiktos.

Birželio 22 d. atidarytoje parodė
lėje mes nustebę žiūrinėjame ir 
džiaugiamės, kad per 2 m. tremties 
sunkiausiose sąlygose, o tiek daug 
padaryta. Parodėlė apima priešmo
kyklinio ir mokyklinio amž. mokinių 
darbelius, mokslo priemones.

Parodėlės darbelius 
priemones galima 
riais:

1. Kasdieninio 
bos. Kur mokiniai 
mi švaros, tvarkos. 2. Juslių, rankos 
lavinimo medžiaga. 3. Vaizdingojo 
skaičiavimo. 4. Kalbos ugdymo, skai-

ir mokslo 
paskirstyti sky-

gyvenimo praty- 
praktiškai moko-

Bendruomenė pasmerkia įskundėjus
Schw. Gmiindas. — Vietinis LTB 

komitetas, baigdamas savo kadenci
ją, liepos 5 d. buvo sukvietęs visuo
tinį apylinkės narių susirinkimą, ku
riam davė savo metinės veiklos ap
žvalgą. Iš apyskaitinio pranešimo 
paaiškėjo, kad stovyklos gyventojų 
skaičius metu bėgyje žymiai pakitė
jo: pernai Šiuo metu stovykloje gy
veno 2.Q40 asmenų, kai tuo tarpu šie
ms beliko tik apie 1.300. Dalis gy
ventojų (360) išsikėlė į naujai įsteig
tą Domstadto (prie Ulmo) stovyklą, 
180 persikėlė į kitas stovyklas, repa
trijavo į Lietuvą 7 ir emigravo į ki
tus kraštus 383 stovyklos gyventojai. 
Daugiausia išvykusių yra į Kanadą 
— 160, į JAV — 50, į Angliją — 29, 
į Belgiją 8 ir kt. Metų bėgyje sto
vykloje gimė 32 ir mirė 10 asmenų. 
Kultūrinis gyvenimas nors buvo ir 
nelabai gyvas, ką konstatavo ir su
sirinkimas, bet vis dėlto įstengta su

ruošti 8 minėjimus, 14 viešųjų pa
skaitų, 5 koncertus ir 10 teatro spek
taklių. Švietimo srityje pasiekti lai
mėjimai reikia priskirti ne komiteto, 
bet atskirų iniciatyvos asmenų labui. 
Susirinkimas, aptaręs įvairius reika
lus ir pasisakęs už komiteto praneši
mo su susirinkimo padarytomis pa
stabomis priėmimą, vieningai pasisa
kė prieš stovykloje pasireiškusius sa
vo tautiečių įskundėjus ir juos pas
merkė. Toki nutarimą privertė pa
daryti prieš kurį laiką iš pačių sto
vyklos gyventojų kilęs apšmeižimas 
tų asmenų, kurie buvo pasirengę iš
emigruoti į vieną valstybę, tačiau 
šmeižtų pasėkoje jų išvykimas buvo 
sutrukdytas. Susirinkimas įpareigojo 
komitetą daryti žygių tokius žemos 
moralės mūsų tarpe esančius asme
nis stengtis išaiškinti ir juo* atitin
kamai pasmerktu (j s)

tymo. 5. Geografijos, istorijos. 6. 
Gamtos mokslo mokymo priemonės.

Išstatytieji kiekvieno skyriaus 
darbeliai ir mokslo priemonės atlik
tos su dideliu atsidėjimu, ypatingu 
kruopštumu. Darbeliai švarūs, gra
žūs. Patys darbeliai byloja apie mo
kinių daromą pažangą ir apie moki
nio amžių. ,

Žinant, kaip sunku gauti įvairių 
medžiagų, .kaip nelengva ką nors su 
mažaisiais padaryti, tai parodėlė mus 
įtikino, kad mokytojų Varnienės ir 
Petrulytės rūpesčiu, jr nenuilstamu 
darbu padaryta labai daug.

Mokyklėlėje įrengta Aušros Vartų 
Marijos koplytėlė, prie kurios moki
niai kasdien pradėdami ir baigdami 
savo darbą sutartinai prašo užtarimo 
pavergtai tėvynei. Kasdien čia 
žyčių lūpose nuskamba giesmė 
rija, Marija...

TAUTOS ŠVENTOVE
Mokyklėlėje yra labai gražiai at

kurtas mūsų karo muziejus pastatas 
su sodneliu, su paminklu. Nežino
mojo kario, su uniformuotu invalidu, 
su tradicine amžinąja ugnimi.

Šis skyrius ne vienam tautiečiui 
išspaudė gailią gilaus pasiilgimo aša
rą. Kiekvienas vėl pasijuntame esą D.P. tarpo pirmoji, kuri išdrįso nu- 
mielajame Kaune, tautos šventyklo
je, kuri oi daugel kartų aplaistyta 
nekalčiausiu lietuvio, krauju. Karo 
muziejaus vaizdą pagamino architek
tas p. Okunis, talkininkaujant žy
miam dailininkui Ad. Varnui.

Išstatytieji įvairūs darbeliai dau
giau byloja apie mokymą, o religinis

ma-
Ma-

ir tautinis skyrius nusako apie ma
žųjų auklėjimą. Darbo pavyzdžiai 
gražiai suderinti tiek su tautiniu, tiek 
su religiniu auklėjimu ir duoda pilną 
baigto mokymo ir auklėjimo vaizdą.

MOKYKLŲ SKIRTUMAI
Lietuvoje turėjome nusistovėju

sios tvarkos ir dėsnių pradžios mo
kyklą, kuri buvo atitinkamoje aukš
tumoje ir turėjo plačią programą, 
šiandien susipažinę su milžiniškos 
Vokietijos pradžios mokykla nustem
bame, kad mes buvome seniai pra
lenkę vokiškąją. Vokiečių pradžios 
mokykla neprilygsta mūsosioms, nei 
mokymo nei auklėjimo sistemoje.

Šalia apibrėžtos pradžios moky
klos ir vaikų darželių yra Monte
sorinės sistemos mokykla. Abiejų 
mokyklų tikslas yra tas pats, bet tik 
kiti siekiamojo tikslo metodai. Nu
sistovėjusi pr. m. buvo daugiau įrė
minta, o Montesorinė — pagrįsta in
dividualine mokinio laisve. Mont. 
m-kloje visi daiktai priderinti vaiko 
amžiui. Atsisakyta mokyklinio suolo 
ir visur vyrauja kontrolinė palygini
mo sistema.

Prancūzų zonoje tokia parodėlė iš

galėti visus sunkumus ir išeiti i vie
šumą su darbais, su sistema. Paro
dėlę lankė {vairių tautybių visokio 
išsilavinimo asmenys. Domėjosi ne 
tik parodėle, bet ir pačia mūsų tė
vyne Lietuva ir ne vienas išsiaiškino, 
kodėl tie mažyčiai negrįžta ten, kur 
taip norima.

• kiama pilimi. Ilgainiui pradėjo aiškėti, 
I Jog Funk kareivinės iš tikrųjų nėra už

burta pilimi. Šiai stovyklai dėl jos vi
daus tvarkos, mitybos ir kitų ncprivalu- 
mų geriau derėtų DP skaistyklos vardas.. 
Kas nori išemigruoti, pabėgti iš esamo 
skurdo ir nevilties — apsiskaidrinimui 
privalo pereiti per pereinamąją Funk 
kareivinių stovyklą.

Mūnchene stovi raktai | ųplerio šalį- 
JAV konsulatas nūdienėje Bavarijos so
stinėje visada apgultas benamių, svajo
jančių Amerikon. Gyvenimas konsulo 
kaimynystėje, kuris turi raktus | Ameri
ką, ir neturėjimns jėgų nugalėti visą eilę 
kliuvinių dažną ..lūncheniškl lietuvi aikš- 
tingiaų veikia negu, sakysim, gyvenanti 
dideliuose nuotoliuose nuo konsulo su 
raktais Amerikon.

Dar būdingas bruožas Mūnchene gy
venantiems lietuviams. Didesnioji dalis 
sutelkta stovyklose, pastaruoju metu buv. 
SS-kareiivnėse Tačiau nemažą koloniją 
sudaro mieste gyveną. Vengdami stovy
klinio gyvenimo katorgos, gerokas lietu
vių būrys nuo pat UNRRA veiklos pra
džios nesinaudojo jokia globa. Perėjo bu- ’ 
vusių skryningų barjerus, tač'au globa 
negalėjo naudotis dėl to. jog Mūnchene 
globos įstaigų vadovai laikėsi principo: — 
Jei tu esi benamis, tai, prašom, mes tam
stai duodame kertę išdaužtų langų karei
vinėse. Jose gyvenąs turi teisę | globo
tinio maisto da rini. Gi kas pats susiran
da sau pastogę, tas ir nereikalingas glo
bos ... Reikia manyti, jog buvo dar ir 
daugiau priežasčių, bet čia jos nebando
mos analizuoti.

Dar būtina, vaizdo pilnumui, žvilgte
rėti | Mūncheno pakraštyje esanč’as Frel- 
mann SS-kareivlnes. Tai niūraus vaizdo 
mūriniai blokai, šiek tiek nukentėję nud 
karo. Languose stiklų stoką atstoja lent
galių užkalos. Tamsų ti^mtinių gyvenimą 
dar daugiau nlaurina stoka SWcsos ir visą 
kietų pavidalų aplinka. Kuriant DP sto
vyklą, buvo didžiausias tautų mišinys, kuria 
priminė tautų bablloną. Nūdien tautybių 
skalė apmažėjus!, tačiau didesnė už eiles 
kitų stovyklų. Freimann SS-kareivinių 
stovykloje gyvenimas tikrąja žodžio pras
me primena šaltos žiemos metu neap- - 
kūrenamoje stotyje lūkuriavimą trauki
nto, kuria neateina ir neateina. Minėtose 
kareivinėse gyvenančių DP lūkestis yra 
■'tin aštrių formų. Ir, lyg tyčia, tarsi su 
tikslu dąr paaštrinti lūkesčio formas, 
arieš kurt laiką SS-kareivinių viename 
bloke įrengta pereinamoji stovykla vyk
stantiems l Ameriką. Čion iš įvairių sto
vyklų, vykstą buvusion aukso, o dabar 
dolerio (kadangi auksinis pinigas Ameri
koje jau prieš eilę metų išimtas iš apy
vartos, tai šią šalį, manau, geriau derėtų 
vadinti apyvartoje esančio pinigo vardu) 
šalin. įsikuria laukdami transporto. SS- 
kareivlnėse įkurdintieji lietuviai dažnai 
turi progų susitikti su pasiruošusiais Ame
rikon išvykti tautiečiais. Ir tai Jų šalta 
ir niaurų gyvenimą dar daugiau slėgiamaft 
veikla.

Žvilgterėjus | Freimann’o SS-karelvi- 
nėse priglaustų lietuvių koloniją būtina 
jaminėtl jų ruošiamas Tėvynės valandė- 
es, kurių metu aptariami pilkos kasdie

nos reikalai, padaroma politinė apžvalga. 
Anksčiau Tėvynės Valandėlės buvo ruo
šiamos lietuvių kolonijai esant vad. Lo- 
hengrlno stovykloje. Iš Jos lietuvius prieš 
perą metų perkėlus J SS-kareivlnes, ŠI 
gi«Ji tradicija tęsiama Ir toliau.

Klek giliai vietos lietuvių,. įkurdintą. 
SS-karelvinėse, nuotaikas paveikusi niau
ri aplinka, gali nusakyti emigracijai ne
tikėjimas.

— Tur būt tada išemlgruoslm, kai 
Bavarijos medžiai nustos sprogti.

Iš tiesų iki šiol tiek daug buvo emi
gracinių pažadų Ir taip maža tęsė J ima. 
Ypač tai neigiamai veikla blogesnėse są
lygose priglaustus.

Parodėlė buvo labai gausi, bet 
ankštos patalpos neleido tinkamai 
darbelių išdėlioti. Pati mokyklėlė* 
patalpa nehigieniška, maža, tamsi, o 
ant langų geležiniai saugai primena 
kalėjimą.

Mokytojoms Varnienei ir Petru
lytei per 2 m. teko ne tik daug dirb
ti, bet ir savęs išsižadėti ir visa tai 
daroma dėl kitų. Kilnu, kad tide 
daug esą pasišventimo ir aš manau, 
kad jei ne visada būdavote suprasto* 
suaugusiųjų, tai.mažieji Jūsų gražių 
darbų, praleistų jaukiai mokyklėlėj* 
valandų niekad nepamirš ir su pa
garba minės Jūsų vardus. ,

Alfonsas B-ka

Šis tas iš kempteniškių padangės
— Vietos inžinieriai surengė prof, 

dipl. Jonui Simoliūnui,.jo 70 met. 
amžiaus sukakties proga, pagerbimą 
birželio 26 d. Jubiliato biografinius 
bruožus ir žiupsnelį atsiminimų pa
teikė prof. Kolupaila. Pažymėtina, 
kad prof. Simoliūnas 1918 m. buvo 
vienas pirmosios Lietuvių Inžinierių 
D-jos Vilniuje steigėjų. Tris kartus

— Kempteno Maironio lietuvių 
gimnazijai birželio 18 d. sukako treji 
metai. Pažymėtina ir tai, kad Kemp
teno gimnazija išleido pirmąją abi
turientų laidą. Tai įvyko 1946 met. 
vasario 28 d., brandos atestatus gavo 
tada 23 jaunuoliai-ės. Pirmuoju gim
nazijos direkt. buvo doc. Ad. Damu- 
šis, o nuo 1945 met gruodžio 16 d.

kolonljos vadovybės bei pačių tėvų. 
Iš 23 mokytojų dirbančiųjų teisės te- 
pripažįstamos tik 8 (paskutiniu me
tu), o šiaip visą laiką — tik 7 moky
tojams.

