
Lietuvos nepaprastas pasiuntinys 
ir įgaliotas’ mlnisteris Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse Povilas Zadei- 
kis | Hanau lietuvių stovyklą at
vyko rugpiūčio 22 d. vėlai vakare.

G era amerikiečių nuomonė apie mus
PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS NEPAPRASTU PASIUNTINIU IR ĮGALIOTU MINISTERIU JUNGTI

NĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE POVILU ŽADEIKIŲ
sis kraštas, | kuri krypsta visų po
litinių aukų akys. Ir lietuviai trem
tiniai | Ameriką žiūri, kaip J savo 
žadėtąją žemę. Tas kraštas, tvar
komas humanizmo ir teisingumo

— Lietuvių tremtinių bendruome
nė su dideliu susidomėjimu seka 
Strattono bilių. Ar jis bus priim
tas? Ar daug kam iš mūsų atsida
rys durys j svajojamąjį laisvės

LITHUANIAN WEEKLY MEWS Prieš tai p. ministeris lankėsi ne
seniai susikūrusioj Schwabisch- 
Gmiind ir Seligenstadt bei Wurz
burg lietuvių stovyklose.
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TREMTYJE ŠVENČIAME RUGSĖJO AŠTUNTĄJĄ
nepalyginti geresnes sąlygas gyven
ti ir kurti.

Jei mūsų gyvybės jėga yra mū
sų dvasios jaunystė, tai mūsų prisi
kėlimo galios glūdi mūsų tradicijo
se, mūsų kalboje, mūsų gimtosios

Buvusioji mūsų tautos džiaugsmo 
diena — rugsėjo mėnesio aštuntoji 
— jau daugelis metų viso pasaulio 
lietuviams, ir riamuose sunkią ne
dalią kenčiantiems ir {vairiausiuose 
svetimuose kraštuose nežinios die
nas gyvenantiems, tapo gilaus susi- žemės meilėje, mūsų aukščiausių 
mąstymo, 
darbui ir 
džiaugsmo 
skausmas,

di- 
su-

ne

kaip ir lietuvių tautos 
tai sušvytėdama metais, 
pražįsdavo galia 
apsiniaukdama 
niūria banga

ir didy- 
dienomis, 
užliedavo 

tai pa-
visai tautai

susikaupimo ir ryžto 
kovai diena. Vietoje 

atėjo gilus liūdesys Ir 
žadinąs tačiau gyvąsias

tautos jėgas darbu! ir kovai dėi 
džiojc tikslo — laisvei ir laimei 
sigrąžinti.

Rugtėjo mėnesio aštuntoji —
ilk laisvo, nepriklausomo lietuvių 
tautos gyvenimo simbolika, bet ir 
Lietuvos valstybės galios ir didybės 
priminimas, — Vytauto Didžiojo, 
vieno pačių galingiausiųjų anuome
tinės Europos valdovų, karūnavimo 
diena. Tą dieną lietuvio mintys 
banguoja, 
praeitis, 
kariuose 
bė, tai 
kuomet
kraštą didžiausias vargas, 
mažėle skaidrėdama, 
sukaupus veržliausias jėgas darbui 
ir kovai laimingosioms galios ir di
dybės dienoms atgauti.
. Amžių sąvartoje lietuvių tauta ne 
vieną kartą yra buvusi ant kranto 
bedugnės, kuomet atrodė, jog nebė
ra pasaulyje jėgos, kuri mūsų ma
žą bežūstančią tautą išgelbėtų, kuo’ 
met mūsų gyvybės betyką priešai 
atvirai džiūgavo ramaus ir taikingo 
žemdirbių krašto šermenų daly
bomis. Tačiau kiekvieną kartą iš 
pačios klaikiausios būklės būdavo 
pakylama dar intensingesniam, 
našesniam, dar kūrybingesniam 
vcnimui.

Kur tos jėgos, kur toji galia,
kianti stiprybės pakilti iš mirštan
čiųjų karsto ir žengti naujon buitin 
didingiems džiaugsmo ir amžino 
gyvenimo himnams mėlynoje Ne
muno šalies padangėje skambant?

Miršta tik senatvė, nebeturinti gy
vybinės kibirkšties naujiems sieki- 
mains. nebeturint! jėgos savo gyve
nimui organizuoti, nebeturinti ke
lio i ateiti. Lietuvių tauta — jauna 
tauta. Ne amžiumi, kuris siekia se
niausių Europoje gyvenančių 
laikus, ne kalba, kuri nuveda 
tūkstančių metų praeitį, bet 
biniais pradais, glūdinčiais

dar 
gy-

tei-

kultūros laimėjimų siekimuose ir 
mūsų tautos vienybėje. Pasaulis 
yra brutalus, mes dar tebegyvena
me fizinės jėgos pirmavimo epochą, 
ir paviršutiniškam 
do, kad fizinė jėga 
žmonijos gyvenimo 
tas. Tačiau klysta
kasis žvilgsnis: žlugo Aleksandro 
Makedoniečio galia, žlugo galin
giausioji Romos imperija, žlugo vi
sų didžiųjų pasaulio nukariautojų 
darbai, o liko ir mums ir dar atei
nantiems amžiams kultūriniai asyrų 
ar babiloniečių laimėjimai, dvasi
niai mažos graikų tautos pasieki
mai, kultūriniai romėnų tautos dar
bai, kuriais šių kraštų žmonės gyvi 
ir šiandieną ir iš kurių jie semiasi 
stiprybės ir savo ateities gyvenimui.

Mūsų tauta šiandieną lyg kruvinu 
kardu perskelta: didžioji jos dalis 
krumplėtais pirštais gaivališkai įsi
kibusi laikosi gimtosios žemės, nes 
be žodžių ir be samprotavimų, žino 
ir jaučia, jog tik po tuo dangumi, 
tik tarp tų girių ir upių, tik ant tų 
laukų Ir kalvų yra galimybė gyven
ti savarankišką gyvenimą ir kurti 
išsvajotą ateit}, antroji dalis, mažes
nė, bet didžiai reikšminga, esame 
mes ir mūsų seserys bei broliai vi
suose pasaulio kraštuose, ar šio ka
ro išblaškyti ar dar anksčiau | toli
mus užjūrius išklydę. Mes ir mū
sų seserys bei broliai kituose kraš
tuose esame piligrimai, žmonės be 
vietos, kurie kiekvieną dieną jau
čiame, kaip tas ryšys, dvasinis sai
tas, jungiantis mus su gimtuoju 
lopšiu, pamažėle silpsta. Ir yra di
delis pavojus akivaizdoje galimų 
klajonių tam saitui dar labiau su
silpnėti, o ir visai nutrūkti. Tai

žvilgsniui atro- 
ir yra ateities 

sprendimų rak
tas paviršutiniš-

Rugpiūčio 23 d. p. ministeris Po
vilas Žadeikis susipažino su Hanau 
lietuvių stovykla, jos dirbtuvėmis, 
įstaigomis, įmonėmis, bažnyčia ir 
gimnazija ir prieš 11 vai. išvyko | 
Frankfurt a/M., | Eucom.

Sugrįžęs iš Fankfurto ir kiek už
kandęs, p. Ministeris sutiko pasi
kalbėti ir su lietuvių tremtinių 
spaudos atstovais, kurių susirinko 
gražus būrelis.

Žinodami pono ministerio, kaip 
diplomato, santūrumą, spaudos at
stovai su savo klausimais buvo kuk
lūs. Ponas ministeris, gurkšnoda
mas kavą, mielai ir nuotaikingai at
sakinėjo 
mus.

— Kas 
paskatino

principais, padeda tiems, kuriems 
reikalinga pagalba. Formaliniu at
žvilgiu dar Jums sąlygų nesudaryta 
ten platesniu mastu (važiuoti. Ta
čiau Prezidentas ir Kongresas,' ku
rie visuomet vadovaujasi teisingu
mo principais, bus jautrūs lietuvių 
ir kitų tautų beldimuisi | JAV du
ris ir jas atvers.

tautų 
mus J 
gyvy- 
mūsų

tautos dvasios gelmenyse ir tik ieš
kančiais kelio prasiveržti kultūri
nėms ir medžiaginėms vertybėms 
kurti visos žmonijos lobynan. Mes 
Išdidūs , ta savo jaunystės galia ir 
mintimi, jog dar nesame pasakę sa 
vo paskutinio ' žodžio kultūringiau
sioms pasaulio tautoms, turėjusioms

PRANCŪZŲ SPAUDA LIETUVOS 
MOTYVAIS

Dusyk per mėnesi išeinąs Henri 
de Chambon redaguojamas prancū
zų žurnalas „Revue parlamentaire“ 
kiekviename numery skelbia išsa
mią lietuviškos bylos dokumentaci
ją. Balandžio 15 d. nr. jis įsidėjo 
VLIK’o pirmininko raštą JTO gen.. 
sekretoriui dėl DP, gegužės 1 d. — 
plačią dabartinės Lietuvos padėties 
apžvalgą, birželio 1 d. — pranešimą 
apie deportuotuosius į Sibirą lietu
vius. .Liepos 1 d. persispausdino 
Amerikos Lietuvių Tarybos raštą 
anuometiniam JV valst. pasekreto- 
rlui Dean Achesonui, o rugpiūčio 
1 d. nr. persispausdino iš britų 
„Timeą" eilės britų politikų bei par
lamento atstovų pasirašytą atvirą 
laišką dėl Baltijos valstybių.

Iš „Revue parlamentaire“ taip pat 
sužinom, kad prancūziškame Kana
dos laikrašty „Le Droit“ balandžio 
19 d. nr. garsus to krašto teisinin
kas, Ottawos katalikų un-to profe
sorius Th. Greenwood (dėjo labai 
šiltą straipsni apie Baltijos valsty
bes. Prof. Greenwood apeliuoja | 
pasaulio opiniją ir diplomatiją susi
rūpinti Baltijos kraštų likimu ir 
straipsni baigdamas rašo: „Kadaise 
pasaulis Baltijos 
somybę pripažino 
kilmingais aktais.
dabar jis 
plačiuose 
rėmuose.“

„Revue
tuoja didelio norvegų poeto Arnulto 
Overlando plačią paskaitų akciją 
visuose Skandinavijos kraštuose. 
Overlandas, vienas iš pagrindinių 
antinacinės norvegų rezistencijos 
veikėjų, dabar savo akciją paskyrė 
skandinavams apšviesti apie sovie
tinę tikrovę. Jis operuoja ir Balti
jos kraštų pavyzdžiais. Pastaruoju 
metu jis kalbėjo danų studentams 
Kopenhagos universitete. (E.)

privalo 
tarptautinio

kraštų nepriklau- 
oficialiais ir iš-
Panašiais aktais 

fiksuoti jų likimą 
teisingumo

parlamentalre" dokumen-

— Sofija, DPD. Bulgarijos, opožl- 
clnė ūkininkų partija, kuriai vado
vavo nuteistasis mirti Petkovas, pa
skelbta už {statymo ribų. 65 jos 
parlamento atstovai netenka savo 
mandato.

būtų neįsivaizduojama tragedija 
mums, nes medis be kamieno .ne
žaliuoja, nes paukštis be savo lizdo 
žūsta, nes asmenybė be savo tautos, 
be gyvybinės jėgos šaltinio, miršta!

Deja! Sugrjžti kaip paukščiams 
iš šiltųjų kraštų | senuosius lizdus, 
juos atstatyti ir pradėti palaimintą 
gyvenimą pavasaris dar neišaušo. 
Mes laukiame jo, kaip kas metai 
aistringai laukia kregždės kad ir 
gražiausiose, bet svetimose skaid
riųjų marių pakrantėse. Niūraus _ _
laukimo dienomis mes per marias, kyti? Kuris Tamstos kelionės tiks- 
per kalnus, per tūkstančius mylių las?
tiesiame šilko gijas, kad trapus jun- __ __ ______________
giamasis ryšys netruktu, bet vis lis, norėjau pats savo akimis pama- 
stiprėtų. Ir mūsų gijos tėra vienin-. tyti ir įsitikinti, kaip gi iš tikrųjų 
tėlės, bet stiprios ir niekeno neįsten
giamos nutraukti: mūsų tautos tra
dicijos, kurias mes turime branginti 
ir išlaikyti | kok| tolimą Ir svetimą 
kraštą likimas mus benubiokštų; 
mūsų gimtoji kalba, kuri turi grynai 
ir tobulai skambėti ir mūsų lūpose jus gyvenate ir ką beveikiate, 
ir lūpose mūsų vkikų, augančių tarp 
svetimųjų; mūsų gimtosios žemės 
meilė, kurios, savaime suprantama, 
nenustelbs niekuomet nei spalvin
gieji pietų kraštų vaizdai, nei šiau
rės girių grožis, nei vakarų didmies
čių žiburiai; mūsų, kad ir svetimuo
se kraštuose gyvenančių, nuolatinis 
darbas lietuviškai kultūrai ir lietu
viškam menui 
tarpusavio ryšio 
ka meilė, platus 
bės supratimas, 
jos suriš mus su mūsų gimtuoju 
lizdu Ir, pavasariui išaušus, duos 
mums galią pilnateisiais sūnumis, 
ar dukromis sugrįžti prie šeimos ži
dinio, kada rugsėjo mėnesio aštun
toji vėl bus džiaugsmo diena, kaip 
buvo tuomet, kada didysis Lietuvos 
kunigaikštis Vytautas turėjo pa
puošti savo galvą karaliaus vainiku, 
kaip buvo tuomet, kada krašte prie 
Baltijos marių, kur teka Nemunas, 
Dubysa, Mūša, buvo Nepriklauso
ma Respublika Lietuva. A. Rūkas

kurti; mūsų visų 
palaikymas, broliš- 
visos tautos vieny- 
Tik šios šilko gi-

| spaudos atstovų klausi

Tamstą, pone ministeri, 
mus vargstančius aplan-

— Ir aš, kaip Tamošius Netikė-

atrodo tie DP, apie kuriuos tiek 
daug kalbama ir rašoma. Atvykęs 
| Europą pasimatyti ir pasitarti su 
lietuviais veikėjais ir savo kolego
mis diplomatais, pasinaudojau proga 
ir Jus aplankyti ir pamatyti, kaip

tarpe. Įdomu 
nuomonę apie

aple jus mes 
iš jūsų prie- 
pat pradžių 
neteisinga, ir 
Mums buvo

— Pone ministeri, lietuvių trem
tinių bendruomenei džiūgu ir malo
nu Jus matyti savo 
būtų išgirsti Tamstos 
mus, tremtinius.

— Blogą nuomonę 
girdėjome iš svetimų, 
šų. Si nuomonė iš 
mums atrodė šališka, 
mes ja netikėjome,
aiškios jūsų tremtyje atsiradimo 

-priežastys. Mes sekėme Jūsų ne
lengvą kovą su sunkiomis sąlygo
mis, kuriose atsidūrėte. Mes gėri
mės Jūsų ištverme — jūsų gražiai 
organizuotu ir našiu kultūros dar
bu.

— Jeigu mums nebus lemta grįžti 
| laisvąją tėvynę, mes norėtume 
įsikurti ten, kur daugiausia esama 
lietuvių, būtent, Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Ar esama galimu
mo mums ten įsikurti?

— Aš manau; kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės yra tas žadėta-

Steigiamojo Seimo rūmai Kaune. Čia buvo priimta Lietuvos konstitucija ir nutiesti valstybinio gyvenimo 
pagrindai. Vėliau juose įsikūrė „Aušros“ mergaičių gimnazija •

Lietuvius tremtinius lankė brangus svečias 
iš Amerikos

ir diplomatų, ir Amerikos valdžios 
aukštųjų pareigūnų tarpe, ir Įtakin
goje Amerikos visuomenėje turi pla
čių pažinčių, kurias panaudoja mū
sų tautos gerovei ir 
print!.

Povilas Žadeikis yra 
periodinėje spaudoje ir
lėtą politinio turinio veikalų, ku-

Lletuvlų tremtinių bendruomenę 
neseniai lankė retas ir brangus 
svečias Lietuvos nepaprastas pasiun
tinys ir (galiotas ministeris Jung
tinėse Amerikos Valstybėse Povilas 
Žadeikis. Jis Lietuvą atstovauja 
tame didžiosios laisvės krašte, kuris 
niekuomet nepripažino Lietuvai pa
darytos agresijos ir smurto, kuris nie
kuomet nepripažino Lietuvos okupa
cijos, į kurį sudėtos visos mūsų švie
siausios ir geriausios viltys, kad 
Lietuva susilauks laisvės, ir mes į Ją 
grįšime.

Lietuvių tremtinių bendruomenei 
nepaprastai džiugu Ir malonu savo 
tarpe matyti didįjį ir brangųjį mūsų 
tautieti ir svečią iš didžiojo laisvės 
krašto, kuriame jis daugiau, negu 
bet kas kitas, gali dirbti mūsų tautos 
laisvės atstatymui.

