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Gimė literarinis kabaretas
KODĖL ATSIRADO „KLUMPĖ“? KO JI NORI? „VILKOLAKIO“ REMINESCENCIJOS.

Rašo Vyt. Alantas

Kodėl mūsų scenos menas nedavė 
tremtyje tokių vaisių,, kurie mus bū
tų tikrai nudžiuginę', yra dvi prieža
stys: 1. trūko suderintų pastangų mū
sų scenos darbuotojams telkti į ko
lektyvus, organizuojant stovyklas, ir 
2. dairimasis svetimų horizontų.. Ta
čiau net ir tuo atveju, jei po karo mū
sų scenos menininkai būtų buvę su
burti į kolektyvus, laimėjimai, tiesa, 
“būtų buvę didesni, bet tų meninių 
vienetų gyvavimas vistiek nebūtų 
buvęs patvarus dėl tos paprastos 
priežasties, Kad paskiri kolektyvų 
nariai būtų buvę priversti dairytis 

> svetimų horizontų, ieškoti kelių iš
skristi į kitus pasaulio kraštus. O 
mes gi gerai žinome, kad jei kolek
tyvas negali ilgesnį laiką dirbti pa
stoviai, jei kolektyvo kuriai keičiasi 
arba iškrenta, darbas' trukdosi arba 
visai turi pakrikti. O emigruoti sve
tur ištisais kolektyvais. Bent lig šiol 
jokių perspetyvų nematyti. Mes ne
sistebime ir nieko negalime kaltinti, 
jei ne vienas tremtyje susikūręs ko
lektyvas po vieno kito spalvingo 
švystelėjimo užgeso paniurusiose sto
vyklinio gyvenimo sąlygose. Pakaks 
čia paminėjus dramos kolektyvą 
„Aitvarą“, operą ir baletą, kurie įti
kinančiai parodė svetimai, mus ap
supančiai aplinkai lietuvių kūrybi
nes pastangas, energiją bei pasiauko
jimą, bet kurie turėjo baigti savo 
dienas dėl per daug nepalankių darbo 
sąlygų.

Kita vertus, mūsų kultūriniam gy
venimui apskritai ir meninei veiklai 
ypatingai skaudų smūgį sudavė pini- 

< gų reforma ir vis blogėjančios me
džiaginės sąlygos. Jei. anais „gerais 
laikais“ vidutinei stovyklai išlaikyti 
atvykusį gastroliuoti kad ir didesnį 
kolektyvą bei sumesti jam vieną kitą 
markę kelionės ir kitokioms -išlai
doms nesudarydavo jokios problemos, 
tai, šiandien, po pinigų reformos, tatai 
.pasidarė^ visai nebeįmanoma.

Tos ir kitos priežastys šiandien 
verčia mūsų scenos darbuotojus ieš
koti lankstesnių technikinių priemo
nių žiūrovui pasiekti. O keičiant sce
nos techniką, tenka keisti ir patį 
:žanrą.

. Tokios mintys kyla žiūrint 
mųosius Literarinio ir Satyrinio 
bareto „Klumpės“ spektaklius,
tarpu kolektyvą sudaro: Henrikas 
Kačinskas, Antanas Škėma, Vitalis 
Žukauskas ir Alfas Brinką. Tiems 
vyrams pasiekti kad ir mažiausias bei 
tolimiausias stovyklas nėra jokių 
kliūčių. Jie nesivežioja jokių deko
racijų, visa jų butaforija telpa į ke
turis nedidelius lagaminėlius. Jiems 
tereikia keletos lentų paaukštinimo ir 
salės ir... jie vaidina. Duoti nakvy
nę keturiems žmonėms bet kuriai 
stovyklai taip pat nesudaro jokios 
problemos.

Sakau tuo tarpu, nes keturių na
rių kolektyvo tikrai per maža. Tai 
supranta ir patys „Klumpės“ organi
zatoriai. Paklaustas Kačįnkas, kodėl 
kolektyve nėra nė vienos aktorės, at
sakė:

— Užsirašė važiuoti į Kanadą. Bet 
mes esame numatę kolelttyvą plėsti, 
kai tik galėsime {traukli naujų pa
jėgų.

pir- 
Ka- 
Tuo

Kalbant apie naujų jėgų įtrauki
mą, tenka pagalvoti ir apie rašytojus. 
Kol Škėma pasakoja, kad, pradėjus 
„Klumpę“ organizuoti, buvęs kviestas 
vienas rašytojas bendradarbiauti, bet 
be vaisių. Literarinis kabaretas be 
rašytojų glaudesnio bendradarbiavi
me išsiversti negalės. Reikia tikėtis, 
kad „Klumpė“, įleidusi gilesnes šak
nis į mūsų kultūrinį gyvenimą, susi
lauks didesnio susidomėjimo ir rašy
tojų tarpe.

„Klumpės“ kolektyvo nariai yra 
žinomi mūsų didžiosios scenos meni
ninkai. Tremties gyvenimo sąlygoms, 
kaip aukščiau pastebėjome, taip susi
klosčius, kad didžiosios scenos tradi
cijas sėkmingai tęsti toliau pasidarė 
sunkiai beįmanomas dalykas, jie pa
siryžo. gal būt, laikinai pereiti į ma
žosios scenos žanrą. Mes suprantame,

mūsų 
lietu-

linkę

broliais“, kaip kad vienas kitas mė
gina juos vadinti spaudoje. Tiesa, jie 
linksmi broliai, bet kartu ir kandūs- 
broliai ir gerokai filsosofiškai nusi
teikę broliai. Kai Kačinskas skaito 
savo paskaitą prie pasaulio žemėla
pio, tai, tiesa, juokiesi, bet vietomis 
ir apmaudingai nori • sugniaužti 
kumštį. Jų spektaklis nėra paruoštas 
pagal principą „pramoga dėl pramo
gos“,_nors ir tokių dalykų esama, bet 
jie stengiasi aštriu satyros nagu 
grybštelėti ir tas problemas, dėl ku
rių šiandien pasaulyje vyksta aršios 
rungtynės.

Galimas dalykas, kad kurti litera- 
rinį ir satyrinį teatrą klumpininkus 
paskatino ne tik susidariusios sun
kios sąlygos didžiosios scenos darbui, 
bet ir 
viečių 
vargu 
faktą, 
riai nebūtų turėję galvoje laisvos 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo remi- 
nescencijų. Vyresnioji mūsų karta 
dar gerai atsimena Sutkaus it didele 
dalimi Balio Sruogos sukurtą „Vilko-

kad jiems, visą gyvenimą dirbusiems 
didžiojoje scenoje, toks persiorienta
vimas nėra nei lengvas nei malonus, 
bet iš kitos pusės mes turime svei
kinti jų pastangas nepalikti 
tremtinių visuomenės be gyvo 
viško žodžio.

