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METAI BENDRUOMENĖS TARNYBOJE
Spalio 12 dieną sueina lygiai me

tai, kai pradėjo eiti bendruomeninis 
Anglų okupacinės zonos savaitraštis 
„Lietuvių Žodis“. Vieni darbo me
tai — labai trumpas laikotarpis. Ta
čiau mums, atsižvelgiant į mūsų 
ypatingas, sąlygas, jis yra ir didelis 
ir reikšmingas. Nežinia, kiek ilgai 
laikraštis dar galės išsilaikyti. Ir 
todėl šias kuklias sukaktuves ypač 
tenka paminėti.

Šia pačia proga plačiajai ben
druomenei, kuri sudaro žymiąją laik
raščio medžiaginės bei moralinės 
egzistencijos pagrindo dalį norisi 
duoti galimą ataskaitą.

„Lietuv. Žodis“ visu šimtu nuo
šimčių yra bendruomeninis laik
raštis. Baltų Centrinė Taryba yra 
jo leidėja ir tvarkytoja, duodanti 

zredakctjai direktyvų. Redakcija gi 
sudaryta maždaug vadovaujamųjų 
veiksnių sudėties principu. Todėl 
mūsų savaitraštis yra visų laikraš
tis. Laikydamasis daugiausia infor
macinių uždavinių, jis nevengia ir 
ideologine prasme pasisakymų, ir 
srovinio bei ideologinio pobūdžio 
gyvenimo faktų konstatavimo, ir re
liginių tremtinių būties rūpesčių, 
tiktai stengiasi išsilaikyti ob
jektyvumo bei visašališkumo plot
mėje ir išvengti nenaudingų ginčų. 
Bet jeigu laikyti tikra patarlę, kad 
„nėra taisyklių be išimčių“, tai ir 
.Lietuvių Žodyje“ galėja prasprukti 
vienas ar kitas nusistatymo prasme 
nesklandumas, bet vis dėlto tai buvo 
tiktai išimtys. O tokia redakcijos 
sudarymo praktika vis dėlto yra be- 
ne vienintelė ar bent viena iš ne
daugelio mūsų laikraštijos istori
joje. Ir reikia konstatuoti, kad tu
rint geros valios, ji yra galima.

Žvelgiant į metinę praeitį, ne tik
tai redakcijai ir leidėjams aiškėja 
tremties gyvenimui būdingi sunku
mai, rūpesčiai ir vargai, bet žymia 
cįalimi ir laikraštį skąitančiajai ben
druomenei, ypač gi bendradarbiams, 
kurie jautriai atsiliepė į laikraščio 
pasirodymą ir gausiai jį parėmė 
raštais; už tai redakcija jiems yra 
didžiai dėkinga. Tačiau daugelis rū
pesčių valgų legali būti žinoma 
tiktai redakcijai. Ką gi — juk esame 
beteisiai tremtiniai. Žmonijos kul
tūringumas, dvasinė jos pažanga 
nėra tokia žymi, -kad dabarties 
tremtiniai, nors ir kovoją už žmo
gaus ir piliečio teises, už bendrąją 
ir sąžinės laisvę, už teisėtumą ir 
objektyviąją tiesą, visai galėtų vil
tis visažmoniškųjų savo siekių su
pratimo ir nešališko įvertinimo.

Tačiau reikia konstatuoti, kad 
Baltų Centrinės Tarybos iniciatyva 
gauti Anglų zonai laikraštį Anglų 
valdžios buvo gerai suprasta ir pa
remta. Todėl be leidimo, Anglų 
valdžia laikraščiui dar davė popie
rių. Dabartinėse visokių nepriteklių 
sąlygose tai yra labai didelė para
ma; už tai Anglų valdžiai mes esame 
labai dėkingi. Iš kitos pusės, mums 
yra pastatytos sąlygos, kurių mes 
turime laikytis. Tos sąlygos riboja 
mūsų pasisakymų laisvę. Tačiau tuo 
mes aiškinamės prieš skaitytojus, 
kurie mėgsta mūsų laikraštį lyginti 
su kitais laikraščiais.

Mūsų darbo sąlygos nėra lengvos. 
Mes čia neturime ir spaustuvės pa
sirinkimo sąlygų. Tai ypač supran
tama karo išgriautoje Vokietijoje. 
Spaustuvė taipgi pusiau sugriauta: 
jau dešimt metų kai rūdija rotaci
nė, kuri šiais laikais spaudai yra bū
tina, kaip kad dabartinių laikų susi
siekimui automobilis ir dar geriau 
— lėktuvas. Visiems reikalams spaus
tuvė teturi tiktai vieną linotipą ir 
tiktai vieną matricų magaziną. Vi
sa tai „senos mados“ iš prieš 
20—30 metų laikų . . . Todėl teko 
patiems rūpintis matricomis, kurios 
dabar ir naudojamos. Bet gi . . .. 
visos spaustuvės mes neįstengiame 
įsigyti. Gal ir apie tai galima būtų 
galvoti, jeigu mes nors kiek būtume 
tikresni dėl ateities, kuri visiems 
mums slypi artimoje nežinomybėje, 
nors tolimesnę mes ir tikime esant 
mums aiškią ir neabejotiną. Be to, 
klišes turime gamintis visai kitame 
mieste. Spauda ir klišės mums pa
lyginti labai brangiai kainoja, bet 
kitos išeities neturime. Redaktoriai, 
administratorius ir kiti būtinieji ben
dradarbiai gyvena ne mieste, ku
riame yra spaustuvė, bet kaime už 
miesto, už 14-kos kilometrų, kurių 
ketvertą reikia pėsčiam keliauti. 
Taigi darbo sąlygos nelengvos . ir 
nepalankios, ypač rudens ir žiemos 
metu.

Bet . . . skaitytojai, palyginę pir
muosius „Lietuvių Žodžio“ numerius 
su paskutiniais, galės pastebėti tūlų 
tobulėjimo pastangų ir kai kurios 
pažangos.

Reikia pasakyti, kad daugeliu at
žvilgių už tai mes esame dėkingi 
savo bendradarbiams, mielai redak
cijos darbą parėmusiems. Sunkiau
sia, žinoma, buvo darbo pradžia, 
bet tuojau mus raštais praturtino 

jau a. a. prof. dr. J. Krikščiūnas, 
BCT nariai — dipl. agr. Pr. Rudin- 
skas ir inž. L. Balsys, dr. V. Maciū
nas, dipl. teisininkas P. Glemža, 
dipl. ekon. J, Paplėnas, rašytojas
A. Rūkas, feljetonistas V. Braž- 
vilius. Netrukus įsijungė visa eilė 
žurnalistų: J. Pronskus, J. Cicėnas,
B. Dundulis, K. Barėnas, J. Grigo- 
laitis, P. Alšėnas, A. Merkelis, Z. 
Umbražūnas, K. Obolėnas, A. Vait
kus įr kiti. Nuo 8-to numerio dr. 
Vydūnas tampa nuolatiniu mūsų 
bendradarbiu. Prof. Vaclovas Bir
žiška, dr. Normantas, dr. B. Rama
nauskas, kultūrininkas V. Cižūnas, 
komp. V. Jakubėnas ir kiti laikraš
čiui yra patiekę labai vertingos me
džiagos. Nuo pat pirmojo numerio 
eilė poetų, o nuo 6-tojo nu
merio įsijungia ir beletristai: Elena 
Dubysa, Marių Žuvėdra, V. Tamu- 
laitis, R. Spalis, J. Gailius, P. Jan
kus, A. M. Katiliškis, J. Biržys ir 
kiti. Medicinos ir sveikatos reika
lais rašo dr. B. Matulionis, dr. J. 
Mikelėnas. Mums talkina visa eilė 
vertėjų ir stovyklų nuolatinių ir ne
nuolatinių korespondentų.

Pradėjus tremtiniams išvykti iš 
Vokietijos, atsirado naujų rūpesčių 
ir užsimezgė santykių su naujais 
imigracijos kraštais, pirmoje eilėje 
su Anglija, kurion yra išvykusių 
apie 3.000 tautiečių, toliau JAV,. Ar
gentina, Brazilija, Kanada, Belgija, 
Olandija. Dabar nusistato su ten iš
vykusiais tautiečiais, ypač su išvy
kusiais į Angliją gyvi ryšiai? kurie 
nuolat tamprėja. „Lietuvių Žodis“ 
tampa visiems išeiviams labai rei
kalingas ir net laukte laukiamas. 
Prašymų skaičius siųsti laikraštį to
lydžių! didėja; pareikalavimas ne 
tiktai savaitraščio, bet ir visokios 
spaudos auga ir tampa tiesiog aliar
muojančiu. Visa tai žinant, „Lietu
vių Žodžio“ redakcijai iir admini
stracijai tenka naujų uždavinių, o 
su tuo drauge ir nauji' sunkumai, 
naujos pastangos juos nugalėti.

Taigi, atrodo, . laikraštis nedidelis 
(padidinti negalima; dydis tiksliai ri
botas), bet reikalų jo daugybė ir jo 
svarbumas bendruomenei didėlis. 
Ypač ryšium su išvykimu į kitus 
kraštus iš Vokietijos. „Lietuvių 
Žodis“ jau nemaža yra paskelbęs 
medžiagos, reikalingos išvykstan
tiems. Užmezgus gyvus ryšius su 
jau išvykusiais, besiruošiantiems iš
vykti iš to dar didesnė nauda, nes 
jie gaus daugiau žinių iš tų kraštų, 
žinių apie darbo ir gyvenimo sąly
gas tuose kraštuose ir tt. Dabar 
nuolat išvyksta žmonių į naujus 
kraštus. Jau yra atsiliepusių iš 
Venecuelos, Urugvajaus, Brazilijos. 
Dabar naujai išvyksta mūsų žmonių 
į Australiją. Ir jie jau yra užprašyti 
duoti žinių, kaip jiems ten seksis

Dvylikametis Irako karalius' Feisalas II. atvyko į Angliją mokytis. Čia 
jį pagerbia D. Britanijos karališkojo laivyno garbės kuopa 

(dpd-Keystone)

Kominterno atkūrimas - rimta 
grėsmė pasauliui

Spalių 7 d. D. Britanijos vyriausy
bės atstovas pareiškė, kad komin
terno atkūrimas šiuo nepaprastai 
rimtu momentu sudarąs naują grės
mę pasaulio taikai.

Visa Anglijos spauda šį įvykį ko
mentuoja labai rimtai. „D. H.“ 
rašo, kad dabar padėtis tampa aiš
kesnė, nes komunizmas nusiėmė 
kaukę. N. Y. T. rašo, kad naujasis 
sovietų žingsnis praktiškai panaiki
na visus 'tarptautinįus susitarimus 
nuo Atlanto chartos ligi Potsdamo. 
NYKT rašo, kad amerikiečių tauta 
naujų faktų akivaizdoje turi sutelkti 
visas pastangas demokratijos veiks
mingumui įrodyti.

Taip pat Prancūzijos socialistai 
ir pažangiųjų katalikų partija griež
tai pasmerkė Prancūzijos komunistų 
žingsnį. Nežiūrint to Thorez pareiš
kė, kad Prancūzijos komunistai stovi 
Sov. Sąjungos pusėje, nes bolševiki
nė Rusija geriau atstovaujanti Pran
cūzijos interesus.

Spalių 5 d. visos didžiosios radio 
stotys paskelbė Tasso komunikatą, 
kad

komunistų partijos rugsėjo mėn. 
pabaigoje Varšuvoje oficialiu 
nutarimu įkuriamas komunistų 

Informacinis Biuras.
Šio Biuro būstinė — Bielgradas. Į 
naująją komunistų Kominterno cen- 
tralę įeina šios devynios valstybės:

Sov. Sąjunga., Prancūzija, Lenkija, 
Jugoslavija, Italija, Bulgarija, Ru
munija, Vengrija ir Čekoslovakija.

Tas pat suvažiavimas priėmė la
bai griežtą Ameriką ir Angliją kal
tinančią rezoliuciją, kurioje šios 
valstybės pavadintos imperialistinė
mis ir siekiančiomis pasaulio domi
navimo. Todėl komunistų partijos 
turi budėti ir informuotis, kad galėtų 
tiksliau veikti prieš šių didžiųjų val
stybių imperialistines užmačias.

Naujoji komunistų būstinė leis sa
vaitraštį prancūzų, anglų ir kitomis 
kalbomis.

Paskelbus šias žinias, tuoj pat, at
siliepė Amerikos užsienio politikos

apsigyventi, įsikurti, dirbti ir gy
venti. Išvykstantieji yra pažadėję 
„Lietuvių Žodį“ informuoti. Vis tai 
yra laikraščio tarnyba visuomenei, 
bendruomenei. Kiek- leidžia sąlygos, 
redakcija budi savo tautiečių reika
lų sargyboje, rūpinasi jų reikalais, 
stengiasi, kuo tiktai gali, padėti.