— Tėvas Gutauskas, S.J. birželio 
26—29 d. d. vedė vyrų tridienį, pa
skalydamas įdomių paskaitų: „Eks- 
perimentalinis Dievo buvimo įrody-

yra buvęs susisiekimo ministeriu. 
Nuo 1919 m. dirbo Karo Butų Valdy
boje, o universitete nuo pirmosios jo 
dienos. Ir dabar tremtyje dirba net 
trijose aukštosiose mokyklose: Pa
baltijo Un-te, Tarptaut. Un-te Mūn
chene ir Aukšt. Technikos Kursuose 
Kemptene. Vietos inžinierių vardu 
sveikindamas jubiliatą, skyriaus vald. 
pirm. dipl. inž. Daukus perskaitė 
specialų adresą ir paskelbė, jog vi
suotiniam inžinierių susirinkime gerb. 
prof, buvo išrinktas garbės nariu. 
Inžinieriai kaip dovaną jubiliatui 
įteikė odinę piniginę. Komiteto var
du jubiliatą pasveikino Dr. Kaškelis. 
Toliau jubiliatą sveikino: kolonijos 
moterys, gimnazija, LRK vietos sky
rius (įteikė taip pat ir dovanėlę), že- 
mės ūkio darbuotojai, teisininkai, „Al- 
guvoš Baras“ ir kit. Jubiliatas nuo
širdžiai dėkojo už sveikinimus ir iš
reiškė viltį, kad netrukus visi išvy
sime savo mielą, nepriklausomą tė
vynę.

iki šiai dienai gimnazijai tebevado
vauja vyr. asist. dipl. matėm. R. Za- 
lubas. Šiuo metu joje dirba 23 mo
kyt., mokosi 124' mok. Per šiuos tre- 
jis darbo metus mokykla nakenčia- 
mesnės paramos nesusilaukė nei iš 
mus globojančių įstaigų, nei iš vietos

mas“, „Kritiškas Fatimos stebuklų- 
įvertinimas“ ir „Nauji dokumentai 
apie Kristaus kančią“.

— Birželio 1 d. sukako dveji me
tai, kaip Kemptene veikia prof. Ko
lupailos vadovaujami Aukštieji Tech
nikos Kursai. Iv

Siūlo vyl
Schw. Gmiindas. — Keliolika sto

vykloje gyvenančių lietuvių inžinie
rių (statybininkų, elektrikų, mašinų 
statybos) ir braižytojų per IRO įkur
dinimo skyrių gavo pakvietimą vykti 
į Iraką. Pažadėta darbas savo spe
cialybėje ir kartu gali išvykti šeimos, 
nežiūrint jų narių skaičiaus. Kadan
gi platesnių informacijų negauta, be 
to, ir krašto geografinė padėtis nėra 
perdaug gera tremtinių atžvilgiu, tai 
šis pasiūlymas didelio susidomėjimo 
kol kas nerado,

— Vietinis lietuvių Tremtinių

:ii į Iraką
Darbininkų ir Amatininkų Profesinės- 
Sąjungos skyrius suorganizavo anglų, 
kalbos mokyklą, kuri liepos 1 d. pra
dėjo darbą. Pamokos vyksta kiek
vieną dieną, dėsto keturi lektoriair 
lietuvis, estas ir du vokiečiai. Per 
mėnesį numatyta 100 pamokų. Klau
sytojų tuo tarpu mokykloje yra per 
50. Mokyklai vadovauja dr. Almi- 
nauskis.

— Vietinis sporto klubas Neri* 
turėjo krepšinio rungtynes su gim
nazija, kurios baigėsi 61-24 (25-10>> 
moksleivių laimėjimu, (js)
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Prie Čekoslovakijos demokratijos kapo
E. Benešą epilogas. — Nedaugelis 

prisimena, kad E. Benešąs 1938 m. 
gruodžio mėn. pabaigoje atsistatydi
na sąryšyje su Mūncheno sutartimi. 
Tai buvo protesto mostas prieš „va
kariečių apgavystę“. Anuometinis 
atsistatydinimas tebuvo tik sraigtelio 
išsukimas tarptautinėje politikoje, 
kad radus kompromisą tarp vakarie
čių ir Hitlerio.

E. Benešąs anuomet rėmėsi Tau
tų Sąjunga, kolektyviniu saugumu ir 
politikos linkme, kuri sudarė balansą 
tarp rytinių ir vakarinių galybiųi Jis 
atsistatydino, nes jo prielaida: Čeko
slovakija, Tautų S-gos globoje, su
tarčių apsaugota, gali būti europinės 
politikos kampiniu akmeniu — faktų 
buvo pažeista. E. Benešąs anuomet 
pergyvena vieną sunkiausių tarpsnių. 
Jis tampa emigrantu,' D. Roosevelt 
patarėju ir ruošėju kelio sovietams i 
Vakarų Europą.

Neseniai jis pakartoja atsistatydi
nimą. Skirtumas tik toks, kad anuo
met protestavo ir turėjo laisvės skra
joti po pasaulį, dabar gi yra savo 
planų, išvajotos politikos ir idėjų ka
linys Lany pilyje. Jis įteikė atsista
tydinimą š. ml V. 4 d., o jo atsistaty
dinimas priimtas VI. 7 d. Po šio žy
gio seka Kl. Gottvaldo kalba, daug 
pagyrų Tomo Masaryko įpėdiniui.

Ar E. Benešąs nenusipelnė tų pa
gyrų?

Jis tikėjo i visuotini socializmo 
įsigalėjimą, nors pats buvo palinkęs 
1 plataus masto buržuazini gyveni
mą. Jo politika vis plačiau pravėrė 
sovietams vartus į Prahą. 1943. XII. 
12 draugiškumo ir savitarpio pagal
bos paktas verčia daryti kitus žy
gius: 1945. IV. 5 paskelbti garsiąją 

i Košice socialistų programą, 1945. X. 
25 nacionalizacijos {statymą, 1946. 
yil. 8 d. įsodinti Kl. Gottvaldą val
džion. Po „rūmų revoliucijos“, 1948. 
II. 25 d. jis tampa krašto šeiminin
ku, o Benešui atsistatydinus — pil
nutiniu valdovu. E. Benešo kilnieji 
žodžiai: „Tolerancija ir laisvės mei
lė“, kaip ir pats autorius, atsiduria 
už grotų. .Autorius naudojasi nors 
fiziška laisve, kai tauta yra pasmerk
ta nešti sunkią naštą ir priespaudą.

Po gegužės mėn. „rinkimų“, ku
riuose leista 13,4’/o pasisakyti prieš 
vieninteli sąrašą, atvykęs Molotovo 
pavad. Zorin įspėjo Benešą: „Jei tu 
būsi nepaslankus, aš pasirinksiu 
Gottvaldą". Bedieviškas miškas su
žaliavo Čekoslovakijoje, p Benešąs 
jame tegali būti varna, nes demo
kratiškos lakštutės vaidmuo jau baig
tas. juo tikėję apleidžia kraštą, nes 
likusieji laikomi ne Lany pilyje, o 
kalėjime. Svetur atsiduria 4.Q00, ko
munisto vidaus reikalų ministerio 
duomenimis; Londonas teigia nema
žiau kaip 20.000.

E. Benešąs — savo idėjų auka. — 
Gottvaldas pagyrų kalboje nurodo, 
kad prezidentas atsistatydinęs dėl 
nervų ligos ir medžiagų apykaitos 

pakrikimo. Galimas dalykas, kad E. 
Benešąs negalėjo išlaikyti milžiniš
kos atsakomybės, kurią turėjo pa
kelti ant savo pečių. Toji atsakomy
bė išplaukia iš jo teoretiškų sampro
tavimų ir tragiško jų taikymo tikro
vėje.

Jis 1944 m. išleistame veikale 
„Demokratija šiandieną ir rytoj“ 263 
psl. daro išvadą: „Aš norėčiau sovie
tinio socializmo ir pokarinės demo
kratijos vertinimą baigti išvada, kad 
tos dvi sistemos tarpusaūyje gali su-, 
gyventi. Sovietinio socializmo siste
ma turi padaryti .nuolaidą — pakryp
ti į dešihę. Teoretiškai tat išplaukia 
iš jo programos ir yra automatiška 
būtinybė. Tarptautinės politikos 
praktikoje reiškia: juo skubiau so
vietai pasirinks tą eigos linkmę, tuo 
greičiau bus įmanomas sutapimas su 
demokratija ir bendradarbiavimas su 
visu pasauliu. Todėl darau išvadą; 
kad tos dvi sistemos gali bendradar
biauti. Filosofišku ir sociologišku 
požiūriu turi būti abipusis pakantu
mas — tolerancija. Demokratijos gi 
turi daryti nuolaidos socialinėje ir 
ūkio srityje, kad įgyvendintų kai ku
riuos tų sričių sovietinius pradus.

KAZYS VERŽIKAS / Ertm-iUT ų°rėi° Z——L—iZ-Z—_Z- ' antrojo Teherano
Chicago (U.S.A., Illinois). Mas

kva ir jos egentai visur labai šaukia 
apie didelę, net dvigubą ar trigubą 
Sovietų' pergalę. Esą Amerika Išsi
gando Sovietų galybės ir paprašė tai
kos derybų. O kada Maskva malo
niai sutiko tą prašymą patenkinti — 
Amerika dar labiau išsigando ir nuo 
derybų atsisakė. O Maskvos agentai 
ir jų suklaidintieji visur tik šaukia 
klykia.

— Derėtis,' derėtis! Jei Amerika 
nesiderės, tai bus karas. Ir už tai 
bus-Amerika kalta.

— Ot, girdi, Sovietai, kad prispy
rė tai prispyrė Ameriką, — net ap
silaižydami kaukia Kremliaus sėbrai.

Klausimas tikrai vertas dėmesio. 
Kas čia atsitiko?

Reikia prisiminti tik truputį ne
tolimos praeities, ir viskas darosi 
aišku. Maskva visada buvo didelė 
šalininkė kuo ilgiausių (daugelio me
tų) derybų. Va, jau treti metai kaip 
vis derasi ir svetimas žemes ima į 
savo vergiją. Niekas neabejoja, kad 
Maskva visai nuoširdžiai norėtų dar 
kelius metelius pasiderėti, kol viską 
suvirškins. O gal slaptai, kaip sa
kant „ant keturiu akių“, dar šį tą ir 
išsiderės. Maskva mokosi iš Hitlerio 
klaidų. Ne viską iš karto imti. Pa
imti, pasiderėti, duoti pasauliui už-

Rašo Ged. Galvanauskas
Politinėje srityje demokratinės lais
vės turi pakeisti laikinę proletariato 
diktatūrą, kuri neišvengiamai darys 
nuolaidas tuoj po karo“. .

Deja, šis samprotavimas, grindžia
mas teoretiškų svarstymu, sudužo at
sidūręs į kompuotą tikrovę. „Pro
tingasis daktaras“, kaip jį vadino 
amerikiečiai, neturėjo intuicijos. Po
litikas be intuicijos yra akla višta, 
kuri ieško grūdo, vaikščiodama pil
name aruode. Gaila ne E. Benešo, 
bet čekų ir slovakų, kurie nūnai pa
jungti vergauti.

Klaidinga politikos keliu. — Ne
žinia, ar W. Churchill atsisveikini
muose yra teisus tvirtindamas, kad 
Ę. Benešąs 1938 m., pasitraukdamas 
iš prezidento pareigų, pravėrė Hit
leriui duris į Čekoslovakiją. Mažiau
sia abejotina — E. Benešąs 1943 m., 
pasirinkęs kelią į Maskvą, užpardavė 
jai ne vien savo valstybę, bet ir visą 
vidurinę Europą. Būdamas politiniu 
tremtiniu, atsidūręs JAV, jis puolat 
įkalbinėjo Rooseveltui, kad Stalinas 
vertas pasitikėjimo, o sovietai nesie
kia užpulti Europos. Toji jo įtaka 
juntama Teherano ir Jaltos konfe
rencijose. Benešąs tuo metu tampa 

miršti, nusiraminti. Tegu pripranta 
prie įvykusio fakto. O jeigu ateityje 
vėl vieną kitą valstybę jie „prigaus“, 
tai .visuomet atsiras labai realių di
plomatų, kurie įrodinės, kad dėl to 
negalima kelti pasaulinio karo, reikia 
rasti „kompromisus“. Maskva tai ži
no puikiai, todėl taip ir elgiasi.

Betgi šį kartą ir Kremlius apsi
riko. Amerika ir kitos demokratinės 
valstybės gerai suprato, kodėl Sovie
tai tokių nesibaigiančių zderybų nori 
ir kokią naudą jie iš to semia. Su
prato ir padarė sprendimus. Rim
tai pradėjo ruoštis karui. Sutvarkė 
santykius su savo eventualiai būsin- 
čiais karo sąjungininkais. Pradėjo 
juos ekonomiškai, finansiškai ir mili- 
tariškai gausiai remti — stiprinti. 
Maskva aiškiai pamatė, kad čia jau 
„nebegerai“. Visi pasaulio laisvieji 
žmonės jungiasi prieš jų nešamą ver
giją. Suprantama, kad Maskva pra
dėjo ieškoti progos Ameriką, taip sa
kant, privačiai „užkalbinti“.

Amerikos ambasadorius Maskvo
je, savo vyriausybės palieptas, dar 
kartą Molotovą įspėjo, kad dabar ne
be juokai. Arba taip arba taip. Arba 
Sovietai atsisako nuo savo užmačių 
ir rimtai kalbasi arba išvados aiškios 
savaime.

Kremliui čia pasirodė gera proga 
dar kartą sumaišyti kortas ir net 

politiniu tarpininku, kuris siekė su
gyvenimo tarp Rytų ir Vakarų. Jis 
vadovaujasi grynu „protu“, bet pa
miršo Maskvos tikslus — komunisti
nį internacionalą ir istoriniais fak
tais pagrįstą imperializmą. Kažkaip 
jam rodėsi, kad vilkas gali tapti ėriu
ku, o diktatūra, žiauriausią istorijoje 
buvusi vergija, vienu ypu taps demo
kratija. Kaip bebūtų keista, tačiau 
E. Benešąs tikėjo į sovietų ūkišką ir 
socialinę misiją, jų pirmavimą. Ta
čiau visa tai tebuvo pagrįsta tik ge
rais "norais, bet ne faktais. E. Bene
šąs todėl pradeda save apgaudinėti 
žaisdamas sąvokomis: „demokratiją“ 
pakeičia į „liaudies demokratiją“. 
Tą šūkį nenoromis pasisavina net če
kai konservatoriai. Komunistai su
aktyvėja. „Košice programą“ vyriau
sybė priima. Tat nuvedė į nacionali
zaciją. Vėliau panaudotas įvairių 
laisvių varžymas. Jų netekimas nu
vedė čekus ir slovakus į bolševikinę 
vergiją. Komunistai pasirinko teisė
tą kelią: „Liaudies demokratiją“, 
kuri nuvedė į jų politinį viešpata
vimą.