Į mažąją sceną mes esame
žiūrėti kaip į grynai pramogos teatrą. 
Tačiau kolektyvas, pasivadinęs „li- 
terariniu ir satyriniu kabaretu", 
vien tik pramoga nepasitenkina. 
Jo programoje yra ir grynų lite
ratūrinių dalykų. Pagaliau jaučia
mos pastangos ir duodamoms aktua
lijoms literatūrinti. Žiūrovas, sekda
mas jų spektaklį, ne tik juokiasi, bet 
ir piktinasi bei galvoja apie skriau
dą, daromą žmogui apskritai ir trem
tiniui ypatingai. Todėl nėra teisingai
vadinti klumpininkus „linksmaisiais | lakį“ Kaune. Tai irgi buvo literarinis

tos pačios rūšies naujasis vo- 
scenos žanras; bet taip pat 
ar būtų galima paneigti ir tą 
kad „klumpės“ kolektyvo na-

Meno Parodos kūriniai 
j Amerika

Rugsėjo 8 d. į Hanau stovyklą bu
vo atvykęs IRO Planavimo Skyriaus 
viršininkas Mr. Baeker paruoštų me
no kūrinių, skirtų Amerikoje organi
zuojamai Meno Parodai, pervežimo 
aptarti. Reikiamus paaiškinimus tuo 
reikalu davė Parodai rengti komiteto 
pirmininkas P. Gaučys ir parodos ko
misaras dali. Liudas Vilimas. Mr. 
Baeker, pamatęs atrinktus paveiks
lus ir kitus eksponatus, labai susiža
vėjo ir pareiškė, jog stengsiąsis iš 
paskutiniosios, kad eksponatai būtų 
galimai greičiau perkelti į Ameriką 
ir ten suruošta bent septyniose vie
tose meno parodos. Reikia manyti, 
kad šie vertingi kūriniai gal būt ne
trukus ir iškeliaus į Ameriką, kur 
jau taip pat laukiama.

J. J. Varganas

Pirmutinis med. veikalas tremty
PASKAIČIUS PROF. DR. MED. JUOZO MEŠKAUSKO „ELEKTROKARDIORGAFIJOS PAGRINDAI", 

1947 M., SŪDĄ VIJOS LEIDINYS / Dr. med. G-is
Kadangi šis darbas autoriaus ski

riamas vadovėliu gydytojams ir stu
dentams, tad gal ir autoriui bus įdo
mu, kad gydytojas pareikš gautą 
(spūdį, perskaitęs šitą darbą.

Šios rūšies darbas yra pirmutinis 
lietuvių kalba. 118 psl. knygoje telpa 
teoretinė ir klinikinė dalys. Pirmoje 
dalyje nagrinėjama širdies anatomi
ja ir jos bioelektriniai pasireiškimai, 
elektrokardiogramos sudėtis bei jos 
tipai. Antroje dalyje nagrinėjama 
patologinių širdies pakitimų elektro
kardiogramos su elektrokardiogrami- 
niais pavyzdžiais. Kaip iš knygos tu
rinio matyti, didžiausia dalimi auto
riaus yra pasekta kitų autorių dar
bais, tik, matyti, kai kurie aprašyti 
stebėtieji kliniški atsitikimai yra pa
ties autoriaus. Būtų gera ir naudin
ga, kad autorius būtų nurodęs pa
naudotos literatūros šaltinius.

Įžangos žodyje autorius pasisako, 
kad „darbas nėra tobulas ir pilnas!'. 
Jei pats darbas dėl esamų sunkių 
darbo -sąlygų ir techninių sunkumų 
išėjo nepilnas ir netobulas, kaip, gal 
būt, autorius norėjo išleisti — skai
tytojas autorių supranta ir atjaučia 
ir dėl šito smerkiamų priekaištų ne
daro. Prie tokio darbo, kuris skiria
mas vadovėliu net universitetą bai
gusiems, būtinųjų savumų priklauso 
ir gera taisyklinga kalba. Tos rūšies 
nesklandumai ir nevienodumai ken
kia knygos rimtumui. Čia noriu tik 
pasisakyti kai kurių išsireiškimų ir 
medicinos terminų reikalu. Darbe pa
sitaiką neaiškūs kalbiniai išsireiški
mai ir tiesiog į akis krentąs nevieno
das medicinių terminų rašymas var
gu galima pateisinti sunkiomis darbo" 
sąlygomis. Prašyte prašosi, kad dar
bas, skiriamas vadovėliu, būtų sklan
džios kalbos ir pavyzdinio medicinos 
terminų rašymo pavyzdžiu.

Jau ir lietuvių kalboje medicinos 
terminų rašymas buvo gerokai nusi
stovėjęs. Ypatingai gerą pavyzdį me
dicinos terminų rašyboje parodė prof. 
Avižonis savo „Akių ligų vadove“. 
Panašiu keliu ėjo ir „Lietuvos medi-

Kalbos kampelis
(Redaguoja

74. Spaudinys ar spausdinys?
Salia spaudinio kartais spaudos 

kalboje dar Vis pasitaiko ir spaus
dinys; pvz. MK Nr. 45-46 rašoma: 
jei pinigų reformos sunkumai sustab
dys ir tuos spausdinius, kuriuos 
leidėjai buvo atidavę spausdinti, 
netrukus mes pajusim tikrą lietuviš
ką knygų badą. Iš šio sakinio aiškiai 
matyti, kad spausdinys yra glau
džiai siejamas su spausdinti.’Bet 
mūsų gyvojoj kalboj daiktavardžiai 
su priesaga -inys dažniausiai yra su
daromi iš tokių veiksmažodžių kur 

• galūnė -ti yra tiesiogiai pridėta prie 
šaknies, pvz. drožti: drožinys, 
grįsti: grindinys, kliūti, 
kliuvo — kliuvinys, mėžti 
— mėžinys, pirkti — pirki
nys, plėšti— plėšinys, ra
sti — radinys, slėpti — s 1 ė -