Reikia konstatuoti, kad be tiesio
ginių savo uždavinių redakcijai ten
ka nemaža dar pašalinio darbo, ku-. 
ris su laikraščio redagavimu nesi
sieja, bet kuris vis dėlto tenka dirb
ti: tai visokį pasiteiravimai, paklau
simai, prašymai patarimų, nurody
mų ir tt. Kiek įmanoma, redakcija' 
neatsisako visų tų patarnavimų.

Ir taip eina jau ištisi metai, — 
ištisi metai tarnybos bendruomenei, 
visiems tautiečiams. Jei kame pa
sirodome persilpni, prašome padėti, 
prašome talkinti, prašome dėtis į 
bendrą darbą visus. Visiems būsime 
dėkingi, o už raštus apmokėsime.

Šias kuklias sukaktuves norime 
pažymėti gražiu kultūriniu faktu. 
Redakcijos iniciatyva leidėjas — 
Baltų Centrinė Taryba — paskyrė 
literatūros konkursui 3.000 RM. Se
nus ir jaunus rašytojus prašome da
lyvauti literatūros konkurse, kurio 
sąlygos skelbiamos skyrium.

Redakcija, kiek tiktai išgalėdama, 
ir toliau bus1 tremtinių bendruome
nės, tautos ir nelaimėsna patekusios. 
Tėvynės tarnyboje ir sargyboje. Bet 
prašome į talką visus, nes tiktai 
bendromis- pastangomis ir vieningu 
darbu galėsime daugiausia ir ge
riausia nuveikti. J. Kardelis

TRUMPOS ŽINIOS
— BBC. 10. 5. Turkijos vyriausio

jo štabo viršininkas, lydimas lai
vyno ir aviacijos štabų patarėjų, iš
skrido į Ameriką. Grįždamas iš 
JAV jis sustos Londone, kur tarsis 
su Feldm. Montgomery.

— BBC. 9. 5. Iš Nankingo prane
šama, kad komunistams vykdant 
ofenzyvą Mandžūrijoje ir turint žy
mių pasisekimų, į Peipingą atskrido 
generalissimus Ciangas, iš kur va
dovaus operacijoms i prieš komuni
stus. Komunistų pajėgos grąsfnan- 
čios atkirsti vyriausybės kariuome
nės gyvybės arterijas Mandžūrijoje. 
Taip pat komunistams pavykę ap
supti'Jananą, kurį šį pavasarį užė
mė vyriausybės kariuomenė. Jana- 
nas buvo komunistų centrinė bū
stinė.

— BBC. 9. 5. Persijos parlamen
tas savo paskutiniame posėdyje 93 
balsais prieš 11 ir' 12 susilaikius pa
reiškė Quavam Sultaneh vyriausy
bei pasitikėjimą. Ministras pirmi
ninkas slaptame parlamento posė
dyje nušvietė aplinkybes, privedu- 
sias prie žibalo sutarties sudarymo 
su Sov. Rusija.

/
Lietuviškosios knygos jubiliejinių 

metų pabaigoje minėdamas savo 
vienerių metų darbo sukaktį, „Lie
tuvių Žodis“ skelbia

LITERATŪROS KONKURSĄ 
novelei parašyti.

Už tris geriausias noveles skiria
mos premijos:

I premija 1250 RM.
II „ 1000 „ ’ ’

III „ 750 „
Konkurse gali dalyvauti visi bet kur 
gyveną lietuviai.

■ Siužetai imtini iš tremties gyve
nimo. Iškeltini pozityvieji, kūry
biški tremtinio buities aspektai ir 
nepalūžusio charakterio žmonės. 
Novelės dydis — 200—350 mašinėle

— DPD. 9. 4. Pranešama, kad 
JAV kariuomenė ligi šių metų 
gruodžio mėn., vykdydama Italijos 
taikos-sutartį, išeis iš Italijos. Dalis 
jos bus perkelta į okupuotąją Vo
kietiją.

BBC. 9. 5. Pietų Afrikos vyriausy
bė paskyrė 76 milijonų svarų Ang
lijos vyriausybei paskolą, kad už 
šią sumą Anglija ten galėtų nusi
pirkti maisto produktų.

— DPD. 10. 5. Generolas Clay sa
vo pusmėnesinėje apyskaitoje pra
nešė, kad vokiečiai privalo išpildyti 
nustatytus javų atidavimo kontin
gentus. Jeigu vokiečiai šito nepa
darys, tai papildomas javų skirtu
mas nebus įvežtas ir dėl to turėsią 
būti sumažintos maisto normos.

— DPD. 10. 4. Italijos užs. reik, 
ministras grafas Sforza pranešė, 
kad amerikiečiai atsisakė nuo visų 
Italijos karo laivų, kurie JAV tenka 
pagal pasirašytąją taikos sutartį.

Urugvajuje labai sujudo komuni
stų agentai prieš Lietuvos pasiuntinį 
Dr. K. Graužinį ir prieš buvusį Urug
vajaus užsienių reikalų ministerį 
Radriguez-Larretą.

Pereitų metų pabaigoje ir šių me
tų pradžioje, tam tikros ambasados 
iniciatyva, Argentinoje, Urugvajuje 
ir Brazilijoje buvo renkami parašai 
lietuvių komunistų peticijai minėtų 
valstybių prezidentams. Toje peti
cijoje buvo reiškiamas pritarimas 
sovietinei Lietuvai, buvo prašęma 
panaikinti nepriklausomosios Lietu
vos pasiuntinybes ir konsulatus ir 
užmegsti ryšius su sovietine Lietuva.

Urugvajuje tokius parašus spe
cialūs agentai rinko kelis mėnesius. 
Iš viso surinko apie 1.500 parašų ir 
vasario mėn. tą peticiją įteikė buv- 
Urugvajaus prezidentui Dr. Ame- 
raga.

Peticija Urugvajuje savo tikslo 
nepasiekė, nes ten Lietuvos pasiun
tinybė atkėlė savo buveinę iš Argen
tinos. Dar daugiau — dabar paaiš
kėjo, ir kas po ta peticija yra pasi
rašę. O ta viešuma parašų rinkė
jams ir peticijos organizatoriams 
pasirodė nevisai maloni. Pasirodė, 
kad peticiją pasirašiusių tarpe tėra 
tik keliolika lietuviškų pavardžių.

Be to peticiją yra pasirašę ir vai
kai, taigi mažamečiai.

Jau visa eilė žmonių kreipėsi į pa
siuntinybę ir pareiškė, kad jų pa
rašai atsidūrė peticijoje tik dėl to,

vadovai. Amerikiečių JT atstovas
Austin tos dienos vakare pasa
kytoje per radio kalboje pareiš
kė, kad komunistų partijų pra
nešimas reiškiąs politinį karą 

. Amerikai.
Lotynų Amerikos atstovai pareiškė, 
kad tai esąs Stalino atsakymas į 
Marshalio pldną. Spalių 6 d. per 
Londono radiją pranešta, kad Angli
jos vyriausybė tikrina paskelbtąjį 
faktą ir jį laiko labai reikšmingu. 
Manoma, kad tai esąs Maskvos poli
tinio kurso pasukimas nuo bendra
darbiavimo su vakarų valstybėmis. 
Sovietai niekada nesirengė nuošir
džiai bendradarbiauti su vakarų de
mokratijomis, o šiuo savo žingsniu 
išėjo į viešą kovą. ,

Vykstant šiems politiniams ma
nevrams.

Europa ir toliau jaučia nepa
prastą maisto ir visokių kas
dieninės reikšmės būtinai rei

kalingų dalykų stoką.
Amerika dar tebestudijuoja Euro
pos valstybių paruoštąjį planą. Tuo

^Greičiausieji pasaulio vyrai: dešinėje JAV aviacijos majoras Marion 
E. Carl, neseniai su JAV laivyno Dūsen-motoriniu -lėktuvu Douglas 
„Skystreak“ pasiekęs 1.073 km/vai. ir kairėje komandierius Turner F. 
Caldwell, jr., tuo pačiu lėktuvu rugpjūčio 20 d. pasiekęs 1.057 km/val.

Apačioje lėktuvas „Skystrėak“ kyla rekordiniam skridimui
(dpd-Keystone)

„LIETUVIU ŽODŽIO“ 
LITERATŪROS KONKURSAS

rašytų eilučių.
.Slapyvardžiu pasirašyti ir maši

nėle parašyti rankraščiai (drauge 
pridedamas užklijuotas vokas, ku
riame yra tikroji autoriaus pavardė 
ir adresas) siunčiami į,Lietuvių 
Žodžio“ redakcijai (Detmold, Witt- 
jestr. 14), ant voko pažymint „KON
KURSUI“, iki š. m. gruodžio 31 
dienos.

Premijuotos novelės bus išspaus
dintos „Lietuvių Žodyje“ (už jas 
taip pat mokamas honoraras.) Jury 
komisija bus sudaryta iš Balių Cen
trinės Tarybos, „Lietuvių Žodžio“ 
Redakcijos ir Rašytojų Draugijos 
atstovų.

Detmoldas, 1947. 10. 9.
• „Lietuvių Žodis“

Politinis skandalas
kad jie buvę suklaidinti: vieniems 
agentai aiškinę, kad peticija prašo 
. . . atpiginti duoną, kitiems — kad 
paskirtų Urugvajuje konsulą, nes 
tokio Uragvajuje nebuvo. Dar kiti 
kreipėsi ir pareiškė, kad jie visiškai 
nepasirašė ir kad jų parašai esą su
klastoti.

Buvo, be abejo, ir tikrų patriotų, 
kurie peticiją pasirašė. Bet kodėl 
jie pasirašė, -galima suprasti, tik 
prisiminus lietuvių padėtį Urugva
juje. Ten daugumas lietuvių yra 
darbininkai, turį priklausyti sindi
katams, kuriems vadovauja dau
giausia komunistai. Tokiu būdu daug 
kas buvo sindikatų priversti pasira
šyti, kad nenustotų darbo. Pasi
rąžiusieji vėliau su ašarom paaiš
kino savo padėtį.

Peticijos organizatoriai manė, kad 
yisas šitas jų triukas nepaaiškės. 
Tačiau reikalas iškilo viešumon, pa
sirašiusiųjų pavardės paaiškėjo ■ ir 
žmonės pradėjo savo^ pavardes at
šaukinėti. Kilo skandalas.

Todėl galima suprasti komunistų 
ir už jų stovinčios ambasados susi
jaudinimą ir plūdimąsi net per ra
dijo pusvalandžius. (ELTA)

— BBC. 10. 8. Amerikos vyriausy
bės spalių 7 d. potvarkiu komuni
stai, fašistai ir nacionalsocialistai 
neturi teisės užimti postų valstybės 
įstaigose, o ypatingai užsienių rei
kalų departamente.

tarpu
prezidentas Trumanas jau ne- 
pirmą kartą ragina savo tautą 

padėti skurstančiai Europai.
Ir taip spalių 5 d. jis vėl kreipėsi į 
tautą, reikalaudamas, kad antra
dieniais amerikiečiai savanoriškai 
atsisakytų nuo mėsos vartojimo. To
liau jis" kvietė, kad ketvirtadieniais 
nebūtų vartojami kiaušiniai ir 
paukštiena. Jis kreipėsi į visas ame
rikiečių šeimas, kad šios kasdien 
sutaupytų bent po vieną riekę 
duonos.

Nereikia daug aiškinti, kad toks 
prezidento kreipimasis nurodant 
konkrečiai, ką reikia daryti, bus 
greičiau išgirstas. Tai rodo, kad 
padėtis yra tikrai rimta, jeigu ame
rikiečiai raginami ipasiiinkauti, ko 
nėra buvę net šio karo metu.

Ne tik prezidentas, bet ir JAV 
užs. reik. min. Marshalis -šiuo pat 
reikalu kreipėsi į tautą. Reikia ti
kėtis, kad šių atsakomingiausių 
Amerikos valstybės vyrų kreipimasis 
bus išgirstas, ir Europai pagelba 
ateis laiku.

Jau mėnuo laiko, kaip Italijos 
komunistai ir Neni vadovaujami so
cialistai kaltino De Gasperi vy
riausybę nevykdant duotųjų tautai 
pažadų. Spalių 5 d. anksti rytą Itat 
lijos Konstituanta, atmetusi du so
cialistų partijų vyriausybei nepasi
tikėjimo pareiškimus, pareiškė da
bartinei vyriausybei pasitikėjimą 271 
prie'š 224 balsų. Taigi vyriausybė 
ir toliau turi laikinojo parlamento 
pasitikėjimą.