Povilas Žadeikis yra gimęs 1887 
m. kovo 26 d. Pareškėtyje, Varnių 
valsčiuje. Mokėsi Palangos progim
nazijos ir Mintaujos gimnazijoje, ku
rią baigė 1907 m. Ir Palangos pro
gimnazijoje ir Mintaujos gimnazijoje 
tuo metu mokėsi gana daug lietuvių 
ir ten stipriai reiškėsi lietuvių kul
tūrinis gyvenimas. Tos abi moky
klos Povilą Zadelkj išugdė susipra
tusi lletuvj. Baigęs gimnaziją, jis Jungtinėse Amerikos Valstybėse jls'ml Vilniaus atvadavimo Iškilmes,

laisvei sti-

rašęs mūsų 
išleidęs ke-

pirmajame Pasauliniame
dalyvavo kaip karininkas.

karo grižo į Lietuvą, kad 
įgytąjį aukštąjį mokslą ir riuose sumaniai ginami mūsų tau-

galėtų atiduoti tos reikalai. Jis yra energingai ko- 
prisikėlu- vojęs už mūsų tautos amžinosios 

Kai

studijavo Petrapilio universitete, fi
zikos-matematikos fakultete. Buvo 
veiklus lietuvių studentų draugijos 
narys, bendradarbiavo mūsų perio
dinėje spaudoje.

Baigęs universitetą ir karo moky
klą, 
kare 
Po 
savo
karini patyrimą 
laisvam gyvenimui 
šiai savo tėvynei. Lietuvos nepri- sostinės Vilniaus atgavimą, 
klausomybės kovų metais jam kuri 1939 m. rudeni Vilnius grįžo prie 
laiką teko eiti didžiai atsakingas 
krašto apsaugos ministerio pareigas. 
Tuo metu Povilas Žadeikis jau bu
vo pasiekęs pulkininko laipsnį.

Jau ketvirtis amžiaus, kai Povilas 
Žadeikis dirba diplomatinėje tarny
boje. Lyg paties Apvaizdos lėmimu 
jis pačioj pradžioj savo diplomatinės
tarnybos buvo paskirtas į Jungtines vos, 
Amerikos Valstybes, kur gyvena 
kuone trečdalis mūsų tautiečių. Ten 
jis atvyko kaip Lietuvos delegacijos 
narys, po to buvo Lietuvos konsulu 
Chikagoje, generaliniu konsulu New 
Yorke, o iš čia buvo paskirtas Lie
tuvos 
(galiotu mlnisteriu

Lietuvos, jis Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse vilniečiams organizavo 
ne tik moralinę, bet taip pat ir 
dėlę medžiaginę paramą, 
reikalu išleistame 
be kitko, rašė:

„Dabar, kai jau 
dėlė dalis krašto

Savo 
atsišaukime

di- 
tuo 
jis,

dl-ir Vilnius ir 
__ _ grjžo prie Lietu- 
pasveiklnkime vilniečius 'iš

tiestomis, bet ir netuščiomis ranko
mis. Juk gerai žinome, ką vilnie
čiai pergyveno, žinome, tat ir neuž
mirškime, kad jiems trūksta visko: 
drabužių, mediciniškos 
net maisto. Palengvinkime bent da- 

nepaprastu pasiuntiniu ir 1| jų vargų. Tegu jų ir mūsų 
Wašingtone. džiaugsmas bus visuotinis: rengda-

pagalbos,

Min. Povilas Žadeikis

kraštą?
— Aš asmeniškai tikiu, kad jis 

bus priimtas, ir daug kas iš jūsų 
ten galės išvykti. Tikslų aritmeti
nį skaičių, kiek ten galės išvykti, 
nustatyti dar negalima.

— Ar tremtiniai gali tikėti būti 
daugiau (traukti į IRO. organizaciją, 
sprendžiant savo likimą, negu tai 
buvo UNRRA’oje?

— UNRRA’os pirmaeilis tikslas 
buvo DP repatriacija, o IRO — ne
galinčių ir nenorinčių | savo tėvy
nes repatrijuoti įkurdinimas kitur. 
Aš manau, kad tremtiniai | IRO 
organizacijos darbą galės būti 
įtraukti dar plačiau, negu kad į 
UNRRA’os.

— Mums būtų malonu Išgirsti 
amerikiečių viešoji visuomenės opi
nija apie tremtinius, o ypač apie 
lietuvius. . 7"

— Amerikiečių viešoji nuombnė 
apie tremtinius gera.’ Ji gera ir vi
suose laisvę ir demokratiją mylin
čiuose kraštuose.

— Šiandien Jūs lankėtės EUCOM. 
Koks šio vizito tikslas?

— Kurtuazinis, — atsakė ministe
ris Povilas Žadeikis, ir tuo šis 
trumpas pasikalbėjimas buvo baig
tas. A. Merkelis

MINISTERIS POVILAS ŽADEIKIS PAS1 HANAU 
LIETUVIUS

Po pasikalbėjimo su spaudos at
stovais p. ministeris P. Žadeikis nu
vyko į salę, kuri buvo perpildyta įp
laukiančių. Prie salės jis buvo su
tiktas išsirikiavusių skautų, su ku
riais jis, skautiškai pasisveikino.

Susirinkime p. minister! pasveiki
no Hanau lietuvių tremtinių ben
druomenės komiteto pirmininkas 
A. Survila ir pakvietė j| kartu su 
įvairių organizacijų atstovais į gar
bės prezidiumą. Toliau jis buvo 
sveikinamas stovyklos vadovo prof. 
Dr. A. Gylio, LTB vyr. komiteto 
vardu p. Audėno, Lietuvių Moterų 
Tarybos, Lietuvių Savanorių Sąjun
gos, Lietuvių Mokytojų Sąjungos, 
Amerikiečių Zonos DP Licencijuotų 
Laikraščių Sąjungos, Hanau gyve
nančių studentų, Hanau R. Katalikų 
parapijos, Amatininkų ir Darbinin
kų Profesinės Sąjungos, „Neringos“ 
skaučių tunto. Visi sveikintojai sa
vo kalbose džiaugėsi p. ministerio 
atsilankymu, dėkojo Amerikos lie
tuvių visuomenei už lietuviams 
tremtiniams teikiamą moralinę bei 
njedžiąginę paramą ir gerbiamam 
svečiui linkėjo ko geriausios sėk
mės jo darbuose. Kai kurių svei
kintojų p. ministeriui buvo įteiktos 
kuklios dovanėlės.

Ministeris Povilas Žadeikis, atsa
kydamas į sveikinimus," pažymėjo, 
kad vykdamas | Europą, jis vienu 
iš savo tikslų turėjęs aplankyti lie
tuvius tremtinius. Apie DP plačiai 
žiną ne tik amerkiečiai, bet ir vi
sas pasaulis. Iš pradžių spauda bu
vus prieš ■ DP, bet geriau pažinus 
DP, tapus jų draugu. Apie DP p. 
ministeris kuo geriausius atsiliepi
mus girdėjęs ir Amerikoj, ir Lon
done, ir Paryžiuje.

„Jūsų linksmesnio rytojaus saulė 
jau nebe už kalnų“, — pabrėžė mi
nisteris savo kalboje. Pasaulyje tu
ris laimėti gėris ir tiesa. Mes esa
me ne vieni, kurie kenčiame. Užuot 
laukę pagalbos iš kitur, lietuviai

tremtiniai taip gerai susiorganizavę 
ir savo reikalus sutvarkę, jog prie
šai nutilę, ' o draugai didžiuojąsi 
mumis.

Jau nebe nuo šiandien pasaulyje 
vykstanti' žiauri kova, o žiaurioj ko
voj nukenčią ir teisingi bei nekalti 
žmonės. Lietuviams tremtiniams 
tenką gyventi sunkiose sąlygose, bet 
jos lietuvių tremtinių nepalaužu- 
sios. Lietuviai tremtiniai supratę, 
kad gyvenimo sąlygos tai dar ne 
viskas. Svarbiausias dalykas esą 
tautos garbė ir tautos idealai. Lie
tuviai tremtiniai plačiai išgarsinę 
Lietuvos vardą. Daug plačiau ne
gu bet kada tas vardas buvęs iš
garsintas. Lietuviai tremtiniai pa
sauliui parodę lietuvių gražią tau
tinę kultūrą. Lietuviams tremti
niams jau ne mažai tekę susidurti 
su {vairių tautų žmonėmis, ir jie sa
vo darbštumu, savo tautine kultūra 
juose Įgiję daug simpatijų.

Atrodą, kad lietuviai tremtiniai 
be tikslo ir be vairo platlkią per ne- 
tikrovės jūrą. Bet kas gal|s žinoti 
to viso prasmę? Gal ir einama tuo 
tikruoju keliu, kuris nuvešiąs prie 
didžiojo tikslo. Tikruoju herojumi 
esą ne tie, kurie heroizmo siekia, 
bet tie, kurie per kliūtis, vargus ir 
kančias einą prie savo tikslo. „Jūs 
esate arčiau tikslo, negu daug kam 
iš jūsų tas gali atrodyti, — pabrėžė 
p. ministeris Žadeikis savo kalboje.

Mūsų tautos ir mūsų likimas pa
reisiąs nuo Jungtinių Amerikos 
Valstybių sprendimo. To sprendi
mo apmatai jau esą visiems žinomi. 
Patenkinsią mbs ir tų sprendimų 
ataudai. Mes žiną savo kovos pras
mę ir tikslą ir tęskime ją ryžtingai 
toliau. Esame ir liksime lietuviais, 
Ištikimais savo tėvynei.

Savo kalbos pabaigoje garbingasis 
svečias pareiškė linkėjimą pasima
tyti nepriklausomoje Lietuvoje.

Jo kalba buvo palydėta džiaugs
mingomis ovacijomis. A. Merkelis

savo dovanomis nušluostykime jų 
vargų ašaras, — savo brolišku nuo
širdumu leiskime jiems pajusti lai
mingesnės ateities tikrovę'.

„Vilniaus grįžimo faktas, Vilniaus 
istorinių paminklų paslaptingoji 
kalba, Aušros Vartai, Basanavi
čiaus kapas, ateinančių Kalėdų 
šventadieniškoje nuotaikoje teneap- 
lenkia nė vienos lietuviškos šeimy
nos, teneaplenkia nė vienos koloni
jos. Pradėję nuo spalių 10 d. rū
pesčiais pintą džiaugsmo simfoniją, 
tęskime ją toliau, minėdami Vil
niaus grįžimą, ne tam kad pasigir
tame, bet tam, kad padėtume pa
galbos reikalingiems vilniečiams“.

Bolševikams okupavus Lietuvą, įga
liotas ministeris Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms Povilas Žadeikis 
griežtai ir energingai protestavo 
prieš šį agresijos veiksmą.

Sis protestas yra vienas iš tų dau
gelio dokumentų, kurie rodo, ko
kiomis aplinkybėmis mes tapome 
smurto ir agresijos aukomis ir 
kaip visa mūsų tauta vieningai, 
ryžtingai ir energingai kovoja dėl 
savo tautos laisvės ir kovos tol, 
kol toji laisvė bus išsikovota. Po
vilas Žadeikis Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse yra pripažįstamas 
akredituotu Lietuvos mlnisteriu ir, 
kaipo toks, daug gali lemti ir lemia 
mūsų tautos laisvės byloje. 1941’ m. 
Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone 
pradėjo leisti informacini biuletinį 
anglų kalba apie Lietuvą ir jos rei
kalus. Siame biuletenyje plačiai 
nušviečiama Lietuvos tragiška būk
lė ir jos siekimai. Sis biuletenis 
plačiai garsina mūsų pavergtos tau
tos laisvės siekimus ir jis gana 
dažnai yra cituojamas didžiųjų de
mokratinių valstybių periodinės 
spaudos.

Šių metų pavasari Povilo Zadel- 
kio 60 metų amžiaus sukakties pro

gą rašydamas, esu jau pažymėjęs, 
kad jis yra viena iš ryškiausių mū
sų taip negausių diplomatų asmeny
bių. Plačios erudicijos, didelio tak
to, ramaus lėto būdo, tylus, mąstąs, 
daugiau viską savy išgyvenąs, bet 
nuoširdus, — toks yra mūsų bran
gusis svečias. Tomis savo būdo sa
vybėmis jis mūsų tautai yra nema
žai pelnęs bičiulių, taip pat, kaip 
ir jis, nuoširdžiai susisielojusiu mū
sų tautos tragišku likimu.

Lietuvių tremtinių bendruomenei 
džiugu ir malonu, kad ją aplanko 
toks brangus svečias. Jis pamatys 
mūsų didžius vargus, mūsų kruopš
tų darbą, tą darbą, kuriuo mes sten
giamės ne tik išlaikyti savo tautinę 
kultūrą, bet taip pat jai duoti nau
jų vertybių, įrodančių, kad mes esa
me verti laisvės, kad mes ir sun
kiausioje bei tragiškiausioje būklė
je sugebame dirbti, kurti, nepalūžti 
ir šventai tikėti, kad didysis mūsų 
tautos troškimas — laisvė tikrai bus 
{gyvendintas. Mums malonu ir 
džiugu Povilą Žadeikį matyti savo 
tarpe dar ir dėl to, kad jis atvyksta 
iš didžiojo laisvės krašto, iš Jungti
nių Amerikos Valstybių, į kurias 
yra sudėtos visos mūšų viltys. Mes 
dar tebetikime Atlanto Charta, jos 
didžiosiomis idėjomis, kurios pa
galiau kada nors sušvis ir pašalins 
nuo žemės paviršiaus smurtą ir 
agresiją, kuri tiek daug milijonų 
žmonių padarė' nelaimingais.

.Mes tikime, kad Povilo Žadeikio 
apsilankymas dar labiau sustiprins 
mūsų ryšius su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis ir ten gyvenančiais 
lietuviais. Tie glaudūs ryšiai mums 
yra reikalingi ne tik dėl to, kad mes 
iš ten gautume didesnę medžiaginę 
paramą, bet ir dėl to, kad bendro
mis ir sujungtomis jėgomis galėtu
me dar energingiau siekti didžiojo 
savo tautos laisvės idealo.

A. Merkelis
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Vengrijoje laimėjo komunistai
VENGRIJOS RINKIMŲ DUOMENYS. PAN-AMERIKOS KONFERENCIJA BAIGĖSI. ANTIKOMUNISTI-

TRUMANO KALBA PAN-AMERIKOS 
KONFERENCIJOJE

NE BANGA AMERIKOJE. JT KOMISIJA UŽ PALESTINOS PADALINIMĄ. PASKELBTAS VOKIEČIŲ 
INDUSTRIJOS PLANAS

BBC. IX 2. Pan Amerikos uni
jos 16 valstybių kongrese, pasibai-

Rugpiūčio 31 d. Vengrijoje įvyko 
parlamento rinkimai. Pagal turimus 

1 galutinus duomenis, komunistai ga
vo apie 21,6%, ir tapo stipriausia 
Vengrijos partija. Po jų seka de
mokratinė tautos partiją — vadina
ma „katalikų tautinė partija“. Da
bartinės vyriausybės koalicija su
rinko 60% visų rinkimuose dalyva
vusių balsuotojų (koaliciją sudaro 
komunistai, smulkieji ūkininkai, so
cialdemokratai ir tautiniai ūkinin
kai). Rinkimuose dalyvavo 93% tu
rėjusių teisę balsuoti.

Po šių rinkimų komunistai, 
stipriausia Vengrijos partija, 
tenduos į min. pirmininko ir 
svarbiąsias vyriausybės vietas, 
ėjusiuose rinkimuose ji turėjo
parlamento narių ir buvo silpnas 
koalicijos partneris.

Smulkieji 'ūkininkai ir socialde
mokratai įteikė vyriausybei protes
tus dėl „pasikartojusių nusižengimų 
prieš rinkiminius potvarkius“. Dėl 
tos priežasties atsistatydino social- 

. demokratas teisingumo ministras 
Ries ir kt. socialdemokratą! kabine
to nariai.
, Partijos surinko balsų ir gavo 

parlamente vietų: Komunistai — 
1.082.592, Demokratinė tautos parti
ja — 805.450, smulkieji ūkininkai 
757.082, socialdemokratai 732.178, 
Nepriklausomieji — 718.193, Tauti
niai ūkininkai — 435.170, Nepriklau- r^° žemumos dalis, 

• somi demokratai 256.396,

tų taktiką, kliudančią veikti Jungti
nėms Tautoms.

ti 10,7 mil. tonų plieno (vietoje 
anksčiau nustatyto 5,8 mil. tonų per 
metus). Atskiroms industrijos ša
koms yra žymiai padidintos gamy-

pasaulinei maitinimo tarybai įsteig
ti. Šiai tarybai priklausytų 18 vals-

TRUMPOS ŽINIOS
— Johns, DPD. Newfoundlando

delegacijos sekretorius pareiškė, kad 
pasitarimai tarp Newfbundlando ir 
Kanados dėl Newfoundlando priė
mimo į Kanados dominiją eina prie 
pabaigos.

Nuo 1944 m. Newfoundlandas bu
vo valdomas karališkosios D. Bri
tanijos komisijos.

— Ženeva, DPD. JTO Maitinimo 
ir ūkio organizacijos nariai susiren
ka trečiai konferencijai nuolatinei

gusiame rugsėjo 2 d., prieš pasira
šant Vakarų pusrutulio gynybos 
paktą kalbėjo prez. Trumanas.