Pr. Skardžius)
pinys, tvinkt!— tvinkinys 
(pirštų liga) ir kt. Tik retkarčiais 
sudaroma šios rūšies daiktavardžių iš 
veiksmažodžių su priesagomis -yti, 
-styti ir kt., pvz.: darytį— da
rinys, kratyti — kratinys, 
kraustyti — kraustinys „ki
tur kraustomi daiktai“ ir kt. Todėl 
remiantis platesniu mūsų gyvosios 
kalbos polinkiu buvo sudarytas ir žo
dis spaudinys, juo labiau, kad 
šalia jo dabar visur yra vartojamas 
leidinys, kūrinys ir kt., plg. 
leisti, leido — leidinys, 
kurti, kūrė — kūrinys, taigi 
ir spausti, spaudė — spau
dinys. Mes kartais iš analogijos 
pagal spausdinti pasakome ir 
spausdinys, bet terminu vis dėl
to tėra patartinas tik jau plačiai Įsi
galėjęs ir gerai sudarytas spaudinys.

cina“. Medicinos terminai rašomi ar
ba originalia rašyba (pvz. hypertro- 
phia) arba sulietuvinta rašyba (pvz. 
hipertrofija), bet nepatartina pusę 
žodžio rašyti originalia, pusę — lie
tuviška rašyba. Juk ir prof. Avižo
nis nerašytų „hypertrofija“. Jei ter
minas rašomas originalia rašyba, jam 
paliekama ir originalė linksniuotė. 
Kai kieno mėginimas medicinos ter
mino originalios, rašybos vardininkui 
po.apostrofos pridėti lietuviško links
nio galūnę, mano nuomone, nėra sek
tinas pavyzdys. Sulietuvintas medi
cinos terminas, suprantama, links
niuojamas lietuviškai.

Autorius rašo: ekstrasytolės (psl. 
53, 73, 78) ir net ekstra gystelės (psl. 
53), ekstrasystolija (psl. 57), systolės 
(psl. 82, 83, 111) su y, kaip kad ra
šoma originale, tačiau terminiui pri
kergiama lietuviška galūnė. Bet jau 
psl. 10, 21, 40 rašoma sistolė. Atrodo 
nenuoseklus rašymas. Bradykardija 
(psl. 81, 84), tachykardija (psl. 37, 53, 
81, 99) ir tachysystolija, tachysystoli- 
nė (psl. 106) su y ir lietuviškomis ga
lūnėmis, o toliau jau rašoma: bradi
kardija (psl. 110), tachikardija (psl. 
88, 98, 99, 101, 105, 106, 107, 110). Ori
ginalia rašyba būtų bradycardia, ta- 
chykardia, sulietuvinus — bradikar
dija, tachikardija. Parašyta hyperto
nia (psl. 102), bet -jau hypertrofija 
(psl. 33, 37), hypertrofuotai, hyper- 
trofavus (psl. 131), hypertonijai (psl. 
59), hyperthyreozei, thyreotoksikozė 
(psl. 42). Originali rašyba yra hyper- 
trophia, thyreotoicosis, sulietuvinus 
— hipertrofija, hipertonija, hipertl- 
riozė, tireotoksikozė. Tyroxinum su
lietuvintas turėtų būti tiroksinas, o 
ne tyroksinas (psl. 42). Rašoma hy- 
pohondrikai (psl. 56), myokarditas 
(psl. 41, 49), net physostigminas (psl. 
109), šalia strofantinas (psl.- 50), mor
fijus (psl. 109), sistema (psl. 110, 112), 
tipas (psl. 54), sifilis (psl. 55), aritmija 
(psl. 57). Rašytina arba originaliai: 
hypochondria, myocardium, physos- 
tigminum, arba lietuvinti: hipochon- 
drija, miokardas, fizostigminas, kaip 
kad autorius lietuvina: strofantinas 
(orig. strophantinum), morfijus (orig. 
morphium), sistema (orig. systema), 
-sifilis (orig. syphilis), aritmija (orig. 
arrhythmia), kardiografija (orig. car- 
diographia). Salia oksidacija (psl. 67, 
orig. oxydatio), anokseminė (psl. 50, 
orig. anoxaemia) reikėtų jau rašyti 
visur vienodai, ne dextrokardiogra- 
ma, dextrograma (psl. 28), bet deks- 
trokardiograma. Nemalonų įspūdį 
daro; kai tame pačiame puslapyje 
(psl. 28) tekste parašyta dextrokar- 
diograma, o čia pat po piešiniu — 
dekstrokardiagrama; originalia rašy
ba — dextrocardiogramma. Parašyta 
asthma bronchiale (psl. 38), bet čia 
pat toliau jau rašoma astma bron
chiale; jei pastarasis yra lietuvini
mas, tai jau turėtų būti bronchiale 
astma. Parašyta acethylcholinas (psl. 
63); farmakologijoje yra žinomas ace- 
tylcholinum. Jei turėta galvoje šis 
vaistas, tai jau vadovėlyje neleistina 
taip klaidinančiai rašyti. Lietuvinant 
reikėtų rašyti acetilcholinas.-

Klaidingai rašoma ir His’o pavar
dė su dviem ss. Berlyno profesoriaus

ir satyrinis teatras, kuris kartais la
bai taikliai paliesdavo ■ mūsų tuome
tinio kultūrinio, politinio bei visuo
meninio gyvenimo aktualijas. Hen
rikas Kačnskas savo karjeros pra
džioje „Vilkolakyje" dirbo. Be abejo, 
būtų per drąsu ir netikslu tvirtinti, 
kad klumpininkai norėtų atgaivintf 
„Vilkolaki“ tremtyje, bet kad ano 
teatro dvasia jaučiama „Klumpės“ 
kūrybinėse tendencijose, abejoti ne
tenka. Henrikas Kačinskas yra tas 
gyvas žiedas, kuris sieja „Vilkolakį“ 
su „Klumpe“. Mums tai yra ypatin
gai malonu konstatuoti, kad naujojo 
kolektyvo šaknys siekia laisvosios 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo podirvi.

„Klumpės“ programa įdomi ir 
įvairi, bet vis dėlto mes joje pasigen
dame. labiau išryškinto lietuviško 
atspalvio. Kačinskas meistriškai 
skaito vieno amerikiečio rašytojo no
velę, bet žiūrovui būtų arčiau prie 
širdies, jei novelė būtų lietuvio rašy
tojo. Programa nė kiek nenukentėtų, 
priešingai, ji įgautų ryškesnį lietu
višką veidą, jei į ją Būtų įtraukta 
viena kita deklamacija, Sakysime, 
kad ir iš Duonelaičio „Metų“ arba 
Baranausko „Anykščių šilelio“ iš
traukos, kurias Kačinskas deklamuo
ja su nepamėgdžiojamu meistrišku-' 
mu. Reikia pageidauti, kad klumpi
ninkai, sudarinėdami kitą programą, 
ją labiau „sulietuvins“.