Korespondentai iš Paryžiaus sako, 
kad

De Gasperi suteiktas pasitikė
jimas reiškiąs kairiojo fronto 

pralaimėjimą.
Šis Italijos vyriausybės laimėjimas 
būtų lyg grandis prieš augantį ko
munistams pasipriešinimą visame 
Viduržemio jūros regijone.

Būdingas buvo Dę Gasperi pasku- ' 
tinis pareiškimas. Jo žodžiais, ben
dradarbiavimas su komunistais ir 
kraštutiniais kairiaisiais esąs neį
manomas.

Spalių 5 d. Paryžiaus priemiesty
je Vincennes gen. De Gaulle pirmą 
kartą po išėjimo iš vyriausybės kal
bėjo Prancūzijos sostinėje. Ši kalba 
yra viena iš ciklo generolo kalbų, 
kurias jis sako prieš savivaldybių 
rinkimus, kurie įvyks Prancūzijoje 
šio mėn. 19 d. Jis stengiasi surinkti 
kuo daugiausiai pasekėjų savo pro- 
pogubjamai Prancūzijos Tautinės 
Vienybės partijai. Daugelis 

. būsimiesiems savivaldybių rin
kimams skiria nemažos reikš
mės, nes jie turėsią parodyti, 
kaip dabar galvoja prancūzai.

Eventualus De Gaulle šalininkų lai
mėjimas, o komunistų pralaimėjimas 
būtų akstinas naujoms politinėms 
kombinacijoms.

BBC. radio korespondentai sako, 
kad ši paskutinė kalba buvo 
aštriausia, kokią tik De Gaulle yra 
pasakęs prieš komunizmą. Jis vie
šai kaltino Prancūzijos komunistus 
esant Maskvos bernais ir vykdant 
aklai jų įsakymus. Prancūzijai gra
sinanti diktatūrinė Sov. Sąjungos 
vyriausybė, kartu su rytuose įkurto
mis diktatūrinėmis satelitinėmis val
stybėmis. Palietęs Prancūzijos fi
nansinius reikalus, jis reiškė nuo
monę, kad esą per daug planavimo 
ir planuotojų. Reikalinga daugiau 
laisvės- ir asmeniškos iniciatyvos, 
kad krašto ūkis pradėtų judėti pa
geidaujama linkme. Tik tuo būdu 
esą galima pakelti krašto gamybą.

Visoje šios savaitės įvykių gran
dinėje verta paminėti ir Saaro par
lamento išrinkimą. Kaip skaityto
jams žinoma,

Prancūzija stengiasi, kad ši ang
limi turtinga Vokietijos sritis 
būtų ekonomiškai sujungta su

• Prancūzija.
Šiam sujungimui savo sutikimą 
yra davusios vakarų demokratijos.
Tik SoV. Sąjunga ir jos įkurtoji SĖD
bei vakarų Vokietijos komunistų 
partija yra tam griežiausiai priešin
gos. Tačiau visos kitos Saaro parti
jos yra linkę su Prancūzija ūkiškai 
susidėti. Ir tai kiekvienam galvo
jančiam žmogui pilnai suprantama. 
Nors Saare ir gyvena tokie patys 
vokiečiai kaip ir visoje Vokietijoje, 
bet atsižvelgiant į ekonominę pa
dėtį ir iš to išeinančius pliusus yra 
visiškai aišku, kad verta dėtis su 
Prancūzija, o ne žiūrėti utopiško 
bendradarbiavimo su vakarinėmis 
zonomis, iš kurio jokios naudos vo
kiečiams nebūtų. Šiuo atžvilgiu vo
kiečiai yra visiškai realūs.

Spalių 5 d. į naująjį parlamentą 
buvo renkama 50 atstovų.

Išrinkta 28 krikščionys-socialai, 
17 socialdemokratų, 3 demokra
tai ir 2 komunistai. Pirmosios 
trys partijos, turėdamos 48 vie
tas iš 50, aiškiausiai nulems 

Saaro ateitį.
Šis parlamentas pirmoje eilėje tu
rės priimti konstituciją, kurios pro
jektas turi paragrafų, kad šis kraštas 
būtų ekonomiškais saitais sujungia
mas su Prancūzijos metropolija.

• Anglijai sunkiai kovojant su vi
daus sunkumais ir komunistų puo
limais, jos nelaimes dar didina žy
dai. Dabar iš Balkanų jau penktas 
laivas su pabėgėliais artėja, prie Pa
lestinos krantų. Bet šie žydai britų 
karo laivų yra nukreipiami į Kyp- 
rą.' Kypre jau dabar susirinko apie 
20.000 žydų. Sakoma, kad ten grei
tai žydams pritruksią vietos. A. B.

1



Lietuvių Žodis 41 2

Anglijoje dirbantieji susirūpinę
LAIŠKAS IS ANGLIJOS

savo šeimomis
v t v Iv

LIETUVIU, ŽODŽIO“ UŽKULISIUOS
Tiesiai pažiūrėkime Į gyvenimo nesiūs pabūti be vyrų? Aš jums 

realybę tvirtinu, kad jūs visi už dviejų ar
Vos išlipę .Hull uoste ir pamatę trijų mėnesių būsite nuvežti Į Ang- 

aukštesnĮ žmonių gyvenimo stan-' Ii ją.“ 
dartą, mūsų jaunuoliai lyg užburti, 
net perdėdami, rašo entuziastiškus L. S-gos Biuletenis šeimų klausima 
laiškias Į spaudos puslapius ir Vokie- pranešė, kad Darbo ministerija pra- 
tijoje pasilikusiems stato pasakų, dėjo parengiamuosius žygius llku- 
piliš. ‘

Tiesa, Anglijos miestų krautuvių 
vitrinose nieko netrūksta. Tačiau 
mūsų savanoriai darbininkai ne taip 
lengvai gali visko iš tų puikiųjų vi
trinų pasirinkti: trūksta pinigų ir 
taškų, ypač, kad daugumas mūsų 
vyrukų ilgai turi sėdėti stovyklose 
be darbo; o antra, drabužiai ir mai
stas normuoti. Be to, neatrodo, kad 
ir dirbantieji jau būtų tiek susi
taupę, kad galėtų ką nors vertinges
nio Įsigyti. Todėl didelis džiaugs
mas, nežinant gyvenimo sąlygų, bu
vo dar per ankstyvas.

Vyrai, su mažomis išimtimis, buvo 
skiriami į ūkius, bet ir to skyrimo 
reikėjo laukti dažnai daugiau kaip 
tris mėnesius. Moterims geriau. Jos 
visos tuojau gauna darbą tekstilės 
fabrikuose ar ligoninėse.

Vykstantiems į Angliją galiu pri
minti, kad neįsivaizduotų čia rasią pirkti. Drabužius bei visa kita tu- 
kažką nepaprastą. Nors atvykę ir 
nesigailės palikto Vokietijos stovy- 
klbse skurdo, bet vargo ir čia daug. 
Dabar atvykusios vedusiųjų poros 
yra labai nepatenkintos, kad turi 
atskirai gyventi, o vyrai, atvažiavę 
aplankyti žmonų, arba žmonos — 
vyrų, turi mokėti 5,5 šilingo už nak
vynę. Taigi beveik visą uždarbį tūri 
išleisti • kelionei autobusu, traukinių 
ir nakvynes.
Susirūpinimas šeimų likimu. Tačiau 
pats didžiausias vargas Vokietijoje 
pasilikusioms išvažiavusiųjų šei- 

■ moms. Tie žmonės yra palikti nežiT 
nomo likimo valiai. Tamsiu rūku 
apsigaubė jų atvežimas į Angliją, 
nors išvažiuojant buvo pažadėta per 
3—6 mėnesius jas atvežti.

Pasilikusios Vokietijoje išvažiavu
siųjų žmonos ir .vaikai gyvena ne
žmoniškai blogose sąlygose, pus
badžiu. Ar šitie nekalti. kūdikiai 
vėl per žiemą turės šalti ir ba
dauti? Kur gi dingo visi joms 
duoti pažadai? Prisimenu Greveno 
Stovyklos vaizdą. Pasiliekantieji su 
ašaromis palydėjo savo išvykstan
čius šeimos, narius. UNRRAos direk
torius tyčiojosi iš verkiančių moterų 
ir vaikų. Jis pasakė: „Ko jūs ver
kiate5? Juk jie visi važiuoja J laimę, 
nejaugi jūs negalite du ar tris mė-

Neseniai D. Britanijoje leidžiamas

šiųjų Vokietijoje šeimų narių atve
žimo reikalu ir kad netolimoje atei
tyje kiekvienas asmuo, kurio šeima 
yra likusi Vokietijoje, gausiąs su
rašyti atatinkamą anketą. Šeimos 
būsiančios patalpintos stovyklose, 
bet būsią stengiamasi atvežtą šeimą 
apgyvendinti galimai arčiau nuo 
dirbančiojo, kad darbininkas ir šei
ma galėtų bent šventes ir savait
galius praleisti kartu. Kiekvienas 
dirbantysis turėsiąs pasižadėti mo
kėti iš savo uždarbio Darbo mini
sterijai ar tam reikalui paskirtiems 
asmenims už šeimos išlaikymą (pa
talpas ir maistą) 21/— už kiekvieną 
suaugusi Ir 7/6 už kiekvieną vaiką 
iki 16 metų i savaitę. Šią sum< 
Darbo ministerija galinti sumažinti, 
jei pasirodysią, kad šeima yra gausi 
ir dirbančiajam nelieka pinigų pa
ties būtiniausiems reikmenims nusi-

rės parūpinti dirbantysis. |
Jei dirbantysis būsiąs pakankamai 

pajėgus išlaikyti savo šeimą, tai jis 
galėsiąs parsikviesti ją iš stovyklos 
ir apsigyventi privačiai. Tuo atveju 
visą atsakomybę už šeimos. išlaiky
mą pasiima dirbantysis.

Iš to' pranešimo darosi aišku, kad 
šeimoms patalpos dar neparuoštos 
ir kad nėra tikrų žinių, kada šei
mos bus pradėta vežti. Taip pat 
minimos anketos dar neišdalintoš.

Jau prasidėjo šaltas ruduo. Dar 
mėnuo, ir dėl • šalto oro jau nebus 
galima šeimų su mažais vaikais 
vežti. Tokiu būdu seka tik viena 
skaudi išvada: daugunfai išvykusių- 
jų šeimų .teks žiemoti Vokietijoje ir 
kęst! šaltį ir alkį.

Tiesa, paliekamas galimumas dir
bantiesiems. patiems susirasti gyve
namas patalpas savo šeįmoms. Bet 
ir tai labai sunku. Anglai patys 
ieško ir neranda butų, tai juo sun
kiau tai padaryti neturtingam sve
timšaliui.

Dirbantiesiems pasidaro nemalo
nus darbas ir uždarbis, neskani bal
toji Anglijos duona, ’jei kiekvieną 
kąsnį kąsdami galvoja: „Aš valgAu 
baltą duoną, o ką valgo dabar pasi
likęs manė mažas sūnelis ar 
krelė, ką valgo žmona?“

Gyvenimas stovyklose
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Nedaug gerb. „Lietuvių 2odžlo“ 
skaitytojų žino ar Įsivaizduoja tas 
darbo sąlygas, kuriose gema lai
kraštis. Redakcija, pradėdama ant
ruosius darbo metus, bent viena

Atsakymas aiškus — kukurūzinę 
duoną ir sriubą. O ateinančią žie
mą gal ir to neturės. Ir dėl to žmo
gus ieško, bėga, skuba ir tikisi ko- akimi leidžia ir savo skaitytojams 
kiu nors būdu surasti savo šeimai 
patalpą, kad ji galėtų atvažiuoti.

Bet kokiu būdu savo šeimas par
sigabens nedirbantieji? Jie ne dėl 
savo kaltės ar užsispyrimo sėdi dau
giau kaip po tris mėnesius be darbo 
ir nežino, kada jį gaus. Kągi jie 
gali, būdami be pinigų, padėti savo 
šeimai?

Nemanau, kad Anglija mumis bū
tų nusivylusi. Kiek teko girdėti, 
mūsiškiai visur ‘atlieka darbą ne
blogiau už pačius anglus. Todėl mū
sų atžvilgiu Anglija neturėtų keisti, 
savo pažadų. Tiesa, pats Darbo mi
nisteris - mums tvirtina, kad šeimos 
bus atvežtos, .tačiau kada, tai atei
ties' klausimas.

Mes dirbame ir nieku nesiskun- 
džiame. Tačiau mes taip pat esame 
žmonės ir turime teisę reikalau
ti to, kas mums buvo pažadėta . . .

Ign. Česnauskas

ra- 
ki- 
re-

pažvęlgti į savo užkulisius ir i tech
niškąją darbo eigą.