Žaismas užsienio politikoje. — E. 
Benešąs užsienio politikoje nukalė 

pagąsdinta kitas Europos ir ne Euro
pos valstybes.

— Žiūrėkite, mes galime su Ame
rika slaptai susitarti; tada jums bus 
galas. Geriau Iš anksto „gražiuoju“ 
alinkite patys į mūsų vergiją, — toks 
buvo paleistas ne viešas „komenta
ras“. Va, šitas komentaras ir davė 
tokius rezultatus, kurių Sovietai vi
sai nenumatė ir nelaukė. Washing- 
tonas žaibo greitumu atsakė „ne“ — 
to nebus. Atsakymas savaimę su
prantamas, nes gi leidimasis į kokias 
nors slaptas kombinacijas su Sovie
tais, žaibo greitumu anuliuotų lig
šiolines Amerikos ekonomines, finan
sines ir politines pastangas laisvųjų 
ir dėl laisvės kovojančių tautų tarpe. 
Sovietai to tik ir nori. Tada Sovietai 
be karo laimėtų karą.

Ir čia suprantamas Washingtono 
pasakytas staigus ir kietas „ne“. 
Maskvos „triukas" buvo perdaug 
meškiškas, kad jo tikslo nesuprastų. 
Tiesa, Washingtonas kantrus. Jis su
tinka ir vėl derėtis, bet ne slaptai, 
ne privačiai „ant keturių akių“, bet 
viešose, tam tikslui sukurtose orga
nizacijose v (Jungtinėse Tautose, Ke
turių užsienių ministerių konferen
cijose ir t, t.), dalyvaujant gyvybiš
kai suinteresuotoms tautoms. Antro
jo Teherano nebus. Jau tie laikai 
praėjo ir daugiau nebegrįš. 

naują šūkį: „Čekoslovakija ne tarp 
Rytų ir Kakarų, bet tarp sovietų ir 
Vokietijos“. Čekai ir slovakai gali 
pasitikėti tik sovietais, be ne vokie
čiais ar vakariečiais. Jo užimta po
zicija labai panaši į esančią Prancū
zijoje, kai dešinieji ir komunistai 
nuolat prikaišioja: Prancūzija žūva*, 
nes ryt ją vokietis sunaikins. Vakar 
čekai, šiandieną prancūzai pamiršo 
tai, kad iki -vokietis ateis, maskolis 
jau sunakins. E, Benešąs nuolat įro
dinėjo, kad Čekoslovakija privalo tę
sėt! pasižadėjimą sovietams: „Aš ne
turiu pagrindo“, jis tvirtina, „Stalino 
žodžiams netikėti“.

Tremtyje esantiems čekų politi
kams mažiausia staigmena yra Be
nešo atsistatydinimas. Nūnai ne pas
laptis, kad Maskva buvo užplanavusi 
tai padaryti vasario mėn. Jeigu buvo 
atidėta, lėmė daugelis priežasčių. Jų 
tarpe buvo viena, išplaukusi iš Be- , - 
nešo iniciatyvos: leisti iš skęstančio 
laivo pabėgti tiems, kuriems didžiau
sią grėsmę sudaro toji katastrofa. 
Bet jis nepanoro sušaukti raudonojo 
parlamento ir pasirašyti Kremliaus 
padiktuotos konstitucijos. Ir jis, nu
vedęs laivą į seklumą, visam laikui 
atsisakė kapitono pareigų.

E. Benešąs turėjo daug teigiamy
bių, bet nemažiau neigiamybių. Sun
ku saistyti, bet jo, kaip politiko, tam
sioji pusė nusmelkia šviesiąją. Jis 
dar kartą įrodė, kad negana turėti 
geros valios ar polėkių. Maža ir kom- 
promisais-nuolaidomis pasikliauti — 
nuolaidomis galybėms, partijoms, po
litikams, kurie buvo didžiausi jo idė
jos priešai.

Benešąs dar kartą įrodė, kad po
litikams nevalia eiti į dienos nau
dingumo kompromisus. Lengviausia 
eiti beprincipine ideologijos linkme, 
nes dienos naudingumo sumetimais 
gera daryti nuolaidas. Politinis amo- 
rališkumas kurį metą patogus, bet 
laiko, o ypačiai amžių perspektyvoje 
yra menkysta. Ir dažnai toji men
kysta žmonijai artimesnė už heroiš- 
kumą; kuris perkamas kita kaina, ne 
politinė spekuliacija.

SUNKIAI VERČIASI ĮMONES 
AUSTRIJOJE

„Basler Nachrichten“ nurodo -tai, 
kad neseniai Austrijoje įvesta valiu
ta, šilingas, pasinešęs infliacijos ke
liu. Jų banknotų kiekis ir Šveicari
joje esąs apyvartoje didesnis, negu 
legaliu kėliu jų galėtų įplaukti. Lai
kraštis kaltina Austrijoje esančią so
vietų okupacinę valdžia, kurios agen
tai slaptai lagaminais gabeną šilin
gus j Šveicariją. Tik tokiais ir pa- ' 
našiais nešvariais veiksmais, kaip 
pardavinėjimas benzino nepaprastai 
aukštomis kainomis arba mainai pre
kių į jugoslavų vaisius ir čekų šoko
ladą, galinčios finansiškai išsiversti 
Sovietų sekvestruotos ir toliau ad
ministruojamos austrų įmonės, nors 
ūkiškai jos ir neracionalios, (z)

Vyt. Alantas (4)

Sužvejotos 
brangenybės

— Nėra ko kreipti dėmesio į pusgirčio kvailio plepalus ...
•— Tau visi kvailiai, tik tu vienas išmintingas. Jei tu 

toks gudrus, lipdyk vienas: daugiau aš nebepozuosiu. Valgį 
gamink, apskalbk, vaiku rūpinkis, o kai reikia užtarėjo, tai 
gauni išmintingą patarimą! Man visai nesvarbu, ar mane 
plūsta kvailys ar protingas: įžeidimas man yra įžeidimas.

— Jei taip jautriai būčiau dėjęsis į širdį to valkatos svai
čiojimus, seniai būčiau turėjęs pakelti triukšmą.. .

— Būtum kartą kaip reikiant apskaldęs alkūnes, būtų 
pakakę.

— Dabar tai tikrai bus nemalonumų. Nubėgo skųstis į 
komitetą, visi liežuviais laidys, kad Vanagienė su Kizliumi 
susimušė. O ko gero gal jam dar akį išmušė!...

— Tegul skundžiasi, man vistiek. Jis man tiek paėdė 
širdį, kad blogiau nieko nebebus.

Ilgai laukti nereikėjo. Kizlius grįžo perrišta akimi su 
pirmininku. Vanagas stengėsi šaltai atpasakoti įvykį, bet 
Kizlius šaukė visa gerkle, kad jie jį norėję užmušti, kad jis 
reikalaująs surašyti protokolą ir kaltininkus nubausti, kad 
jis tučtuojau iš tos žmogžudžių lindynės išsikraustysiąs, nes 
norįs dar gyventi ir 1.1.

— Vis dėlto taip negalima, ponai, — autoritetingai kal
bėjo komiteto pirmininkas. — Aš stebiuos, kad tokia kultū
ringa šeima galėjo taip nekultūringai pasielgti su vargšu žmo
gelių ...

— Jis ne vargšas, o girtuoklis, akiplėša ir tinginys! — 
užriko Vanagienė. — Prieš gindamas, tamsta pirma pasi
klausk, kas jis pe~ žmogus.

— Nutilk, — ramino ją vyras.
— Netylėsiu! Jei ponas pirmininkas pasišovė jam advo

katauti, tai ir aš turiu savo nuomonę apie tą vargšą pasakyti! 
Jei pirmininkas toks vargšų užtarėjas, tai tegul tą skurdžių 
apgyvendina, kur geriau. Mes daug kartų prašėme... *

— Kai nepadėjo prašymai, tai pradėjote muštis, — per
traukė ją pirmininkas, iš susijaudinimo kramtydamas lūpą. 
— Taip vis dėlto negalima... Daktaras sakė, nedaug tetrukę, 
kad akis būtų išvarpėjusi. Jei taip imsime savo reikalus tvar
kyti, tai visa stovykla virs muštynių laukų...

Pirmininkas jautėsi giliai įžeistas. Iš susijaudinimo jam 
nesisekė kalbėti, ir jis bijojo savo santūrumą prarasti. Vyras 
iš jo nulipdė asilą, o ši moterėlė kažin ką vaizduojasi ir kelia 
prieš jį balsą! Ne, taip negalima, reikia kokių nors priemonių 
griebtis. Ir jam staiga dingtelėjo į galvą mintis. Ta poniutė 
vis dėlto dar buvo patraukli moteris. Vidutinio ūgio, gan 
grakšti, gausiais geltonais plaukais, švariai, beveik elegantiš
kai apsirengusi, ji dar galėjo patikti. Jis pakeitė toną ir drau
giškai tarė:

— Nusiramink, ponia, gal rasime kokią išeitį. — Žodį 
„išeitį" jis ypatingai pabrėžė. — Su ponu Kizliumi aš kaip 
nors susikalbėsiu. Kadangi jis pats pareiškė nebenorįs čia 
gyventi, tai gal jam rasime kur kitur vietelę. Matai, ponas 
Vanagai, — kreipėsi jis į skulptorių — aš nesu toks kvailas 
ir užsispyręs^ kad iš manęs reikėtų asilus lipdyti. Su tuo 
asilišku karaliumi tamsta padarei man ne labai malonią 
reklamą. Visa stovykla porą dienų kikeno. Bet aš nesu 
kerštingas: poną Kizlių aš iškeldinsiu, bet tuščios vietos, deja, 
negaliu palikti. Manau, tamstos būsite labiau patenkinti, jei 
į jo vietą atkelsiu inteligentišką žmogų, kuris supranta ir 
moka gerbti meną ir geriau išauklėtas. Tamsta, ponas Kiz- 
liau, gali dėtis savo daiktus if keltis į viengungių kambarį. 
Gerai?

— Gerai tai gerai, bet aš vistiek reikalauju, kad kalti
ninkas būtų nubaustas.

— Sutvarkysime ir šį reikalą, nesirūpinkite, — nusišyp
sojo pareigūnas. ‘ •

— Jei jūs nenubausite, aš pats atkeršysiu, — dėbtelėjo 
jis į Vanagienę ir į statulą. *

Keletą dienų Vanagų palėpėje viešpatavo taika Ir ramybė. 
Kizlius išsikėlė, naujas gyventojas dar nesirodė, ir skulpto
rius galėjo ramiai knebinėti savo molį. Ir žmona pasidarė 
meilesnė. Ji kaip vaikas džiaugėsi, kad molyje ji tikrai at
rodė gražiai, tik apgailestavo, kad statulos veidas buvo labai 
rimtas; ji norėjo šypsotis...

— Kaip gerai, kad mes vieni, — kalbėjo ji vakarais, 
glausdamasi prie. vyro. — Žinai, man rodos, lyg kad mes 
antrą kartą išgyventume medaus mėnesį, — juokėsi ji. ■— Ir 
tu dabar nebe toks susiraukęs. Ar negerai padariau, kad už- 
lipdžiau akį tam Kizliui? Tuoj iškėlė. Kad Dievas duotų tam 
pirmininkui dvasios šventos ir daugiau jis mums nieko ne- 
beįkištų. Ir mūsų vaikas dabar pasidarė ramesnis: geriau 
išsimiega, naktimis niekas nebesibaladoja.

— Galvą baigiau, tau pazuoti nebereikės.
— Kaip bus toliau?
— Reikės ieškoti modelio, tik pinigų neturiu.
— Gal aš galėčiau ir toliau pozuoti?
— Žinoma, galėtum, bet aš nebenoriu tavęs varginti, — 

atsakė vyras nenorėdamas jos įžeisti. — O be to, savo kūrini? 
liemenį aš truputį kitaip vaizduojuos...

— Ar mano liemuo nepakankamai gražus?
— Aš nesakau, kadnegražus, bet jis turėtų būti kitokios 

formos. Be to, aš nenoriu tavo paslapčių rodyti viešai. Juk 
vįBl kalbės, kad aš nulipdžiau savo žmoną.

— Tai kas daryti? — susirūpino ji. — Tokio modeliu 
kokio tau reikia, nebus taip lengva rasti.

— Aš jau radau, tik jis nori 10 pokelių cigarečių. -
— Tiek daug!
— Ilgai reikės pozuoti.
— Gal tavo modelis sutiktų už pigiau: aš galėčiau kokį 

skudurą parduotl._Bet tu turi skubėti, nes kai atkels naują 
gyventoją, joks modelis nebesutiks pozuoti. .

Kitą dieną Vanagas nuėjo pas mergaitę nuo upelio i», 
susitaręs už penkis' pokelius, parsivedė namo.

Jis vėl dirbo atsidėjęs. Dirbo priešpiet ir popiet. Mer
gaitė tik tada išeidavo, kai imdavo temti. Skulptorius buvo 
patenkintas savimi, savo modeliu ir darbu. Jo nebekankino 
baimė, kad savo darbo negalės pabaigti. Tiesa, skubėti 
labai skubėjo, nes iš patyrimo žinojo, kad, gyvenant stoiy- 
kloję, visada reikia laukti visokių netikėtinumų, tačiau 
skubėjimas nekenkė pačiam kūriniui. Skulptorius svajo& 
kad, taip padirbėjus keletą savaičių, jo skulptūra priartės jm 
sėkmingos pabaigos. Bet įvykiai susiklostė kitaip.

(Bus daugiau) .
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Z ~ . - KULTŪRINIS GYVENIMAS
Kompozitorius Juozas Gruodis

r/
Viena įžmiųjų mūsų tautos kū

rybinių asmenybių, muzikas Juozas 
Gruodis, šių metų balandžio 16 d. 
baigė savo gyvenimą — per anksti 
pagal savo amžių, o dar labiau pagal 
kūrybinį pajėgumą. Šio gyvenimo 
pabaiga turėjo nemaža tragizmo: 
Juozui Gruodžiui, gyvenant kanki
namo j tėvynėj, teko ne tik tautos 
tragediją giliai išjausti, bet ir savo 
kūrybos išniekinimą pergyventi. 
Vykdant VKP(b) CK nutarimą dėl 
meninės kūrybos revizijos, ir J. Gruo
džio veikalai turėjo būti patikrinti, 
kiek jie atitinka komunistų partijos 
reikalavimus. Tarybinės Lietuvos 
menininkų paskelbtame nekrologe, 
tarp išvardytų J. Gruodžio kompo
zicijų, nebepaminėtas stambiausias 
jo simfoninis veikalas „Iš Lietuvos 
praeities“, taip pat praleisti kitų in- 
štrumentalinių kompozicijų pavadi
nimai, išskyrus paskutiniaisiais me
tais pritašytąsias. Matyt, jų didelė 
dalis atmesta.