Per dvi valandas publika jaudi
nasi, juokiasi ir nuoširdžiai ploja. 
„Klumpės“ dalyviai išvysto scenoje 
nepaprastą tempą, programos daly
kai galvotrūkčiais skuba vienas po 

(psl. 39, 52); bendrinėje I kito, žiūrovas, užmiršęs kasdienybę,

His’o, kuris aprašė jo vardu pavadin
tu širdies pluoštelį, pavardė rašoma 
su vienu s. Jau bent lietuviškoje 
mokslinėje medicinos literatūroje 
buvo nusistovėjęs nelietuvių autorių 
pavardžių rašymas: pavardės vardi
ninkas rašomas nepakeičiant još ga
lūnės, kituose linksniuose prie- origi
nalios rašybos vardininko po apostro
fos pridedama lietuviška atitinkamo 
linksnio galūnė. Pvz., turėtų būti ne: 
pagal Wendt (psl. 50), Kunstreich ty
rimais (psl.. 63), pagal Cowan ir Rit
chie, Kaufmann ir Rothberger para- 
systolijos teorija, Colombi stebėjimas 
(psl. 89), bet: pagal Wendt’ą, Cowan’ą 
ir Ritchie’ą, Kunstreich’o tyrimais, 
Kaufmann’o ir Rothbęrger’io parasi- 
stolijos teorija, Colombi’o stebėjimas.

Pasitaiko bendrinei lietuvių rašy
bai neįprastų žodžių, pvz. gyjimas, 
išgyjus p(sl. 76); turėtų būti gijimas, 
išgijus. Jablonskis ir kiti kalbininkai 
bendrinėje kalboje neleidžia vartoti 
ne tik savystovus (psl. 110), bet ir 
savistovus; tam yra žodis savaran
kiškas, savarankiškai. Žodis „pa
vyzdžiui" nenuosekliai trumpinamas: 
vienur „pvz.“ (psl. 17, 23, 57, 63), ki
tur ,,pav.' 
rašyboje dabar vartojamas trumpni- 
nimas „pvz.“.

Prie darbo pridėtas klaidų atitai
symas pastebėtų nesklandumų nelie
čia.

Medicinos literatūra lietuvių kal
ba gana negausi. Dėl to pageidauti
na, kad šitokie leidiniai ne tik savo 
turiniu, bet ir kalba bei medicinos 
terminų rašyba būtų pavyzdingi.

Autorius J savo veikalą yra įdėjęs 
nemaža darbo. Reikia manyti, kad 
kolegoms, kurie neturi kitų šaltinių 
apie elektrokardiografiją, šis darbas 
bus naudingas. O tai bus autoriui 
moralinis atlyginimas.

nardosi nuo scenos sklindančiuose 
humoro, satyros ir literatūrinės kū
rybos dvelkimuose ir, kai nuskamba 
paskutinis klumpininkų „himno“ gar- 
sas, jis jaučiasi truputi pavargęs, bet 
kartu ir atsigaivinęs. Jis nuoširdžiai 
pramogavo, bet kartu jo galvoje pa
siliko vienas kitas vaizdas, sarkaz
mas, mintis, kurią jis savo galvoje 
jau seniai turi, bet kuri kasdienėje 
rutinoje prisimiršta, kurią klumpi
ninkai atkakliai skelbia — paniekin
to žmogaus iš vergijos išsilaisvinimo 
mintis.

Reikia nuoširdžiai palinkėti „Klum
pei“ sėkmės.

Dar dėl to vardadienio
Norėčiau su ponu Pr. Sabu pasi

kalbėti ir „Dėl vardadienio“ („M. K.“ 
Nr. 44)'. Tur būt, aname savo straips
nyje („M. K.“ Nr. 39) nebuvau gerai 
suprastas.

Pavyzdžiui, nesu rašęs, kad papro
tys gimimo dieną švęsti būtų vokie
čių pradėtas, tiktai rašiau, kad jis 
mums dabar Vokietijoje prilipęs. Tai 
ne tas pat. To papročio atsiradimo ir 
jo kilmės visai nenagrinėjau, nes ma
no keliamai minčiai nebuvo tai di
džiai svarbu, juo labiau, kad tą mintį 
į diskusijas ir leidau (dėdamas žo
džius rodos, atrodo,turėtu
me), o ne kategoriškai spren
džiau.

Kad gimimo diena „labai plačiai 
švenčiama visame pasaulyje“, tai dar 
nereiškią, kad mums būtų dėl to nors 
mažiausio pagrindo atsimesti nuo 
vardo dienos minėjimo, kas taip da
rėm Lietuvoje. O buvo, beje, ir Lie
tuvoje tautybių ir tikybų, kurių at
stovai minėdavo savo gimimo dieną. 
Tada lietuviai katalikai, bent dauge
ly man žinomų vietų, pagerbdami 
sveikindavo juos jų gimimo dieną ir 
pagal savo paprotį — vardo dieną, 
o anie lietuvius katalikus sveikinda
vo tik vardo dieną. Tai buvo, mano

nuomone, gražų; tai rodė didelį abie
jų pusių susipratimą.

Rašydamas aną savo straipsnį, 
tikrai nepamaniau, kad kas pajustų 
iš jo moralinį spaudimą. Mūsų pa
pročių reikalu jau esu ne vieną kartą 
kada kur rašęs, tai kliudžiau čia ir tą 
vardadienį. Dėl jo pravartu dar ir 
daugiau pasikalbėti.

Kodėl mes, atsidūrę svetimuose 
kraštuose, manytume pasiduosią dau
gumos įtakai ir pasisavinsią nors dalį 
jų papročių, kad ir tą gimimo dieną 
minėti, kas namie esam minėję var
do dieną? Juk aniems vistiek, kurią 
dieną mes pasirinkę!

„Gyvendami 
turėsime rodyti 
k u s papročius“, 
Gerai. Bet kad 
tuos papročius į 
nesusipainiotume
kartais, anot dainos, kurio kad ir ma
žo, bet gražaus.

Mūsų papročių klausimu dar reik
tų daugiau pasisakyti. Tas klausimas 
aktualus. Tuojau būtų gerai, kad ir 
šitokiu klausimu kas plačiau išsitar
tų: Ar tarptautinė katalikybė Lietu
voje turėjo lietuvišką charakterį?