Jis pažymėjo, skiriąs didelę reikš
mę Marshallio plano įgyvendini
mui ir Paryžiuje besitęsiančiai Eu
ropos ekonominei konferencijai. Sa
vo užsienio politiką Amerika kon
centruojanti j šiuos 4-ris tikslus:

1. Amerika padės visomis išgalė
mis tautoms, prisidėjusioms prie 
Marshallio plano;

2. JAV liks ištikima JT organiza
cijai ir stengsis, kad ir kitos tautos 
vykdytų JT chartos nuostatus;

3. Dabartinis pokario pasaulis 
Amerikai teikiąs daug rūpesčio dėl 
grėsmės iš kai kurių sąjungininkų 
pusės kitoms laisvoms tautoms. Šiai 
grėsmei pašalinti JAV turinčios būti 
labai stiprios, kad galėtų tesėti savo

tybių. Nelaukiama, kad Sov. Sąjun
ga šioje konferencijoje dalyvautų.

Tarybos uždavinys būtų patarti 
valstybėms dėl priemonių keliant 
žemės ūkio produkciją ir gerinant 
maisto paskirstymą.

— Los Angeles, DPD. JAV oro 
laivyno Douglas lėktuvas su Dūsen- 
motoru, vairuojamas majoro Marco 
Carl, pasiekė 1050 km per vai.

— Vašingtonas, DPD. JAV At
stovų rūmų užsienio politikos komi
sijos pirmininkas Charles Eaton pa
reiškė,, kad JAV negali leisti Sov. 
Sąjungai užvaldyti Graikiją, nes tai 
reikštų Turkijos ir kaimyninių 
kraštų užpuolimo ir bauginimo visą 
pasauli užkariauti pradžią.

— Vašingtonas, DPD. Tarptauti
niai maitinimo ekspertai Vašingto
ne pareiškė, kad maitinimo krizė 
1947/48 m. Europoje pasieksianti sa
vo kulminacinį tašką. Krizė pasi
reikšianti jau ateinančio sausio 
mėn., o vasario ir kovo mėn. pasi
darys ypatingai aštri.

— Vatikanas, DPD. Dėl Jugosla- , 
vų valdomoj Istrijos zonoj įvykdyto 
užpuolimo, per kurį popiežiaus de
legatas monsinjoras Jokūbas Ukmar 
buvo sužeistas ir dar vienas j{ ly
dėjęs kunigas užmuštas, Vatikano 
sluoksniai pareiškė, kad tai esančios 
Jugoslavijos ministerio pirm. Kar- 
delji smarkių puolimų kruvinos pa
sekmės. Kardelji savo anksčiau pa- 
sakytoj kalboj pareiškęs, kad Romos 
katalikų Bažnyčia esąs pagrindinis 
tautinės pažangos ir" Jugoslavijos 
penkerių metų plano priešas.

— BBC, IX. 2. JAV vyriausybė 
atmetė Sov. S-gos protestą dėl 3-jų 
konferencijos Londone, kurioje bu
vo nutarta pakelti Vokietijos plieno 
gamybą ligi 10,6 mil. to. Atsakyme 
Amerika kaltina Sov. Rusiją nesi
laikius Potsdamo susitarimo Vokie
tijos ūkinei vienybei pasiekti.

BBC, IX. 1. Amerika neoficia
liai kreipėsi į Angliją, kad šios ka
riuomenė liktų Graikijoje ilgesnį 
laiką. Tai reikalauja Graikijos sau
gumas.

Rugpiūčio 31 d. JT Palestinos ty
rimų komisija paskelbė raportą, pa-’ bos kvotos negu buvo pagal 1946 m. 

kovo mėn. industrijos planą. Indus
trinių reparacijų apimtis yra žymiai 
sumažinta. Taip pav. sunkiosios 
pramonės reparacijos mašinomis 
sumažintos iš 60 j 35%, o lengvosios 
pramonės iš 33 i 23%.

Nenumatoma ateityje demontuoti 
jokios precizinės optikos, precizinių 
įrankių, foto techniškų reikmenų, 
plentų statybos mašinų, elektros ir 
cemento Industrijos įmonių. Išim
tis gali būti padaryta tik atskirais 
atvejais..

Naujojo-Vokietijos industrijos pla
no pagrindan yra paimtas Vokieti
jos 1936 m. gamybinis pajėgumas, pažadus; 
Pagal senąjį planą Vokietijos indus
trija buvo bazuota 1932 m. gamyba, plotmėje bendradarbiaus su visomis 
kada krašte siautė krizė. A. B.

ruoštą JTO pilnačiai. Siame dau
gumos priimtame nutarime JT or
ganizacijai siūloma: tuojau atšaukti 
Anglijos mandatą Palestinoje ir at
statyti Palestinos nepriklausomybę. 
Pereinamasis laikotarpis turi būti 
galimai trumpesnis. Vadovybė ir 
administracija, kuri paruoštų Pa
lestinos nepriklausomybę, turėtų bū
ti patikėta JT organizacijai.

Palestina turi būti padalinta į ara
bų, žydų ir Jeruzalės miesto valsty
bes. Po 2 metų pereinamojo laiko
tarpio, kuris prasideda 1947. IX. 1 d., 
arabų ir žydų valstybės gautų pilną 
nepriklausomybę. Prieš pripažįs
tant šioms valstybėms nepriklauso
mybę, turėtų būti paruoštos tų kraš
tų konstitucijos ir JT tam tikros 
formos pareiškimuose jom suteiktų 
garantijas, kurios ūkinio bendradar
biavimo sistemoje Palestinai laiduo
tų ūkinę vienybę.

Arabų valstybė susidėtų iš Vaka
rinės Galilėjos ir kalnų krašto tarp 
Samarijos ir Judėjos, išskiriant Je
ruzalės miestą, toliau eitų pajūriu 
nuo Isdud ligi Egipto sienos. Į žy
dų valstybę įeitų Rytų Galilėja, Es- 
draelono žemuma ir didžioji pajū- 

apimanti visą 
j_____ ZZZ.ZZZ, Radikalai Beeršeba subdistriktą su

— 93.273, Krikščionių moterų parti- imtinai. Jeruzalę turėtų adminis- 
ja — 67.792, Demokratai — 48.055. truoti JT-
Iš viso balsavo 4.996.161 asmuo. Tuo tarpu Indija, Iranas

Koalicinės vyriausybės blokas iš slavija pasiūlė sukurti nepriklauso- 
411 parlamento vietų gavo 269 (ko- jungtinę valstybę, susidedančią 
munistai — 97), o opozicijos blokas i* arabų ir žydų valstybių su Jeru

zalės sostine, ši valstybė turėtų 
federacinę vyriausybę ir atskiras rus su, tose srityse gyvenančių tau- 
arabų ir žydų vyriausybes. Krašto 

ūkininkai^-- Synimas, užsienio reikalai, įvažiavi
mas, valiuta ir kt., turėtų priklau
syti federacinei vyriausybei.

Šį planą arabai visiškai atmeta, 
nes juo numatomas Palestinos pa
dalinimas ir žydų įleidimas į Pales
tiną. Tuo tarpu žydai planui prita- 

Rugsėjo 2 d. Petropolyje Pan- ria> išskyrus sienų klausimą ir nų- 
Amerikos unijos tautos, be Ekvado- statymą 150.000 žydų emigrantų 
ro ir Nikaraguos, pasirašė susitari- kvotos į Palestiną, 
mą, kuris buvo priimtas rugpiūčio 
30 d. Rio-rde-Janeiro pilnaties po
sėdyje.

kaip 
pre- 
kitas 
Pra- 
17%

— 142.
Praėjusiuose 1945 m. IX. 4 d. rin

kimuose partijos buvo surinkusios 
balsų: Smulkieji i_______
2.688.161, Socialdemokratai 821.566, 
Komunistai — 800.257, Tautiniai 
ūkininkai 322.988, Demokratai — 
78.522 ir Radikalai — 5.762. ‘

Negebu

ir Jugo-

Rugpiūčio 30 d. Berlyne paskelb
tas naujojo Vokietijos industrijos

Senatorius Vandenbergas, pirmi- piano tekstas jungtinėms Vakarų 
ninkaująs užsienio politikos komisi- Vokietijos zonoms. Jame aptaria- 
jai, pareiškė, kad Pan-Amerikos ma Vokietijos pokario pramonės at- 
unija sveikintų artimesnių ryšių bu- statymo galimumas, kuris turi būti 
vimą tarp unijos ir Kanados ir kad esminė bazė Vakarų Europos ir Vo- 
šis susitarimas būtų pasirašytas ir kietijos atstatymui. 
Kanados.

Amerikiečių politikos pagrindinis 
tikslas Vakariniame Pusrutulyje yra 
gynyba Panamos kanalo. JAV no
rėtų, kad šiame regione gyventų 
taikiai nusiteikusios tautos ir vals
tybės.

Naujasis susitarimas pasmerkia 
karą ir puolamąją dvasią, kurią "tau
tos anksčiau puoselėjo. Ginkluotas 
užpuolimas kurios nors unijai pri
klausančios valstybės bus laikomas 
puolimu prieš visas Amerikos vals
tybes. Tuomet kiekviena valstybė 
imsis reikalingų priemonių suteikti 
užpultam pagalbą, kol bus stišaukta 
tarpamerikinė konferencija, kuri 
padiktuos galutinį sprendimą.

Amerikos legionierių 29-jame 
kongrese (American Legion) busi
masis kandidatas į prezidentus II. 
Stassen rugpiūčio 31 d. pasakė kal
bą, kurioje kvietė kovoti prieš ko
munizmą. Jis ypatingai pabrėžė 
Kongreso nutarimą," kad komuniz
mas yra didžiausia grėsmė Ameri
kai.

Panašų, bet dar griežtesni nutari
mą New Yorke priėmė „Amerikie
čių, dalyvavusių šiame kare sąjun
ga“. Rezoliucijoje sakoma, kad ko
munistų partija privalo būti 
skelbta už įstatymo ribų.

„Kiršinantieji elementai, 
remia vyriausybės nuvertimą,
privalo naudotis spaudos, žodžio ir 
susirinkimų laisvėmis, — sakoma 
rezoliucijoje. \

„Dirbo dienos“ proga (IX. 1.) pa
sakytoje kalboje prez. Trumanas 
kaltino visas grupes, „kurios* turi 
kurstomąjį pobūdį ir yra blogai va
dovaujamos- nuodija santykius tarp 
darbdavių ir darbininkų“.

Šeštosios JAV Armijos vadas gen. 
Mark Clark San Franciske pasaky
toje kalboje aštriai kritikavo sovie-

pa-

kurie
ne

BALF’O SIUNTOS TREMTINIAMS 
PER BIRŽELIO IR LIEPOS MEN.

Per 1947 m. birželio ir liepos 
■ mėn. BALF’as lietuviams tremti

niams Europoje gelbėti pasiuntė 
sekančias gėrybių siuntas: birželio 
2 d. 20 statinių žuvies taukų' už 
1.600 dol., birželio 15 d. 25.830 sva
rų šaldyto kondensuoto pieno už 
6.000 dol., liepos 12 d. 45.000 svarų 
šaldyto kondensuoto pieno už 
10.000 dol., liepos 17 d. {vairių rūbų 
14.242 sv., 556 p. vyr. batų, 1.570 p. 
mot. batelių, 483 p. vaikams bate
lių, 194 p. kaliošų, rankinukų, skry
bėlių, diržų, siūlų ir kitokių smulk
menų 75 sv., mokykloms reikmenų 

‘ 40 sv. vaikučiams žaislų, 109 sv. ir 
7.464 skardinukes kūdikiams mais
to už 31.216,50 dol., liepos 18 d. 100 
sv. Penicilino, 260 sv. sacharino ir 
16.500 svarų riešutų sviesto už 
7.074 dol., liepos 25 d. 60.000 svarų 
kvietinių miltų už 3.810 dol.

4. JAV ekonominėje ir karinėje

Amerikos žemyno tautomis.

Lenkai persiorientuoja dėl savo 
rytinių sienų

Tremtyje esančių lenkų tarpe pa- yra sukėlęs lenkų šovinistiniuose 
stebimas įdomus kitėjimas pažiūrų sluoksniuose tikrą pasipiktinimo au- 
1 busimąsias laisvos ir nepriklauso- drą, nukreiptą prieš PPS, NID ir 
mos Lenkijos sienas. Visi lenkai 

.sutinka su naujosiomis vakarinėmis 
Lenkijos sienomis, atsiremiančiomis 
i Neissę ir Oderi. Dešiniųjų parti
jų šalininkai ir dabar griežtai tebe
silaiko pažiūros, kad turės būti at
statytos 1939 m. Lenkijos sienos Ry
tuose, tačiau nuosaikieji demokrati
niai lenkų sluoksniai jau pradeda 
susigyventi su mintimi, kad tos sie
nos galėtų būti ir keičiamos, susita-

Stronictwo Demokratyczne, kurios 
minimąją deklaraciją yra 
sios. Tai kampanijai 
buvęs vilniškio „Slowo“ 
rius Mackevičius, 
leidžiąs
„Lwow i Wilno“, 
atrodo, kad ne tik 
koncentracija“, bet 
išeivija, nebekalbant

tybių atstovais. Tiems sluoksniams 
atstovaujančios lenkų demokratinės 
partijos, sudariusios vadinamąją 
„demokratinę koncentraciją“, birže
lio 30 d. paskelbė politinio pobū
džio deklaraciją, kurioje pasisako? 
ma ir sienų klausimu. „Demokrati
nė koncentracija“ stovinti už teri
torinį Lenkijos integralumą ta pras
me, kad Lenkija paliekama ... Ry
tuose Rygos sutarties nustatytose 
sienose tol ir tiek, kiek laisvai iš
rinkti Lenkijos valstybės atstovai 
suras kitokį šios problemos sprendi
mą laisvai ir draugiškai susitarę su 
rytinės Lenkijos dalyje gyvenančio
mis tautybėmis. Vakaruose gi Len
kijos sienos turi likti atsirėmusios į 
Oderį ir Neisę".

Toks Lenkijos rytinių sienų pa- 
Vokietijai yra leidžiama pagamin- stovump eventualus kvestionavimas 1

D. Britanijos imperinio štabo viršininkas feldmaršalas Montgomery 
su vyr. britų okupacinių pajėgų Vokietijoje vadu oro maršalu Sir Shol- 
to Douglas rugpiūčio mėn. lankėsi britų vyr. vadovybės būstinėje, Bad 

Oeyenhausene. ’ (dpd-Bild)

N e valia iš gražios idėjos pelnytis
Nemaža išleidžiama lokalinių paš

to ženklų ir jų blokų. Daugiausia 
jų atsirado rusų užimtose srityse, 
bet jų pasirodė taip pat ir vakari
nėse zonose. Pav., Dachau koncen
tracijos stovyklos žiaurumams pa
minėti lenkų organizacijos išleido 
.pašto ženklų blokus, kurių kaina 
pašoko iki 100 RM ir daugiau. Ke
letas mūsų stovyklų taip pat išlei
do .tokių pašto ženklų. Patsai tų 
ženklų ir blokų leidimas nėra peik
tinas ir jų motyvas — prisiminti 
sunkias tremties dienas — yra gra
žus. Tačiau negražu, kad pati idė
ja panaudojama negražiam pasipel
nymo tikslui. Dažnai didesnė pel
no dalis tenka netgi ne. organizaci
joms, o 1 privačias kišenes.

Nors dėl • šių ženklų 
reikšmės tarptautinėje 
tenka labai paabejoti, 
„suveniral“ yra renkami 
kėjų netrūksta. Dėl to,
ženklai leidžiami, tai jų skaičius 
turėtų būti pakankamas, kad būtų 
įmanoma norintiems nominaline 
kaina įsigyti. Tuo tarpu, išskyrus 
skautų išleistus žėnklus Detmolde, 
kitokių gauti labai sunku ir, jei 
pavyksta gauti, tai dažniausiai spe
kuliacinėmis kainomis, nes jų iš-

leidžiama tyčia mažiau, kad jų kai
na pakiltų ir jie patys pasidarytų 
spekuliacijos objektu. Ir nomina
linė kaina dažnai nustatoma aukš
ta. Pav., vienoje stovykloj buvo 
išleistas vienintėlės kainos pašto 
ženklas 10 RM vertės, o pirkdamas 
turi mokėti už j| keleriopai bran
giau. Tasai žymus uždarbis tenka 
jau perkupčiams. Šiai spekuliaci
jai reikia padaryti galąllšleidžiamų 
ženklų 
mas, o 
ma ir 
giant j
mą, o ne | „juodosios' rinkos“ sąly
gas. Detmoldo skautai teisingai su
prato reikalą, ir jų išleistų ženklų 
kainą: 10, 20, 50 pf. ir 1 RM.— pri
einama visiems. Ir nesunku jų 
gauti. Viena tik tegalima prikišti, 
kad jie negražiai 
pieris ir ženklai

skaičius turi būti pakanka- 
jų nominalinė kaina — že- 
prieinama visiems, atsižvel- 
normalų už darbą atlyginl-

pasirašiu- 
vadovauja 

redakto- 
Londone 
laikrašti

dabar 
propagandini

P. Mackevičiui 
„Demokratinė 
ir visa lenkų 

apie raudonąją
Lenkiją, rezignuojanti dėl 
Lenkijos sienų su Vilnium 
wu, ir tuo būdu silpninanti 
sios Lenkijos galybę.

rytinių 
ir Lwo- 
būsimo- 

(E.)