J. Gruodis gimė 1884 metais Za
rasų apskrity, Rakėnų kaime. Jo tė
vas buvo gabus stalius, dirbęs baž
nytinius baldus, o taip pat ir muzi
kos instrumentus. Juozas jau kūdi
kystės metais namie pradėjo lavintis 
muzikoje, ir čia greit ryškėjo jo mu
zikaliajai gabumai. Paaugęs įstoja į 
vargonininkų mokyklą Rokiškyje, 
vėliau, jau būdamas vargoninku, 
mokosi privačiai Mintaujoje (pas pia
nistą Heschmanną), o pirmojo pasau
linio karo pradžioje nuvyksta į Mas
kvą ir ten, įstojęs į Maskvos konser
vatoriją, mokosi pas įžymiuosius ru
sų muzikus Ipolitą-Ivanovą, Liadu- 
•chiną ir kitus. Po karo grįžęs į Lie
tuvą, gauna Švietimo Ministerijos 
stipendiją ir išvyksta į Leipzigo kon
servatoriją, kur studijuoja kompozi
ciją ir. dirigavimą. Tuo metu jau po
puliarėja kai kurios jo kompozicijos 
(„Op, op!“ chorui, „Visur tyla“ solo 
balsui ir kitos). 1924 metais baigia 
studijas ir, grįžęs į Lietuvą, kurį lai
ką eina dirigento pareigas Kauno 
Valstybinėje Operoje, nuo 1927 m. 
■dėsto kompoziciją Kauno Valstybi
nėje Muzikos Mokykloje, vėliau Kon
servatorijoje, ilgą laiką vadovauja 
toms institucijoms, o tuo pat laiku 
ir intensyviai kuria.

■T. Gruodis yra pirmasis naujojoje 
mūsų kompozitorių eilėje, kuri iš-

Rašo M. Budriunas
kyla kartu su. nauju gyvenimu nepri- 
klausomoje Lietuvoje ir neša naujų 
minčių bei skirtinga muzikine kalba 
byloja. J. Gruodžio muzikos charak
terį žymi didesnis veržlumas, inten
syvumas, jėgingumas ir masyvumas. 
Jo melodijos gyvesnės ritmais ir in
tervalais, jų emocijų skalėje ryškėja 
dramatiškumas; su kiekvienu pagrin
dinės melodijos tonu eina naujas 
akordas, dažnai keturskambis — tai 
daro jo harmonijų gyvenimą inten
syvų ir tirštų spalvų, bet kartu pri
deda tamsumo, sunkumo, o sąveikoj

su tiršta instrumentacija — ir tam 
tikro jėgingumo ir masyvumo (iš da
lies vokiečių mokyklos tvirta tech
nika, ryškiu individualiniu stilium ir 
su lietuviška siela. Mūsų muzikinį 
lobyną J. Gruodis praturtino stam
biu, originaliu ir vertingu indėliu.

J. Gruodžio kūrybinį palikimą su
daro Simfoninis prologas, simfoninė 
poema „Iš Lietuvos praeities“, sim
foniniai vaizdeliai „Katarinka“ ir 
„Rudenėlis“, dvi simfoninės siuitos, 
Simfoninės variacijos, baletas „Jū
ratė ir Kastytis“, dvi sonatos forte-

pljonui, pjesės, sonata smuikui su for
tepijonu, pjesės smuikui su fortepi
jonu, styginis kvartetas (viena dalis), 
solo dainos (Visur tyla, Aguonėlės, Aš 
svajojau svajonėlę, Vėjavaikis ir ki
tos), chorinės dainos („Op, op!“, Ei, 
jaunieji, Žvejai, Žiema, Pavasario 
kalvis ir k.).

Vaisingas buvo ir J. Gruodžio pe
dagoginis darbas. Iš būrelio jo mo
kinių yra jau iškilusių stiprių kūry
binių pajėgų, kaip antai: Antanas 
Budriūnas, Julius Gaidelis, Adomas 
Nebažas, Antanas Račiūnas.
' Juozas Gruodis kaip žmogus — 
taurus, kuklus ir kartu ryški asme
nybė — bus širdingai minimas jį pa
žinusių, o kaip menininkas kūrėjas 
jis liks ir toliau' lietuvių tautai gy
vas ir brangus.

Garbė kovos talkininkams

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr, Skardžius)

68. Kaip reikėtų sakyti: misio
nierius ar misionorius?

Šis žodis žymesnėse Vak. Europos 
kalbose yra šiaip vadinamas: anglų 
missionary, pre. missionai- 
re, vok. Missionar arba Mis
ai o n a r. Mes pagal kaimynines sla
vų kalbas sakome misionierius 
(kaip aficierius, inžinierius, 
kavalierius . . .)’ arba (rečiau)

Vartau naujausią „Das Kunstwerk", 
sąsiuvinį (Verlag JV. Klein, Baden- 
Baden 1948 m. Nr. 1—2) ir sumalo- 
niu nustebimu užtinku Aleksio Ran- 
nito, esto DP, straipsnį „Keturi lie
tuviai grafikai“. Straipsnyje suglau
stai atpasakojama, kaip amžių bū
vyje Lietuva domino kitataučius ra
šytojus, menininkus ir mokslininkus. 
Po to aptariama, kaip Lietuva, ne 
tik savo geografine padėtimi, bet iš 
kraujo ir iš sielos būdama Vakarų 
kultūros ir civilizacijos narys, reiškė 
savąjį tautinį „aš“. Straipsnis iliu
struotas šiomis reprodukcijomis: Ra- 
tas-Rataiskis „Gintaro karalystėje“ ir 
„Tinklai“, Petravičiaus ■ „Pavasaris 
laukuos“ ir „Puota“, Valiaus „Dio
nizo Poškos laikais" ir „Atsisveiki
nant“, Augiaus - Aųgustinavičiaus 
„Malda“. Straipsnis dedikuotas St. 
Lozoraičiui.

Iš anksto numanu, kad mūsų tau
tos ryžto ir valios ištikimasis bičiu
lis A. Rannit turėjo padėti nemaža 
pastangų, kol meno žurnalas nutarė 
paskirti skiltis lietuviams grafikams 
reprezentuotis. „Das Kunstwerk“ ti
ražas pasigėrėtinas, net per 30.000 
egz., kurių tik dalis lieka Vokietijoje, 
o visa kita paplinta Amerikoje, Švei
carijoje, Prancūzijoje, D. Britanijoje 
ir Skandinavijos valstybėse.

A. Rannit yra užsienių intelektua
liniuose sluoksniuose iš seno pažįsta
mas ir Pen-Club narys. Birželio 22— 
29 d. d. jis kaip vienintelis Pabaltijo 
tautų atstovas dalyvavo pirmajame 
pasauliniame UNESCO meno kritikų 
suvažiavime Paryžiuje. Kur bebūda
mas ir ką beveikdamas A. Rannit vi
sada prieš akis turi pavergtą, bet ne
nugalėtą Pabaltijį.

Čia pat pastebėtina, kad estų DP 
laikraštyje „Eesti Rada“ Nr. 46 ran
dame A. Rannito eilėraštį, įvardytą 
„Jonas Aistis“.

Šia proga spraudžiasi viena pasta
ba, pareiškiama ne ad hominem, bet 
ad rem:

— susirūpinkime ir suraskime ko
kį nors būdą bent moraliniai atsidė-

Rašo J. Cicėnas
koti mūsų kančių, rūpesčių, ryžto, 
vilties ir pastangų bendrininkams!

Šičia iniciatyva, nežinau gerai, gal 
priklauso Vlikui, LTB Vyr. K-tui, 
Kultūros Fondui, Dailės Institutui, 
Rašytojų Draugijai, gal kitoms or
ganizacijoms, imant jas kartu ar 
kiekvieną skyrium. Savo ruožtu 
platu sumanymams ir veiksmui 
Amerikos lietuviams. Duosnūs jie 
ir jautrūs kiekvienam veikalui už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, 
jie per BALF’ą skiria premijas gal 
būt užinicijuotų premiją ar padėkos 
lakštą tiems kitataučiams, kurie, my
lėdami savo Tėvynę, ta pačia aistra 
ir prisirišimu kovoja ir dėl Lietuvos 
politinio savarankiškumo ir laisvos 
kultūros plėtros.

Prancūzijoje dėl mūsų tautos gy
vybinių interesų žodžiu ir plunksna 
šlovingai kovoja prof. Motore. Ak, 
mūsų tautos gyvastingumas ir kan
čia susilaukia pritarimo ir kitų šalių 
kultūrininkų tarpe. Negi mes tepa- 
sidžiaugslme kaip valkas geležėlę ra
dęs? Lietuvos kultūros istorija ne
abejojamai tars jiems savo padėkos 
žodį, bet ir mes šitų kovotojų atžvil
giu esame įpareigoti.

Kai tremties kronika žūna, 
rodos, privalu griebtis apsaugos prie
monių. Deja, mes viso to nepaisome 
ir praeiname pro šalį pasibaisėtinai 
abejutiški.

Nežinau, kaip kitur, bet Britų zo
noje šiuo atžvilgiu nėra kas girias. 
Stovyklos tirpsta kaip sniegas, o gal 
— vysta kaip astrai rudens šalnos 
pakąsti. Pvz., Schleswigo-Holstein?) 
provincijoje vyksta plataus masto 
DP perkurdinimas (deja,_ čia pat). 
Beliks tik Flensburgo, Rendsburgo, 
Kielio, Lūbecko, Neustadto, Spaken- 
bergo ir Pinnebergo stovyklos. O bu
vo jų daug ir kiekvienoje silpniau 
ar stipriau pulsavo mūsų bendruome
nės gyvenimas. Besilikviduojant sto
vykloms komitetų protokolų ir kito
kių raštų knygos lieka vidugatvyje.

Kai kas teiravosi čia ir kitur, bet 
konkretaus atsakymo negavo. Gal 
būt LTB Vyr. Komitetas aplinkraš
čiu paragintų saugoti tremties isto
rijai brangią medžiagą. Reikia ne
klusniems rimtai p.’minti ir įparei
goti, o klusniuosius informuoti, kur 
ir kaip rinkti tremties istorijos nuo- 
byras, ir kam persiųsti.

Pemaimet Baltų Centrinė Taryba 
buvo sumaniusi išleisti Britų zonos 
lietuvių DP istoriją 1945—1947 m. 
būvyje. Keitėsi tarybos vadovybės 
nariai, keitėsi rūpesčiai, taip viskas 
ir paliko sumanymų ribose. Pemai
met buvo sumanyta išleisti Schles- 
wigo-Holsteino lietuvių DP istorija. 
Rodos, ruošiama, bet ar pasirodys?

Kai kiti veiksniai planuoja ir 
žvalgosi, tenka viešai pareikšti. Re
portažo Karalienė (tegul bus leista 
šitaip apibūdinti plunksnos kolegę 
S. Narkėliūnaltę) dirba nesidairyda
ma į šalis. Šit neseniai ir netikėtai 
pasklido pražydo „DP Baltic Camp 
at Seedorf“ egzemplioriai. Tai, kaip 
jau buvo minėta, Sedorfo Baltų sto
vyklos 1946—1947 m. istorija vaiz
dais (viso 249 nuotraukos, padarytos 
Augustino, Narkėliūnaitės ir Gross). 
Pilnas stovyklos gyvenimas, atsižvel
giant į leidėją (UNRRA Team 295 
BAOR), negalėjo būti pavaizduotas 
su visais niuansais, bet ir tai, kas 
regima, yra labai daug. Spaudinys, 
be kita ko, įdomus knygos mėgėjams, 
nes paaiškinimai paduoti anglų ir 
kiekvienos tautybės sava kalba. 
Spaudiniu gali gėrėtis ne tik buvę 
Seedorfo (2103 lietuviai, 1700 latvių 
ir 200 estų) gyventojai, bet ir kiek
vienas „iššalęs“ ir dar „įšalęs“ DP. 
Tai antras šios rūšies spaudinys S. 
Narkėliūnaitės paruoštas tremtyje. 
Pagirtina iniciatyva, pagirtinas ir su
gebėjimas spaudinį paruošus jį iš
leisti, atseit — visų pirma išspręsti 
valiutos ir popieriaus reikalą. Gal 
kartais ši paslaptis būtų galima „na
cionalizuoti“ ir kitiems skubiems 
„nęantirepatriaciniams“ leidiniams?

Meno ir kultūros 
pasaulyje

— Italijoje, Romoje, iš vadovau
jančių kultūrinio ir politinio gyve
nimo asmenybių sudaryta speciali 
organizacija, vad. tautinė unija ko
vai prieš analfabetizmą. Tyrinėjimų 
duomenimis nustatyta, kad šiuo me
tu Italijoje vietomis apie pusę visų 
gyventojų dar yra analfabetai: Sici
lijoje 40 %, Lucanijoje 46 •/•, Kala
brijoje ‘48°/o.

— Berlyno universiteto ekonomi
jos fakultete paskaitų ciklui apie že
mės reformą teįsiregistravo tik du 
studentai. Šis paskaitų ciklas turėjo 
būti pradėtas vasaros semestre, bet 
dėl per mažo klausytojų skaičiaus 
teko ųuo šių paskaitų atsisakyti.

— Kompozitorius Richard Straufl 
uždraudė Vokitijoje ir Austrijoje sta
tyti jo operą „Danajai“, motyvuoda
mas tuo, kad šiuo metu nei viename 
nei kitame krašte nebelikę teatro pa
talpų, kuriose techniškai būtų gali
ma ši opera vaidinti.

— Naują būdą spalvotoms fil- 
moms gaminti išrado prancūzai bro
liai Armand ir Lucien Roux. Lig
šioliniai laimėjimai šioje srityje pa
skatino rašytoją ir filmų producentą 
Marcel Pagnol dar kartą peržiūrėti 
ir pritaikinti naujajam spalvotų fil
mų gaminimo būdui savo naująją 
filmą „Gražioji malūnininkė“, kurios 
gamyba turėjo prasidėti netrukus.