Girmantas

svetimtaučių, 
lietuviš- 

p. Pr. Sabu.

tarp 
tiktai 
sako 
tiktai, skirstydami
tikrus ir netikrus, 
ir neišsižadėtume
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Vincas Rastenis - „Dirvos" leidėjas 
ir redaktorius

Šiomis dienomis buvo pasirašytas 
Bus.tarimas su dabartiniu „Dirvos“ 
redaktoriumi rašytoju K. S. Karpiu, 
kad nuo spalių mėn. 1 dienos „Dir
va“ perleidžiama žurnalistui adv. 
Vincui Rasteniui. Vadinasi, nuo tos 
dienos pasikeičia „Dirvos“ savinin
kai.

K. S. Karpius, jau daugiau kaip 
30 metų „Dirvą“ redagavęs ir leidęs, 
Skaitė, jog atidavė didelę pasiauko
jimo duoklę ir pelnytai pageidavo 
ramesnio gyvenimo. Bet ieškodamas 
ramesnio gyvenimo dairės, kad savo 
laikraštį, kuris visą laiką ėjo tiesiu 
keliu, galėtų atiduoti į patikimas 
rankas. Talkininkaujant keliems įta
kingiems Amerikos lietuviams tai ir
įvyko, kada buvo pasirašytas „Dir
vos“ perleidimas advokatui Vincui 
Rasteniui, prieš pusmetį iš Prancūzi
jos nuvykusiam į JAV ir jau ten gi
liai įleidusiam šaknis į JAV lietuvių 
visuomeninę veiklą.

Žurnalistas Vincas Rastenis, Lie
tuvoje redagavęs Vakarus, Lietuvos 
Aidą ir kitus laikraščius, buvęs Žur
nalistų Sąjungos valdybos narių ir 
turįs gilią žurnalistinę nuovoką, be 
jokio abejojimo, mokės apie „Dirvą“ 
suburti dar daugiau skaitytojų ir 

, bendradarbių. Rašytojas K. S. Kar
pius pasižadėjo pilnai įvesdinti J 
naujojo darbo kelią, dar kurį laiką 
pasilikdamas talkininkauti.

'šia pačia proga tenka labai daug 
nuopelnų ir tiems JAV lietuviams, 
kurie sudarė palankiausias sąlygas, 
kad yDirvą“ galėtų Vincas Rastenis 
perimti. Čia minėtinas pirmoj vietoj 
visuomenininkas ir kelių vasarviečių 
savininkas J. Bačiūnas, žinomas po
litikas ir visuomenininkas advokatas 
A. Olis„ visuomenininkas, radijo kal
bėtojas ir prekybininkas J. Ginkus 
ir kt. Visų jų dėka buvo parodytas 
didžiausias pasitikėjimas Vincui Ras
teniui ir, reikia manyti, kad nė vie- 

' nas iš jų nepasigailės, kad taip pa
darė. „Dirva, kaip ir ligi šiol, eis 
aiškiu vidurio keliu, tarnaus Lietu
vos laisvinimo kovai, lietuvių jungi
mui į tautinį darbą, Amerikos lie
tuvių organizuotumui ir savo tėvų 
žemės meilei. Mums lieka tik palin
kėti, kad visų dedamos viltys pasi
tvirtintų.

LIETUVA TURI BŪTI IŠLAIS
VINTA!

Amerikoje pasirodė mums labai 
svarbi knygelė, pavadinta „Lithua
nia shall be free“ (Lietuva turi būti 
išlaisvinta). Kad ši knygelė pasiro- 

. dytų, daugiausiai yra pasidarbavęs 
kongresmanas John F. Kennedy iš 

DP Komisijos įžanginės instrukcijos
(Pradžia 2 pusi.)

priority), kuria gali naudotis jos vy
ras ar tėvas pagal įstatymą.

Pagal šį instrukcijų aiškinimą, 
žemės ūkio darbuotojų šeimoms įva
žiavimas yra palengvintas. Jei jau 
vyras važiuoja pagal suteiktą pir
mumą, tai ir jo šeima patenka į tą 
kategoriją. Kai dėl kitų profesijų 
šiose instrukcijose nieko nepasakyta 
ir todėl tuo tarpu dar neaišku, ar jų 
šeimos nariai turės tas pačias teises 
įvažiavimo, kaip ir vyras, ar ne.

700 (8) straipsnyje kalbama apie 
vizų išdavimo pirmumus (preferen
ces and priorities).

Pirmiausia (a) pasisakoma, kad 
jokių vizų išdavimo pirmumų nenu
matoma, išskyrus tuos atvejus, kurie 
yra fiksuoti pačiame įstatyme.

Pagal pastraipą c, vizų išdavimo 
pirmasis pirmumas (first priority) 
taikomas įstatymo ribose -ir duoda
mas tiems DP, kurie komisijai pa
teiks pakankamai įrodymų, jog jie 
per II-jį karą kariavo prieš JAV 
priešą reguliarioje armijoje ar or
ganizuotame sąjūdyje, nukreiptame 
prieš JAV. priešus ir kad jie dabar 
negali ar nenori grįžti į savo tėvynę, 
bijodami religinių ar politinių per
sekiojimų. Šis nenoras grįžti namo 
turi būti patenkinamai įrodytas ko
misijai. /

Antrasis pirmumas (second prio
rity), numatytas įstatymo 6 paragra

Massachusetts. Knygelė turi 32 pus
lapius ir joje sudėta JAV senatorių 
ir Atstovų Rūmų narių bei Valstybių 
gubernatorių kalbos, pasakytos va
sario mėn. 16 d. proga, kada buvo 
švenčiama 30 Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė, Knygelė išspausdinta 
valstybės spaustuvėje ir labai plačiai 
paskleista tarp JAV politikų.

Ta pačia proga mes norime pri
minti, kad jei vasario 16 d. buvo taip 
įspūdingai paminėta JAV kongrese ir 
senate, tąi tas atsitiko labai daug pa

Sovietų diplomatijos keliai ir metodai
„Be galo sunku su rusais diplo

matiniu keliu susitvarkyti. Kai jiems 
kurį planą pasiūlai, jie atsako su 
priešingu planu. Jų diplomatai nėra 
didžiojo pasaulio augintiniai, o dau
giausia žmonės iš Rusijos niekad ne- 
išvykę. Jų užsienio politikieriai ne
įstengia taip pat išsilaikyti tiesioje 
diplomatinėje linijoje. Žodžiai būna 
gaudomi ir susukami, kol kuri kon
ferencija baigiasi kontūzija.“

Šie žodžiai, vaizduoją mažą rasų 
diplomatijos charakteristiką, nėra 
paimti iš vieno kurio paskutiniųjų 
konferencijų komunikato, o yra ci
tata iš prancūzų diplomato barono 
Augustino de Mayerburgo veikalo. 
Veikalas išleistas — 1661 metais!...