Redakcija be vietos. Kažin ar 
sime kur nors žemės kamputyje 
tą legalų viešą laikraštį, kurio
dakcija neturėtų bent kokio pasto
vaus savo darbo kampelio. Tik 
„L. 2.“ redakcijai yra tokia „laimė“ 
tekusi. Wittjestr. 14 nr. yra tik vie
ta, kurioje gaunama laikraščio kore
spondencija ir kur laikraščio admi
nistratorius turi keletą lentynų ir 
kėdę prie vieno stalo bendrojoje 
BCT raštinėje. Redakcija ten ne
turi ne tik" atskiro stalo, bet net ne
gauna ir kėdės prie kurio nors sta- 
lų. Redaktoriai pasikalba raštinės 
prieangyje ar stati tarp gausių BCT 
interesantų. Jie priversti darbą at
likti savo gyvenamuose kambarė
liuose, kuriuose trukšmauja vaikai, 
dirba kiti šeimos nariai arba’ net 
gyvena pašalinių žmonių. Redakto

Ant' nesenai pastatyto New Yorke pastato Jamaica stogo Įrengta auto
mobiliams sustojimo vieta, teikianti namų savininkams nuolatinių pajamų

■' - . (dpd-Keystone)

rius J. Kardelį ir Pr. Naujokaitį 
— jūs dažnai sutiksite kelyje tarp 
Detmęldo ir Augustdorfo, vieno
kiomis ar kitokiomis priemonėmis 
vykstančius į Dėtmoldą ar atgal Į 
savo nuolatinę gyvenamą vietą 
Augustdorfo barakuose. Tik vienas 
red. B. Aušrotas gyvena pačiame 
Detmolde.

Darbo pasidalinimas. LaikraštĮ 
redaguoja redakcinė kolegija, kurią 
sudaro trys redaktoriai: B. Auš
rotas, J. Kardelis ir Pr. Naujokaitis. 
Svarbesniaisiais klausimais papras
tai tariasi visa redakcija. Šiaip re
daktoriai turi sa’vo nuolatines darbo 
sritis. B. Aušrotas duoda laikraš-. 
čiui politinę užsienio informaciją, 
seka svetimą spaudą, sėdi prie radio 
aparato, peržiūri DPD biuletenius 
(kurie, deja, nereguliariai gaunami), 
palaiko ryšius kaip redakcijos se
kretorius su angliškomis ir vokiš
komis Įstaigomis ir t. t. Vyr. redak
toriui J. Kardeliui tenka bendrieji 
laikraščio reikalai, LTB socialiniai 
bei politiniai klausimai, laikraščio 
reprezentacija ir atskaitomybės kon
trolė. Pr. Naujokaitis tvarko kultū
ros ir kronikos skyrius. Jam pa
vesta ir lietuvių kalbos priežiūra 
bei techniškasis laikraščio sutvar
kymas (laužymas). Korektūrą skai
to K. Jankūnas, 
kraščio medžiagą surenka linotipu 
K. Škėma. Neaiškius rankraščius 
mašinėle perrašo J. Vaitkus. Ver
timus cenzūrai daro A. Liudžiūtė.

Toks darbo " pasidalinimas yra 
šiuo metu. Anksčiau, ligi praėjusios - - . - .
žiemos vidurio, laikraštį laužydavo spaustuvė buvo pasirinkta tik dėl

. A. Rūkas, o korektūrą skaitė red. *°> kad ji Detmolde vienintelė jau , 
Pr. Naujokaitis. Taip pat ir laikraš- turėjo, atsiradus galimumui laik- 
čio skyrių tvarkyme buvo 
pimų nuo dabartinio darbo 

" linimo, ypač sergant vyr.
J. Kardeliui.

Laikraščio leidėjas yra Bal'.ų Cen
trinės Tarybos Lietuvių skyrius. Jis 
drauge su LTB Apygardos taryba 
yra ir laikraščio krypties bei turinio 
ir ekonominių reikalų priežiūros 
organas.

Laikraščio administratorius yra A. 
Tamošiūnas, jo padėjėjas V. Ba- 
kūnas.

Kaip padaromas laikraštis. Lai
kraščio pradžia, be. abejonės, prasi
deda pas straipsnių autorius ar ži
nučių korespondentus, kurie paga
mina laikraščiui medžiagą. Bet ir 
šitos medžiagos siūlai veda J redak
ciją, į planingą darbo organizavimą. 
.Tik nedidelis kiekis mūsų bendra-

me-
at-

vis

Paruošti rankraščiai atiduodami į. 
spaustuvę rinkti renkamąja mašina 
— linotipu. Čia rinkėjas tam tikra 
klaviatūra, panašia į rašomosios ma
šinėlės klaviatūrą, surenka tam. tikrą 
formą, kurios pagalba gana sudėtin
gos rinkimo mašinos atliejama 
talo eilutė, kuria jau galima 
spausti eilutę popieryje.

Kad ir geriausias rinkėjas
dėlto rinkdamas padaro apsirikimų, ' 
klaidų. O ypač jų daug, kai renka 
vokietis rinkėjas. Korektoriaus pa
reiga tas. klaidas ištaisyti popierio 
skiltyse ir atžymėti paraštėse tam 
tikrais korektūros ženklais. Rinkė
jas vėl turi tas eilutes, kuriose buvo 
klaidų, iš naujo perrinkti.

Galutinai paruoštoj rinkinio skil
tys dėstomos j puslapius, spaustuvės 
terminu — laikraštis laužomas. Ta
da priderinamos paveikslų klišės, 
duodamos ranka rinktos antraštės, 
sudaromos metalinės laikraščio pus
lapio dydžio plokščios formos. To
kios formos jau dedamos J spau
džiamąsias mašinas. Į jas leidžiami 
tam tikru būdu popierio lapai, ir 
jau gaunamas laikraštis.

„L. 2.“ spaudžia Borek u. Geiser, 
spaustuvė Detmolde. Tai gana pri- ■ 
mityvi ir nedidelė spaustuvė, turinti 
tik vieną linotipą ir dvi plbkščiąsias 

Beveik visą lai- spaudžiamąsias mašinas. Antraš
tinių šriftų taip pat labai maža, jų 
nėra nė vieno pilno komplekto. 
Lietuviškus ženklus reikia Įvairiu 
būdu primontuoti. Dėl to laikraščio i' 
techniškasis sutvarkymas yra labai 
ribotų galimumų apsunkinamas. Ši

nukry- 
pasida- 
redakt.

raštį leisti, lietuviškus ženklus lino- 
tipui ir šiek tiek lietuviškų ženklų 
antraštėms. Pradžioje' teko tenkin- . 
tis korpusu, kiek vėliau Įsigyti ir 
petito lietuviški* ženklai. Tik labai 
neseniai redakcija pati ‘nusipirko 
naują šrifto komplektą, ir nUo ,to 
laiko žymiai pasikeitė laikraščio iš
vaizda. -

Taip pat techniškasis spaustuvės 
personalas, priprato prie lietuviškų 
ženklų . ir prie redakcijos reikala
vimų.

Klišės yra gaminamos Blelefelde, 
pagarsėjusioje Thomas cinkografl- 
joje. Trisdešimties kilometrų at
stumas taip pat yra nemaža kliūtis 
skubiai pagaminti dienos aktualijas 
vaizduojančius paveikslus.

Popieris laikraščiui gaunatnas iš 
PR/I. S. C. CCGr Jo kontingentas, 
laikraščio tiražas ir puslapių skai
čius yra griežtai nustatyti. Tokios 
formos' laikraštis leidžiamas dėl to, 
kad nenorima’ be reikalo numesti 
popierio kraštų. Tačiau, atrodo, 
skaitytojai ir prie tokio nejprasto

Brazilijos lietuvių memorandu- 
mas Panamerikos konferencijai

Šešios Brazilijos lietuvių organi
zacijos.— Liet, katalikų šv. Juozapo 
bendruomenė, Liet. kat. jaunimo 
Brazilijoje sąjunga „Vytis“, Liet. 
Raud. Kryžius, Lietuvių sąjunga 
Brazilijoje, Liet, prekybininkų ir 
pramoninkų atstovas ir Karo trem
tinių- atstovas ■— 1947. VIII. 27. die
ną, vykstant Panamerikos konferen
cijai Rio de Janeiro, visiems jos da
lyviams Įteikė dail. Vijeikio papuo
štą platų memorandumą apie Lietu
vos padėtį po antrojo pasaulinio ka
ro, kuriame konstatuojama:

„Šiandien, kada daugelis pasaulio 
tautų po kruvinų antrojo pasaulinio 
karo dienų vėl įžengė Į taikingas kul
tūros kūrimo dienas, lietuvių tauta, 
deja, dar negali džiaugtis laisve, ku
rios atkūrimui atidavė ir savo krau
jo auką.

Lietuva prieš penketą amžių buvu
si didelė ir galinga valstybė, anuo
met gynusi Europą nuo laukinių to
torių antplūdžio, sutriuškinusi vo
kiečių ordino ekspansiją ir vedusi ko
vą su rusiškuoju imperializmu, šian
dien šaukiasi Į visas laisvę mylinčias 
tautas padėti ir vėl atsistoti greta 
laisvų ir nepriklausomų tautų.“

Toliau memorandumas konstatuo
ja Lietuvos sugebėjimus savaran
kiškai tvarkytis ir būti geru ir nau
dingu tarptautinės valstybių ir tau- 

viso 35 žmonės, rugsėjo 7 d., pa- tų bendruomenės nariu. Konstatuo- 
jama Lietuvos pažanga per 22 ne
priklausomybės metus; bolševikų ir 
nacių okupacijos ir lietuvių joms 
pasipriešinimas. Memorandumas 
baigiamas:

„Mes trokštame, kad mūsų tėvynė 
būtų laisva ir nepriklausoma, kaip ir 
kitos pasaulio valstybėm Juk mes- Išvykstantiems linkime gero .vėjo 
turime teisę reikalauti, kad būtų at
statyta teisybė, kurios įkūnijimui 
Lietuvių tauta yra pasiryžusi aukotis.

Mes norime, kad būt Įgyvendinti 
Atlanto Chartos nuostatai, visoms

du-

WEST WRATTING (CAMBRIDGE) ta. Minėjime dalyvavo ir stovyklos 
STOVYKLOS KRONIKA pareigūnai anglai bei kitų tautybių

Si didelė pereinamoji stovykla atstovai/ Rugsėjo 8 d. kun. Sakevi- 
suorganlzuota gegužės mėn. vidų- dus laikė šv. mišias ir pasakė ma
ryje. Tarp kitų tautų čia gyvena ir 
nemažas skaičius lietuvių.

Birželio mėn. pradžioje lietuviai 
išsirinko laik. komitetą, kurio pir
mininku buvo mok. Dalnauskas, 
sekret. Antanaitis, šviet. vadovas 
Senkus, meno vadovu Sukaitis ir 
sporto vadovu Kriaučiūnas. Sis ko
mitetas užmezgė ryšius su kitų 
tautybių panašiais komitetais, už- 

. sakė lietuviškos spaudos ir palaikė 
ryšius su • Liet. Pasiuntinybe Lon
done. Birželio 15 paminėti skaudieji 
Lietuvos įvykiai.

Jau pat pradžioje buvo suorgani
zuoti anglų kalbos kursai. Pradžioje 
dėstė Dalnauskas, dabar visą laiką, 
neimdamas jokio atlyginimo, kur
suose nenuilstamai dirba p. Senkus. 
- Prie Cambridge-Londono kelio 
įrengtas skoningas lietuviškas dar
želis. Vytis apjuosta tautiniais raš
tais, parašas „Lithuania“. Darželį 
suprojektavo ir daugiausia, prie jo 
dirbo p. Šiaučiuliai.

Mok. Dalnauskas skaitė referatą 
apie D. Britaniją.

Liepos 14 d. stovyklos lietuvius 
aplankė Pasiuntinybės patarėjas p. 
Bailokas ir p. • Varkala. Svečiams 
padainuota lietuviškų dainelių. Lie- , 
pos 18 d.. lankėsi Londono lietuvių' 
klebonas kun. Saljevičius ir suteikė 
dvasinius patarnavimus.

Tomis dienomis stovykloje buvo 
suruošta tarptautinė ‘paroda, kurioje 
lietuviai išstatė tautinius drabužius, 
juostas ir kitus turimus tautodailės 
dalykėlius. Tai padaryta visų lietu
vių bendromis pastangomis, ypač 
daug dirbo p. Skeirys. Parodą ap
lankė ir anglų laikraštininkai. Tau
tiškai apsirengusios lietuvės buvo 
nufilmuotos ir nuotraukos įdėtos 
vietinėje anglų spaudoje.

Rugpiūčio 3 d. įsisteigė D. Br. 
Liet. • S-gos skyrius. Išrinktoji val
dyba taip pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Kviestelaitis, sekr. Antanaitis, 
ižd. Puodžiukas, kult, ir šviet. va- 
dov. Dalnauskas, sporto vadov. Re- 
meikis.