— Amerikos savaitinės kino kro
nikos producentai pareiškė protestą 
prieš tai, kad 1948 m. Pasaulio Olim- 
pijados monopolinė filmavimo teisė 
atiduota tik J, Arthur Rank-Organi
sation. Negavus iš šios atsakymo l 
pareikštą protestą, amerikinės filmų 
bendrovės ketina kreiptis į Olimpinį- 
komitetą ir į Jungt. Tautas. Pažy
mėtina, kad britų olimpinio komite
to pirm-kas yra žinomas Rank-Orga
nisation narys.

— Amerikiečių spauda skelbia 
savo populiariausius pereitų metų 
filmų aktorius. Mat, neperseniausiai 
filmų žurnalas „Boė Office“ buvę 
paskelbęs anketą, kurioje buvo pra
šoma pasisakyti, kuri USA filmų 
žvaigždė labiausiai skaitytojams pa
tinka. Kaip ir 1946 m., balsų dau
gumą laimėjo Ingrid Bergman. Po 
jos seka Claudette Colbert, Olivia da 
Havilland (mums dar nepažįstama iš 
filmų), Barbara Stanwyck (mūsų pu-( 
blikai mažai težinoma, matyta vos 
keliuose filmuose) ir Joan Cranford, 
Iš vyrų amerikiečių publikos mėgia
miausi 1947 m. aktoriai buv: Bing 
Crosby (Lietuvoj nė vieno jo filmo 
nematėm), kuris ketvirtą kartą gau
nąs balsų daugumą, Clark Gable ir 
vyriškasis, mūsų senas filmų pažįsta
mas — Gary Cooper.

misionorius (kaip sekreto
rius, direktorius ir kt.). Bet 
tiek - i e .r i u s, tiek - o r i u s yra 
svetimos priesagos, mūsų kalbon pa
tekusios per slavų kalbas. Jei mes 
būtinai norėtume vartoti vieną iš' 
šių dviejų lyčių, tai gal būtų 
teiktinesnė pirmoji, būtent — mi
si o n i e.r i u s. Bet norint būtų ga
lima vartoti ir visai gražų savo dari
nį, sudarytą tiesiog iš misijos, bū
tent — misininkas, t. y. tas, kur 
atlieka arba vykdo misiją, kuris rū
pinasi misijos reikalais ir kt. Kad 
taip iš tikro gali būti daroma, rodo 
visa eilė mūsų bendrinėj kalboj jau 
vartojamų tos rūšies darinių, pvz.: 
akcininkas, bankininkas, 
kontrobandininkas, legio
nininkas, reakcininkas, 
respublikipinkas, stipen
dininkas, vietoj a k c i o n i e - 
rius, bankierius, kontro- 
bandistas, legionierius, 
reakcionierius, respubli
konas, stipendiatas ir kt. Ši
tos rūšies aplietuvintos (su lietuviš
komis priesagomis) svetimybės mums 
yra žymiai artimesnės ir supranta
mesnės, todėl kaikurios iš jų (pvz. 
akcininkas, bankininkas, 
kontrobandininkas, sti
pendininkas ir kt.) yra jau ga- 

-na plačiai įsigalėjusios. Norėdami 
tuo būdu galėtume visai tinkamai 

-vartoti ir misininką suslavinto 
misionieriaus ar misiono-

;Tiaus vietoje.

Dėl naujovių sintaksėje
Dr. J. Januškevičius, recenzuoda

mas (M.K. Nr. 23) L. Dambriūno sin
taksės vadovėlį, padaro kai kurių pa
reiškimų, kurie gali kai ką klaidinti. 
Dėl to noriu bent trumpai vienu kitu 
paliestu klausimu pasisakyti.

Recenzentui, atrodo, labiausiai ne
patinka nauji tame vadovėly dalykai, 
kuriuos jis vadina abejotinu bandy
mu. Jam atrodo, kad vadovėly yra 
tokių dalykų, kurių ne tik pas mūs, 
bet ir iš viso niekur iki šiol nėra bu
vę, kuriais, jo žodžiais tariant, „iki 
šiol dar jokia gramatika ir jokia kal
ba nesivertė“. Kitur jis sako, kad 
vadovėlio autorius „atradęs tą Ame
riką, jis turėjo atrasti ir pavadinimą 
tokioms dalims, nes tai naujiena" 
(mano pabr. L.D.). Tokiomis naujie
nomis jis laiko pvz. kalbą apie žo
džių santykį sakinyje, apie sakinines 
žodžių grupes ir k.

Čia tai kaip tik ir laikau reika
linga pabrėžti, kad 1) tai, ką recen
zentas vadina naujiena, nėra jokia 
naujiena aplamai sintaksės moksle, 
2) tai nėra naujiena net ir pas mus. 
Kad mano teigimas neatrodytų ne
pagrįstas, noriu pateikti bent po kelis 
pavyzdžius tiek aplamai iš sintaksės 
mokslo, tiek iš mūsų vadovėlių prak
tikos. Pvz. apie žodžių santykius sa
kinyje kalbama net 19a veikaluose,

pvz. John Ries, Was 1st Syntax? Apie 
sakinines žodžių grupes kalbama H. 
Paul, Prinzipien der Sprachgeschich- 
te (1904), R. Blūmel, Einfūhrung in 
die Syntax (1914). Tais pačiais ir ki
tais klausimais rašoma dar to paties 
J. Ries, Zur Wortgruppenlehre (1931), 
W. Havers, Handbuch der erklaren- 
den Syntax (1934), toliau dar nau
jesni autoriai yra K. Buhler, V. Bron- 
dal, F. Slotty ir k. Įvairiais sintaksės 
klausimais yra daugybė monografijų 
ir veikalų parašyta. Mano suminėti 
yra vieni iš populiariausių, žinomiau
sių, su kuriais susipažinti jau reko
menduojama pirmo kurso studen
tams. Taip pvz. tai, kas L.D. vadi
nama prijungtinėmis ir su jungtinė
mis žodžių grupėmis, Ries, Blūmel ir 
k. vadina Gruppen ir Reihen, o saki
nines žodžių grupes jie vadina Satz- 
artige Gebilde arba Satzahnliche Ge- 
bilde. Lenkai žodžių grupėms turi 
terminus związki i szeregi, o saki
nėms grupėms — rownowaznik zda- 
nia arba rownoznaeznik zdania, žr. 
Stanislaw Szobcr, Gramatyka polska 
(1923), Zenon Klemensiewicz, Sklad- 
nia opisowa wspolczesnej polsczyzny 
kulturalnej (1938) ir k. Dėl rusų kal
bos žr. Peškovkij, Russkij sintaksis 
v naučnom osveščenii (1930), prof. 
Barchudarov, kurio sintaksės vado

vėlis ir Lietuvoj jau' buvo vartoja
mas okupacijos metu 1941 m. Šie 
autoriai apie šiuos dalykus kalba tiek 
savo mokslo darbuose, tiek savo va
dovėliuose. Tokia padėtis yra apla
mai sintaksės moksle.

O kaip yra Lietuvos praktikoje? 
Nuo 1930 metų „sutraukti sakiniai“, 
apie kuriuos dr. Januškevičius kalba 
savo recenzijoje, yra mūsų vadovė
liuose išnykę. Apie juos nekalba nei 
Z. Kuzmickis savo Lietuvių kalbos 
sintaksėje, nei A. Kalnius, nei Tal- 
mantas su Ig. Malinausku savo va
dovėliuose, nei kiti autoriai. Šie visi 
autoriai tai, ką L.D. vadina sakini- 
nėmis žodžių grupėmis, vadina iš
skirtinėmis sakinio dalimis, bet ne 
sutrauktais sakiniais, pyz. Pažvelgęs 
pro langą, Janulis pamatė žmonių 
būrį. Taigi nuo L.D-o jie skiriasi šių 
grupių pavadinimu ir trumpesniu 
aiškinimu, bet ne iš esmės. Tie „su
traukti sakiniai“ yra senas, kalbinin
kų seniai atmestas anachronizmas. 
Šiandien tai žino kiekvienas eilinis 
lituanistas mokytojas. Todėl kiek
vienas lituanistas labai nustemba, 
kai dar šiandien išgirsta kalbant apie 
„sutrauktus sakinius“. Jei recenzen
tas tuo nenorėtų tikėti, tepaskaito jis, 
ką apie tai yra pasakęs dr. Pr. Skar-

džius Tremtinių Mokykloje Nr. 5—6, 
110 psl.

D-o vadovėly daug pavyzdžių yra x 
paimta ir iš senesnių vadovėlių, pvz. 
iš Rygiškių Jono Lietuvių kalbos sin
taksės, išleistos 1911 m. Šie pavyz
džiai R. Jono surinkti daugiausia iš 
gyvosios kalbos arba iš tautosakos, 
vad. autentiški mūsų kalbos faktai. 
Bet rec. juos kritikuoja: tai lyja, tai 
sninga esą negalima sakyti, reikią: 
čia lyja, čia sninga. Naivu esą aiš
kinti, kad sakinyje vaikas skundžiasi 
dantimis žodis dantimis yra prie
žasties aplinkybė, nors priežasties 
aplinkybe tą žodį vadina tiek R. Jo
nas, tiek visi kiti vadovėlių autoriai. 
Žinoma, recenzentas gali būti kitos 
nuomonės, negu buvo Ryg. Jonas ir 
visi kiti vadovėlių autoriai. Bet ka
dangi šitie dalykai, tos, anot dr. J., 
klaidos skelbiamos jau kelios dešim
tys metų mūsų vadovėliuose, tai tik / 
dabar jas pastebėti lyg ir vėloka. 
Žodžiu, recenzentas nepatenkintas 
nei naujienomis, nei kai kuriomis 
senienomis, bet nepasako kodėl. Per 
visą recenziją jis kategoriškai teigia 
arba neigia, dažnai baigdamas sakinį 
klaustuku su šauktuku, net saneta 
simplicitaš sušukdamas, bet niekur 
neaiškina, kuo remdamasis jis ką at
meta ar laiko klaida. Toks jo matyt 
metodas. Bet šitokiu metodu disku
tuojant, diskusijos galima tęsti iki 
begalybės, bet pats dalykas nė kiek 
nepaaiškės. Dėl to, brangindamas 
laikraščio vietą ir savo laįką, noriu 
savo paaiškinimą tuo ir baigti, pa
siūlydamas recenzentui, visas kitas 
smulkmenas, jei tikrai jam kas ne
aišku, išsiaiškinti su bet kuriuo ’i- 
tuanistu. L. Dambrlūnas
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(Pradžia 1 pusi.)
Centro Komitetu paaiškėjo, kad visą 
darbą tenka dar kartą visai iš naujo 
pradėti. Pagaliau mes turime žinoti, 
kas mes esame, kiek mes turime afi- 
davitų ir kiek jų mums trūksta, 
žinių'surinkimas yra visos mūsų 
ganizacijos uždavinys, einant 
smulkiausių jos padalinių.

PAGALBA BEPINIGIAMS
Sąryšy su Vokietijos valiutos 

forma, dėl kurios tremtiniai neteko 
paskutinių savo kuklių sutaupų, iš
kyla dar viena problema. Tie trem
tiniai, kurie neturi' laimės gauti kur 
nors darbo ir užsidirbti šiek tiek pi
nigų, turės rimtų sunkumų, kai jiems 
kviečiamiems reikės nuvykti į kon
sulatą ar į pereinamąsias stovyklas. 
Iki šiol tų kelionių išlaidas tekdavo 
apmokėti patiems tremtiniams, tačiau 
dabar darosi labai sunku važinėti į 
pereinamas stovyklas, kur dažnai net 
be reikalo žmonės sukviečiami, kad 
tik verbuotojai turėtų didesnį rau
menų pasirinkimą ir paskui atme
stus, išvargusius kelionėje, o taip pat 
dėl _ dažnos netvarkos pereinamose 
stovyklose vėl pasiųstų atgal. Dėl 
šios menkos priežasties dažnas trem- 

. tinys iš viso negalės pasinaudoti emi
gracijos galimumais. Todėl šį klau
simą tenka iškelti ir aiškintis atitin
kamose IRO įstaigose visoms mūsų 
organizacijos institucijoms, prade
dant stovyklų komitetais ir baigiant 
mūsų centrinėmis įstaigomis.

Kiti tiek išeiviams, tiek tremti
niams tekšimi uždaviniai, kurie bus 
daugau techniško pobūdžiė, galėtų 
būtį numatyti tik ■ paaiškėjus įstaty
mo vykdymo organizacijai ir jo vyk
dymo tvarkai. Šiuo metu mūsų or
ganizacijų numatyti uždaviniai yra 
parengiamojo pobūdžio.

AR PASISEKS ĮSIBRAUTI 
LIETUVIAMS Į IMIGRACIJOS 

KOMISIJĄ
Ar numato Įkurdinimo Tarnyba 

bei lietuvių išeivių organizacijos tu
rėti kokios įtakos į organizacinį įsta
tymo vykdymo darbą?

Turint galvoje tremtinių teisinę 
būklę, išeivių organizacijų pobūdį ir 
DP problemos apimtį bei sprendimo 
būdus, netenka manyti, kad kuri nors 
lietuvių organizacija galėtų turėti 
įtakos į įstatymo vykdymo organi
zaciją, išskyrus tą, kuri išplauktų iš 
minėtų uždavinių vykdymo, kaip sa
vanoriškos ir atitinkamų J.V-bių 
valdžios organų bei atstovų pagei
daujamos talkos.

Minėtam įstatymui vykdyti nu
matoma sudaryti speciali komisija, 

’ kūrios pirm-ku minimas p. Ugo Ca- 
rusi ir vicepirm. — pulk. Frost. Abu 
šie asmenys tremtiniams yra žinomi, 
kaip jiems palankūs, ypač pastara
sis, kuris su Hanau lietuviais ir ten 
esančiomis lietuvių institucijomis yra 
turėjęs gyvą ir artimą kontaktą. 
Amerikos lietuviai deda pastangų, 
kad į minėtą komisiją įeitų ir vienas 
lietuvių kilmės amerikietis. Be abe
jo, tas būtų labai sveikintina, tačiau 
tuo tarpu sunku pasakyti, ar tatai 
pavyks. . ■

KUR DĖSIS SENELIAI IR 
LIGONY S?