• * *
Buvęs JAV užsienių reikalų mi- 

nisteris James F. Byrnes 1946 m. po 
122 posėdžių, kurių reikėjo susitari
mui Balkanų valstybių taikos sutar
tis paruošiant pasiekti, prasitarė, kad 
Vakarų diplomatai operuoją faktais 
ir iš jų darą išvadas, kai tuo tarpu 
rusai pradedą rezultatais, kurių jie 
siekia, gi faktus bando jiems pritai
kyti.

Tiesa, jog ir šių dienų sovietų di
plomatai yra išėję skirtingą mokyklą 
ir jų eilėse dauguma vyrų, kurių jau
nystė buvo praleista kalėjimuose ar 
egzilyje. Daugelis jų dar nėra pamir
šę ano Didžiojo Karo „cordon sani- 
taire“, sudarytos Vakarų Sąjunginin
kų, o taip pat jų karinės intervenci
jos Šiaurės Rusijoje.

Asmeniškai gi šiandien kiekvie
nas sovietų diplomatas (išskyras gal 
Vyšinskį), vykstąs į Vakaras, pasiima 
su savim ir savo „geležinę uždangą“. 
Pakanka tik pasiskaityti „Die Neue 
Zeitung“ spausdinimus Igoro Gusen- 
kos prisiminimus. Tačiau tai toli gra
žu1 nereiškia, kad iš pagrindų būtų 
atsisakoma naudotis „kapitalistinio

fe, gali būti teikiamas tiems DP, kurie 
komisijai patenkinamai įrodys, kad 
1948 m. sausio 1 d. gyveno DP sto
vykloje ar Center. Išimtys gali būti 
padarytos antrajam pirmumui ir 
tiems, kurie 1948 m. sausio 1 d. ne
gyveno stovykloje tik tuo atveju, jei 
įrodys, jog stovyklą prieš tą datą 
apleido prievartos būdu dėl atlieka
mų darbų, numatytų įstatymu, arba 
dėl žmonos ar šeimos narių nesvei
katos, arba JAV kariuomenės ar vy
riausybės įsakymu.

Apskritai tariant, visi tie DP, ku
rie 1948 m. sausio 1 d. negyveno DP 
stovyklose, jeigu jie įtikinamai neį
rodys komisijai, jog jie stovyklą ap
leido ne savo valia, bet buvo svarbi 
priežastis, negalės pasinaudoti ant
ruoju vizų davimo pirmumu.

700 (18) — Priėmimai ir transpor
tas. Čia rašoma, kad emigracijos vi
zas išdavus, atitinkamos komisijos 
įgaliotas asmuo turi tuojau pranešti 
IRO ar kitai atsakingai įstaigai, 
idant jos pakankamai parūpintų 
transporto priemonių pareiškėjams 
nuvežti iki uosto ir paskui iki J.A. 
Valstybių. j

Tai toki svarbiausi preliminari
nėse instrukcijoje aiškinimai DP 
emigracijos reikalu. Kaip tik bus 
gauta papildomų žinių, tuojau, „Mū- 
sų Kelias“ informuos savo skaity
tojus. (am)

sidarbavus ALM pirmininkui adv. 
Oliui, kuris turi labai gerus ryšius 
su -įtakingiausiais respublikonų vei
kėjais. Jis vienintelis iš lietuvių da
lyvavo ir renkant respublikonų kan
didatą į prezidentus ir viceprezi
dentus.
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 

SEIMAS SPALIŲ MĖN. 3 D.
Pranešama, kad Lietuvai Vaduoti 

Sąjungos metinis seimas įvyks spalių 
mėnesio 3 d. Clevelande. Tai bus 

pasaulio“ gyvenimo patogumais. Kaip 
tik priešingai. Didžiausia sąskaita, 
kokią bet kas yra apmokėjęs viena
me New Yorko naktinių lokalų, ati
teko kaip tik vienam sovietinių už
sienio žurnalistų. Gi jų diplomatinis 
korpusas, įskaitant menkiausią jų mi
sijų pareigūną, vos atvykę pirkinė- 
jasi krautuvėse, nesivaržydami su 
brangia užsienio valiuta. Ir perkasi 
ne bet ką: pradedant automobiliais 
su specialiomis karosc^ijomis, bai
giant Nylono kojinėmis.

J.A.Valstybėse Sov. Sąjunga yra 
didžiausias užsieninis sklypų savinin
kas ir su pirmenybėmis savo gau
sioms įstaigoms su 1.200 pareigūnų 
kaip tik ištaigingiausiuose rajonuose, 
kaip Long Islando „Aukso pakrantė
je“, ar snobiškame Manhattahe pa
talpinti. Sovietų prekybos attache 
naudojasi pasakiškuoju 1,5 mil. dole
rių vertės Pierponto Morgano pilies 
rūmu, su 48 kambariais ir Liudvigo 
XV baldais, parku ir privatine prie
plauka. Svečiams priimti tarnauja 
puikiausias rūmas Amerikoje, vie
nam Standart Oil direktoriui priklau
sęs 50 kambarių (su 35 vonios kam
bariais) namas. Ne be to, kad prie 
jo nepriklausytų dengtos ir nedeng
tos teniso aikštelės, elektriniai var
gonai, neseniai tik už 40.000 dol. at
remontuoti...

Garsusis „veto karalius" — Gro
myko, kuris savo apartamentuose 
Plaza-Hotel, New. Yorke, naudojasi 
trijų virėjų patarnavimais, savaitga
lius praleisdavo panašioje liuksuso 
pilių karalystėje.

Ambasados personalo vaikai savo 
specialias mokyklas su specialiai at
gabentais mokytojais (jų tarpe ir pa
garsėjusi Kosenkina) lanko ne pėsti, 
o limuzinais, vairuojamais šoferių, 
pasipuošusių livrėjomis. Mokyklos 
išpuoštos iš Italijos atgabentais židi
niais ir meno dirbiniais.

* » ♦
Tačiau nors taip Išore prisitaiko

ma „kapitalistiniam pasauliui“, betgi 
niekur nebuvo pastebėtas panašus 
vidinis prisitaikymas. Sovietų diplo
matinė kolonija yra griežtai uždara. 
Kad ir tie išlaidus pasipirkinėjimai 
daromi grupėmis, gi atsitiktiniams 
pašnekesiams sukama iš kelio, kai be 
priekaišto anglišku akcentu apgailes
tauja angliškai nesuprantą...