Tarptautiniame stovyklos šach
matų turnyre, kuriame dalyvavo 14 
žaidėjų, dovaną it II vietą jaimėjo 
Bučys. ■ Žaibo turnyre, kuriame da
lyvavo 17 žaidėjų, I vietą laimėjo 
Bučys, II — Remeikis. Stalo teniso 
turnyre prieš. Cambridge1 studentu 
sporto klubą, kurio žaidėjai yra ir 
Cambridge miesto stalo teniso mei
steriai, taip pat 
-meikis.

Rugpiūčio 28 
Anglijos Darbo 
gražiai sutiktas. Pasakė paguodžian
čią kalbą.

Tautos šventė taip pat gražiai pa
minėta. Rugsėjo 7 d. Bučys skaitė 
referatą, p. Senkuvienė ’ kalbėjo

STOVYKLOS KRONIKA

mokslą.
Rugpiūčio 17 ir rugsėjo 11 d. su

rengtuose tarptautiniuose stovyklos 
koncertuose lietuviai gražiai pasi
rodė su dainomis ir tautiniais šo
kiais. Jau yra susidaręs nuolatinis 
ansamblis.

Lietuvių dirba, stovyklos admini
stracijoje, , kiti yra susiradę laikino 
darbo Cambridge. Tačiau daugiau
sia buvo laukiančių darbo. Pasta
ruoju metu stovykla Smarkiai skir
stoma. Dalis lietuvių išvyksta net Į 
Škotiją, kiti — Į pačią pietvakarinę 
Ahglijos smailumą, treti perkeliami 
Į kitą .stovyklą prie Cambridge. Ta
čiau stovykloje' pasiliekantieji pa
siryžę ir toliau dirbti kultūrini 
darbą. A—tas B.

INSKIP HOSTEL
DB Lietuvių S-gos skyrius su šioj 

stovykloj laikinai gyvenančiais bei 
apylinkėje dirbančiais lietuviais,

minėjo Tautos šventės dieną. Pro
gramą sudarė: pamaldos kaimyninio 
kaimo anglų bažnytėlėje, iškilmin
gas suslrinkimas-minėjimas ir kon
certinė dalis.

MAVVBEY ROAp HOSTEL, 
LONDONAS

Čia esame 8 lietuviai: 5 vyrai ir 
trys moterys ir dirbame Hostel’io 
virtuvėje kartu su anglėmis darbi
ninkėmis. Savaitėje kiekvienas gau
na po laisvą dieną, žiūrint kada 
išeina iš eilės. Kambariukuose gy
vename po du žmones. V. V.

Vokiečių spauda apie Pabaltijo 
meno parodą

tautoms suteikiant laisvo apsispren
dimo teisę.

Mes siekiame atkurti laisvą demo
kratiniais principais tvarkomą Lie- darbių atsitiktinai Įsijungia Į darbą, 
tuvą. . _

Mes grįežtai ‘protestuojame prieš 
svetimųjų primestos Lietuvai vai-, 
džios veiksmus.

Mes tvirtai tikime Į Lietuvos pri
sikėlimą ir' išsivadavimą iš bet ko
kios vergijos.

Todėl kreipdamiesi į viso pasaulio 
tautas ir' kilniuosius valstybių vei
kėjus visose konferencijose, kur lie
tuvių tauta dabar neturi galimybės 
būti tinkamai atstovaujama, užtarti 
Lietuvos reikąlus, nes tai yra šven
ta kova už teisybės atstatymą. Tvir
tai tikėkite lietuvių tautos pasiryži
mu pirmąja būti ten, kur bus rei
kalinga aukotis laisvės atpirkimui.“

VYKSTA Į AUSTRALIJĄ
S. m. 7 d., aplankius emigracinę 

stovyklą Buchholz prie Hannoverio, 
patirta, kad apie 400—500 lietuvių, 
nevedusių vyrų, yra pasirengę iš
vykti į Australiją. . Manoma, kad 
transportas su emigrantais, kurių 
didžiausią procentą sudaro mūsų tau
tiečiai, išvyks į šį tolimiausią kon
tinentą spalių 30 d.

Dauguma išvykstančlifjų beveik 
neturi jokio supratimo apie kraštą, 
į kurį, nevilties ir netikrumo ver
čiami, keliauja.

Atrodo, kad pagrindinis motyvas jei kada išvyksta p.’ K. Škėma į 
ieškoti laimes ir naujo gyvenimo 
Australijoje yra. nepaprastas maisto 
trūkumas ir nežmoniškos gyvenimo 
sąlygos stovyklose.

o su dauguma reikia palaikyti nuo
latinius ryšius ir pasitarti dėl reika
lingos medžiagos, gana dažnai net 
nurodyti šaltinius, duoti patį sveti
mos kalbos tekstą ir t. t. ir papra
šyti vieną ar kitą straipsnį para- formato jau bus pripratę, 
šyti ar būti vienos ar kitos srities 
nuolatiniu korespondentu.

Laikraščiui ką tik pradėjus, eiti, 
neplatus buvo bendradarbių būrys, 
negausūs žinių šaltiniai. Dėl to Ir 
laikraščio' turinys buvo silpnokas. 
Įsitraukiant Į darbą, reikalai gerėjo, 
ir kiekvienas skaitytojas gali aiškiai 
matyti laikraščio padarytą pažangą. 
Tačiau ir dabar dar yra šioje žinių 
ir aktualijų organizavimo srityje rios rūšies ir iš kurių šaltinių imtos 
nemaža kliūčių ir sunkumų, priklau
sančių nuo specifiškų Anglų zonos 
gyvenimo sąlygų, nuo didelio at
stumo nuo lietuviškųjų informacijų 
centrų ir nuo lietuviško užnugario 
nebuvimo pačiame Detmolde, kur 
laikraštis

Įvairiu būdu pagaminti rankraš
čiai, pasiekę redakciją, pagal rūšĮ 
paskirstomi atatinkamiems redakto- dusi 40/52 nr., užbaigė vienerius

Šimkaus ir vargingo, darbo metus. 
Su šiuo numeriu žengia Į'antruosius 
metus. Redakcijos uždavinys buvo 
aktualia informacija tarnauti lietu
viškajai tremties visuomenei, sau
goti nepalaužtą lietuvišką ajsparumą 
ir grĮsti kelią Į laisvą gyvenimą 
Tėvynėje. Tie patys uždaviniai prieš 
mūsų akis ir antraisiais darbo 
metais. , • Pr. N. .

Paprastai ląikraštis laužomas tre
čiadieniais, ketvirtadieniais baigia
mas spausdinti, tuojau Įpakuojamas 
ir skubos keliu siunčiamas skaity
tojams. Tam tikras laikraščio kie
kis pasiekia ir Anglijoje gyvenan
čius lietuvius.

Dėl cenzūros. LaikraštĮ varžo tam 
tikri cenzūros nuostatai.-Iš anksto 
yra nustatyta tam tikra linija, ku- •

leidžiamas.

riams, taisomi, jei reikalinga, perre
daguojami, trumpinami, • suderinami 
su jau anksčiau skelbtomis žiniomis, 
išlyginama jų kalba, numatoma 
spausdinimo eilė. Neaiškūs rankraš
čiai duodami mašinėle perrašyti (o

šachmatų turnyrus, tai vokiečiui 
rinkėjui turi būti visi ■ rankraščiai 
parašyti mašinėle).

ir sėkmės laikinai priglaudžiančiame 
krašte. X Y.

žinios gali būti skelbiamos. Pati re
dakcija yra. įpareigota tos linijos lai
kytis. Redakcija yra dėkinga prie-' 
žiūros organams, ypač maj. Giel- 
dzinski, kad vlšada buvo, suprasti 
mūsų seikalai ir, kiek tai buvo ga
lima, mums buvo padedama.

. Toklosd maždaug sąlygose, gema 
„Lietuvių Žodis“. Redakcija, išlei- •

Baltijos kraštų tragedija

Jo paveikslas „Prie ligonio lovos" 
parodo ligonio kovą su mirtimi. 
Anų Uustalu savo ramiu stilium 
primena Cesaną.

Latvių Arn. Mazitis labai kruopš
čiai piešia natiurmortus ir mergaičių 
portretus — švelniu šviesų žaismu. 
Jo tautiečio V. Dojevskio teatro pa
veiksluose pasireiškia margas, fan
tastiškas nesuvaldomumas, kuris 
kaip šiauriečiui, galimas daiktas, yra 
priešingas Pabaltijo tautų galvose
nai. Pirmiausiai tai įkūnija čia lie
tuvių atstovai, kurie pareiškia verž
lią savo karšto senovinę dvasią ir, 
būtent, mažiau jų paveiksluose pa- 
dairų, kaip savarankiškos Ad. Gal
diko ir Vikt. Vizgirdos, bet daugiau 
grafikos, kuriai paskirta visa salė. 
Čia pasireiškia grynas ir stiprus pie- 

• šinių originalumas ir savaranklšku- 
no praktika pagrįstas. Pasigendama mas, kuris remiasi dažnai istoriniais 
nevaržomos, savarankiškos meno ir literatūriniais motyvais. Išstaty- 
išraiškos nuošaliai stovinčios tautos tos iliustracijos Petravičiaus. Jony- 
kultūros tapyboje, ir veltui ieškoma n°, Valiaus ir Augiaus. Ypatingai 

angliškai. Taip pat dvasią kelian- savarankiškos kultūros, kurios lati- — 
čią kalbą pasakė iš Londono atvy- kiama iš katalogų.
kęs kun. Sakėvlčius. Padainuota, . ... ____  . ___ _ ._____
pašokta tautinių šoklų, padekląmųo- puanteliniu aistringu traktavimu.' suotą. savo krašto kūrybą/

laimėjo lietuvis Re-

d. stovyklą aplankė 
ministeris. Jis buvo

Apie Estų, Latvių ir Lietuvių dai
lės parodą Oldenburge „NoMwest- 
Zeitung“ 75-me numery įdėjo tokią, 
apžvalginio pobūdžio recenziją: 

„Susipažinimas su svetimų tautų 
kultūra yra žavintis dalykas. Pa
baltijo tautų dailės kūryba mums 
vos težinoma, todėl pasaulinių 
YMCA ir YWCA organizacijų suor
ganizuota lietuvių, latvių ir estų su
ruoštoji paroda yra sveikintinas da
lykas.

'Neįprastas motyvų■ pasirinkimas 
ir svetimų mums dalykų apipavida
linimas . Europos tradicijų požiūriu 
vos atlikta. Ką mes šešiose 
Augusteumo rūmų salėse matėme, 
žinoma, vidutiniškai imant, yra ge
ras meno sugebėjimas, iš dalies la
bai akademiškai, labai rūpestingai, 
dažų ir formų patiekimu atliktas, 
tačiau vidutine vakarų Europos me-'

Estų Alf. Rammo pasižymi savo

T. Valius baltai—juodais atspaudais, 
stipriomis, gyvomis linijomis, fil
miška perspektyva patiekia konden-

t

dominijų ministro postą, 
ministrai iš kabineto vi-

10. 8. Gen: Clay, lydimas

,Henry de Chambon, kuriam pri
klauso keletas knygų apie Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir Suomiją, savo pas-1 
kutinę knyga parodė Baltijos (kraš
tams bičiulišką pasitarnavimą, ku
rio ' iš prancūzų pusės buvo seniai 
galima laukti. Pirmiausia jis Lie
tuvos pavyzdžiu nagrinėja Baltijos 
valstybių okupaciją tarptautinės 
teisės atžvilgiu. Jis įrodo, kad šita 
dabar dar vis trunkanti okupacija 
tarptautinę teisę flagrantiškal pa
žeidžia.

Brutali rusų praktika siekia visu 
spartumu sunaikinti baltų tautas, 
kol dar Vakarų taikos meilė nesi- 
konkretizuoja veiksmais; šiandien ji 
daugiau sveria, kaip gera teisė, kuri 
negali būti paremta kumščia. Cham
bono knygos tikroji vertė ' iškils 
ateityje, jeigu bus prieita ligi to, kad 
bus pašalintas ir šitas karčiausias
Stalino—Hitlerio susitarimo vaisius, būt vėl primins, kad toks Giraudone 
Čia glūdi trijų Baltijos valstybių li
kimo tragiką ir didžioji principinė 
reikšmė: 1939 m. tarp Rusijos ir 
Vakarų nepasiekta susitarimo, nes 
vakarų valstybės atsisakė įmesti į 
Rusijos nasrus Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. Tada Stalinas ir Molotovas 
kreipėsi į Hitlerį, kuris norimą pa-

NAUJI PAKEITIMAI ANGLIJOS Šveicarų „Dle Tat“ 1947 m. rugs. 
VYRIAUSYBĖJE ig j vietoje recenzijos apiė Henry

— BBC. 10. 8. Šiandien rytą Ang- de Chambon knygą „La tragėdie dės 
lijos ministro pirmininko įstaiga nation baltiques“, išleistą Paryžiuje, 
pranešė, kad dvylika ministerijų parašė straipsnį:
gavo naujus ministrus. Pažymėtina, • 
kad atsistatydino- karo ministras 
Belinsher, o iš kuro ministro pa
reigų pasitraukė Shinwel. N. Baker 
vietoje orinio susisiekimo ministe
rijos gavo 
Kai kurie 
sai išėjo.