Ne visi lietuviai tremtiniai, atro
do, galės patekti į,JAV. Kokios įkur
dinimo perspektyvos lieka likusiems?

Kol įstatymas dar nebuvo galuti
nai priimtas, ir nebuvo dar žinoma

Taupumo sumetimais prašome 
gerb. platintojų neišplatintus laikraš
čio egzempliorius palaikyti iki atski
ro mūsų patvarkymo pas save ir tuo
jau atsiskaityti tik už išplatintus. 
Mažųjų stovyklų platintojai, pas ku
riuos už vieną išplatintą numerį ne
susidaro nė 10,- DM, tie siunčia at
siskaitymą už du numerius iš karto. 
Pinigų persiuntimo išlaidas atsiskai
to iš mums siunčiamų pinigų, o savo 
naudai už darbą atsiskaito 10% 
mišo.

Mums visiškai suprantamas 
kurių platintojų nusiskundimas, 
sumažinus iki minimumo laikraščių 
kainas ir kritus laikraščių pirkėjų 
skaičiui, laikraščių platinimas dauge
liui nebeapsimoka. Bet šiuo metu 
reikia žiūrėti daugiau bendrojo tau
tinio reikalo, o ne asmeninės nau
dos. Prie laikraščių dirbantiesiems 
taip pat neapsimoka tas darbas, nes 
jie bent laikinai turi atsisakyti net 
nuo algų. Platintojai turėtų nepa
miršti, jog „Mūsų Kelias" gerokai iš
leidžia ir knygų, kurių platinimas, 
gaunant taip pat 10 % nuolaidos, gali

jau apsimokėti. Šia proga pastebima, 
kad platintojai gali pareikalauti dar 
esančių pas mus užsilikusių mūsų lei
dinių, kaip 'F. Kiršos „Tolumos“ ir 
kt. Knygų kainos nupigintos 4 — 5 
kartus.

Pavieniams prenumeratoriams pra
nešama, kad kuo skubiausiai pra
tęstų savo prenumeratą liepos mė
nesiui, atsiunčiant po 3,- DM. As
mens, užsakiusieji laikraštį savo gi
minėms j užsienį, taip pat prašomi 
atnaujinti jų prenumeratą.

• MUSU KELIAS

ko-

kai 
jog

jo galutinė forma, kai kurie Ameri
kos lietuvių veikėjai spėliojo, lead 
pagal jį galėtų į J.V-bes patekti apie 
12.000 lietuvių. Dabar iš kai kurių 
to įstatymo klauzulių galima daryti 
išvadų, kad mums palankiu atveju 
apie 20—25 tūkstančius lietuvių iš
vyks į J.V-bes. Taigi, dar lieka gana 
žymus lietuvių skaičius, kuriems teks 
įsikurti kituose kraštuose. Čia gana 
plačių perspektyvų teikia Didž. Bri
tanija. Kaip žinoma, Kanada taip 
pat žada praplėsti tremtinių imigra
ciją ir nesiriboti vien tik viengun
giais. Reikia manyti, kad emigraci
jai į J.V-bes prasidėjus, bus suinten
syvintos pastangos šiems pažadams 
realizuoti. Nors Australija dėl savo 
milžiniško nuotolio nėra labai vylio- 
janti, tačiau, nėra abejonės, kad tam 
tikras lietuvių skaičius ras sau prie
glaudą ir tenai. Pagaliau tie, kurie 
turi užtikrintą giminių ar draugų 
paramą įsikurti arba specialistai, ku
rie gali vylyti dirbti savo specialy
bėje, gali materiališkai patenkina
mai įsikurti ir Pietų Amerikos vals
tybėse. Tačiau tam tikra, tremtinių 
dalis dėl nesveikatos, o ypač tokie 
nedarbingieji, kurie neturi juos iš
laikančių darbingųjų' šeimos narių, 
gaus pasilikti ilgesnį laiką Vokieti
joje ar kitose dabartinėse savo gy
venamose vietose. Jųjų globos bū
dai yra planuojami mūsų Raudonojo 
Kryžiaus. Tačiau dabartinėmis sąly

gomis ir čia, kaip ir įkurdinimo rei
kaluose, mūsų pačių pastangos te
turi tik labai ribotą reikšmę. Mums 
tenka pirmoje eilėje bazuotis tarp
tautinėmis organizacijomis, kuriose, 
deja, mūsų balsas toli gražu ne vi
sada girdimas.

Paskutinė PCIRO pilnaties se
sijoje ypatingai buvo akcentuojamas 
šeimų neskaldymo principas įkurdi
nant tremtinius. Buvo duota patiki
nimų net kai kurių vyriausybių var
du. Ar yra tuo reikalu jau patirta 
konkrečių duomenų?

Deja šiuo klausimu nuo pažadų 
netoli tėra dar nueita, nors kai ku
rie parengiamieji darbai šeimoms 
įkurdinti tiek priimančių valstybių, 
tiek ir IRO yra atliekami, bet jų 
apimtis dar neleidžia susidaryti labai 
optimistiško ateities vaizdo. Vis dėl
to pagarėjimo tenka laukti.

Kokie daromi žygiai, kad masi
niam įkurdinimui prasidėjus, trem
tiniai būtų tam tinkamai pasiruošę 
tiek formaliais, tiek informaciniais 
atžvilgiais?

Praėjusių metų lapkričio mėn., 
vėliau š. m. vasario ir kovo mėn. 
LTB Centro Komitetas buvo prašy
tas paraginti visus tremtinius iš ank
sto paruošti reikalingus emigracijai 
dokumentus (metrikus, pažymėji
mus, fotografijas). Dėl valiutos re
formos sudarytos būklės dabar tenka 

• Kalifornijos technologijos insti
tuto mokslininkai mano, kad saulės 
viduryje yra 27 milijonai laipsnių 
Farenheito karščio, t. y. 4 milijonais 
laipsnių šalčiau, negu buvę anksčiau 
manyta. (JNS)
• JAV Abbott labaratorijoje trys 
gydytojai išrado būdą, kaip penecili- 
ną — pudrą įvesti į plaučius. Tai 
esąs paprastas ir naujas būdas. (UP)
• Naujas DM įvedus Vakarinėse 
Vokietijos zonoše, pranešama, komu
nistų propaganda apstojusi, 
gauna pakankamai lėšų iš 
Tikimasi, kad Sovietai vėl 
nės naujas markes ir galės
vakarų komunistams propagandai 
varyti. (AP)
• JAV mokslininkai, dirbą prie 
atominės energijos ir tyrinėję Bikini 
salyne numestų atominių bombų pa
sekmes, nustatė, kad iš nukritusios 
ir susprogusios atominės bombos mir
tingi spinduliai gali sunaikinti ar 
rimtai pažeisti pašarų derlius priešo 
lauke. (UP)
• Iš Vatikano pranešama, kad Po
piežius Pijus XII yra pasiuntęs Grai
kijos karalienei Frederikai dovaną, 
kuri esanti daugiau politinio pobū
džio, nes reiškianti netiesiogiai, jog 
Markos nepripažįstama. Popiežiaus 
dovana esanti skirta tiems vaikams, 
kurie yra partizanų iš Graikijos šiau
rinių sričių išgabenti į kaimyninius 
kraštus, net ir į Lenkiją. Jų išvežta 
net keli tūkstančiai. (HTB)
• Britų lėktuvas malūnsparnis iš 
Londono atskrido į Paryžių ir nusi
leido ant plokščio vieno namo stogo.
• Čekoslovakijos komunistinis prem
jeras Antonin Zapotocky pareiškė, 
kad rusiška ūkio kolektivizacija ne
būsianti įvesta Čekoslovakijoj. Taip

pat jis pasakė, kad būsiančios duo
damos vizos kiekvienam, kuris no
gėsiąs išvykti į užsienį ir palikti nau
jąją liaudies demokratiją. „Mes ne
leisime, sako jis, bažnyčiai veikti 
prieš valstybę. Mes neturėsime baž
nyčios respublikos ir valstybės res
publikos. Mes turime tiktai liaudies 
demokratiją, bet ne dvi respublikas.“ 
(UP)
• Frankfurto pranešimu, Berlynui 
miltų pakaks 26 dienoms, riebalų — 
63 d., bulvių — 52 d„ cukraus — 114 
d. ir pieno — 38 dienoms.
• Trieste, Jugoslavijos zonoje, su- 
sprodgintas Jugoslavijos kariuomenės 
amunicijos sandėlys. Oficialaus ko
munikato nebuvo paskelbta, bet spė
jama, jog tai kominformo agentų 
sabotažo aktas, nukreiptas prieš mar- 

Onai Kvederavičienei, Marijai Kur- 
pučienei-Kasperavičiūtei, Jonui Lle- 

Iš JAV ir kitur yra paieškomi čia tuvninkui, Juozui Kinderiui, Juozui 
Bacevičiui, Mėtai Bakaitytei, Vytau
tui Bieliūnui, Jonui Balaikai, Vytau
tui Jankui, Bronei Glemžienei.

Be to, C/Kartotekoje randasi: 
Stasiui Masukevičiui laiškas ir Affi- 
divit of Support nuo Constance Mi
siūnas iš Brooklyn, Kaziui Trusin- 
skui laiškas iš Montevideo ir Stasiui 
Jakubauskui laiškas nuo 
iš Australijos.

Šio skelbimo 632 eilės 
išvardinti asmens privalo 
vietos komitetus, įsirašyti per. juos 
C/Kartotekon ir už ligšiolinį delsi
mą tai atlikti — sumokėti piniginę 
auką Tautos Fondo naudai.

Gavus iš. LTB komitetų užpildy
tas k/korteles ir aukų kvitus, per 
tuos pat komitetus bus išsiuntinėta 
čia suminėtiems asmenims adresai, 
laiškai ir kt.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

išvardinti asmens. Ieškomieji arba 
jų likimą žinantieji prašomi atsiliepti 
C/Kartotekon per artftnifiusius LTB 
Komitetus, kartu nurodant skelbimo 
Nr. ir tikslų savo adresą.

627. Vaitkal iš Ismalukų; Poškai 
iš Truplaukės; Raudūnai iš Mečedų; 
Katarzalės iš Raudūnų; Karaliai iš 
Barsiu; Višniauskai iš Kančaičių.

628. Stankus Jonas, Aleksandra, 
Liudvikas ir Stasė iš Numšių; Stan- 
kienė Ona, Jonas, Leonas ir Bronius 
iš Kirklių; O.lšauskienė-Pilkauskaltė 
Stasė.

629. Titenienė-Kumzaitė Jadvyga 
su vaikais; Kumžą Antanas ir Domi
ninkas; Jakubauskai iš Kuršėnų; 
Celčys Kostas ir Vladas iš Juodupės.

630. Rudienė Euprazina ir Ma
žeikaitė Aniceta iš Kumpikų; Suopys 
Jonas' iš Birštonu; Palšaitytė Marija 
nuo Panevėižo; Vaičaitė Bronė nuo 
Kretingos.

631. Arbaitis Juozas iš Kybartų; 
Gvildžiūtė Stasė ir Regina nuo Pae- 
žerėlių; Kazlauskas Antanas iš Ra
guvos; inž. Karolevas Jurgis; Karpa
vičius Petras.

632. Gauti giminių adresai iš 
JAV: Jonui Antanaičiui, Ignui Vait
kevičiui, Vytautui-Stanislovui Augu- 
stauskui, Julei Pelaitienei-Botyriutei, 
Pranui Lučkauskui, Leokadijai Kati
liūtei, Stasiui Vilkaičiui, Pranui Ka- 
raciejui, Pranui Karaliui, Filomenai 
Miskūnienei-Jurskytei, Jonui Sausa- 
riui, Mykolui Šoriui, Kaziui Rožan- 
skui, Veronikai Stirnaitei, Onai Ja- 
nickaitei, Stasiui Valantiėjui, Justi
nui Lukošiui, Antanui Mendeliui, 
Onai Niparienei, Petrui Bielskiui, 
Edvardui Alminauskul, Andriui 
Smolskiui, Aleksui ' Jokubauskui,

salą Tito. Antrasis sabotažo aktas 
susektas padegant kviečius lauke. 
Keleiviai iš Jugoslavijos atvykę pa
sakoja, kad Jugoslavijos zortoje poli
cija apsupo Italijos komunistų na
mus Capodistrijoj ir atėmė ginklus, 
kurie anksčiau bnvo leista turėti. 
(UP)
• Britanijos valstybės minlsteris 
Hector McNeil parlamente pareiškė, 
kad maisto gabenimas oru į Berlyną 
britams atseina kasdien po 6.000 
svarų, arba 24.000 dolerių.
• Triesto vykd. komunistų taryba 
balsų dauguma pasisakė už Maskvos 
liniją ir kominformo sprendimus.
• Po komunistų perversmo Čeko
slovakijoje, Reuterio pranešimu, jau 
esą pabėgusių per 15.000 čekų, dau
giausia intelektualų.

Leinartas Jeronimas, 71, rue Du- 
tot, Paris 15, FRANCE, ieško:

1. Ambrazevičiaus Jono, 1944 
vokiečių atvežto į Prancūziją;

2. Valančiaus Petro, gim. 1922 
Plungės valsčiuje, 1943—44 m. dir
busio Saksonijoje.

Prašomi paieškomieji atsiliepti _ ar 
žinantieji apie jų likimą pranešti.’

m.,

Boreišis Felicija, Dornstadt bei 
Ulm, DP Camp, ieško Dobšaitės- 
Valickienės iš Žem. Panemunės.

Plečkaitis Antanas, gyv. Radway, 
Alberta, Bose 26, Canada, ieško bro
lio Plečkaičio Kazio, buv. mokytojo, 
iš Kumelionių km., Marijampolės 
apskr. Žinantieji apie jį prašomi pra
nešti.
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saugo. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pranešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM, 
toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo skelbimai privalo būti apmokėti nž kiek
vieną paieškomą po 1,- DM. • Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu 
su tekstu. • Platintojai atsiskaito už kiekvieną numerį, sau pasilikdami 10% nuolaidos. 
Laikraščio grąžinimai vengtini. • Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaido
mis vienam mėnesiui 3,- DM, užsienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,30 DM.

MUSU KELIAS

Printer: Verlagsanstalt Mara, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.