JAV aviacija bando didžiausią 
pasaulio bombą, sveriančią 21 to ir 
pagamintą 1945 m. JAV-se.

(dpd-Keystone)

Lietuviai Anglijoje gražiai 
pasirodo

Full Sutton Hostel stovykloje
Nuo šios stovyklos egzistavimo 

pradžios iki šiol čia atvyko 633 lie-

JAV SENATORIUS DICKISON 
HANAU STOVYKLOJE

JAV senatorius Dickison rugupiū- 
čio 22 d. lankėsi Hanau stovykloje. 
Į Europą jis atvyko siųstas grupės 
respublikonų senatorių, DP įsileidi
mo į JAV priešininkų, apžiūrėti DP 
stovyklas ir susipažinti su pačiais 
DP. Hanau stovykloje buvo labai 
trumpai, tąčiau teiravosi labai daug 
ir prašė atsiųsti jam DP mokyklų 
programas. Pasakęs, kad pirmiau 
buvusi mums neprielanki nuomonė 
dabar vis labiau ir labiau pasikei
čiant! benamių naudai. Ir jis, grį
žęs į JAV, savo kolegoms senato- tuviai: 543 vyrai ir 90 moterų. Sto
riams apie DP nieko blogo negalė
siąs pasakyti. Žadėjo prisiųsti teks- 176). Dar į darbą nepaskirtų čia 
tą savo kalbos, kurią tuo reikalu ‘yra 40 — tai daugiausia specialistai, 
pasakysiąs dar prieš Kalėdas, (am.) mėginą gauti kokį specialesni dar- 

““■—— ~ ‘ —- —r~.
IŠRADO SINTETINĮ BALTYMĄ
Jfeigu tikėti pranešimais, tai Har

vardo universiteto profesorius Ro
bert Woodward išrado naują daly
ką, kuris savo garsumu gali konku
ruoti su atomine bomba. Jis išradęs 
sintetini „baltymą“, kuris sudaro 
pamatinę maisto vertę kiaušinyje, 
piene, mėsoj. Tuo sudaroma gali-- 
mybė gaminti sintetin} maistą, apie 
kuri buvo svajota Ištisus amžius.

Tas mokslininkas 1944 metais iš
rado sintetini chininą ir dirbtiną 
šilką. (Sand.)

vyklos administracijoj dirba 38 (iš

Daugeliu atvejų lietuviai čia gra
žiai reprezentavosi kitų tautybių 
tarpe — tiek stovykloj, tiek už jos 
ribų. Ktek anksčiau lietuviai stu
dentai ir gimnazistai visus žavėjo 
tautiniais šokiais, o vyrų kvartetas— 
dainomis. Stovyklos koncertuose 
jie dominavo.

Lietuviai visą laiką vyrauja ir 
sporte. Reprezentacinėj stovyklos 
komandoj visada yra 5 lietuviai. 
Iki šiol jie laimėjo visas 
rungtynes, dvejas 
anglų klubais. Ir

iš jų su 
krepšiny

mėn. 19—20 die- 
|vyko dvejos L

ir blokų 
filatelijoje 

tačiau tie 
ir jų pir- 
jeigu jau

išleisti: blogas po- 
menko grožio.

S. Milius
RAKIETANAUJA

Colorado Springs praneša, kad 
kuris laikas kai ‘ Amerikos 

daro bandymus su

Iš 
jau 
mokslininkai 
nauja didele rakieta, kuri gali pa
kilti 235 mylias | aukšti ir skristi 
8.000 mylių j valandą greitumu.

(Am.)

V

dar niekad nepralaimėjo. Ypač pui
kiai pasirodė paskutiniame stovyk
los turnyre, kur dalyvavo dvi lietu
vių, dvi latvių ir viena estų koman
da. Vietomis pasiskirstė: 1. Lietu
vių I, 2 — Latvių I, 3 — Estai, 4 — 
Lietuvių II ir 5 — Latvių" II. Pa
žymėtinos finalinės (Liet. I — Latv. 
I.) rungtynės, kurios buvo įdomios 
ir audringu abiejų pusių žaidimu ir 
ne mažiau audringu publikos laiky
musi. Lažintasi iš stambokų sumų 
ir drabužių bei saldumynų-korte- 
lių... Neišlaikė ir anglai savo pa
viršutinio ramumo, pripažindami, 
kad krepšinis įdomesnis už kriketą 
(Anglų tautinis žaidimas. Krepšinis 
Anglijoj retai žaidžiamas). Rungty
nės baigėsi 27:24 lietuvių laimėjimu. 
Stovyklos direktorius Mr. Loyds pa
sveikino laimėtojus, Įteikė dovanas. 
Sportininkus čia ypač globojo buv. 
direktorius Mr. L. Georgeson.

Liet. Komiteto ir ypač p. žmul- 
džinienės pastangomis, lietuviai pui
kiai reprezentavosi savo liaudies 
menu aplin|klniuose miestuose su
rengtose anglų žemės ūkio parodo
se, iš kurių vienoje dalyvavo ir Lor
das Halifax. Jis domėjosi lietuvių 
darbais ir pasikalbėjime prisiminė 
buvęs Lietuvoje, pažinęs Smetoną, 
Merkį. * .

Kiekvieną sekmadienį anglas ka
talikų kunigas laiko pamaldas, ku
riose visada skamba lietuviškos 
giesmės. Lietuviai gausią! lanko 
pamaldas sudarydami gražų įspūdį 
ypač anglų katalikams, kurie čia 
mažumoje, palyginus su gausybe 
visokių sektų.

Galima gėrėtis bendru lietuvių 
laikymusi: tvarkingi, sugyvena su 
kitais, gausiausiai lanko skaityklą ir 
biblioteką, mokosi anglų kalbą, su? 
prasdami, kad be jos ir ateityje bus 
sunku gauti geresnį darbą. Lietuviai 
dažnai susilaukia komplimentų, iš 
anglų, tačiau neretai tą padėtį iš
naudoti trukdo anglų kalbos nemo
kėjimas. Neretai tenka gailėtis, kad 
vietoj sunkiai Vokietijoj įsigyto 
laikroduko ar žiedo neatsivežta an
glų kalbos žodyno (galvoje), lietu
viškų- knygų ir šiaip lietuviškų da
lykėlių. Čia visa tai darosi brangu, 
nes ir už pinigą negalima įsigyti, o 
laikraštis („Liet. Žodis“ dabar tar
tum mūsų organas) bent M kartų 
labiau laukiamas, kaip Vokietijoj.RJ. 
PABALTIJO TARYBOS ATSIŠAU

KIMAS
Anglijoje veikianti Pabaltijo Ta

ryba (The Baltic Council) išleido at
sišaukimą į visus D. Britanijoje gy
venančius lietuvius, latvius ir estus, 
kuriame iškelia tuos nesklandumtis, 
kurių kartais nesugebama išlyginti 
tarpusavio santykiuose ir kurie gali 
pakenkti ir didžiajam Pabaltijo pro
blemos sprendimui. Taryba kviečia 
į vienybę: „Mūsų ministerial Lon
done, o taip pat ir Pabaltijo Tary
ba vieningai veikia visų Pabaltijo 
valstybių vardu. Toks veikimo bū
das atnešė* mums visiems daug nau
dos. Bet kokie nesutarimai buvo iš
lyginti kompromiso būdu mūsų pa- 

didžiulę ■ čių tarpe, neišeinant aikštėn . .

turėtas 
stipriais 
lietuviai

mėn. HeidelbergeŠ. m. rugpiūčio
Įvyko Vokietijos stalo teniso pirme
nybės, kuriose dalyvavo 12 miestų 
komandos. Pirmą vietą laimėjo 
Bambergas, antroje liko Giottinge- 
nas, kurio rinktinėje žaidė du lie
tuviai Giottingeno YMCA-os stalo

š. m. rugpiūčio 
nomls Kasselyje 
klasės krepšinio pirmenybių rung
tynės, kurios sutraukė nemažą skai
čių žiūrovų.

Pirmą dieną Tiubingeno studentų 
Vytis susitinka su šeimininkais Ii* 
tuaniečiais. Teisėjams leidžiant tenisininkai Dolgovskis ir Paltaro- 
šiurkštokai žaisti rungtynes laimi 
Tiubingenas pasekme 27:25 (13:10). 
Kaseliečlai nesugebėjo išryškinti 
savo tikrojo veido.

Taškų pelnė Vyčiai: Alinauskas 
13, Saladžius 5, Ošlapas II — 4, 
Cerkeliūnas 3, Ošlapas 1 — 2, Po
nelis 0. Lituanicai: Varkala 
Ralkevičius 6. Aižinas 6, Miškinis 4, 
Mičiulis 0, Ližaitis 0, Valaitis 0.

Sekančią dieną susitiko dvi stip
riausios studentų komandos: Pran
cūzų zonos meisteris — Tiubingeno 
Akademinis Sporto klubas Vytis ir 
Giottingeno studentai, - žaidžią po 
YMCA ženklu. Po vakarykščio lai
mėjimo rungtynių favoritu laikomi 
vytiečiai. Bet Giottingeno YMCA 
paruošia staigmeną ir laimi 48:44.

Rungtynių pirmose minutėse giot- 
tingeniečiai diktuoja greitą žaidimą 
ir gražiais Šukio metimais veda 9:1. 
Bet pradeda atsigauti Vytis, kuri j 
kiekvieną metimą atsako pilnu me
timu. Kėlinys 22:19 Giottingeno 
naudai. Antras puslaikis sukelia 
dar karštesni žaidimą. Trečio ket
virčio gale už baudas išeina Cekaus- 
kas. Netrukus aikštę apleidžia ir 
Grėbliauskas, ir Giottingenas, netu
rėdamas daugiau žaidikų, lieka ke
turiese. Iki kėlinio galo 9 minutės. 
Tiubingenas deda visas pastangas 
pasekmę persverti savo naudai, bet 
nevyksta. Šutas savo sparta dar 
didina ir toliau YMCA-ai krepšių 
kapitalą. Vytiečiai taškų skirtumą, 
sumažina iki 4, ir teisėjo švilpukas 
skelbia rungtynių pabaigą. Pasek
mė 48:44 Giottingeno naudai. Aty- 
džiai teisėjavo! Ralkevičius ir Var-.nariu
kais. Taškų pelnė: Giottingeno 
YMCA-i." Šutas 18, Šukys 16, Pal- mijos korpusai pradėjo . ___  _______________
tarokas 6, Grėbliauskas 4, Cekaus- ofenzyvą prieš banditus Kaimarcha- Kovojame dėl mūsų- tautų laisvės ir 
kas 2, Vaitkevičius 2. - lan ir Vermeon kalnynų masyvuose, turime būti vieningi“.

0. 9,

kas, kurie pasirodė, kaip pajėgūs 
žaidikal.
Iš PABALTIJO UNIVERSITETO 

SPORTO GYVENIMO
Š. m. liepos mėn. 25 d. suruošto

je Liubecko, Špakenbergo, Schwar- 
zenbecko ir Pabaltijo universiteto' 
latvių sporto šventėje 1000 m. bėgi
me I-mą vietą laimėjo stud. med. 
Kostas Astravas, atbėgdamas per 
2:47,00. K. Astravas šiais metais 
yra kelis sykius atstovavęs Pinne- 
bergo VL sporto klubą, bėgdamas 
800 m. per 2:7,8 Hamburgo tradici
niame „Rund um Alstere“ bėgime.

„MUSŲ KELIUI“ DVEJI METAI
Vienas pirmųjų Amerikiečių zo

nos lietuviškų laikraščių, „Mūsų 
Kelias“, š. m: rugp. 28 d. išleistuoju 
nr. užbaigė dvejus savo metus. Tą 
sukakti laikraštis minės kartu su 
netrukus išeisiančiu 100-tuo j u nr.

’TRUMPAI
BBC, IX. 3. Ramadier, IX. 2. 

kreipėsi { parlamentą, prašydamas 
6 milijardų frankų Prancūzijos pra
monei pakelti.

— BBC, IX. 2. Anglija jau 8-tą 
kartą kreipėsi į Bulgarijos vyriau
sybę, įrašydama atidėti mirties 
"bausmės įvykdymą Petkovul.

— BBC, IX. 2. McArthuras 
reiškė, kad Japonija sąžiningai 
džiusi kapituliacijos 
reikėtų jai suteikti 
sąlygas.

— Atėnai, IX. 1.

pa- 
vyk- 
todėlsąlygas, 

teisingas taikos

Rugpiūčio 29 d. 
Tsaldaris Graikijoje sudarė bėdos 
kabinetą vien iš populistų partijos

— AP Atėnai, IX. 1. 3 graikų ar-
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prieiti' dar
Tautinės bendruomenės raida kis reikalavo iš savo* tautos spartes

nio kilimo į nacijos laipsnį. St. Sal- x 
kauskio aptarimu, „nacija yra tau
ta, kuri savo visuotinai reikšminga 
kultūrine kūryba yra laimėjusi indi
vidualiai nebepakeičiamą vietą tau
tų draugijoje" (Lietuvių tauta ir jos 
ugdymas, 168 psl.). Šitokį tautos ug
dymo uždavinį prof; St. Šalkauskis 
statė pirmoje eilėje kaip tik valsty
bei, kurios jis neskyrė nuo tautos 
organizmo taip, kaip Putvinskis — 
Putvys, bet- laikė funkcine (veiks
mine) tautos organizmo forma.

Kad ne taip našiai ir. sparčiai 
dirbo Lietuvos valstybinis aparatas 
kalbamų tikslų bei uždavinių srity
je, kaip to pageidavo daugelis lietu
vių patriotų ir reikalavo gyvenama
sai laikas, buvo daug priežasčių, ku- . 
rlų didelės dalies šaknys glūdėjo Ir 
tebeglūdi ne vienose objektyvinėse 
(šalia tautos išgalių esančiose) aplin- - 
kybėse, bet ir tautos, dvasinėje 
struktūroje, taigi — jos būde,

(Pabaiga)
NAUJAS RAŠYTOJŲ METRAŠTIS

Neseniai -išėjęs iš Spaudos rašyto
jų metraštis „Tremties metai“ lei
dyklos „Patria“ pradėtas platinti. 
Kadangi dabartinėmis sąlygomis 
tiek medžiagos rinkimas, rašyto
jams esant išblaškytiems, tiek spau
dos darbai reikalauja daug laiko, 
valdybai pritardama suvažiavime 
iškeltam sumanymui, nutarė tuojau 
pat pradėti rūpintis naujojo met
raščio rengimu. Metraščio redakto
rium valdybos išrinktas Henrikas 
Radauskas, redakcinę kolegiją 
sudaro visi valdybos nariai. Norint 
sumažinti leidinio apimtį, nutarta, 
kad metraštis bus grynai .literatūri
nio pobūdžio. •

LITERATŪROS ŽURNALAS
L. Rašytojų Tr. D-jos valdybos 

posėdy buvo .iškeltas būtinas reika
las turėti savo žurnalą, kuris galė
tų duoti skaitytojams geros lektū
ros, o taip pat, esant sunkioms 
knygų leidimo sąlygoms, sudarytų 
galimumą rašytojams paskelbti tu-

jas verpią žmonių protai iš savo 
sąmonės turinio ir perduoda vieni

Tokia 
esanti psichinė tautos struktūra, 
psichiniu individų sukurta, tarnau
janti buveine visų žmonių sieloms, 
užimančioms joje tokią ar kitokią 
vietą ir esančioms savitarpio 
tykiuose, užimamos padėties 
sprendžiamuose.

Atrodo, kad šitoks tautinės 
druomenės supratimas galėtų 
labiau taikomas tautinei valstybei, 
negu tautai pačiai savyje. Tačiau 
„tauta, — sako Barkeris,■— yra naa- 
jalaikės valstybės gaivinanti jėga ir ritėtą, 
dvasinis pamatas, todėl natūralu yra 
kalbėti apie tautą, kaip apie di
džiausią valstybės galios kūrėją. 
Tauta, kuri yra kartu ir valstybė, 
yra organizuota individualių pa
stangų Sistema, bendro organizuo
jančiu idėjų lobyno vadovaujama“. 
Tos, būtent, „organizuojančios idė
jos“, Barkerio nuomone, grupuojan
čios žmones bendruomenėmis, rodan
čios jiems atitinkamas vietas bei pa
reigas jose ir nustatančios savitar
pinius paskirų bendruomenės narių 
santykius. Tiksliau sakant, patys 
žmonės grupuojąs! ir sudarą savi
tarpio santykius tų idėjų veikiami. 
Kadaise, praeityje, individualių pro
tų sukurtos idėjos ir toliau indivi
dualiai (paskirų 'žmonių) pasisavina
mos. Žmonėms jos tampančios vei
kimo akstinais nuolat atsinaujinan
čioje dabartyje. Visi žmonės daly
vaują jas kurdami ir pasisavindami, 
tačiau nelygiu mastu, kaip nelygiai 
visi sugebą jausti ir veikti. Tie, ku
rie turį aiškiaregystės dovaną, taigi 
gebą aiškiai įžvelgti vedamąsias idė
jas ir turį galingą valią joms reali
zuoti, tie žmonės esą tautų kūrėjais. 
Likusieji pasiduodą jų vadovavimui 
ir prisitaiką prie jo; vieni noriai, iš 
įsitikinimo, kiti — .dėl kitų, dar po eilėpiis pasirašinėdavęs Butkų 
neištirtų, priežasčių.