Svetimas jiems taip pat tikrasis 
kompromisas. Vakarų pasaulio gyve
nimo elementas, kad ir prie pasitari
mų stalo. Jie nemano, kad viską ga
lima išsiderėti ar kad ir partneris 
privalo gauti savo dalį, jei norima, 
kad susitarimas nebūtų trumpalaikis. 
Kompromisas jiems nereiškia nesusi
pratimų išlyginimo, o . tik aplinkinį 
kelią savam tikslui būtinai atsiekti.

Pažymėtina Čia jų kantrybė, kuri 
iš dalies išaiškinama tuo, kad jie pri
valo laikytis detalių Kremliaus nuro
dymų, kai tuo tarpu jų vakarietiškieji 
kolegos dažnai patys daro sprendi
mus ir už juos jaučiasi atsakingi. Gal 
todėl ir jų nuomonės, atrodo, dažniau 
įvairuoja. Gi rusai, kaip išsireiškė 
kartą vienas Vakarų diplomatas, — 
balansuoja savo knygas kasdien ir 
mažai abejonei kilus tuoj pasigirsta 
jų „niet“. Niekuomet jie nesutiks su 
kurio nors klausimo sprendimu iš 
karto, taip kad jų Vakarų partneriai 
jau yra apsipratę kurios nprs kon
ferencijos darbotvarkę perbėgti pas
kubomis, kad rusai visur spėtų grei
čiau pasakyti savo „niet“ ir kad po 
to galėtų prasidėti tikrosios derybos. 

aštuntas iš eilės seimas, kasmet vyks
tąs kitose JAV lietuvių kolonijose. 
Kaip žinia, Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
yra atlikusi labai daug žygių Lietu
vos laisvinimo byloje, tremtinių gel
bėjime ir Lietuvos vardo garsinime. 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga yra išlei
dusi anglų ir lietuvių kalbomis visą 
eilė kiiygų ir jas plačiai paskleidusi. 
Ilgą laiką didžiulė Dr. O. J. C. No- 
rem parašyta knyga „Timelees Li
thuania“ buvo vieninteliu rimtu šal
tiniu apie Lietuvos reikalus. Lietu
vai Vaduoti Sąjunga pirmoji anglų 
kalba prabilo ir apie lietuvių kan
čias, išleisdama pulk. Petraičio kny
gą „Kaip jie mus sušaudė“. Dabar 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga išleido lie
tuvių kalba „Lietuva Tironų Pan
čiuose“. Si knyga išeina ir anglų kal
ba. Tai tik keli faktai iš'LVS veikios. 
Aštuntojo LVS metinio seimo proga 
mes paduodame LVS pirmininko inž. 
P. J. Žiūrio adresą, kad norintieji 
lengviau galėtų LVS pasveikinti. 
Adresas: P. J. Zuris, 32180 West Lake 
Road, Avon lake, Ohio, U.S.A.

• B. Vargas

James F. Byrnes, buvęs rimčiau
siu sovietų partneriu t. v. „optimisti
niu derybų periodu“, buvo įsitikinęs, 
kad ir su sovietais galima susikalbėti 
kaip jau ne kartą gyvenime jis buvo 
susikalbėjęs su sunkiai perkalbamais 
partneriais, gi, jo nuomone, žmonės 
esą visi vienodi. Bet jis turėjo re
zignuoti.

Mat, sovietų diplomatai ne tik ki
taip derasi, bet kitaip ir galvoja. Pra
džioje Vakaruose naiviai buvo mano
ma, kad rasai yra tik nedrąsūs ir 
kiek sumišę savo kuklume ir kad jie 
tik laukia tinkamos progos būti pri
imtiems į kurį anglosaksų klubo tra
dicijų ir manierų sūkurį. Buvo mano
ma, kad turima reikalo su prastais 
„gašpadoriais“, ir,tik, esą, reikia kan
trybės su jais, gi Vakaruose jie iš
moks gerų manierų, prie kurių ne
priklauso nuolatinis kartojimas „niet“ 
... Bet atėjo Ipikas, kada ta kantrybė 
išseko. Ir jei anksčiau spvietai visur 
buvo sutinkami Išskėstomis rankomis, 
tai dabar jau ir jų atžvilgiu reiškiasi 
nepasitikėjimas — nepasitikėjimas, 
virtęs pasipiktinimu. Dabar jau net 
išgirstame nuomonių, jog konferen
cijos su jais iš viso beprasmės (Mar- 
shallis dėl pasitarimų Italijos kolo
nijų klausimu), nors ir jų pačių būtų 
siūlomos.

Tokiu būdu Kremliaus nustatytu 
maršrutu žygiavę sovietų diplomatai 
išvystė patys antisovietinę nuotaiką. 
Tup ir buvo užbaigtas jų pradėtasis 
nepasitikėjimo circulus vitiosus.

- j. m. -

Pabaltijo Centro Komiteto Pirmininko pasitarimas
S. m. rugsėjo 14 d. Ansbache įvyko 

eilinis Pabaltijo Centro Komitetų 
pirmininkų pasitarimas, kuriame 
buvo apsvarstyti šie klausimai:

1. Atvykus naujam IRO U.S. Zonos 
direktoriui, apsilankyti IRO štabe ir 
išsiaiškinti visą eilę aktualių klau
simų, k. a. komitetų pripažinimo, iš
skaitymų iš dirbančiųjų, emigraci
jos ir't. t.

2. Prašyti IRO, kad leistų Centro 
Komitetų atstovams dalyvauti spau
dos konferencijose Bad Kissingene, 
kad ten iškeltus klausimus būtų ga
lima toliau tvarkyti, siekiant konkre
taus sprendimo.

•3. Išnagrinėjus IRO potvarkį Nr. 
101 dėl stovyklų savivaldos, nusista
tyta stengtis, kad visas stovyklų gy
venimas būtiį tvarkomas pagal tau
tinių bendruomenių statutus, kad 
visa valdžia būtų komitetų Rankose, 
kad kontrolės komisija būtų renkama 
pačių gyventojų, kad tarp, stovy
klų tarybos būtų sudaromos propor
ciniu, o jų prezidiumai — paritetiniu 
principu. Prašyti, ka'd komitetų pre
zidiumai būtų laikomi dirbančiais ir 
gautų papildomą maistą ir cigaretes.