— BBC.
politinio patarėjo Murphy, vakar 
atskrido Į> Vašingtoną. Jis pareiškė, 
kad Amerika dėsianti pastangas, jog 
Vokietija pati save išmaitintų. Sa
koma, kad jo atvykimas turĮs ryšio 
su spalių 8 d. prasidedančia britų- 
amerikiečių konferencija dėl Ang
lijos okupacinių išlaidų dalies ati
davimo Amerikai.

Šiandien jau spėliojama, kad bri
tai savo okupazinėje zonoje sutinka 
mokėti tik 20% visų išlaidų.

— BBC. 10. 8. Vakar Pragos radio 
paskelbė, kad, ryšium su susektu 
sąmokslu, Slovakijoje buvo suimta 
apie 380 asmenų, kurių dauguma — 
slovakų demokratų partijos nariai.

Naujasis sąjūdis, siekęs ątstatyti 
nepriklausomą Slovakiją, palaikęs 
ryšius su užsieny esančiais slova
kais, kaip min. Durcansky prie Va
tikano, ir šnlpinėjęs svetimų valsty-, ramą mielai davė. Baltijos .valsty
bių naudai. bių išprievartavimas šiandien, yra

vienlntelis dalykas, kas išliko Iš Hit
lerio sukurtų aktų. Ir Vakarų pa
saulis, kuris 1939 m. buvo likęs išti
kimas teisei ir labiau rizikavęs su
silaukti Hitlerio—Stalino sąjungos 
bei iš jos einančio karo, nekaip pa- ' 
aukoti šias tris taikingas tautas, — 
vis dėlto dar šiandien tebetoleruoja 
šitą besitęsiantį nelemtos Hitlerio—. 
Stalino sąjungos padarinį.“

Toliau laikraštis 1 pastebi,' kad 
Chambono knyga neliksianti be įta
kos Prancūzijoje. Prancūzijos san
tykiai su Baltijos valstybėm, ypač 
su katalikiška Lietuva, buvę ypatin
gai artimi. Nuo Napoleono laikų su
simezgę ryšiai niekados nebuvo nu
trūkę. Tų ryšių akivaizdūs ženklai 
— prancūzų kalbos institutai Kaune, 
Rygoj. Tartu; prancūzų ' mokslinin
kai (Henri Hauser, prof. Schmittlein, 
L. Villecourt). Prancūzai ne tik davė, 
bet ir gavo; Prancūzijoj, Anglijoj, 
Italijoj yra pažįstami visokiausi bal
tų vertimai.

.iChambono knygą prancūzam, gal

ar toks Jaloux savo romanam įkvė
pimo susirado Estijoj, kaip ir 19 
amž. vidury Ihales Dernard savo 
kūrybai; kad žinomiausias Pabalti
jo dailininkas grafikas Eduard 
Wiiralt jau ilgus metus kuria Pary
žiuje ir dar reikia priritinti, kad 
vienas iš įžymiausių moderniosios 
katalikiškos Prancūzijos poetų — 
Milašius buvo lietuvis. (E)

r
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„Pabėgėliai yra V. ŠIMAIČIO „VYTURĖLIAI LAUKUOS“ NAUJAS VYDŪNO VEIKALAS
Ko pageidaujam iš poezijos knygos tinai mokos ir deklamuoja. Jie jau- Viktoras Šimaitis per visą knygelę 

vaikams? Kad ji būtą poetiška, tu
rininga, suprantama. Ar Viktoro 
Šimaičio „Vyturėliai laukuos“ tokia 
yra? Pažiūrėkim, nors trumpai pa
vartykim.

_  _______  ___  __________ Visoje knygelėje yla 45 eilėraščiai, 
Europos tremtinių padėtis ir nuro- padalinti į keturis skyrius šitokiais

• domos išeitys tai pokarinei proble- pavadinimais: Po Tėvynės Dangum, 
mai Išspręsti. Autoriai yra nuoširdūs Pas Tėvelius, Lietuva, mano žeme 
katalikai (Gibbons yra jėzuitas), gimtoji, Svetur.

ir -J tremtinių problemą ■ — Knygelė turininga. Bet, apie 
pro katalikų pasaulėžiūros atskirus eilėraščius kalbėdami, turė

sim pasakyti ir šiokių tokių prie
kaištų autoriui. Štai iš pirmojo sky
riaus „Piemenėlis“:

Dar mažiukas — pipiriukas
Piemenukas jau esu.

Zalmargėlių valdau, būrį,
Ne paršelių, ne žąsų.

..žmonės“
Tai knyga (96 psl.), parašyta dvie

jų amerikiečių: W. Dushnyck ir W. 
J. Gibbons, S. J. Ir JV išleista š. m. 
liepos mėn. Joje su tikra meile bei 
gilia užubjauta pilnai nušviečiama

mano žeme

todėl 
žiūri 
principus. Sunaudota pati pirminė 
medžiaga, gauta iš įvairių tremti
niais besirūpinančių org-cijų (panau
dota ir iš čia siunčiama medžiaga 
ir skelbiama. LAIC’o. geidžiamam 
„Lithuanian Bulletin".)

DP problema lemiamoji. Jau kny- 
• ’ gos įžangoj ’pažymima: Jungt. Tautų 

pergalė prieš totalines valstybės ne
gali .būti reali, jei šitoms begink
lėms žmogiškom būtybėm nėra pa
tikrinamas teisingumas ?. . Politi
nių pabėgėlių bei tremtinių pro
blema tebėra dominuojantis veiks
nys, kuriant pokarinį pasaulio vei
dą .. . Gana išsamiai aprašomas 
kiekvienos' tautybės tremtinių atsi- 

■radimas, jų dabartinis skaičiui Va
karinių sąjungininkų okupuotose 
Vokietijos bei Austrijos zonose' ir valdau buri' 
negrįžimo į savus kraštus priežas
tys. Paliečiama ir visų 3-jų Pabal
tijo valstybių- istorija bei bolševikų 
invazija. Lietuviams skirta apie 

. 4 psL — ,
Globos organizacijų kritika. Apra

šydami toliau pabėgėlių globos- bu-< 
vusias ir esamas org-jas (Tautų1 S* 
gos įstaigą, žinomą Nanseno vardu; 
Tarpvyr. Pabėgėlių Komitetą; Są- 
jung-kų Arfnijų Vyr. Štabą iki 
UNRRA įsikūrimo Europoj; pačia 
UNRRA ir galiausiai IRO), autoriai 
nepašykšti kritikos.

Autoriai, pavaizduodami dabartinę . mažiems .vaikajns yra pasakęs: 
polit. pabėgėlių padėtį, gyvais pa
vyzdžiais iškelia priverstinės repa
triacijos atsitikimus ir aplamai 
ŪNRRAos elgesį su DP. Čia plačiai 
iškeliamas' garsusis 1946. 11. 11. 
amerikiečių zonos UNRRA repatria- 
cinis aplinkraštis, pasirašytas anuo- 

Whiting 
tas ap- 

ir ,vyk-

Smigu, Smagu botagėlis 
Po apylinkes visų, 

Nei vėjelis, 'nei lietutis, 
, Nei kaitra -man nebaisu.

Man broliukas — vyturiukas, 
Man sesutė — meleta, 
O garnelis, kaip tėvelis;

• Ant pievelės ta — ta — ta!
Kam prie sakinio „Zalmargėlių 

reikėjo tos pastabos 
„ne paršelių, ne- žąsų“? Kodėl bota
gėlis šmagoja „po apylinkes visų“? 
Ar tas piemenėlis gano po svetimus 
laukus? Tąi būtų nemoralu! Ir ko
dėl „garnelis, kaip tėvelis“? Ar gar
nys jau toks idealūs paukštis, kad

metinio, zonos direktoriaus 
■ (priede Išspausdintas vįsas
linkraštls). Pasmerkiama 
dytų skryningų ■ praktika.

Akcija už emigraciją.
darni x pabėgėlių ateities perspekty
vas, autoriai iškelia tremtinių įkur
dinimo galimybes JV, Kanadoj, Pie
tų. Amerikoj. Imigracijai J JV pro
paguoti yra įkurtas Piliečių Komi
tetas tremtinių reikalams, vadovauj. 
Dr. G. Harrison. Šis komitetas pfa- 

»dėjo kampaniją už 400.000 DP įsilei
dimą į JV, neišnaudotų kvotų s-ta. 
Si akcija privedė, atrodo,- ir prie 
Strattono įstatymo projekto įnešimo 

. \ t kongresą. Patsai faktas, kad trem
tinių didžioji dauguma, -apie 75— 
80%, bėgo nuo totalinio komunisti
nio režimo, paneigia kaltinimus, jog 
jie yra' komunistai , Iškelia dauge
lio JV org-jų pasisakymus už DP

* įsileidimą. — Autoriai mano, kad 
ir Kanada veikiai atidarys plačiau 
duris tremtiniams. Ten taip pat 
esanti palankiai' nuteikiama viešoji 
ir įstatymų leidžiamoji institucija. 
Nedaug vilčių deda į Pietų Ameriką.

(E.)
GYVIŲ BUVĘ JAU PRIEŠ ' 

60 MILIJONŲ METŲ
New Yorko Gamtos istorijos mu

ziejus paskelbė, kad mokslininkai 
New Mexikos valstybėje radę gyvio, 
panašaus į beždžionę, likučius. Tas 
gyvis gyvenęs prieš. 60 milijonų me
tų. Rasta apie 40 visokių likučių, 
kurie mokslininkų labai aukštai ver
tinami.

Svarsty-

čia tų kūrinių didybę. Štai gi ir švelniai žadina gimtosios žemės, sa- 
paties V. Šimaičio „Gimtojoj pirkę- vo laukų, girių ir sodų pasiilgimą, 
lėj“ ir „Į Tėvynę“, ne taip jau leng-. ’ artimųjų meilę ir užuojautą. Nera

sim joje didelių minčių ir jaudinan
čių paveikslų, bet pasiggrėsim vaiz
delių paprastumu ir išrėikšto jausmo 
švelnumu.

Dvelkte dvęlkia gimtųjų šlaitų, 
gimtųjų laukų artumas.

Jau kelinti mėtai svetimoje že
mėje gyvendami, jaunučiai skaityto
jai kaip per saprtą prisimins toli 
pasilikusios brangios tėviškės vaiz- 

' dus.
Povilo Osmolskio iliustracijos ma

loniai puošia *knygelę. Bet visa eilė 
puslapių, palikti be piešinių, nelabai 
tesiderina į pailiustruotųjų puslapių 
tarpą. 18—19 pusi, eilėraštis ma
žiems Vaikams, o piešinyje vaikas — 
visas pusbernis. 33 pusi., .pirkioje 
ties langu, išrašyta kolona. Ar tokių 
kolonų iš tikro yra kur pirkiose?

vo turinio, o vaiko širdžiai jie bus 
artimi, nes prasmingi ir gražiai pa
rašyti.

Reiktų vengti ir tokių palygihimų, 
kurie liaudyje turi kitokią paskirtį.' 

eilė-Pa v., „Vainikas . mamytei' 
raštyje pasakyta:

Man tavas ■
Akeles ,’ •>
Mena vosilkėlės, 
O meilius 

% Veidelius
Rausvas dobilėlis.

galima būtų ji palyginti su ’tėvu?’Prikištinų ,dalykų.
T ionrlinc rlninncn rrnrnire iiimnri

Lietuvių liaudyje vosilkėlės — se
selių ir mergelių akelės, o dobilėliai 
— broleliai ir berneliai. jNegriaukim 
liaudies simbolikos. Be to gi, gilių, 
meilingų motinos" akių nepalyginsi 
su rugiagėle, ir prasmingo jos'veido 
su rausvu dobilėliu. Toks palygini- Prieklėčiuose — taip, 
mas per lėkštas.

‘ Štai dar („Graži šalis“):
Dangaus žydrynės grožis 
,Kaip lino galvena.