Šiuosė E. Barkerio samprotavi
muose yra viena neabejojama tiesa: 
individualus pradmuo tautos isto
riniam likimui visais laikais buvo 
labai reikšmngas ir. toks jis yra 
dabar. Lietuvių tautos gyvenime 
turime tam teigimui taip pat labai 
daug įrodymų. Juk tuo metu, kai 
tautos . pasąmoninis pagrindas — 
liaudis pasyviai saugojo amžiais 
formuotą tautinę individualybę, 
dviejų besirungiančių dėl pirmeny
bių jai sužlugdyti ir suvirškinti sla
viškųjų kaimynų kova daug kam 
atrodė lemianti pražūtį tai pačiai 
lietuviškajai individualybei. Rodosi, 
beųe sunkiausiuoju jos būties metu' 
XIX-jo amžiaus pradžios ir vidu
rio tautinių sąjūdžių atgarsiai pa
siekė Lietuvą ir čia atrado dėkingą 
dirvą tik labai mažo pradžioje žmo
nių būrelio širdyse ir protuose. Ta
čiau to pakako, kad negausiame tos 
pačios liaudies sūnų — inteligentų

sielos vie- kitiems iš kartos į kartą. 
Bonas, bet

Grįždami prie skyrelio pradžioje 
paminėto Le Bono pasakymo apie 
sutelktinę tautos sielą, turime, rem
damiesi anksčiau paminėtais Bar- 
kerio samprotavimais, 
kai kurių išvadų:

Tautos vienybė nėra 
nybė, kaip galvojo Le
dvasinės substancijos vienybė. Ji 
išreiškiama bendra struktūra (gal 
tikriau — bendru - turiniu) vaidinių, 
kurie, anot Barkerio, „jausmų įelek
trinti, reiškiasi valia, pastangomis ir 
veiksmu.“ Tie vaidiniai yra tautos 
narių sąmonėje. Kai tam tikras 
žmonių skaičius veikia tam tikrų 
bendrų minčių ir su jomis surištų 
jausmų įtakoje, tai tas veikimas yra 
naujas ir skirtingas. Visa tai, ko jie 
nori, ką veikia, ką patys gauna iš 
viršinės faktų bet poelgių aplinkos, 
skiriasi kaž kuriuo būdu nuo. to, ką 
ir kaip veiktų, jeigu elgtųsi kaip 
paskiri individai savo skirtingų 
minčių ir jausmų įtakoje. Gal būt, 
ši aplinkybė ir pakiša dažną mintį 
apie kaž kokios trancendentinės 
vienybės buvimą. Tačiau šitoks tau
tinės vienybės aiškinimaš, kaip jau 
esame pastebėję, būtų • klaidingas. 
E. Barkeris vaizdžiai ____
tokį tautos paveikslą. Pasak jo, 
tautą galima vaizduotis 
daugybę žmonių, kurių kiekvienas 
būtų tarsi taškas, kaip naktį žvaig
ždės danguje; visi jie tarpusavyje 
sujungti ploniausiomis gijomis, su
jungti ir su savo protėviais bei vai
kaičiais. Tų gijų sumą galima va
dinti socialiniu* palikimu arba, jei 

' norime, tautine tradicija. Tos . gijos 
verpiamos ir klostomos kalbos ir 
literatūros, teisės ir valdžios, taip 
pat religinių įsitikinimų bei auklė
jamosios politikos posmais. Tas gi-

piešia ši-

kaip didelę

ATSIŲSTA PAMINĖTI
■ Maldeikis-Maceina, LYČIŲ PRO
BLEMA. Sv. Sosto Delegatūros lei
dinys nn 3, tiražas 2.000 egz.-, kai
na 2,50 RM, 32 psl. Knygelėje dvie
jų autorių rimtai paruošti straips

. niai: 1) Maldelkio — Psichiniai ly
čių skirtumai, 2) prof. A. Maceinos 
— Lyčių buvimas ir jų šnatykiai.

NAUJASIS GYVENIMAS, religi
nės kultūros laikraštis, nr. 3.

.^Studentų Varpas“ 4—5 nr. Kaina 
nr. 2 RM. Leidžia tremtinių studentų 
Varpininkų sąjunga.

Mėnesinis kultūros žurnalas Aidai 
4 nr., liepos mėnesio. • Numerio kai
na 6,— RM.

— Benys Rutkųnas Sparnus man me
ta paukitis. Ketvirta lyrikos knyga. 
„Pulsas plaka“ pataisytoji laida. „At
žalyno“ leidinys. 194? m. 158 pusla- 

ilius-*piai. Kaina 6 RM. Viršeliai ir 
tracijos K- Žilinsko.

— P. Tulpė Kalnų dvasia ir 1 
novelės. Freiburgas. 1946 m. 
travo R. Berauer ir A. Docius. 
puslapiai. Pov- Abelkio leidykla Frei-

. burg i/Breisgau.
Skautija, Nr. 1. LSS vadų ir vadovų 

laikraštis. Red. Ant. Saulaitia. 1947 m. 
birt, mėn., 52 psl., spaustas rotato
rium.
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” _ venimo areną su aiškia politine pro-
o r* Į nva q Cl711fiaG grama ir ginklu rankoje jai pa-

V anuvao VlLUliaa remti. Tik pakankamo tautinio ap-
būrelyje tautos prikėlimo idėja iš- organizatorių — Jono Basanavičiaus, sisprendimo ir įgimto bendruomeniš

ko instinkto dėka lietuvių liaudis 
suprato ir įvertino savos šviesuome
nės šūkį į kovą už teisę gyventi 
laisvoje tėvų žemėje. Dėl to tiktai 
tauta pajėgė 1919—20 metais atsi
ginti priešų puolimų ir groboniškų 
užmačių. <

Tuo reikšmingiausių Visam toli
mesniam tautos gyvenimui žygiu 
tauta išsprendė ir savo bendruome
ninio gyvenimo formos klausimą: ji 
sukūrė nepriklausomą valstybę. Bū
dama aukščiausia tautinės indivi
dualybės reiškimosi forma ir kartu

keltų didžias tautos vadų ir orga-Vinco Kudirkos ir eilės kitų 
nizatorių asmenybes ir jose įžiebtų veiklai. Savo didžiųjų sūnų pastan- 
skaistaus patriotizmo liepsną. To- gų poveikyje lietuvių tauta ryžtin- 
dėl šiandien, žvelgiant su gilia pa- gai išsprendė kadaise pakibusią tė- 
garba į netolimą mūsų tautinio at
gimimo praeitį, mums tenka ypa
tingai svarbi pareiga tinkamai su
prasti ir įvertinti ano ir vėlesniojo 
meto tautos vadus, jų minčių ir vei
klos motyvus, eigą ir padarinius, pa
galiau — jų asmens didybę ir auto- 

Individualūs didžiojo lietu
vių liaudies dorintojo ir blaivintojo 
— vyskupo M. Valančiaus ir pir
mojo Lietuvos istoriko, rašiusio lie
tuviams lietuviškai (žemaitiškai) ir 
mokiusio juos mylėti savo praeitį ir 
didžiuotis ja — Simano Daukanto — 
darbai parengė dirvą tautos vadų —

vynės padangėje alternatyvą — nu
galėti kliūtis ir gyventi, ar mirti. 
Išsprendė teigiamai: išėjo gyventi ir 
kurti tautinės civilizacijos, kuriai 
medžiaginį pagrindą sudarė liaudies 
kultūra, o idėjinį turinį teikė kas 
kartą gausėjanti šviesuomenė. Taip 
lietuvių tauta pradėjo naują, savo 
esmės ir būties sąmoningą, gyve
nimą; pradėjo gyventi, kaip homo- 
gehinė (vienakilmė ir vienaluomė). priemone, valstybė lietuvių tautinei 
tautinė bendruomenė, sugebėjusi 
savo laiku išnaudoti palankų pir
mojo pasaulinio karo krizės mo
mentą ir išeiti į viešąją politinio gy-

Butkų Juzei jnirus
Kaip iš spaudos ir radijo prane

šimų žinoma, šiąis metais tarp kitų 
rašytojų yra miręs ir Butkų Juzė. 
Teisingai vienas iš kol. laikraštinin
kų jau yra pastebėjęs, kad klaidin
ga būtų Butkų Juzę paprastai pri- 
skaityti prie’ tarybinių rašytojų. To
kiu jis tikrai nebuvo. 1

Šių eilučių autoriui teko paskuti
nius keleris metus su velioniu gana 
arti bendrauti ir todėl tebus leista 
iškelti vieną kitą bruožą iš mirų- buvo ir negalėjo būti bolševikas, 
siojo gyvenimo.

Neturint po ranka, nei tikresnių 
biografinių duomenų, nei kūrybos, 
neįmanoma yra tikresnį nekrologą 
parašyti. Tat tenka pasitenkinti 
vienu kitu atsiminimu.

Rašytojas Juozas Butkus, - visada

išorine laikysena buvo labai papras
tas. Tuo paprastumu rėmėsi ir vi
sa velionies visuomeninė veikla, at
vedusi jį j kairiųjų grupių visuome
nininkų tarpą. Juozas Butkus bu- 
vo, išėjęs iš priešbolševikinėj Rusi
joj žinomų ’ socialrevoliūcijonierių 
tarpo ir švęsdamas 50 m. sukaktį 
šių eilučių autoriui pabrėžė ištiki
mumą tam savo nusistatymui. Sa
vo-būdu ir nusistatymu velionis ne

Juzės vardu, kilimo buvo iš Karte
nos valsčiaus — tikras žemaitis. 
Jaunas būdamas ir skurdžiose apt 
linkybėse besimokydamas Telšiuose, 
labai sunkiai susirgo ir vos išSigos 
patalo beatsikėlė. Toji liga paliko 
labai ryškias pasekmes, kenkusias 
reikiamai pasireikšti velionies kū
rybiniam talentui ir net trukdžiusias 
normalų kalbėjimą.' Tačiau tvirtas 
pasiryžimas visomis galiomis tęsti ’ 
mokslą atvedė Juozą Butkų, kad ' 
ir susilpnėjusios sveikatos, į aktyvių . 
mūsų kultūrininkų eiles. Iš šian
dieninio taško žiūrint, Butkų Juzė 
— jau vyresniosios kartos rašytojas, 
brendęs dar prieš- Nepriklausomybės 
atstatymą ir 1944 m.. Telšiuose at
šventęs savo 50 m. amžiaus sukaktį. 
Keleris metus buvo praleidęs už
sieniuose, daugiausia Vokietijoje, : 
kur buvo lankęs net keletą univer
sitetų. .j

Visą amžių praleidęs vargingose 
aplinkybėse, velionis’ ir visa save--

nes buvo tikras humanistas, aiškus 
ir nuoširdus lietuvis kultūrininkas. 
Savo laikysena ir net savo- kai ku
riais eilėraščiais. Bųtkų Juzė atrodė 

i kairesnis, negu ištikrųjų buvo. Pir
mosios, o gal ir antrosios, sovietų 
okupacijos metu yra pasakęs vieną 

1 kitą kalbą, iš kurių jo pasaulėžiū- 
1 ros priešininkai pergreit stengėsi 

primesti jam bolševiko vardą. Ta
čiau turint galvoj ten vyraujančią 
tvarką, reikia neužmiršti, kad ir 

; daug kas neišvengė panašių kalbų, 
o tačiau jiems nepriekaištaujame. 

' Be to, turime pabrėžti, kad sovietiš
kos poezijės Butkų Juzė, rodos, 
ra paskelbęs, kai tuo tarpu jų 
paskelbę gana pripažinto vardo 
šytojai. Tiesa, kad Butkų Juzė 
šė eiles apie darbo žmogų, apie 
tuvį berną, bet neturime jo stali- 
niškos poezijos pavyzdžių. Nepa
darė jis jokios karjeros prie visų 
santvarkų, ir bolševikmety pirmą 
kartą buvo mokytoju, o antrą kar
tą — žemaičių ieatro direktorium. 
To paties teatro, kuris buvo sukur- 

;,,tas dar prieš antrąją sovietų oku
paciją ir kurio kūrime velionis ak
tyviai dalyvavo. Tat lietuviškos 
raštijos istorijoj Butkų Juzę turime 
minėti,„■ kaip nuoširdų kūrėją, ti
pingą žemaitį, aktyvų kultūrininką.

Ilgai ir gedulingai gaudžia varpas, 
kai. lydi i kapus Marytę.
. Senis Budreika, nors jaučiaši nela
bai stiprus, niekaip nesutinka, kad 
kas nors jį pavaduotų.

— Eikit, eikit! — piktai ’ žiūrėda
mas į pažįstamus, atsiniekina varpi
ninkas. — Kol aš gyvas, niekam var
po neužleisiu! O amžiną atilsį šiai 
vargšelei ir keliaklupščiais nueitau 
paskambinti!

Ir nuėjo, ir įkopė į varpinę, ir 
taip -įsiūbavo varpą, kad net giesmi
ninkai stebėjosi. ,

— Iš kur jam tiek ir sveikatos 
randasi?! — atsigrįždamas kalba 
Budraitis.

— Tur būt, dar negreit mirs Bu
dreika! — spėlioja kitas.

— Tik pasiklausykit, koks iškal
bingas varpas, jo rankose! — pri
deda trečias, ir visi valandėlę nu
tyla, išgirdę Onos aikčiojimą. '

Dabar, lydint mergaitę į kapus, 
Ona visai pasikeičia. Jei ligi šiol ne 
vienas "stebėjosi jos santūrumu, jei 
kuri tai moterėlė įtariamai pakraipė 
galvą ir kuštelėjo — tur būt, štai 
šita pasiskubino su giltine, — tai da
bar mato tai, ko lig šiol nepastebėjo: 
Ona apsidrasko rūbus, raunasi nuo 
galvos plaukus, laužo rankas ir rau
da tokiu balsu, kad širdis ima stingtį 
krūtinėje.

— Stepai, Steponiuk, kodėl tik 
tavęs šiandien nėra? Ar ir šiandien 
tu nętiki, kad Marytė — tavo vai
kas? — jos balsas užkimęs ir švok- 
ščiąs, akys kaip pablūdėlės. — Ma
ryte, dukrele mano! Našlaite augai, 
vargeliuose skurdai, bet argi aš ta
vęs nemylėjau, argi tavęs negodo
jau ...

Tartum sąžinės balsas, atlekia va
rinio varpo dūžiai ir tvirtinte tvir
tina, kad nebuvo širdies, nebuvo 
meilės ...

— Aha! — atsidūsta moteris, ku
ri jau anksčiau įtarė Oną. — Arba 
tas Steponas melagis, arba teisingas 
ir Dievo valia baudžia.

— Taigi, taigi, — pritaria jai neū
žauga Apolonija, kuri visus parapi
jos girdus paprastai žinojo. — Tu 
man net 4 laidotuves neatvažiuok 
... — ir skersomis žvilgteri į But Iiau su šia moterimi elgtis, 
dreikos Kazį. — Ei, tu, pakusa! .,. .

O Kazys sunkiu žingsniu slenka , . , .......................... - - •
čia pat Onos pėdsakais ir, nuleidęs ne»?te^ lšsI?T!tyt_i prĮe’ 
galvą, giliai giliai mąsto. Ir supulk 
jam taip: atvažiavo aplankyti savo 
tėvo, o čia — Marytės laidotuvės.
Kaipgi nepalydėsl šitos vargų mer
gaitės? Tai kas, kad jos tėvas visą 
laiką šnairuoja ir nebūtų dalykų 
prasimano; tai kas, kad ir Ona jam 
širdies, atrodo, neturi, — jam nelai
mingoji Marytė —• karčios praeities

liudininkė, ir jis būtų ne tik nekrik
ščionis, bet ir nežmogus, jei jos lai
dotuvių proga nenumestų paskutinės 
smėlio saujos ant anų niekad neuž
mirštamų dienų.
^Kai su stipresniu vėjo gūsiu ats

krenda aiškesni dūžiai, Kazys pake
lia galvą ir akimis įsižiūri 
gaitės karstą.

Jis dar niekad negirdėjo, 
taip skambėtų varpas nuo 
rankų. Paprastai' varpas gausdavo 
monotoniškai, bet santūriai; jis, ro
dos, paties Dievo vardu bylodavo 
apie žemiško gyvenimo tuštybę, ir 
jo gausme galėjai jausti kažin kokį 
raminimą. Šiandien gi priešingai, — 
varpo gausmas tai sulėtėja, tartum 
rūsčiai susimąstydamas, tai pradėda 
rėkiančią spartą, lyg kaltindamas ar 
gindamasis baisių minčių.