4. Apsvarsčius atskaitymą po 70 
DM iš dirbančiųjų, prieita išvados, 
kad tu išskaitymų neišvengsime, bet 
mūsų pastangos nebūti nuskriaustais, 
atrodo, bus pabotos, nes atitinkamai 
bus pakelti atlyginimai ir todėl visi 
gaus tiek pat, kaip ir anksčiau. Betgi 
reik skaitytis su tuo, kad atlygini
mai iš viso bus sumažinti visiems (ir 
vokiečiams). Kai kuriose Area'se vo
kiečiai atsisakė imti išskaitymus nuo 
praeito laiko (nuo VII. 1.), kaip ne
teisėtus. Estai įteikė memorandumą 
EUCOM'ui, IRO, spaudai ir Žmogaus

Taikos misijos tragedija
(Pradžia 1 pusi.)

nesnysis dabart. karaliaus Gustavo V 
brolis, princas Oskaras, vesdamas 
1888 m. ne karališkos kilmės žmoną, 
atsisakė savo ir įpėdinių vardu teisių 
į Švedijos karaliaus sostą ir gavo ti
tulą grafas Bernadotte. Grafas Folke 
Bernadotte, baigęs 1913 m. Stockhol- 
mo universitetą, 15 metų išbuvo ka
rališkoje gvardijoje, iš kurios 1930 
metais pasitraukė atsargon majoro 
laipsny. 1928 m. vedė amerikiečių 
multimilijonieriaus dukterį. Nuo 1943 
m. jis buvo Švedijos skautų vadu, 
nuo 1944 m. — Švedijos Raudonojo 
Kryžiaus vicepirmininku, gi nuo š. m. 
sausio 1 d. — pirmininku. Paskuti
nio karo metu jis buvo bene vienin
telis žmogus, kuris nekliud''”’"’s ga
lėjo lankyti abi kariaujančias puses, 
Londone pergyventi vokiškųjų lėktu
vų bombardavimą, Berlyne — bun
keryje prie žvakės šviesos kacetinin- 
kų būklės sušvelninimo reikalu kon- 
feruoti su Himmleriut kada krito va
kariečių bombos. Jis pagaliau buvo 
tas žmogus, kuris per Stockholmą 
perdavė D. Britanijos ir JAV vyriau
sybėms hitlerinės Vokietijos kapitu
liacijos pasiūlymą. Baigus karo veiks
mus, grafas Folke Bernadotte sėk-
mingai organizavo pagalbą daugeliui- 
karo’ nusiaubtų kraštų. Šią vasarą 
Stockholme įvykusi konferencija iš
rinko jį Tarpt. Raud. Kr. pirmininku.

Betgi didžiausios pagarbos žmoni
jos labui bedirbdamas grafas Folke 
Bernadotte susilaukė kaip Jungtinių 
Tautų tarpininkas Palestinos ginče, 
šioms pareigoms jis buvo paskirtas 
š. m. gegužės 20 d„ kada abi įniršu
sios pusės besuprato tik vieną ka’bą 
— ginklų kalbą. Maža kas betikėjo, 
jog gali pavykti išvengti didesnio 
kraujo liejimosi Šventojoje Žemėje, 
tačiau tokių eilėje pirmasis buvo kaip 
tik grafas Bernadotte. Spėjo praeiti 
vos mėnuo, o Palestinoje jo didžiulių 
pastangų dėka buvo pasiektos laiki
nės, ginklų paliaubos. Kas besuskai, 
tys jo vestas derybas, pasitarimus, 
posėdžius, kas apskaičiuos jo pada-j 
rytą kelią, kada jis arba vedė dery, 
bas, sėkmingai lygindamas priešina 
giausius interesus, arba skrisdavo 
lėktuvu, pačiose kritiškiausiose aki
mirkose neprarasdamas vilties y'i 
dėlto sulaikyti karo veiksmus Palesti
noje ir abiems pusėms surasti priim
tiną sprendimą.

Giliam gedule paskendo talką ku
rianti pasaulio dalis. Mirtingieji tai, 
kos apaštalo palaikai pargabenti iš, 
kilmingoms laidotuvėms į Stockholm 
mą. Velionies šeimą ir Jungt. Tau
tas pasiekia telegramų telegr--ios, 
iškeliančios milžiniškus velionie.- nuo
pelnus. Betgi tikrąją grafo Folke 
Bernadottes nuopelnų vertę galės pa
vaizduoti tik istorija ir gal gi jau ne
betolima ateitis, (z)

Teisių Lygos draugijai išskaitymų 
reikalu nurodydami, kad jie visu
moje sudaro per 50 milijonų ' DM. 
Atsižvelgiant į tai, prašoma DP lai
kyti XVI IRO nariu, su visomis tei
sėmis. Jeigu IRO sunkioje finansinėje 
būklėje, tai išskaitymus turi mokėti 
ir IRO I kL tarnautojai. Nutarta ko
voti ir toliau, ligi bus pasiektas pa
tenkinamas sprendimas.

5. Prašyti IRO, kad iš išskaitomų 
20 DM, kurios kaip paaiškėjo IRO 
nelabai branginamos, 10 DM būtų 
grąžinamos Tautiniams Komitetams, 
proporciongai pagal dirbančiųjų {mo
kėjimus, kultūriniams ir socialiniams 
reikalams rūpintis, pvz. studentams 
šelpti.

6. Algų mokėjimo reikalu sekti 
būklę ir esant reikalui reaguoti. Algų 
klausimu ateity nebus daroma skir
tumo tarp DP ir vokiečių, taip pat 
nebebus mokami priedai už vaikus 
ir butus. Dabar įvedamas laipsnia- 
vimas pagal amžių: ligi 25 m’, ir nuo 
25 metų. Tarnautojų sumažinimo ne
bus. Kiekvienam 1000 gyventojų 
stovyklose bus 2 etatiniai kunigai, 
Latvių ir estų C. K-tai nutarė, kad 
už šį atlyginimą kunigai dirba mo
kyklose be specialaus primokėjimo 

f Ir tuo būdu mokyklos sutaupys pa
1 etatą.

7. Apsvarstytas lietuvių nusiskun
dimas, kad kai kuriose stovyįclosą 
(pvz. Fellbache) latviai negražiom!, 
priemonėmis stengiasi nušalinti lie, 
tuvių pareigūnus ir ardo darnų su, 
gyvenimą. Nutarta, kad latvių ii 
lietuvių Centro Komitetai deleguoĮ 
savo atstovus vietoje ištirti riešuti, 
kimų priežastis ir padarys, spren, 
dimus.
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