Jeigu kaip lino, galvena (lino gal
velė,kurioje esti sėklos), tai tas dan
gus turi būti žalsvai, gelsvas arba 1947 m. -Spausdinta Reutlingene. 
rudas, nes jeigu autorius mėlynus Tiražas 5000 egz. Kaina 5 RM. Švie- 
llno žiedus laikė galvenomis, tai vi- timo Valdybos atstovo pažymėta, 
sai apsiriko arba, mažių mažiausia, kad pradžios mokykloms tinka, 
netiksliai palygino. A. Giedrius

Didaktinių požiūriu taip pat yra 
.Kiškio dukre- '

Liaudies dainose garnys jumoristiš- . 
kai apdainuojamas, pasakose — 
panašiai apsakinėjamas. Supranta
miau „broliukas — vyturiukas“, 
„sesutė — meleta“, kad ir tiesiai pa
sakyta, ne palyginta. Vytė Nemunė
lis viename mažame eilėraštukyje

Man pieštukas — kaip broliukas, 
man plunksnelė — kaip sesuo. 
Dėl tų kelių priešgynybių arba ne- 

. tinkamų palyginimų visas eilėraštis 
(Piemenėlis) pasidaro vaikui painus, 
neaiškus.

Štai vienas eilėraštis iš antrojo 
skyriaus, „Užmik“: ,

Paklojau tau lovelę . 
Baltų, minkštų pūkų. 
Užmik, sūneli mano, 
Vąi liūlia, liūlia, liū.

Glrdi? lauke žiemužė 
Vėjelis ū — ū — ū . 
Užmik, sūneli mano, 
Vai liūlia, liūlia, liū.

Dažals tėvelis tepa 
Velykų margučius, 
O jo viena dukrelė 
Lakuojąs nagučius.

. . . antra dukrelė 
pudruojąs auseles.

žvelgimui lyg buvo teikiama vis 
daugiau šviesos ir stiprėjo regėjimo 
galia. Gyvenimo įvykiai pasirodė 
visai nuostabios prasmės. Visur ma
tėsi, kaip žmogus maloniai vadžio- 
jamas gyvenimo keliu, kurį Amži
noji Išmintis nušviečia“ (49 psl.).

Penkioliktasis knygos skyrius 
„Žvilgtelėjimai į Amžiaus Kelią“ 
atskleidžia nemažą paties 
autobiografinių duomenų.

Visoje knygoje pilna įdomių mo
mentų, atskleidžiančių originalios 
asmenybės gyvenimo paslapčių ir jo 
dvasios pasaulio nuotrupų. Ypač 
tai reikšminga, kad Vydūnas ir 70 
metų sukaktį turėjo sutikti vienu-

skyrius

Vydunb

Lietūvių Tautinio Sąjūdžio lėšo
mis Liet. Skautų S-gos Brolijos 
Vadija Detmolde išleido Vydūno 
veikalą KALĖJIMAS — LAISVĖ
JIMAS.

. Vydūnas 1938 m. du mėnesiu buvo 
kalinamas Tilžės kalėjime ir tuo 
metu tardomas dėl tariamų nusi
žengimų devizų įstatymui. Kalėjime 
patirti įspūdžiai, jausmai, įvairūs 
išgyvenimai, mąstymai, viltys bei 
abejonės šiame veikale Ir vaizduo
jama.

Veikalas parašytas atsiminimų 
forma ir. atskleidžia daug įdomių 
Vydūno individualybės bruožų. Jie 
nušviečiami ir tam tikra filosofine 
šviesa. Į viso savo gyvenimo kultū
rinę ir visūomeninę veiklą rašytojas h10!6 kalėjime, 
pažvelgia lyg iš tam tikros objekty- ’ Stai turime plastišką, piiną gyvy. 
vinės aukštumos, lyg. stovėdamas bės Vydūno buto vaizdą:. „Įžengiau 
šalia to, kas buvo ir yra. Jis pats po dvIejų mėnesit( vėl į sav0 butą. ’. 
sako: Susivokiau , savo kambaryje. Nuo

stabus jausmas! Tarsi būčiau įžen
gęs į Švėntnamį. Stengiaus 1 gyvai 
numanyti, kas įvyko. Susimąsčiau. 
O tada ir žvalgiaus. Sienos su vaiz
dais, ant stalų ir spintų statulos. 
Čia P. Rimšos Artojas, ten N. Luš- 
činaitės Mergaitė su savo kryžiumi, 
kitur V. Uogelės drožiniai, M. La-, 
pinskaitėš Anykščių Šilelis, K. Ši
monio Atnašavimas, Fidaus, Bock- 
Įino, Feuerbacho ir kiti vaizdai ir 
dar senos pagarsėjusios Graikų ir , 
kt. statulos. O čia mano harfa! At- . 
sisėdau už jos. Suskambėjo. Pirštai , 
lyg savaime kėlė iš stygų balsus., 
Kaip tai nuostabu! Skambėjo, vir
pėjo visoje, menėje. Rodės balsai 
stengtųsi rfeikštl džiaugsmą, norėtų 
džiūgauti. O skelbė slapčia skundą 
mąno sielos. — Tik kambarys lyg 
viltingai' klausėsi.“ . (42 psl.)..

Knygoje 
filosofinio gilinimosi į 

'reiškinių prasmę.
Nors veikale nemaža 

pradų ir sentencijų, bet 
lengvai; dėl vaizduojamų 
linių rašytojo išgyvenimų ir patir
čių konkretumo gana gyvas ir 
trauklus.

Knygą išleista su vydūniškais ra
šybos ženklais. Veikalas 72 psl.
džio. Gaunamas Skautų Tiekimo 
Skyriuje: (21a) Augustdorf b. Det
mold, DP Lager. Kaina 5 RM.

Pr. N.

sako:
„Vokiečių gyvenimo tvarkymas 

su savo įstatymais sustabdė mano 
gyvenimo raidą“ (41 psl.). „Vyriau
siai reikšmingas kalėjimas man bu
vo tuo, kad mane lyg prievarta iš
kėlė aukštiau viso gyvenimo. Prisi
minė dažniau mylimi mirę žmonės.

Viktoro Šimaičio „Vyturėliai lau
kuos“ bene tiktai pirmasis autoriaus 
pasirodymas. 'Ir jis palankiai bus 
mūsų mažųjų skaitytojų sutiktas. Jis 
laukiamas bus ir įtollau. uuiic uaxuiau uiyuuu uux<; zuiuuts.

Knygelė paties autoriaus leidinys, Ir pasidarė savaime, kad žvelgiau į 
pragyventus metus lyg iš kaži-kokios 
aukštumos. Pastebėjau čia visa-ką, 
visokias menkybes ir svarbybes, 
niekybes ir vertybes, pralaimėjimus 
ir laimėjimus. Kalėjime tokiam

Kultūros ir meno pasauly

Trečia viduj kortuoja 
Su stirnų studentu . . .

Tėvas kiškis, teisybė, pabara 
kras .už tai, bet dukters dėl to
stemba, o viena net atsikerta tėvui, 
storžievių jį pavadina. Sako:

Juk ir žmonių dukrelės 
Gyvena ne kitaip.

Dar daugiau:-
Nuo mūsų nubaidysit 
Puikiausiu? jaunikius.

Ve, kaip reikia jaunikius
Reiktų vengti ir stačiokiškų žo

džių. Štai 47 pusi, supykęs kiškis 
sako ežiui „lojot“, kad galėjo pasa
kyti: šaukėt, sakėt ar kitaip. O 49 
pusi, tas pat kiškis ežiui sako: 
„užnuodijot man kraują". Tai di
džiųjų pykčio žodis, d vaikui jo ne
reiktų siūlyt, juo- labiau, kad’ mažam, 
nebus ir kaip reik suprantamas.

Šiokių tokių priekaištų dar ir

Tarptautinė filmų savaitė Venecijoje lose studentų daugiausia yra: Štutt- 
pasibaigė š. m. rugsėjo 15 d. Teisėjų ‘
komisija buvo sudaryta po vieną 
atstovą iš šių kraštų: JAV, Anglijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos, Čekoslova
kijos, Danijos, Meksikos, Švedijos, 
Rusijos ir ’ Italijos. Už didžiausią 
pažangą filmų Industrijoje premi
juotas amerikiečių filmas „Svajonės, 
kurias galima nusipirkti“ ip Meksl- 
kos filmas „Perlas“. Didžiąją pre- ___ ______
niiją už geriausią filmą gavo čekų, ly-je vokiečių teatrų 1 (Hamburge,

i r m.-,--.,- Mūnchene, Tūbingene, Stuttgarte,
Bremene etc.), sukeldami filosofinio 
ir grynai teatrinio pobūdžio disku
sijas.

Autorius pagarsėjo 1937 m. savo 
„Keleiviu be bagažo“, pats tuomet 
teturėdamas tik 26 metus amžiaus. 
Šiuo metu jis yra Paryžiaus teatro 
„L’Ateiier, Theatre des quatre Sain, 
sons" direktorius.

IŠĖJO KULTŪROS ŽURNALAS .
ŽINGSNIAI“, NR. 9

« *• •—*"* ss*-ra. ssStade (Elbe), Britų zona.
Turinyje: „ŽINGINIŲ“ kelias į 

. spaustuvę; Pranas Kozulis — Aplei
stos žemės širdis (eilėr.); V. Cižiūnas 
— Naujuosius „ŽINGSNIUS“ sutin
kant; Vydūnas — Skirtingo žmonių 
elgesio priežastis; Vydųno kalbos 
ypatumai; Juozas Mikitas — Nemiga 
(eilėr.)'; Jurgis Jankus — Pasitikėji
mas; Jonas Minelga — Plaukia min
tys (eilėr.); Prof. Vcl. Biržiška 
Lietuvių pasaulietinės literatūros 
užuomazga; Juozas Mikštas — Mano 
kambarėlis; Dr. A. Rukša — Vergi
lijus; Dr. J. Balys — Lietuviškos 
knygos ir kultūros ateitis Ameri
koje; T. Daukantas — Argentina; L. 
Pilypavičius — Ką davė Anglijai

garte (4.031), Mūnchene (3.602), 
Karlsruhe (3.533), Berlyne (2.274). 
Vakarų zonose mediciną studijuoja 
19.077 studentai, . o filosofiją — 
14.731.

Vienas populiariausių šiuo metu 
Vokietijoje prancūzų dramaturgų 
yra Jean Anouilh. Jo veikalai „Anti- 
goųė“, „Euridikė“„ „Keleivis be ba
gažo“, „Laukinė“ vaidinami dauge-.

daug ' kontempliacijos, 
gyvenimo

filosofinių 
skaitomas 
individua-.du-

nu“ režisieriaus Karelio Stekljo filmas 
. „Jūratė“. Kritikų premija suteikta 
. danų filmūi „Pykčio dieną“. Geriau

sių režisieriumi pripažintas pran
cūzas Henry George Clouzet už fil
mą/ „Qui des Oeuvres". Geriausios 
aktorės titulą gavo italė Anna Mag- 
nani ūž vaidmenį filme „Atviras 
miestas“. Geriausiu aktoriumi pri
pažintas prancūzas Pierre Presną'y 
už vaidmenį filme „Ponas“.. Origi
naliausios temos premiją gavo so
vietų režisierius' Gregor Aleksandrov 
už filmą „Pavasaris“.

G. B. SHAW VEIKALAI BUS 
FILMUOJAMI

Autorius vienai airių filmų ben
drovei suteikė teisę jo veikalus fil
muoti. Tačiau ir čia B. Shaw pa
rodė savo originalumą, pastatyda
mas sąlygą, kad veikalai turi būti 
filmuojami tik Airijoje. Šiuo metu 
kraštas neturi jokios filmų studijos, 
tad vyriausybė jau paskyrė 1,5 mili
jono svarų jai įsteigti.

VOKIETIJOJE 1947 m. BUVO 
101.242 STUDENTAI

Iš jų 73.390 vyrų ir 20.001 moteris, 
svetimšalių -5.850. Daugiausią stu
dentų buvo Mūncheno universitete 
— 9.433 — Erlangene, GOttingene ir 
Mainze po 5.200,. Frankfurte — 4.600, jos karalienės, vert.; L. Pilypąvičius

— Anglų laikraštija; ir skyriai: „Ra- i 
šytasis žodis“, „Mokslas ir menas“, 
„Lietuvos 
tremtyje“, 
cijos“.

Be ' to, 
„ŽINGSNIŲ“ Nr. 8, 72 psl. su ra
šytojos Bitės atvaizdu ir su astro
nomijos 11 paveikslų.

villoti!