Kaziui rodos, kad jis supranta sa
vo tėvą. Juk jis visa gera savo šir
dimi pamilo Oną, ir ne kartą jam 
aiškino, kad reikia ieškoti žmogaus ________  ___ ______  ____,.
ir geros širdies, jei nori gyventi ir Galva nuleista, akys primerktos, 
dirbti, o ne drunėti ir kitus griaužti. 
Paskum, kai Baltuškonlenė jį nege
ru žmogumi apšaukė ir dukterį tur- 
tingesniam pažadėjo, tėvas' paniuro, 
staiga suseno ir tiek tepasakė: „Jei 
motina nelaimina, tai nė Dievas ne
padės. Esi jaunas, panagus, — ne
prapulsi. Gal būt, ir jos tiesa: tur
tai neatneš judviem laimės . . .“

Tačiau Kazys jautė, jog tėvas 
viena sakė, o visai kita savo širdy 
išgyveno. Visą^gyvenimą jis nepa
miršo nei Onos, nei jos motinos, nors 
apie juodvi ir kalbėti vengė.

Tai štai dėl ko šiandien jis už
sispyrė savo rankomis įsupti ir jo 
didžiu gausmu graudų laidotuvių pa
mokslą pasakyti.

Gal būtų Kazys ir toliau savo min
tis narpliojęs, tačiau vienu metu Ona 
pavargusiu balsu aikteli ir ima sver- 
dėti. Kazys yra arčiausiai ir, nė ne
pagalvojęs, stveria ją į glėbį. Paju- 
tusios Onos šilumą, rankos pradeda 
tirtėti, veidas "pradžioje pabala, o 
paskum pradeda ugnimi degti.

Lyg tyčia varpas stipriai aikteli 
ir kuriam laikui prityla.*

Kai Kazys apsidairo, kaip čia to-
..jo 

žvilgsnis susiduria su keistai žiban
čiomis moterų akimis. Tačiau jis jų

į mer-

kad ši
to tėvo

JO1WAS <QJ&HILIII1JIS
Varpas vėl ima gausti, ir laido

tuvių procesija nulinguoja į kapines.

bendruomenei reiškė žymiai dau
giau, negu kitoms, amžiais netrūk- 
stamai valstybiniu organizmu gyve
nusioms, tautoms. Atgimusi’ Lietu
vos valstybė, šalia administruoja
mųjų tikslų, turėjo ir plačiai su
prantamą pedagoginį tikslą: ugdyti 
ir stiprinti iš vidaus tautinę lietu
vių bendruomenę. Dėl pastarojo 
tikslo daug sielojosi ir rašė VI. 
Putvinskis — Putvys.

Karštas lietuvis — patriotas bū
damas, VI. Putvinskis — Putvys 
matė tuolaikinėje Lietuvos valstybės 
santvarkoje netobulumų ir, spragų, 
kurios mažino valstybinio" aparato 
reikšfnę tautinės bendruomenės ir 
jos kultūros ugdymui. Anuometinėse 
sąlygose jis matė faktą, ,kad „val
stybės traukinys'yra gyvas organiz
mas, turįs savo psichiką ir ideolo
giją, skirtingą nuo ’ tautinės, gyva 
tauta gali su juo daryti kompromi
sus, .bet negali niekada visai su
tapti“ (Gyvenimas ir parinktieji 
raštai, II, 76). Jam anuometinėje 
lietuviškoje gyvenimo tikrovėje ma
tėsi, kad „valstybė niekada negali 
būti tautos butas. Ji visada bus tik 
bendrabutis ir su bendrabučio tei
sėmis“. ■ Putvinskis — Putvys buvo rimus rankraščius. Žurnalo organi- 
linkęs aktyvinai pačią. tautą per 
įvairias tautines organizacijas tam 
vienam pagrindiniam tikslui — tau
tinės kultūros ugdymui. Todėl, jo 
nuomone, „valstybė savo iniciatyva 
negali kelti iš esmės bet kurių tau
tinių idealų ir rūpintis jos ateitim. 
Negali ir neturi, nes tai ne jos už
davinys. . Pirmoji antrajai tik lai
kina būstinė ir priemonė, bet gali 
būti daugiau ar mažiau naudinga. 
Tai pareis nuo to, kiek tauta susi
pratusi, organizuota, gyva ir kokiu 
laipsniu sugebės turėti įtakos val
stybei“ (Ten pat, II, 56). Taip pat, 
kaip Putvinskis — Putvys, jautriai 
reagavo į per lėtą lietuvių tautinės 
bendruomenės, stiprėjimą prof. St. 
Šalkauskis. Tik jis žymiai konkre
čiau sprendė šį reikalą. Jam .visos 
tautinės bendruomenės ugdymas rū
pėjo jos kilimo į aukštesnį tautinės

zatorium išrinktas Pulgis Ą n- 
driušis.
ROMANO IR DRAMOS KONKUR

SAS
Švietimo Valdyba yra paskyrusi 

L. T. Rašytojų draugijai 10.000 mar
kių- romano ir - dramos konkursui 
paskelbti. Draugijos valdyba šiuo 
metu rengia konkurso sąlygas, ku
rios bus paskelbtos spaudoje.
KONTAKTAS SU KITŲ TAUTŲ 

RAŠYTOJAIS
L. Rašytojų Tr. D-jos suvažiavime 

išrinkta komisija ruošia pranešimą 
ir atsišaukimą . į demokratinio pa
saulio rašytojus. — Gudų Rašytojų 
Tremtinių Draugija kreipėsi raštu į 
LRT Draugiją, norėdama užmegzti 
glaudesnius santykius. Ryšiams sii 
kitų tautų rašytojų organizacijomis 
palaikyti valdybos įgaliotas Pulgis 

K. Rimtautas būties laipsnį požiūriu. St. Saikaus- Andriušis.

nė- 
yra 
ra- 
ra- 
lie-

Budreika iškrapšto ją lenktu Budreika atsistojęs klausosi Ste- 
krapštuku, išvalo visą vidų, iščiulpia pono poringės, o iš pypkės, kaip iš 
kandiklį ir įsikiša į kišenę. J kokio kamino, dūmai kamuoliais 

■Kregždės šaudo pro pačią nosį ir volinasi.
garsiai, klykauja. Iš kažkur ir uodų — Tai tu nevierinai, ką tavo 
atsiranda. , griešnos lūpos tauškė? — nori įsi-

— Bus lietaus, — pusbalsiu gal- tikinti, 
voja Budreika. — Jau seniai jo rei
kia. Ana va, rugių stiebai baigia 
džiūti, o varpos nebrandžios . . .

Nespėja varpininkas pasidžiaugti 
šia mintimi, kaip prieš jį išdygsta 
svečias nebuvėlis.

Nedrąsiu žingsniu prieina prie 
senelio ir sustoja.

— Steponas!? — nustemba senis. 
— Kokio? novynos dabar tave ne
šioja?!

— Taigi, einu pro šalį, dėde, ir 
žiūriu — sėdite kaip kokis ponas. 
Sakau, prieisiu ir padėkavosiu už 
padzvaninimą. Negalėjau atsiklau- 

" syti ...
— Už ką tu man, vaike, dėka- kas Viešpaties Angelui paskambinti, 

voji?! — nesupranta Budreika. — 
Už kokį padzvaninimą?

— Ogi per amžipą atilsį Marytės ____
laidojimą. Na ir dzvaninai, dėde! aptemsta. 
Kaip mažas vaikas verkiau ... * _

Budreika nenuleidžia nuo Stepono vargusios akys klydinėja pro langą 
akių. Kaip čia suprasti, kad tas pa- po miestelį, laukus. Dūšioje ramu 
laidūnas dar dėkoja? Negi jam tai 
rūpėjo ... Matyt, jis turi ką nors 
daugiau pasakyti . . .

— O kodėl, šelmį, pats nepasi- 
rodei? Kodėl neaplankei Marytės? 
Kodėl Oną palikai? — poškina Bu
dreika nė nemirktelėjęs. ,

— Taigi, dėl to, dėde, ir ėjau pas 
jus, — prisipažįsta Steponas. — Na
gi, sakau, tas varpas . . . Seniai taip 
skambant girdėjau. Juk taip išdė- 
jote visa, kaip ant rašto ... O aš 
ir nusidėjau, kaip latras . . . Senas 
esate, dėde, nesisarmatysiu: tai šita 
Juškaičia visa padarė. Prisirišo 
mane, kaip kokia žiniūnė. Galvą 
apsuko. Primokė .meluoti) niekus 
kliedėti, savo paties vaiko atsiža
dėti, tikrą žmoną palikti ... Po jos 
mirties visa supratau, bet niešdrį- 
sau žmonėms pasirodyti. Ale kai už- 
dzvanijot Marytei, — tirpte nutir
pau.- Namuos vietos neradau. Va
kare, kai niekas nematė, nuėjau į 
kapines. Iš tolo dėdę pamačiau. 
Susigraudinau, visai sumišau. „Jei 
svetimas žmogus jos negali pamir
šti, — sakiau, — kaip tu, bedūšnike, 
nebijai Dievo bausmės!“ Atsiklau
piau, apsikabinau kapą ir paleidau 
visas triūbas. Šventos kapinės aidė
jo. Staiga akys prašvito. Tur būt, 
Dievas panorėjo, kad Marytė širdį 
suskudintu. Atsistojau ir tariau: 
„Maryte, pažadu tau, kad atitaisysiu 
savo griekus!“ Tai va, ir atėjau .: 
Dėkui, dėde, labai gražiai dzvani
nai ...

Besileidžiančios saulės spinduliai 
raudona spalva aplieja jo žilus 
plaukus ir patamsėjusi veidą .

Atsikelia. Prieina prie kapo ir pa
taiso gėlių puokštę. Glosto gėlių 
žiedus, lygina lapus, kedena, kaip 
papurusias kūdikio garbanas.

— Aš dėl tavęs čia, — pagaliau 
ištaria virpančiomis lūpomis. — 
Mano vargas — ne vargas, palygi
nus su tavuoju . . . Visą gyveni-

Vakaras.
Senos kapinių pušys ir eglės 

, gus spindulius supiausto saulės 
, nančią šviesą, ir jie pabyra po 
. kapinyną.
1 Nuščiūva vėjas, nedainupja
• džių šakose.

Prie geltonu smėliu apibarstyto
Marytės kapo tuščia. Jau seniai visi mėlį vargai, skaudžių apkalbų klau- 

■ žrhonės išsiskirstė, tiktai jų kojų geisi, o ir mirdama savo tėvo nere-
pėdsakai liko-sujudintoje žemėje. g”_:. 7" į '
Spengiančioje kapinių tyloje girgž- VĘS nelydėjo ... 
dėdami veriasi varteliai, ir pro juos 
sunkiais žingsniais įžengia senasis 
Budreika. Jis nesidairo į medžius,

i kryžius ar kapus, bet'eina, rodos, vos 
; panešdamas savo senatvės naštą.

į 11- 
aki- 
visą

me-

gėjai. Nė į šventas kapines jis ta-

— Apkerėjo mane tą pasileidėlė, 
visokią niekų pripliauškė, —. aiški
nasi Steponas. — O aš, durnius, 
visa ir kartojau. Tai neteisybė, 
dėde, tai baisus nusikaltimas.

Tada Budreika prieina artyn, pa
deda ranką ant Stepono peties ir 
susigraudinęs sako:

— Gerai, kad susipratai, Stepon! 
O už vis labiau Dievui dėkok! Taį 
Jis sugrąžino tave į protą, nors kar
tu ir nubaudė.

— Nubaudė, dėde; dar ir kaip nu
baudė, — nuleidžia galvą Steponas.Staiga Budreika susigūžia, tartum 

kažin ko išsigandęs. Traukiasi ata
tupstas, kol prislenka seną pušį ir f 
ją atsišlieja. Jis vėl primerkia akis 
ir, tartum, kovoja pats su savimi.
. Praeina ilgas laiko tarpas. Saulė 
nusėda už miškų ir laukų, kapinėse 
pradeda . slankioti tamsūs šešėliai.

Senelio veidas ima švisti, o iš 
akių pasipila ašarų srovė.

— Eisiu irz pasikalbėsiu, — 
šnibžda jo lūpos. — Eisiu pas Ste
poną ir viską pasakysiu. Gal dabar, 
kai mirė ne tiktai ana balamūtė

Tą patį vakarą nueina varpinln-

rapkose palenktas kriukis.
— Tai, Dieve, — kužda seno var

pininko lūpos, — niekas manęs į ka
pus neatneša, tai va — pats ateinu, 
O čia tiek žmonių poilsio atsigulė! 
Juk daugumai jų pats savo ranko
mis paskambinau . . .

Tačiau Budreika nesustoja nei prie 
vieno kapo, o suka kairiuoju takeliu,
kuris rytą' daugybės žmonių ištryp- Juškaičia, bet ir tikra jo duktė, 
tas. Akimis susiieško naują kapą ir, Salima bus su juo susikalbėti . 
paspartinęs žingsnius, skuba.

Pagaliau sustoja. Rankomis glam
žo kepurę, pasitrina akis ir atsi-

‘ klaupia.
Ne, senasis. Budreika neverkia.

Eisiu '. . .
Ir varpininkas paspartintais žings

niais išeina į apytamsę miestelio 
gatvę. ,

_____  _ _______ Senasis Budreika vėl šildosi įsau- 
Tiesa, jo veidas apsiniaukęs,' akys lyje. Sustingusiu žvilgsniu žiūri į 
ašarotos, tačiau jis nerauda ir ne- plaukiantį javų lauką, čiulpia pri

gesusią pypkę, klausosi paukščių 
alaso.

Pas Steponą nenuėjo.
Nors plotas aiškiai sakė: eik ir 

pasikalbėk, bet kojos neklause. 
Paėjėjo keliolika žingsnių Stepono 
ūkio link ir staiga sustojo. Paskum 
griebėsi už kišenių, — nėra pypkės.

— Tai tau, boba, ir turgus! — 
lengviau atsiduso. — Eiti viešnagėn 
ir pypkės nepasiimti! Ne, taip 
neina!

O kol grįžo į namus, kol pypkę 
susirado, jautėsi visai pavargęs, ir 
panoro atsigulti. Rytą gi stengėsi 
savo pasiryžimo neprisiminti: a, 
tesižino ...

Ir dabar Budreika stengiasi nepri
siminti Stepėno. Ką gi: Kazys iš-

sikalba su Marytės vėle.
Sukalba kelis poterius, susimąsto, 

paskum atsiklaupęs pabučiuoja že
mę. . Atsikėlęs prieina prie aplūžu
sio suolelio atsisėda.

Ilgai žiūri į naująją kapą, lin
guoja galva, kalbasi pats su savimi.

— Tai matai, Kazy, ko susilau
kei, — kužda ir prisimerkia. — 
Reikėjo tau tą Oną kušyt: ot, tegu 
pultų ant žemės, mažo čia daikto. 
Steponui ji nerūpi, — paliko kaip 
kokią niekadėją; girdi, tu kaltas. 
Dabar žmonių liežuviai dar pikčiau 
plaka . . . Ak, ir kantrus tu, Dieve 
Aukščfeftsis!

Vėl Budreikos akys įsminga { nau
jąjį kapą. Susimąstęs stebi kiek
vieną smėlio kruopelę, apvytusių

. kaišto, nei įtarimų. Viena akimirka
, atsimena jaunas dienas, nuostabias

kalbas su Ona, bendrus planus, — ir
, jo rankos ■ atgimsta, pajunta kažin 
! kokį saldų jausmą, virpa.
i Kol pirmas nustebimas nuščiūva, vainikų lapą. Rodos, norėtų kažin važiavo į namus, bobos paplaks lie-
i Ona pramerkia akis. Ji apsidairo, ką pasakyti, bet nesiryžta. Tiktai
■ pažvelgia į Kazį ir tyliai jam padė- senos lūpos virpa, gaudo šiluma ^ar įdomesnių naujienų . .
i koja. dvelkiantį orą.

žuviais ir nustos. Be nesusiras jos

Pypkė visai užgesta.

Kol įkopia į varpinę, visai už- . 
. dūsta Budreika. Kakta' aprasoja, 

; tvinksnis nesustodamas kala, akyse

Valandėlę atsišlieja sienos. Pa-

ramu. Taip norisi atsigult, užsi
merkti ir daugiau niekad nepabusti.

Bet . paskambinti reikia. Nors 
šitą paskutinį kartą. Rytoj galės jį 
jaunesnis pavaduoti.

Sutelkęs visas jėgas, Budreika nu
sitveria virvės. ' .

Varpas dusliai sugaudžia. Bokšte 
kažin kas sušlama ir išskrenda kar
velis.

— Kaip šventoji Dvasia! — pa
mąsto Budreika ir toliau skambina.

Jis vėl prisimena Kazį, Oną, Ma
rytę, Steponą, bet šį kartą širdyje 
ramu, lengva.

O ir varpas taip iškilmingai gau
džia. Ir daug jėgos jį įsupti nerei
kia.

Bet aš skambinu kaip už mirusį, 
—-staiga atsikvoši Budreika. — Argi 
taip Angelui skambindavau? ...

Atsimena ir nuleidžia rankas.
Paskum atsisėda ant uslanėlio. 

Rankose laiko kepurę ir rožančių. 
Tačiau poterių nekalba. Tik staiga 
prisimena savo mirusią žmoną, jos 
pakasynas ir, vakariniam. vėjeliui ' 
šiurenant, išgirsta .tylų kuždesį: 
„Anuprai, nepamiršk manęs . . .“

------- O
Kitą dieną Budreiką rado užmi

gusį amžinu miegu. Jo akys buvo . 
primerktos, o senos lūpos saldžiai 
šypsojosi.