Išeina antradieniais ir penktadieniais
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. Peni k as 
Redaktorius Al. Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“,' Semi
Weekly. Authorized by EUCOM HQ, Civil Af
fairs Division. Authorization No. UNDP 205.

Circulation 4006.

kreiptis į IRO, kad ji ieškotų gali
mumų pagelbėti- tremtiniams pasi
daryti reikalingas nuotraukas ir fo
tokopijas.

Jei bus sudaryta darbo sutartis 
tarp Balfo ir IRO, tai tuo atveju 
Balto įstaiga teiks tremtiniams in
formacijas visais techniškais ir ki
tais klausimais, susijusiais su emi
gracija, o taip pat pagal galimumus 
padės sutvarkyti reikalingus doku
mentus.

Tremtiniams suteikti pagrindinių 
informacijų apie kraštus, į kuriuos 
jie vyksta, o taip pat ir apie savo 
kraštą, yra paruošta atitinkama kny
gutė, tik šiuo tarpu susiduriama su 
tam tikromis kliūtimis jai iškeisti. —

Baigdamas pasikalbėjimą, p. Ba
saitis pareiškė, kad žvelgiant į arti
miausią ateitį, tenka pastebėti, kad 
iki šiolei mūsų pačių pastangos įkur
dinimo srityje nėęa davusios mūsų 
siekiamų rezultatų. Dažnai jos net 
nepateisino ir tų kuklių vilčių, ku
rios buvo į jas dedamos. Šiaip ar 
taip, bet kurių įkurdinimo proble
mos sprendimų vykdymas yra tech
niško pobūdžio ir jam reikia techni
nių priemonių: lėšų, transporto prie
monių, Jeritorijos..., kuriomis mes 
nedisponuojame. Pagaliau ir mūsų 
teisinės sąlygos labai kuklios. Todėl 
ir ateityje mums tenka pirmoję ei
lėje atsiremti i atskirų vyriausybių 
bei tarptautinių organizacijų pastan
gas, o taip pat į mūsų išeivių orga
nizacijas. - J. Mcškuitis -

Tarpt, šachmatų turnyras 
OIMurge'

Pastaruoju metu Vokietijos šach
matinio gyvenimą dėmesio centre 
stovėjo du įvykiai: Vokietijos pirme
nybių priešžaismis Stuttgarte, kur 
nugalėtoju išėjo dr. Troeger (Augs
burg) ir didelis tarptautinis turnyras 
Oldenburge (3 — 13.6). Pastarajame 
turnyre varginančioje 15 ratų kovOjfe' 
varžėsi 9 vokiečiai ir 7 užsieniečiai/' 
Iš vokiečių pirmoje eilėje minėtinas, f 
Hamburgo meisteris Heinicke, jau. ų 
prieš karą daug kartų atstovavęs Von,.f 
kietiją tarptautinėse rungtynėse ir 
šiuo metū priklausęs pačiai Vokieti- ' 
jos šachmatinio elito viršūnėlei. To
liau žinomas vokiečių meisteris Kup- 
pe, neseniai laimėjęs Bremeno mie-’" 
stp pirmenybes ir po to dar kartą' 
patvirtinęs savo gerą formą, laimė* 
damas tarptautiniame Wilhelmshave- 
no turnyre pirmąją vietą. Įdomi as
menybė — buvęs Rytprūsių meisteris , 
Landowicz. Prieš karą jis apsitraukė, 
po visą pasaulį: lošė Brazilijos ir Ar
gentinos šachmatų klubuose, o gar- ! 
siajame New-Yorko Manhattano klu
be turėjo 4-tą vietą. Dar minėtini 
buvęs sudėtų meisteris, neseniai lai
mėjęs Švabijos pirmenybes Herzog, « 
Esseno meisteris Surmann, buv. Sak-. 
sonijos meisteris Dr. Trober ir 1.1 
Iš užsieniečių jau spėjęs ir Vokieti
joje pagarsėti kaipo nepalyginamas ■ 
baigmių specas, latvis Rankis. Su ‘ 
ypatingu dėmesiu buvo laukiama 
naujojo estų talento Sarapuu pasiro
dymo. 1946 m. šiaurės valstybių (Šve
dija, Suomija, Norvegija, Danija, Is
landija) kongrese jis pateikia staig
meną, užimdamas 4-tą vietą. 1947 m, 
Danijos- pirmenybėse jam tenka an- ‘ 
troji vieta. 1948 m. atsikėlęs į Va
karų Vokietiją, lengvai laimi estų 
pirmenybes su 11% taško iš 12 gali
mų. z

Galutinės turnyro pasekmės: 1) 
Tautvaišas 12 t. iš 15 galimų. 2-3) 
Heinicke ir Kuppe po 11%, 4) Selez- • 
nev -9%, 5) Herzog 9, 6-7) Sarapuu 
ir Rankis po 8*/s, 8) Licpnieks 8, 9-10) 
Surmann ir dr. Torber po 7%. Toliau 
seka: 11) Wollnik, 12) Landowicz, 
13) Kloss, 14) Walljes, 15) Doggett," 
16) Cloud. Kovai pasibaigus Selez
nevas sulošė simultaną pasekme +19, 
= 3, —3. Sarapuu lošė simultaną 
prieš 8, nežiūrėdamas į lentą. Pasek
mė + 6, — 2.

Rungtynių užbaigtuvėm buvo su
ruoštas nuotaikingas bankietas, kurio 
metu miesto burmistras įteikė nuga
lėtojui žalvarinę lėkštę — Olden- 
burgo miesto garbės dovaną. Gražią 
dovaną paskyrė ir Untermberg lie
tuvių stovyklos komitetas: menišką 
rankdarbį — dėžutę. Užsieniečio per
galė buvo, atrodo, vokiečiams nela
bai maloni staigmena T. P.

Paųliukevičiūtė Stefa, gyv Mūt- 
zelburg Camp, Flensburg-Murwik, 
prašoma p. p. Biknevičių, gyvenan
čių Lenkijoje, ieško:

1. Bronislavos Ofertaitės (Hofert), 
gim. 1914 m. Raseiniuose; paskutinė 
gyv. vieta Vokietijoje: Stetten-Po- 
Htz;

2. Marytės Ofertaitės-Jotautiėnės 
nuo Raseinių; paskutinių 
veno Butow lageryje;

3. Emiliaus Misevičiaus 
no), gyv. Raseinių mieste; 
pat Butow lageryje.

Ponui Daktarui Stepui
SKUI už labai vykusiai man opera
cijos padarymą, gail. sesutei Adelei 
GLOVACKAITEI už švelnų atesta
vimą prie mano operacijos ir toli
mesnį rūpinamąsi manimi ligoninėje 
ir gail sesutei Aldonai BERNOTAI
TEI už rūpestingą ir nuoširdžiai 
mandagų manęs slaugymą po opera
cijos — širdingai dėkoju.

P, Bortkevičius

. Parduodamas senas vartotas smui
kas, gamintas Prancūzijoje — Mi- 
nekaurt. Pagal smuikų meisterį nu
statyta prieškarinė kaina RM 75—80. 
Pardavimo kaina — pagal susitarimą. 
Petras Galinauskas, (13a) Seligen
stadt b. W., Litauisches Lager.

Skelbimas
Esu 31 metų amžiaus, vidutinio 

ūgio. Vedybų tikslu ieškau gyvenimo 
draugės lietuvaitės. Amžius iki 25 m., 
ūgis nuo 1,55 iki 1,62 mtr. Tikyba 
R. Kat. Į Laiškus su foto atsakysiu. 
Susitarus parūpinsiu dokumentus at
važiavimui. Rašyti šiuo adresu: V. 
Stanley, 3705 Bathurst St. T o r o n ■ 
to, Ont., Canada.
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Kaip mūsiškiai gyvena Australijoje?
SOVIETAI NESILIAUNA IR TENAI UŽGAULIOJĘ. JŲ PRASIMANYMUS ATREMIA DIDŽIOJI AUSTRA

Kaip iš privačių laiškų, gautų iš 
Australijos, matyti, nuo praėjusio 
rudens Australijon atvyko jau keturi 
tremtinių transportai, penktojo lau
kiama netrukus atvykstant. Jais at
keliavo iš viso apie 3.500 DP, iš jų 
1.010 lietuvių. Toks skaičius turėjo 
gerokai sustiprinti vietinę lietuvių 
koloniją, kur buvo apie 700 mūsų 
■tautiečių. Tačiau taip nėra, nes nau
jai atvykusieji turėjo išsibarstyti po 
•didžiulius Australijos plotus ir tar
pusavio ryšius tegali palaikyti tik 
privačiais laškais su pažįstamaisiais.

Prašantiems paramos 
iš Amerikos

"i Amerikos lietuvių laikraščių re
dakcijos gauna daugybę laiškų iš 
tremtinių, kuriuose skundžiamasi 
sunkiu gyvenimu ir prėšoma pa
skelbti laiškus ir adresus laikraščiuo
se, viliantis, kad kas nors užjaus 
vargstančius ir pasiųs pagal nurody
tą adresą maisto arba rūbų siunti
nėlį.

Daugybę tokių laiškų gauna ir 
„Draugo“ redakcija. Žinodami, koks 
sunkus yra tremtinių gyvenimas, ir 
pasitikėdami tremtinių gera valia ir 
garbingumu, tokius laiškus talpinda
vome. Daugelis tokių laiškų neliko 
be atgarsio. Pagalbos prašantieji^ iš 
geraširdžių Amerikos lietuvių vieno
kios ar kitokios paramos susilaukė.

Pasirodo tačiau, kad ir tremtinių 
tarpe yra negarbingų žmonių, išnau
dojančių Amerikos lietuvių laikraš
čių ir tų laikrėščių skaitytojų gera
širdiškumą. Kai kurie, gaudami nuo
latinę paramą iš savo giminių Ame
rikoje ar iš kitų šaltinių, dar krei
piasi į redakcijas,^melagingai pavaiz
duodami savo padėtį. Tokio negar
bingumo pavyzdžių jau nemažai pa
aiškėjo. - -

Todėl „Draugo“ redakcija yra pri
versta į pagalbos prašančius laiškus 
nebekreipti jokio dėmesio, jeigu prie 
jų nėra pridėtas liudijimas su sto
vyklos komiteto, Raudonojo Kryžiaus 
arba stovyklos kapeliono parašu ir 
antspaudu, patvirtinąs laiške nurodo
mų faktų teisingumą. Laiškai be mi
nėtųjų liudijimų nebus „Drauge“ 

^skelbiami ir į juos nebus atsakinė
jama.

Taip pat primename, kad giminių 
paieškojimo reikalais reikia kreiptis 
ne į paskirų laikraščių redakcijas, 
bet į Lietuvos Generalinį Konsulatą 
New Yorke (adresas: Consulate Ge
neral of Lithuania, 41 West 82nd 
Street, New York 24, N. Y.). Ameri
kos lietuvių laikraščių redakcijos ne
gali pašvęsti viso savo darbo laiko 
vien tik tremtinių reikalams.

Dar kartą primename, kad savo 
adresuose reikia būtinai nurodyti 
okupacinę zoną ir pašto srities nu
merį (Postleitzahl).

„Draugo“ Redakcija

Karo gandai Čekoslovakijoje
NYKT korespondentas iš Pragos 

rašo, kad čia esą gyvenama gandais 
:apie karą. Kiekvienas eilinis gatvės 
pilietis tik ir kai*? apie greitą karą. 
Korespondentas tuo gandus taip su
grupuoja:

1) Čekijoje tuojau būsianti visuo
tinė mobilizacija.

2) Ceįcų kariuomenė koncentruo
jama prie vakarų sienos.

3) Vengrijos susisiekimo priemo
nės paimtos SoViefų kariuomenei per
gabenti iki Jugoslavijos sienų."

4) Rusų daliniai surinkti į įgulas 
"prie Litomerice, 30 mylių į šiaurę 
nuo Pragos.

5) Rusų kariuomenė esanti pa- 
ruoštyje prie Čekoslovakijos šiauri
nės, rytinės ir pietų-rytų sienų.

6) Rusija okupuosianti Čekoslova
kija dar liepos mėn. Šia gandai esą 
jau nuo to meto, kai komunistai 
užėmę Čekijos valdžią. Pagal gan
dus, liepos 4 dieną turėjo būti užim-. 
tas kraštas.

7) Liepos 11 dienai skiriama dide
lės' svarbos. Kas turėtų tada įvykti, 
nenusakoma. Manoma, kad tai bū

LIJOS SPAUDA. „SIŲSKITE MUMS LAIKRAŠČIŲ

Visi nuvažiavusieji jau yra įsikū
rę. Vieni geriau ir yra patenkinti, ki
ti verčiasi žymiai sunkiau, — kaip 
kam nusišypsojo laimė. Laimingesni 
yra tie, kurie galėjo patekti į miestus 
ir gavo kad ir fizinį darbą ligoninėse, 
universitete, mokyklose ir p. Vienas 
džiaugiasi pakliuvęs net mokytis ge
ležinkelininkų mokyklon. Šeimos 
daugiausia patenka į žemės ūkį — 
farmas vak. Australijoje, kai kas.į 
karbito fabriką Tasmanijoje. Ligoni
nėje dirbanti dviejų asmenų šeima 
gaunanti dviejų kambarių ir virtu
vės butą (kažkas sunkiai beįsivaiz- 
duojama kareivinių pastogės kampe 
vargstančiam DP!), penkis kartus 
paroje gerą valgį ir dar 6 sv. 10 šil. 
pinigais savaitėje. Iš tų pinigų spėję 
ne tik apsirengti, bet ir įsitaisyti pui
kiausią Philips radijo aparatą, ku
riuo lengvai girdi net Londoną ir 
Maskvą. Sunkiausia esą tiems, kurie 
dirba prie geležinkelių, vandentiekio 
ar cukrinių nendrių nuėmimo. Jiems 
tenka gyventi palapinėse, o jose, ypa
čiai žiemą, kaip dabar, gyvenimas 
nelengvas, nors tokios palapinės ir 
tupinčios grindis bei elektros šviesą. 
Vasaros metu dalis ir australiečių 
gyveną tokiose palapinėse.