Budreiką pats paskambino už savo 
sielą.

1947. III. 17.
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Iš tarptautinio skautų sąskrydžio Prancūzijoj e
S. m. rugpjūčio 30 Ir 31 dienomis 

Schweinfurte vyko lietuvių žurna
listų sąjungos narių metinis suva
žiavimas. Iš 105 sąjungos narių su
važiavime dalyvavo 75. Drauge su 
svečiais suvažiavime buvo per šimtą 
dalyvių.

Suvažiavimą atidaro sąjungos pir
mininkas A. Merkelis, pažymėdamas 
tuos sunkumus, su kuriais teko susi
durti vykdant praeitų metų suvažia
vimo nutarimus. Tylos minute pa. 
gerbiami mirę ir žuvę kovoje dėl 
kilnių tautos idealų Lietuvos plunks
nos darbuotojai. Į prezidiumą pak
viečiami A. Klimas, J. Pronskus ir 
D. Penikas; { sekretoriatą — Paliu- 
kaitis ir Kviklys.

Suvažiavimą sveikino ir nuošir
džių linkėjimų pareiškė: Amerikos 
lietuvių organizacijų vardu svečiai 
iš Amerikos p. p. E. Devenienė ir 
K. V. Baltramaitis, Liet, rašytojų 
vardu St. Santvaras, LTB vyr. 
komitetas, Rezist. sąjūdžio . sąjungos 
atstovas Rimašauskas, Liet. Liaud. 
partija, Bibliografijos archyvas, 
Baltų Centrinė Taryba, Schwein- 
turto lietuvių bendruomenė, Liet. 
Skautų sąjunga, Gross Hesseno LTB, 
„Patria", studentai Varpininkai. 
Taip pat sveikino vietinis IRO di
rektorius, ukrainiečių žurnalistų at
stovas ir ypač šiltus gilius sveikini
mo žodžius pasakė lenkų žurnalistų

gos rinkimas ir organizavimas, ieš
kojimas būdų patekti į užsienio spau
dą ir ten judinti mūsų gyvybinius 
klausimus, bendradarbiauti glau
džiau su užsienio ir tremtinių žur
nalistais ir t. t.

Suvažiavimas išrinko šiuos vado
vaujamus organus: j valdybą A. 
Merkelis, S. Urbonas, V. Trumpa, 
D. Penikas, H. Blazas, J. Butėnas, 
J.. Cicėnas, Gaučys ir J. Kardelis; 
kandidatais — G. Galvanauskas, A. 
Laikūnas, K. Obolėnas. Į revizijos 
komisiją: A. Klimas, V. Kasniūnas, 
H. Žemelis. Garbės teismas paliktas 
senasis: prof. Yla, V. Ožkinis ir 
Alseika.

Sąjungos garbės nariais suvažia
vimas išrinko nusipelniusius Lietu
vos plunksnos darbuotojus Dr. K. 
Grinių, Vydūną, prof. Myk. Bir
žišką ir prof. Myk. Krupavičių.
e Naujajai valdybai, kurios centras, 
atrodo, bus Hanau, teks {tempti visas 
jėgas, kad ta daugybė uždavinių, ku
riuos uždeda pats gyvenamasis 
momentas, būtų {vykdyta. Valdyba 
pasiskirstė pareigomis taip: pirmi
ninkas A. Merkelis, vicepirmininkai 
H. Blazas ir J. Butėnas, sekretorius 
Gpučys, iždininkas S. Urbonas, D. 
Penikas reikalų vedėjas, kiti-nariai.

Suvažiavimo metu buvo ir spau
dos paroda. Joje mėginta, kiek tai 
leido turimos knygos ir laikraščiai,

Su dideliu dėkingumu turime pa
minėti Schweinfurto visuomenę, 
kuri labai nuoširdžiai vaišino, davė 
nakvynę, patalpas ir globojo su
važiavimą.

Suvažiavimo dalyviams ir visuo
menei rugpj. 30 d. vakare buvo 
surengtas sol. Ip. Nauraglo, sol. Au- 
gaitytės, bal. šok. O. Nauraglenės ir 
plan. A. Kučiūno koncertas.

Sekmadieni pamaldų metu taip 
pat giedojo solistai J. Augaitytė ir 
Ip. Nauragis, kun. Chomskio vado
vaujamas choras. Suvažiavimui 
pritaikintą gilų pamokslą pasakė 
vietos klebonas kun. Vainauskas.

Suvažiavimas nutarė pasiųsti at
sišaukimus { visus lietuvius tremti
nius ir { pasaulio žurnalistų sąjun
gą ir pasveikinti VLIKą, Vykd. Ta
rybą, Liet, pasiuntinius ir Amer. 
lietuvių organizacijas, Vatikaną, 
amerikiečių karinę valdžią, lietuvių 
tautos draugus bei užtarėjus.

Naujajai sąjungos valdybai ir vi
siems lietuviams žurnalistams tikrai 
nuoširdžiai linkime {gyvendinti tas 
didžiąsias idėjas, kurias uždeda gy
venamojo momento svarbumas. Bū
kime gyvuoju tautos krauju. Ir 
šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi, 
vardan tos Lietuvos vienybė težydi.

Pr. N.

Su nepaprastu lūkesčiu laukėme 
dienos, kada galėsim vykti { Jam
boree, Moissono. miškan, netoli Pa
ryžiaus. Penkias dienas praleidę pa
ruošiamojoj stovykloj Pinneberge, 
rugpiūčio mėn. 6 d. specialiu eks
presu iš Hamburgo su danų, nor
vegų, švedų ir kitų tautų skautais 
23 anglų zonos lietuviai skautai iš
vykome Prancūzijon. Po 30 valan
dų kelionės, tuoj nuvykę pastatėme 
vartus su Vytim ir {rašų „Lithua
nia“, kryžių bei aukurą.

Nuo rugpiūčio 6 d. iki 8 suvažiavo 
apie 47.000 skautų, 50-ties tautų at
stovų. Daugeliui teko nugalėti be
galinius tolius, pav. australai pa
darė 27.000 km. kelią.

Rugpiūčio 9 d. šio nepaprasto sąs
krydžio atidarymo diena. Dalyvau
jame ir mes parade. Tik mus pa- 
baltiečius vengia vadinti tikrais var
dais, o teprkneša, kad žygiuoja DP 
skautai. Taip pat tautinė vėliava 
nebuvo leista mums nešti. Su laiku 
pabaltiečiams leido ir savo stovy
kloje ir žygio metu trigubą vėliavą 
su estų, latvių ir lietuvių tautinėm 
juostom. Kitą dieną, uždedant vai
niką ant Nežinomojo Kareivio Kapo 
Paryžiuje, pavadino mus deportuo
tais skautais.

Su kiekviena diena susidomėjimas 
mumis didėja. Tris dienas pavėla

vę atvyko, prancūzų, penkias dienas 
pavėlavę amerikiečių zonų lietuviai 
skautai. Lietuvių reprezentacinę 
draugovę sudarė 81, latvių 95 ir estų 
37 skautai.

Rugpiūčio mėn. 13 d. aplankė mū
sų stovyklą garbingieji svečiai: min. 
B. K. Balutis iš Londono, min. Dr. 
J. Šaulys iš Šveicarijos, min. P. Ža- 
deikis ir p. Devenienė iš Amerikos, 
min. Sidzikauskas, p. Bačkis iš Pa
ryžiaus ir visas būrys kitų mūsų 
brangių tautiečių. Savo žodžiais jie 
šviesiai mus nuteikė mūsų tautos 
reikalu, o mes atsidėkojome lietu
viška 'laužo . programa svetimoj 
žemėj .

Kitą dieną aplankė tik mūsų sto
vyklą prancūzų generolas, vyriausias 
kariuomenės inspektorius de Lattre 
de Tassigny, kuris pareiškė dideles 
simpatijas lietuvių tautai ir skau
tams. Jam atsidėkota gražiu medžio 
raižiniu. Jo išimtinas atsilankymas 
labai išpopuliarino mus.

Ypatingos reikšmės turėjo ir Tarp
tautinio Biuro Direktoriaus J. S. 
Wilsono, Britų imperijos' vyriausiojo 
skautininko lordo Rawellano bei 
skautystės Įkūrėjo B. P. Powellio 
vyriausiojo sūnaus atsilankymas. Ta 
proga tenka priminti,-kad tik Tarp
tautinio Biuro bei BALFo dėka mes 
galėjome dalyvauti šiame svarbiame

sąskrydy. Buvo daug kliūčių daro
ma mums dalyvauti. Gaila, kad 
bandė dalyvavimą sutrukdyti net 
mūsų pačių tautiečiai. Bet visos' 
kliūtys buvo nugalėtos, ir lietuviai 
skautai savo uždavinį tinkamai at
liko atstovaudami savo tautą.

Stovykloje buvo turtinga lietu
viškų audinių, medžio drožinių ir 
skautiškos spaudos parodėlė. Stovy
klinės {rangos, mūsų tautiniai šokiai, 
daipos ir kiti pasirodymai pastovy- 
klos laužuos bei bendroje arenoje 
kėlė mūsų tautos vardą. Mūsų skau
to Vildžiaus pasveikinimas kitatau
čių skautų 10-čia kalbų buvo šiltai 
sutiktas laužo dalyvių.

Mums patiems negalint nešti tau
tinės vėliavos, amerikiečiai skautai 
žygiavo su mūsų, latvių bei estų tau
tinėmis vėliavomis bendroje arenoje; 
tai buvo nufilmuota. Mes pasikvietę 
pas save amerikiečius skautus, atsi
dėkodami (teikėm per juos Prezi
dentui Trumanui gražiai drožinėtą 
lėkštę.

Savois pastovyklos viršininkas, pa
sikvietęs mūsiškius vadovus arba- . 
tėlės, papuošė stalą mūsų trispalve 
ir estų bei latvių vėliavėlėmis. Britų 
vadovų arbatėlėje pabaltiečiams bu
vo paskirtos pačios garbingiausios 
vietos. Paryžiaus arkivyskupas kar
dinolas E. Suhard savo priėmime at-

sąjungos pirmininkas. Be to dar su
važiavimą sveikino raštu atskiri 
žurnalistai ir kiti asmenys, negalėję 
{■ suvažiavimą atvykti.

Išsamius pranešimus apie Ameri- 
, kos lietuvių veiklą ir kovą dėl Lie

tuvos laisvės' ir dėl žmogaus teisių 
apgynimo padarė Amerikos lietu
viškų organizacijų atstovai p. p. E. 
Devenienė ir K. V. Baltramaitis. 
Jie taip pat aptarė ir visą eilę lie
tuvių žurnalistų uždavinių, susiju
sių su gyvenamojo laikotarpio svar
bumu. Vadovaujamųjų veiksnių 
vardu aktualiaisiais klausimais in
formavo prof. J. Brazaitis Ir B. Gai- 
džiūnas.

Daugiau teoretinio pobūdžio suva
žiavimui paruoštus pranešimus skai
tė žurnalistai: A. Merkelis — Lietu
vių žurnalistų vaidmuo, J. Kardelis 
— Spaudos organizavimas ir žurna
listų uždaviniai, A. Braziulis, — 
Tremtinių archyvų organizavimas, 
H. Blazas — Tremtinių spauda ir 
žurnalistinė etika. Po šių ir po val
dybos bei revizijos kom. pranešimų 
iškilusiose diskusijose buvo aptarta 
visa eilė aktualių problemų ir su
manymų. Jų svarbiausieji: informa
cijos pagyvinimas, leidžiamų lai
kraščių turinio ir formos pagerini
mas, žurnalistų metraščio -išleidimas, 
dėjimasis prie Kultūros Fondo rea
lizavimo, didesnis žurnalistų tarpu- 

* savio konsolidavimasis ir bendra-

atvaizduoti mūsų spaudos kelią nuo 
pat pirmosios knygos pasirodymo 
iki pat paskutinių dienų tremtyje. 
Kelios diagramos mūsų knygos ir 
spausdinto žodžio raidą įvairiais lai
kotarpiais parodo skaičiais. Dėl me
džiagos trūkumo, aišku, nagalime 
susidaryti pilno mūsų spausdinto 
žodžio ir augimo ir apimties vaizdo; 
ypač silpnai eksponatais atstovau
jamas nepriklausomo gyvenimo lai
kotarpis. Čia tik vienas kitas didin
gas mūsų knygos paminklas, kaip 
pav., Donelaičio Metų puošnusis lei- 

•dinys, Lietuvių kalbos žodynas, vie
nas tomas Lietuviškos enciklopedi
jos ir viena kita lietuvių autorių 
knyga. Visai nėra nepriklausomos 
Lietuvos periodikos. Bet už tai gana 
gausus ir imponuojantis rezistenci
nės spaudos skyrius ir gana pilnai 
reprezentuojama tremties spauda ir 
užsienyje gyvenančių lietuvių spau
da. Čia surankiota ne tik spaustu
vėse spausdinta periodika ir knygos, 
bet ir gausūs rotatoriniai leidiniai. 
Tiesa, šie pastarieji, rodos, nevisi ir, 
gaila, nelygiai atstovaujami. Visa 
medžiaga suskirstyta atitinkamais 
skyriais ir poskyriais. Dėl paties iš
dėstymo galima būtų padaryti ke
letą techniško pobūdžio priekaištų, 
bet pačios pastangos susilaukia tik 
padėkos. Kad ir kukli ši parodėlė, 
bet ji rodo, kokiomis sąlygomis 
tremtyje gema ir auga lietuviškas

Kauno geležinkelio stotis

LIETUVIAI TREMTINIAI VENECUELOJE
darbiavimas su vadovaujančiais 
veiksniais ir LTB bendruomenės in
stitucijomis, savišalpos fondo stei
gimas, žurnalistinio pasirengimo pa
gilinimas parūpinant gabiems jau
niems žurnalistams stipendijų, trem
tinių gyvenimo archyvinės medžia-

žodis, tas gyvasis tautos balsas, ko
vojąs, kad mes vėl taptume žmonė
mis, kad kenčianti ir kovojanti Lie
tuva būtų vėl laisva. Parodos orga
nizatorius, didele dalimi užpildęs pa
rodą savo eksponatais, žurh. Kviklys 
yra padaręs gražų darbą.

Lietuvos konsulas apie Braziliją
Į pasiteiravimą dėl {važiavimo { 

Braziliją, Lietuvos konsulas Brazi
lijoje (Sao Paulo) p. A. Polišaitis 
atsakė:

„Imigracijai { Braziliją durys ne
bus uždarytos, ir imigrantus Bra
zilija priims. Pirmon eilėn bus Įsi
leidžiami imigrantai žemės ūkio 
darbams. Reikia pažymėti, kad že
mės ūkio darbai nėra lengvi, o 
ypač nepripratuslems prie šio kraš
to sąlygų ir klimato. Be to, Brazi
lija palankiai traktuoja ir techni
kus. Šių gyvenimo sąlygos leng
vesnės, negu ūkio darbininkų. ^

Biznių reikalai taipgi neblogai 
stovi, ypač kas turi atliekamą ska
tiką ir nusimano prekyboje, — 
tiems- Brazilijoje plati dirva. Tai 
pastebėjo ir pirmieji mūsų imigran
tai, kurie kaip {manydami griebėsi 
biznio: vieni {steigė mechanines 
dirbtuves, kiti siuvyklas, duonke- 
pyklas, tipografijas ir šiaip {vairių 
rūšių dirbtuves, o ypač daugelis ati
darė valgomųjų daiktų krautuves. 
Kai kurie iš tų biznių labai pakilo, 
ir šiandien jų savininkai gražiai gy
vena.

— I Veflecuelos krantą išlipome atveju gali Įsmeigti let{. Nors . ir 
birželio 26 d. Iš Gueros uosto ma- didelis pavojus, kartais ir gyvybei, 
šinomis mus nuvežė { Caraką ir bet žmonės ryžtasi pasirašyti 6 mė- 
:.ZZ, . Caraka nesiams sutartį ir važiuoti dirbti.

Per šešis mėnesius ten uždirba 20— 
25.000 "bolivarų; grjžęs po metų ga
li 7—8 metus gyventi be darbo. Dar
bai atliekami mašinomis. Iš mūsų 
transporto daug kas ryžtasi ten 
žiuoti. Bet mes kol kas dar 
lauksime.

apgyvendino viešbučiuose.
nuo jūros už 33 km ir 1000 m. aukš
tumoj. Kol darbą gausime, už 
maistą ir butą mokėti nereikia, tą 
viską apmoka Venecuelos vyriau
sybė ir už tai atidirbti nereikės. 
Be to, išlipę iš laivo, kiekvienas ga
vome po 33 bolivarus.

Pasakysiu atvirai: man buvo 
daug sunkiau iškęsti karščius pas
kutiniu laiku Salzburge, negu Ca.- 
rake. Venecueloj yra du metų lai-

va- 
pa-

Kai dėl ūkio savininkų, tai paly
ginti nedidelis jų skaičius tesugebė
jo Įsitvirtinti, nes tai trukdo stoka 
lėšų, neįprastos ūkininkavimo sąly
gos, pareinančios nuo klimato, ne
įprasti mums kenkėjai (skruzdės ir kai: pavasaris ir vasara. Pavasari 

daugiausia lyja, o vasarą — giedra. 
Dabar prasidėjo vasara. Dienos 
giedrios, karščio jokio nejaučiu ir

pan.), su kuriais ūkininkui tenka 
atkakliai kovoti.

1945 m. rugsėjo mėn. 18 d. išleis
tuoju imigracijos Įstatymu Brazili
jos valdžia imigraciją tvarkys per 
savo atstovybes ir konsulatus. No
rintieji atvykti Brazilijon, turės pa
tys asmeniškai nuvykti Į konsulatą 
arba atstovybę ir ten atlikti visus 
formalumus,' Turintiems Brazilijo
je giminių, kurie imigrantus kvie
čia ir garantuoja jų išlaikymą, bus 
teikiama pirmenybė vizai 
Yra žinių, kad dabar Europoje lan
kosi speciali Brazilijos komisija, 
kuri renka imigrantus (laiškas ra
šytas gegužės 31 d.).

Dėl darbo tuo tarpu Brazilijoje 
skųstis negalima, nes jo yra visur 
ir visose srityse. Uždarbis dabar 
neblogas, bet ir pragyvenimas ne
pigus. Tačiau dirbant gyventi ga
lima. Nusiskundimams, atrodo, vie
tos neturėtų būti“.

Tropikuose vyksta amžina kova 
su indėnais.

Baltieji yra puikiai apsirengę. 
Kai pamato imigrantą apskurus), 
visų žmonių akys nukrypsta { j{. 
Ypač labai nustebino gyventojus 
trumpos kelnės, kurios taip madoj 
buvo Austrijoje. Taip buvo su mū
sų vienu piliečiu, kuris išėjo Į gat
vę trumpomis kelnėmis. Vietinių 
gyventojų jis buvo {vairiais šaukš

tu- mals palydėtas ir didelio vaikų bū
rio sekamas.

Yra keletas latvių ir llėtuvių, 
rie tokiu būdu dabar turi Carake 
didžiausius magazinus ir puikiai 
gyvena. Vakarinėj srityj yra naf
tos šaltinių. Čia klimatas jau ne 
toks karštas. Čia galima uždirbti 
1000—1500 bol. per mėnesj. Atro
do, kad ir mes daugumas ten va-

apskrital didelio nėra. Yra tiek šll- j>iUoslme. Vidurinė dalis — tai ūkio 
ta, kaip ir Lietuvoj birželio—liepos 
mėnesiais. Carake aukščiausia tem
peratūra +33°C. Bendrai, tempe
ratūra svyruoja tarp 24—28°C. Tai 
yra šiaurinėje Venecueloje, kalnų 
plokštumose, 1000—2000 m aukštu
moj. Pakalnėse temperatūra aukš
tesnė. Pietinėj Venecueloj karš-

gauti, čiau: temperatūra siekia iki +40° C. Pagrindinė kalba — ispanų. Zmo-
Bet vis dėlto daug ten važiuoja ir nės labai malonūs ir sugyvenami, 
europiečių. Pietinė dalis — troplš- Jie labai džiaugiasi, kad mes atva- 

Sako, kad tik męs padė
sime jiems puikiai atstatyti valsty
bę ir kartu daug' užsidirbti pinigų. 
Tai kraštas, kuriame vagysčių ii 
peštynių beveik nėra, nes smarkiai 
baudžia. Už vagystę, kokia ji būtų, 
pirmą syk{ iki 10 metų kalėjimo, 
už pasikartojimą — mirties bausmė. 
Už muštynes tokia pat bausmė.

kiek 
auga

kraštas. Jei nori, gali gauti 
nori žemės ir ją dirbti. Čia_
{vairių vaismedžių, cukrinių nen
drių, kavos ir kt. ■Taip pat yra naf 
tos šaltinių. Klimatas pakenčiamas. n|i 
Šiaurinė dalis yra patogiausia Įsi-

’ kurti europiečiams.

ka sritis, miškais apaugęs kraštas, žiavom. 
Dabar ten kertami miškai ir tie
siamas geležinkelis susisiekti sau
sumos keliu su Brazilija. Todėl 
reikia daug žmonių miškų darbams. 
Darbas yra pavojingas, nes miškuo
se knibžda {vairių žvėrių, gyvačių, 
be to, didelis pavojus nuo miškuose 
gyvenančių indėnų, kuria kiekvienu

Pačiame Carake specialistas, ar 
paprastas darbininkas, visuomet 
gaus darbo. Jeigu vyras uždirba 
500 bol., o žmona 400 bol., tai vy
ras dar gauna iš valdžios 100—150 
bol. už tai, kad jo žmona dirba. 
Yra imigracijos įstaiga, kuri rūpi
nasi darbu ir kt. Uždirbti gali ge
rai automechanlkai' 600—800 bol. 
per mėnesi, staliai ir statybininkai 
— 600—900 bol. Paprastas darbi
ninkas ar net gatvės šlavikas — 
300—450 bol. mėn. Sunkiausia yra 
su butais, nes privačių kambarių 
sunku gauti. Daugiausia gyvena 
viešbučiuose, o viešbutyje kaštuoja 
butas ir maistas 120—150 bol. mė
nesiui. Vienas minusas — visur 
trūksta švaros. Gatvėse. pilna po
piergalių, taip pat ir 
matoms-dėžių niekur

Kainos: kostiumas 
lietpaltis 40—70 bol., 
150 bol., batai 18—40, 
kojinės 4—10, dviratis 200—240, ci
garečių 20 vienetų .0.5—1 bol. Mais-

kreipė dėmesį J lietuvių kenčiančios 
tautos būklę ir {rašė mūsų LSS dva
sios vadovui kun. Dr. Vaišnorai gra
žius linkėjimus.

Labai Įspūdingai uždėtas mūsų 
skautų vainikas su tautinėm Juo
stom ant Nežinomojo Kareivio Kapo 
Paryžiuje.

Pasitaikė vakarinės apeigos, buvo 
didelis būrys žmonių, jų tarpe daug 
mūsų tautiečių iš Paryžiaus ir kitur.

Nuo 9 iki 21 rugpiūčio tęsėsi sto
vyklavimas. Mūsų dainos, šokiai, 
pasirodymai prie laužų, parodėlė, 
svečiavimasis pas kitus bei pas savo 
svečių priėmimas labai pasitarnavo 
mūsų tautos labui. Įsigijome šimtus 
naujų bičiulių ir užmezgėtu glau
džius ryšius su {vairių tautų bro
liais, kurie giliai atjaučia mūsų da
bartinę būklę.

Šis sąskrydis ypatingai buvo svar 
bus ir skautavimo atžvilgiu. Buvo 
įvairių varžybų, oro ir jūros skautų 
pasirodymų.

šv. Tėvas atsiuntė nuoširdų svei
kinimą bei palaiminimą sąskrydžiui:' 
Prancūzijos Respublikos Prezidentas 
jį pagerbė savo atsilankymu. Kar
dinolai Griffinas ir Subardas laikė 
iškilmingas pamaldas garsiajam Me-' • 
dinio Kryžiaus vaikų chorui giedant.

Po sąskrydžio mūsų reprezentacinė 
draugovė lankė Versalio ir Pary
žiaus Įžymybes. Po ekskursijų Ir 
sėkmingai atliktos pareigos Tėvynei, 
laimingai išvažinėjome į savo lai
kinus namus.

Reprezentacini vienetą lydėjo vy
riausias skautininkas V. Čepas,- jo 
pavad. v. s. St. Jakštas, „Skautų 
Aido“ redakt. v. s. A. Krausas, LSS 
dvasios vadovas kun. Dr. Vaišnora 
ir sktn. Tirva, kuris vadovavo mūsų 
stovyklai. K.

MIRĖ PIJUS GRAJAUSKAS
Mus pasiekė liūdna žinia, kad šio

mis dienomis Prancūzų zonoje mirė 
žinomas Lietuvos finansininkas Pijus 
Grajauskas. .

butuose. At- 
nepamatysi.
100—240 bol., 

laikrodis 18— 
moteriškos

tas nebrangus. Vietiniai produktai

golstadt). Be to, 1 dalyvis iš Augs
burgo ir 1 iš Hanau.

MIKĖNAS LAIMĖJO TARYBŲ 
LIETUVOS ŠACHMATŲ PIRME

NYBES
Liepos pradžioj Vilniuje {vykusio

se Tarybų Lietuvos pirmenybėse 
be Lietuvos šachmatininkų dalyva
vo 4 rusų meisteriai. Mikėnas išė
jo pirmenybių nugalėtoju su 11% 
tšk., nepralaimėdamas nei vienos 
partijos. 2—3 vietas pasidalino 
Maskvos meisteris Bronšteinas su 
baltgudžių meisteriu Saiginu — po 
11 tšk., Leningrado meisteris Toluš 
9%, Zagorianskis (Maskva) 8, Vista- 
neckis (Vilnius) 7, Dislefls (Viln.). 
6'/a, Cukajevas (Kaunas) 6, Višo- 
mirskis (Viln.) 5, Vilčinskas (Kaun.) 
ir Farberis (Viln.)'— po 4, Baršaus
kas (Kaun.) 3, Verbickis (Viln.) 2’/«

PRANEŠIMAI
Iš PABALTIJO FILATELISTŲ 

SAMBŪRIO „BALTIJA" VEIKLOS
Sambūrio valdyba nutarė š. m. 

spalių 4—5 dienomis sušaukti Augs
burge sambūrio narių metini suva
žiavimą, { kur{ kviečiami atvykti vi
sų trijų vakarinių zonų sambūrio 
nariai. Suvažiavimo atidarymas 
įvyks spalių 4 d. 15 vai. Valdybos 
bei revizijos komisijos nariai at
vyksta pirmą suvažiavimo dieną 9 
vai. posėdin. Visi numatantiejl at
vykti suvažiaviman prašomi iki 
rugsėjo 15 dienos pranešti valdybos 
pirmininkui apie nakvynės reika
lingumą, nes nakvynė nariams nu
matoma viešbučiuose. Suvažiavimo 
metu bus filatelinių vertybių auk
cionas, bus Įteikti sambūrio narių 
ženkleliai ir pakeistos narių korte- 
lės.x

Dėl {vairių sunkiai {veikiamų 
kliūčių Pabaltijo valstybių filateli
nių vertybių katalogo išleidimas už
sitęsė, bet šiuo metu teksto visomis 
penkiomis kalbomis bei klišių pa
ruošimas jau baigiamas, ir tikimasi, 
kad neilgai trukus laukiamą kata- 103. Kalvaitis
logą bus galima išleisti

Tremtyje 3-jų metų sukakčiai pa
minėti sambūris išleidžia atvirutes. 
Piešinyje — trijų Pabaltijo valsty
bių pusiau stiebo nuleistos vėliavos; 
tekste — atitinkamas {rašas. Pro
jektą paruošė sambūrio narys dail. 
Ed. Krasauskas. Atvirutės sambū
rio suvažiavimo dienomis bus ant
spauduojamos paminėjimui atžymė
ti specialiai pagamintu spaudu.

J. C.

PRANEŠIMAS PALIKIMO 
REIKALU

š. m. gegužės mėn. 31 d. mirė 
Baltijos Universiteto studentas mišk. 
Bričkus, Vaclovas, gim. 1915. XI. 26 
d. Kirkliuose. Gimines ar asmenis, 
turinčius teisėtus {galiojimus { mi
rusiojo turtą prašome atsiliepti.

Lietuvių Studentų Atstovybė 
(24b) Pinneberg, Study Centre

PAIEŠKOJIMAI
102. Steponas Kovsas, gyv. (16) 

Hanau a. M, DP Camp 554, Litau- 
isches Lager, ieško mokytojos Ma- 
žionaitės Marijos, gim. 1916. V. 20 
d., Žemaitijoje, gyv. Klaipėdoje, 
Smetonos ai. 48. Žinantieji prašomi 
atsiliepti.

Mikas, gyv.
Wehnen,

Ofen, Oldenburg 1. O. (23), ieško 
sūnų; Kalvaičio Miko, gim. 1924. 12. 
19, Kalvaičio Alberto, gim. 1924. 12. 
9 ir Kalvaičio Edvino-Augusto, gim. 
1926. 6 21. Visi kilę iš Gribžienų, 
Gargždų vai.

104. Kunigunda Rimkienė, gyv. 
(14a) Sch’.v. Gmilnd, Bismarckstr. 1, 
5—28 c. ieško sūnų Prano ir Albertu 
Gailių. 1946 m Pranas Gailius buvo 
Mūnsterio belaisviu stovykloje. Ži
nantieji prašomi atsiliepti.

105. Žinantieji apie likimą šau- 
linsko Petro iš Alytaus ap. arba jo 
žmonos Kurtinaitytės Albinos Iš 
Bartininkų prašomi pranešti „Lietu
vių Žodžio“ administracijai (21a) 
Detmold, Wittjestr. 14,

LAIŠKAI
Gautas laiškas iš Lietuvos konsulo 

Brazilijoje Karaliaus Vinco vardu. 
Laišką atsiimti Baltų Centrinėje Ta
ryboje (21a) Detmold, Wittjestr. 14.

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN PRIE KASSEL’io, IEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ
• Katowsky-Daugilaitė Ona, 47 me
tų, kil. iš Putokšlių;

Lithuanian Camp
DP Katowsky Augustė, 28 metų, buvo 

Post Pomeranijoj;

Katowsky Jonas, 1945 m. buvo 
Lenchen’e;

Katowsky, Kristei, 16 metų, 1945 
m. buvo Pomeranijoj;

Katowsky, Lleschen, 20 metų, 1945 
m. buvo Pomeranijoj;

Katowsky. Luci, 22 metų, 1945 m. 
buvo Pomeranijoj;

Kavaliauskaitė Jadvyga, 46 metų;
Kavaliauskaitė Zofija, 48 metų, iš 

Kauno;
Kavaliauskas Zenonas, 20 metų, 

1944 m. buvo Pomeranijoj;
Kavaliauskienė Felicija, 39 metų;
Kerejevaitė Lydija, 26 metų;
Kerejevaltė Mėta, 24 metų;
Kerejevas Valdemaras, 23 metų;
Kopstalienė Ona, 35 metų, 1945 m. 

buvo US zonoj;
Llaudlnskas Justinas, 8 metų, buvo 

Swinemuende, Vokietijoj;
Lichte;
Lichtenstein Aba, 23 .metų, buvo 

Munich’o stov.;
Liutkus-Katowsky Lleschen, 26 

metų;
Matulevičienė Juzė — Novikaitė, 

26 metų, kilusi iš Liudvinavo, Ma
rijampolės apsk.;

Mattutes Michel, 40 metų, buvo 
limenau’#, Thuerlngen. •

labai pigūs, bet užsieniniai bran
gesni. Visi esame patenkinti, Ir 
JAV mūsų nevilioja, nes ir ten ge
riau nebus. Žmonės daugiausia 
yra katalikai ir katalikus labai ger
bia.

Julius Gudelis 
1. 7. 1947.

ŠACHMATAI
AMERIKIEČIŲ ZONOS LIETUVIŲ 

ŠACHM. PIRMENYBES
Anglų zonoje šachmatų gyveni

mas paskutiniu metu lyg apmiręs, o 
amerikiečių zonoje vyksta pilnu 
tempu. Energingo šachmatų va
dovo K. Markevičiaus rūpesčiu pir
miausia buvo klasifikacinės pirme
nybės stovyklose, toliau — rajoni
nės ir apygardinės pirmenybės: sls- 
tematiškai buvo atrinkti patys ge
rieji amerikiečių zonos lietuviai 
šachmatininkai. Rugsėjo 12—19 d. 
Kemptene numatomos amerikiečių 
zonos pirmenybės, kuriose kviečia
mi dalyvauti: Tautvaišas, Arlauskas, 
Matusevičius (visi iš Dillingeno), 
Skibniauskas (Dūnkelsbuhl), • Kaza
kevičius (Memmingen), Šilingas 
(Scheinfeld), Brazauskas, Markevi
čius (abu Schwabisch Gmūnd), Va
lančius (Kirchheim/Td, Paškevičius, 
Sirutis (abu Kempten), Vosylius (In-

ir Abramavičius (Kaunas) 2 tšk.

VOKIETIJOS ŠACHMATŲ PIRME
NYBES

Weldenau, mieste vyksta Vokieti
jos šachmatų pirmenybės, kuriose 
(be Berlyno ir Rytų zonos) dalyvau
ja 20 geriausių vokiečių meisterių. 
Po 11 ratų pirmaisiais eina dr. Radi 
ir Nūrnberg — po 7% tšk.

EUROPOS PIRMENYBIŲ
nugalėtoju, kurios {vyko Hilver- 

sum, išėjo belgas O’Kelly. Pirme
nybėse dalyvavo 12 {vairių Europos 
tautų atstovų.

7L<O]D^
LIIHLAMAN WEEKIY NFWS

Lietuvių savaitraitis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos 

Lietuvių Skyrius
. Redaguoja Redakcinė Kolegija 

Vyr. Redakt. Jonas Kardelis
Adresas: (21a) Detmold, Wittjestr. 14 
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