Palaipsniui nusikratoma DP žy
mių. Daugelis suspėjo jau įsigyti 
puikius angliškos medžiagos drabu
žius ir neteko stovyklinės išvaizdos. 
Viena, kas iki šiolei nepavyksta nu
sikratyti, yra tai sovietiniai užgau
liojimai, kurie tremtinius pasiekia 
visur, net ir tokiame tolimame už
kampyje kaip Australija. Ir tikrai, 
atrodo, Maskva tolei persekios mus, 
kol kada nors tikrai naujas vėjas 
padvelks iš Maskvos. Dabar gi, sa
kysime, Sovietų pžšiuntinybė Can- 
berroje kreipėsi į tremtinius, net ir 
iš Klaipėdos kilusius, siūlydama 
jiems įsigyti sovietinę pilietybę. Bet 
į tai atsakydama pati australų spau
da tik pasijuokė. Adelaidės komu
nistų laikraštis „Tribūna“ labai daž
nai ir aštriai puldinėja tremtinius, 
koneveikdama juos „fašistais, ss- 
ninkais, koloborantais“ ir p. Bet 
tremtiniams patiems gintis netenka. 
Pati didžioji australų spauda juos 
apgina, pasiūlydama vietos komu
nistams patiems vykti į jų peršamą 
bolševikinį rojų.

Tremtinių ir apskritai lietuvių iš
siblaškymas po visą didžiulį Austra
lijos plotą trukdo glaudžiau susior
ganizuoti. Tuos sunkumus ypačiai 
jaučia Australijos lietuvių sąjunga, 
kuriai vadovauja p. Bauža. Buvo 
mėginta organizuoti vietinę lietuvių 
spaudą. P. Mockūnas buvo ėmęsis 
leisti rotatorini žinių biuletenį, ta
čiau dėl įvairių techniškų kliūčių 
nuo to darbo prisiėjo susilaikyti. Vie
nintelė viltis belieka Vokietijoje lei
džiama tremtinių" spauda, kurios il
gimasi nepaprastai. Gautas laikraš
čio numeris eina .ne tik iš rankų į

siąs kuris tarptautinis politinis {vy
kis.

8) Amerikiečių kolonija iš Pragos 
būsianti greit evakuota.

9) Amerikiečių daliniai esą prie 
Čekoslovakijos pietvakarių sienų.

POLITBIURO VYRAI KOVOJA
New York Times rašo, kad Krem

liaus Politbiuro 14 vyrų,— patys ga
lingiausi žmonės Rusijoje — rūpinasi 
Stalino įpėdinio parinkumu. Šiuo 
metu Stalinas susilaukė jau 68 metų 
ir todėl jo įpėdiny s turįs būti jau 
parinktas.

Pagal sklindančius gandus polit- 
biure esančios dvi grupės, kurių vie
ną sudaro kominformo „tėvas“ Zda- 
novas, o kitą — Sovietų Sąjungos 
užsienių reikalų politikos 11 metų 
vykdytojas — Molotovas.

Esą net kilęs nesutarimas tarp 
šių dviejų grupių Jugoslavijos klau
simu. Zdanovui nepasisekė išsaugoti 
nesugriaunamos Markso-Lenino dok
trinos, o Molotovui — Berlyno blo
kados. Kaip šioji mįslė bus išspręsta, 
pasaulis laukia , su nekantrumu, (m)

IR KNYGŲ!“

rankas toje srityje gyvenančių, bet 
permetamas ir už kelių šimtų kilo
metrų, kol susidėvi tiek, kad tampa 
visiškai nebeišskaitomas. Visi laiš
kai, kuriuos gauname iš Australijos, 
sutartinai prašo vieną: siųskite mums 
laikraščių ir knygų! Ir tą jų prašy
mą kiekvienas pagal išgales turėtų 
išklausyti, paguosdamas tenykščius 
lietuvius ir tuo pačiu palaikydamas 
čia vos bevegetuojančią savąją spau
dą, kurios reikšmę aiškiausiai su
pranta, kaip matome, tie, kuriems 
ji sunkiau beprieinama, (zj

Solistė Sofija ADOMAITIEN®, ko ncertuojanti Jungtinėse Valstybėse 
ir Kanadoje

Darbo laisvė Pabaltijo kraštuose
SOVIETINIS LAISVES IR LAIMES SUPRATIMAS

Sovietų komunistinis režimas ne
žino kaip išgarbinti savo „gerą“ val
dymą. Ypač tai pasižymėjo š. m. ge
gužės 1 dieną,kada „darbininkų ma
sės“ paradavo visuose miestuose ir 
kaimuose, nešdami plakatus apie lai
mingą Sovietų pilietį. Ypač buvo at
kreiptas dėmesys į moteris, kurios 
dabar turinčios teisę dirbti sunkiuo
sius darbus, kurių visame pasaulyje 
moterys nedirba, nes „kapitalistų“ 
įstatymai tai neleidžia.

Talino komunistų partijos laikraš
tis Rahva Haal (liaudies balsas) kovo 
7 dieną rašė:

„Tūkstančiai moterų dirba Estijos 
Donbase (naftos kasyklose). Jos dir
ba požemyje kaip kasyklų darbinin
kai — gręžėjai, mašinų vairuotojai, 
krovėjai, elektros inžinieriai naftos 
valyklose. Kivioli dirbo 900 moterų, 
Kūttejou 267, Kohtla 285.“ Taigi, iš 
tikrųjų, kapitalistų įstatymai buvo 
atėmę šį džiaugsmą moterims dirbti 
sunkiuosius darbus.

The Baltic Review laiškai iš už 
geležinės uždangos rašo, kad stacha- 
novietės vis dėlto esančios tik su ru
sų pavardėmis. Kasyklų darbas lai
komas karo pramone, nes iš čia gau
nama uranijo rūdos ir todėl jų dar
bininkai griežtai atskirti nuo kitų 
gyventojų. Visa toji pramonės sritis 
esanti aptverta spygliuotos vielos tvo
ra ir saugoma sargybų. Spėjama, 
kad šios dirbančios moterys esančios 
nubaustos, nes visa toji pramonė 
esanti vykdoma vokiečių belaisvių 
vergų.
MAISTO KORTELES PANAIKINUS

Minėtasis estų komunistų laikraš
tis pažymi ištrauką iš brigados kon
trolės, kuri buvo paleista per krau
tuves. Ten rašoma:

„Krautuvės labai dulkėtos ir pur
vinos ir jose labai trūksta prekių. 
Vienintelė prekė, kurią galima gauti, 
yra degtinė (vodka), kai duonos la
bai ir labai trūksta. Tos pačios ci
garetės pardavinėjamos įvairiose 
krautuvėse įvairiomis kainomis. Mui
lo gabalėlis, kurio_pficiali kaina tėra 
40 kap. pardavinėjamas po 13 rublių. 
Nieko nepadaryta ilgoms eilėms „pa- I

Didysis Paryžiaus sezonas
MUSŲ PARYŽIAUS KORESPONDENTO

Viename sekmadienio laikraštyje 
rodomas savaitinis barometras: kas 
susilaukė didžiausio dėmesio pasku
tinę savaitę? Pvz., paskutinę gegu
žės mėnesio savaitę labiausiai popu
liarus buvo dailininkas Dunoyer de 
Seqonzae, išstatęs savo kūrinių ap
žvalginę parodą Charpentier galeri
joje. Ir taip išmatuojami visi stam
besni įvykiai.

Tik „+5°“ turėjo pasisekimo duo
nos normos padidinimas 50-čia gra
mų, o „—30“ parlamento kėslai kei
sti nuomos įstatymą ... Politika čia 
visai neįdomus dalykas. Tai profe
sionalų užsiėmimas. Jie iš to duoną 
valgo ... Eilinis paryžietis užsiėmęs 
dviem dalykais, išreikštais romėnų 
„panem et cirsenseš“.

„Panem“ uždirbama daugumai la
bai nelengvai ir todėl jos labai maža, 
o žaidimų — kokių nori ir kokių lei
džia kišenė. Tik maža pastabėlė: di
dysis sezonas pritaikytas daugiau ne 

naikinti“ prie krautuvių. Higiena ir 
mandagumas — nežinomi dalykai. 
Kontroliuojąs brigaderius sako, kad 
partija padarius „istorinius“ spren
dimus „prekyboje“,, bet jie, atrodo, 
pasiliko tik popieriuje.

Iš teismų aiškėja, kad kasdien 
nuteisiami žmonės už spekuliaciją. 
Dauguma jų yra valdinėse pareigo
se. Kai kurie jų yra atvykę į Estiją 
iš Maskvos ar Leningrado.

Praėjusią žiemą miestai buvę vi
sai be pieno. Kreipimasis į ūkinin
kus nieko negelbėjęs, nes ūkininkai 
aiškindavę, jog žiemą karvės neduo
dančios pieno, jei jos nemaitinamos 
gerai. Hargla kaimo taryba primi
nusi įstaigoms, kad tik po vieną kar
vę pasilikę pas ūkininką ir todėl nė
ra pieno. (BR)
SOVIETAI REIKALAUJA PABAL- 

TIECIŲ
■Sovietų Sąjunga pakartotinai krei

pėsi į Danija, reikalaudama išduoti 
politinius tremtinius iš Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos, kurie buvo radę 
azylio teisę Danijoje.

Paskutinis reikalavimas buvo įteik
tas Danijos vyriausybei tik prieš ke
letą dienų sąryšyje su pasitarimais, 
vykstančiais tarp marš. Sokolovskio

„čiabūviams“, 'bet doleringiems tu
ristams ... 

* * •
Pro visokius įstabumus, kad pvz. 

ir „Paradas ant ledo*’, atliekamas 
Ledo rūmuose garsiosios amerikiečių 
didžiulės trupės, būč kuone užmiršęs 
Paryžiaus mugę. Ji, kaip mėgstama 
prancūzų sakyti, esanti neprastesnė
už prieškarinę Leipzigo mugę. Ne
buvau Leipzigo mugėje, sunku katrą 
nors nuteisti, bet Paryžiaus mugė 
šiais metais iš tiesų buvo imponuo
janti. Dalyvavo apie trys dešimtys 
valstybių, buvo rodoma daug nau
jienų. Iš viso rodoma gaji Europos 
atstatymo ■ pažanga, pirmoje eilėje 
pačios Prancūzijos. Mūgė parodė, 
kad Europa yra pajėgi susiorgani
zuoti ekonominiais pagrindais, kad 
pokarinė Vakarų Europos pramonė, 
jau neskaitant Vokietijos, žengia 
tvirtais žingsniai, pirmyn. Įdomu, 
kad mugėje su šiuo tuo daugiau pro
paganda, dalyvavo ir kelios valstybės 
iš „anapus“, tik pati „matuška“ 
TSRS nebuvo atstovaujama.

Tuo tarpu kai vakariečiai rodė 
mašinas, baldus, gėrybes, siūlė deš
ras, vyną ir 1.1, ir 1.1., rytiečiai rodė 
plakatus su mums įprastai lozungais, 
siūlė knygas. Jef rodė kokias maši
nas, tai būtinai šalia jos ir specialų 
užrašą uždėjo. Lenkų pavilijone pa
sidomėjau knygomis. Vaje! Kokios 
knygos!?. Kai pasiteiravau, ar nepa
sirodė po karo nauja laida Micke
vičiaus ar Reymonto, Sienkevičiaus 
ar Slovackio, —-'man buvo paaiškin
ta, kad dėl skubaus transporto pa
miršta tų knygų paimti... 

• * •
Dar daug'dienų „didžiojo sezono" 

prieš akis. Savaitės gale „Miss Eu
ropos“ rinkimai, sako antra pusė Eu
ropos dalyvausianti, daug visokių 
prašmatnumų. Sezonas užbaigiamas 
itin iškilmingais ir plačiais 100 metų 
— 1848 metų revoliucijos sukakties 
minėjimais. Visas Paryžius laukia 
Liepos 14-tosios.

Gyvenimas bėga ir verda. Kaip 
prisimeni, kad ne viskas tvarkoje 
Europoje, kad anapus... ką čia ir 
beminėti! — tave palaiko ne šioj že
mėj gimusiu... Z. Ubr.

ir Danijos užs. reikalų įstaigų atsto
vų Berlyne. Danai paprašę priimti 
vokiečius, esančius Danijoje, į rusų 
zoną Vokietijoje, Rusai atsakė, jog 
jie sutinka vokiečius priimti su są
lyga, kad pabaltiečiai tremtiniai bū
tų rusams išduoti. Tačiau Danijos , 
vyriausybė Sovietų reikalavimą ka
tegoriškai atmetė. (BR) .

ŠVEDIJAI JAU GANA SOVIETI
NES NASTOS

\ „Kieler Nachrichten“ komentuoja 
žinią, kad Švedai iš vieno milijardo 
kronų į nepilnus 300 milijonų sumo- 
žino prekybinius kreditus, kuriuos 
prieš pusantrų metų buvo suteikę 
Sov. Sąjungai. Anksčiau sudarytai 
sutarčiai pagrindą davusi baimė, kad 
po šio karo nepasikartotų visuotinė 
ūkio depresija kaip 1919 m., todėl ir 
Švedija tarėsi nuo tokios depresijos 
apsidrausianti, pasirinkdama preky
biniu partneriu, kad ir ne visai pati
kimą, tačiau krizės nebojančią Sov. 
Sąjungą.. Tačiau netęukus pasiro
džiusi ir antroji medalio pusė: vos 
tik Švedija gavo pakvietimą daly
vauti Marshallio plano konferenci
joje, tuoj Maskva pasiuntė Stock- 
hplmui diplomatinę notą, kurioje 
Švedija įspėjama nepersikrauti įsi
pareigojimais, kad nesušlubuotų pre
kių tiekimas Sovietų Sąjungai pagal 
anksčiau pasirašytą sutartį su ja! Po 
visa tai nebetenka stebėtis, kad su- « 
tartis su Sov. Sąjunga Stockholmui 

: ėmė aiškėti kaip nepakeliama našta 
i ir Švedijos vyriausybė ėmėsi prie
monių, kaip nuo tos naštos nors iš 
dalies išsivaduoti, (z)
PERKAMOJI NAUJOSIOS VALIU

TOS GALIA
Naujųjų Vokietijos pinigų perka

moji galia pareis nuo trijų pagrin
dinių faktorių: 1) nuo vokiečių ūkio 
gamybinio pajėgumo, kiurio pakėli
mas yra šios valiutos tikslas, 2) nuo 
ūkinės ir finansinės politikos ir pa
galiau 3) nuo okupacinių pajėgų pa
galbos, t. y. ERP (Marshallio plano). 

! Taip sprendžia Neue Zūrcher Zei- 
I tung. (z)
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