Tu, mano angelėli 
Su baltu rūbeliu, 

•Užklosiu, ir miegoki, •— 
Vai liūlia, liūlia, liū. ’

Minkštai, šiltai paklojau lovelę,
kad lauke — žiemužė. Bet kam dar’ daugiau galėtume pasakyti, bet ma
tas angelėlis „su baltu rūbeliu“?
Jeigu lig tos vietos dar įmanoma 
buvo vaizduotis, tai nuo čia supalV 
niojama mažo skaitytojo mintis, 
paskutinis posmas ir šiaip jau ne
prasmingas,' mažių mažiausia — ne
poetiškas. - ••

Panašiai neišbaigti ir kai kurie 
kiti eilėraščiai, pav., „Kelkis, sū
neli“, „Riešutukąi ir dantukai“, 
„Kiškio dukrelės“,. „Erelis“, „Sma
giau“ ir dar vienas kitas, kad ir ne 
ištisai, tai dalimis. ■ i

Eilėraščio turiniui ne būtinai rei
kia vadinamo vaikiškumo ar vaikiš
kų palyginimų. Gerą, .išbaigtą eilė
raštį vaikas jei nė protu, tai širdžia toriaus muziko dėmesio. O pasigė- 
supras. Ar vaikiški Maironio „Trakų“ 
Pilis“,, „Vilnius prieš aušrą“ ir kiti, 
panašūs? Vaikai mielai juos atmin-

loniau bus pasižiūrėti, kas, visai ge
ro ir gražaus. Štai gi, koks gražus 
„Sugrįžk, -pavasarėli“:

Dundėk, griaustini, du du du 
Pabusk, upeli, po ledu. 
Linksniai užtraukit daineles, 
Sugrįžk, pavasarėli.. 
Purienos,'skleiskit taureles 
Strazdai ir vyturėliai!

Liūliuokit, lankos, nuo gėlių, 
Pagrok, žiogeli, sparneliu, 
Bitele, lėk. j puotą:. 
Jau nėr medučio aviliuos, 
Dūzgėki vėl ratuota!

Šitas eilėraštis’ vertas ir kompozi-

retini ir dar daug kitų: "„Į saulutę1 
„Į laukus“, „Vyturėliai laukuos' 
„Gimtojoj pirkelėj“ ir kiti.

Heidelberge — 4.400, Hamburge :, 
4.000, Tūbingene, Mūnstery ir Kdlne 

•po 3.500. Būdinga, kad Sovietų zo
noje studentų skaičiai universite
tuose žymiai mažesni: Berlyne, di
džiausiame 1 šios zbnos Universitete, 
— 3.290; Leipzige — 1.100, Kalėję — 
843, Greifswalde — 650, Rostocke — 
600. Aukštosiose technikos mokyk-

įdarbyje'.', 
.Dabartis“ ir

išėjo dar ir

pa-

dy-

IŠ BRAZILIJOS LIETUVIŲ i 
GYVENIMO -

Naujai išėjęs ‘Brazilijos lietuvių

.Lietuviai

.Informa-

rotatorinis

čių lietuvių kultūrinį ir tautinį gy
venimą. Laikraštis, užsimindamas 
apie prieškarinę Sao Paulo lietuvių 
veiklą, nurodo, jog šiame mieste Ir 
apylinkėje lietuviai turėjo daugiau 
kaip dešimts 
organizacijų, 
savaitraščius, 
nalus, tačiau 
krikę. Dabar 
tuviškos mokyklos, o laikraštis vos 
vienas ir tasai dabar tiktai pradė
jęs eiti. Tiesa, Sao Paulo priemies
čiuose veikia kelios lietuvių išlaiko
mos mokyklos, bet lietuvių kalba 
jose pamokų nesti. Organizacijos — 
vienos išnyko, kitos sumenko. Lik
vidavosi — Centras, Viltis, Aero 
klubas, Grūdas, Lituania, Meno 
Mėgėjų Ratelis Rytas, ir kitos. Su
menko Vyčių Ir Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje veikimas ir josios, atro
do, ilgainiui, jei nepapūs nauji vė
jai, išnyks. Bene tvirčiausiai vei
kianti katalikų -bendruomenė — 
Villa Zelinos parapija, kuri įsigyja ' 
vis naujų pastatų ir įstaigų. , (V.)

lietuviškų kultūrinių 
šešetą mokyklų, tris 
du mėnesinius žur- 
per karą viskas pa- 
nebesą nė vienos lie-

(Tęsinys iš 40 nr.)
Plati aukšto erdvė susmailėjusi į 

viršų, buvo uždaras kampas, griež
tai atsiribojęs nuo išorės. Ji priklau
sė senatvei ir visam tam, kas atgy
veno ir kukliai pasitraukė Į palėpes, 
į aruodus, į skrynias ir spintas. Su
tilpo už balkių, gegnių ir grebėstų. 
Senų rūbų ir kailių, vilnų ir linų 
pundai, ratelių, mintuvų, lankčių ir 
staklių atgyvenusios dalys. Geldų, 
rėčkų, ragažių. Saujos gydančiųjų 
žolių, vantų ir džiovintų grybų vė
riniai. Tarp jų šmirinėjo pelės ir 
balandžiai švaistėsi bukais sparnais.

Jis pažvelgė pro skliautų langelį. 
Apačioje didelis gaidys buvo atsi
vedęs savo šeimyną. Jis giedojo pa
sistiebdamas ir skelbė gražią vasa
ros dieną. Ir tikrai. Rūkas krito į 
žemę, atidengdamas žaįrų pievokš- 
lių skįypus, gelstančių javų toli,'toli 
nubėgančią plokštumą, medžius ir 
vingrią kelio juostą. Ir. saulė jau 
drąsiai, kaip ištraukta iš markos, 
kaip nušveistas ir nušlifuotas meta
linis skydas, sutvisko ant rasos, ant 
lapų, įsisiurbė spindulių pirštais į 
atvėsusią žemę.

Ir tai buvo platusis reginys, mil
žiniškas, neaprėpiamas, neturėjęs sau 
lygaus — pasaulis pro skliautų lan
gelį, kol dar neįstengė kraupi vaiz
duotė perkopti mėlynų miškų sie
nos. Ir boluojanti bažnyčios bokštai 
ir pailsę malūno sparnai ir prigludę 
prie žemės kaimai, apkepurėti me-. iš toli, per kelis laukus sugaudė 
džiais.

Sesuo jau jo ieškojo. Ji liko na
mie, šeimyną išleisdama bažnyčion. 
Ir’brolis Ignas, smagiai pasišveitęs, 
pranyko tako pasisukime už darži
nių. O jis ar neisiąs? Tai, kad tur
būt ne. Dar bus laiko, ir jis suspė- 
siąš. Pirmiausia reikia atsigauti ir 
pilnai pritraukti plaučius, mišku ir 
svėrėmis pakvipusio oro. Bet sesei 
jis visko dar nepasakė, kad jis no
rėjo kaiką užmiršti, kai ko nusikra
tyti, atgauti pusiausvyrą, Išvengti
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som, pūdymų grumstais ir ražieno- v ^vadžiotas giliais grioviais;
mis į pačias galulaukes ir skynimus. ALBINAS MARIUS KATILIŠKIS trąši, atgaivinta žolė. Ji traukėsi

Tuojau ūž klojimo, aptvertame ' neužmatomai į tyrelio gilumą į liek-
dobilienos žardyje, Plemu°_ Šukavo 10j tik kartais, lyg bręstančių grūdų išvydo Motiejų, pastatė akis stulpu nūs, ,į tvaskančias paversmes ir ge
lt varinėjo karves. Bus labai kar-;.atsidusimas, ' sujudindavo ................... F «
šta, bimbalai ir sbarvos jau puola — 
sakė jis. ’

— O kaip su vėžiais,’ ar dar sugau- 
nat Girstulėj?“

’— Sugaunapn. Va, yra tokių, kaip 
per plaštaką. ■— piemuo rodė kokio 
dydžio vėžiai. ' J.

— Žiūrėk tu man ... Ar su ran-
kofn? • . _

— Visaip. Ir su kęseliais ir su 
rankom. Ir vėgėlių yra, pons, kad 
žinotum.

— Tai' puiku. Eisim kurį Vakarą 
pamėginti. Seniai besu vėžiavęs. O 
kadais jų čia būdavo, ties kapeliais, 
po Petkūno juodalksniais, po šak
nim . :.

,— Eisim, eisim, pons, jeigu tik 
nori. Aš varlių nulupsiu. — mažas 
Ir žvitrus piemenukas tampė smun-. 
kančias pakuline? kelnes. Jis spok
sojo galvą užvertęs ir mažas kaip 
kumštis ir nugairintas kaip žievė 
veidas, dviem judriom akutėm 
kraipėsi iš po didelės kepurės snapo.

NUOŠALUS ŠVENTADIENIS
ALBINAS MARIUS KATLHSKIS

varpų ir išsižiojo. Motiejus norėjo pras7 
akuotus. Šventadienio vidudienis ir mėgti, taip jam baisu pasidarė. Bet 
tyla, nejaučiama ir neaptinkama senelis palaukęs pamojo ranka ir

■ niekur ir niekados, kaip čia, išsi- padavė pinigą ir visas šniokšdamas 
tiesė paslika ant žemės ir paliepė

, nutilti visiems kas gyvas ir atsi- 
i klaupti susimąstymui. • '

Prie klojimo, jaujos gale tebeaugo 
. persenę gluosniai. .Siaurutis takelis

niro pro kiečius, pro varnalėšas, 
[ trąšiai lapojančias puvėsiais nu- 
[ kreiktoje unksmėje. Čia pat vešlios

uosių
vorę.

' landą
turėjo savo svajonės išsipildymą. 

' Buvo sumos metas, ir jis grįžo iš ga
nyklų su apinasriais ir kalbėjo po
teriu?. O kipšas jį lydėjo kaip di
delis žiogas, pasinerdamas vasaro- 

’ juj, liuoksėdamas atolu ir peršok- 
' damas skersai taką. Kdrtais jis net

ir per tarpkojį pralysdavo, ir Mo- 
1 tiejus sušukdavo: „Štiš, bo sumin- 
1 siu!“ Taigį, tas bjaurybė landžiojo 
1 ir kas žingsniu jis atsimindavo savo

bėdą vis iš naujo atsidusdavo. Jei 
! ne tie pinigai! O jam verkiant, rei- 
1 kėjo rublio, ir jis niekaip nebesu- 
1 mojo, iš kur jį paimti. Jis žegno-
■ josi ir vėl iš naujo poteriavo, kol 
‘ takelis atvedė prie jaujos. • Čia kip- 
' šas pašoko iki krūtinės ir nušlamėjo 
’ rugiuose taip nusijuokdamas, kad net

šiurmėlės per nugarą nuėjo. O pa- 
• čiam pasieny, tarp varnalėšų, pasir 
i klojęs jaujos dureles, klūpojo sene-
■ lis ir dėliojo krūvelėmis pinigus.

atžalos sudarė tankią gyvat- 
Ir lygiai tokią ramybės va 
seheįlo vaikis, Motiejus, ap-

varpas. Dulkių migla kabėjo ten 
ant vieškelio, kur nubildėjo pilni 
vežimai sekmadienio maldininkų. 
Ir pavėlavusi moterėlė, pasikaišiusi 
sijoną, pluošė po tiesumais papie
viais ir ežiomis, . nešdamos! skare
lėje įrištą maldaknygę ir kurpes.

Viskas susyk nuščiuvo.' Geltona ir 
šviesu, šviesu. Ir laukų pakraščiai 
mirguliavo taip, kad akyse raibo vi
si sunkūs ir pastovūs daiktai. Saulė, Tų krūvelių buvo daug ir visos vie- 
nualpino gležnučius žiedus ir plo- nodos. Senelis perskaitė vis iš naujo 
nučių šakelių ūglius. Vėjelis prigu- ir peiliu rėžė karbą į duris. O kai

ležuotas rūdynes. Vos žymiais ta
keliais, reikėjo aplenkti gyvulių iš
mintas brastas, juoduojančias įkai
tusios durpės lopiniais ir pakelti 
ančių šeimynas. Be’ galo greiti an
čiukai narstė tarp vikšrių ir puplaiš
kių, o senės kimiai krypavo, turkš- 
damos plačiais snapais amžinai ra

gai senųjų sodybviečių, sudalintų vandenį,^Sena^Msan-
medžiais iš vienos pusės ir vasaro- ° ” ” —- 
jaus, dobilienų, išpurentų pūdymo 
sklypų. Ankštas keliukas, viduryje 
giliai auklių išminta vaga ir dviem 
žaliom ežiom, kaip geležinkelio bė
giais, vedė tolyn, per visą sodžiaus 
ilgį. Aitrus svėrių kvepėjimas, iš 
pūdymo, iš tamsiais laiškais susiga- 
vusių miežių, laikėsi prigulęs prie 
žemės ir jis tartum užčiuopė išti
sinį bičių dūzgimą, to kvapnaus, su
stingusio debesio dūstelėjimą. Ne
trukus jis atsidūrė ganyklų pakraš
tyje. Žabais išpinta genatvė jį vedė 
vis tolyn, vis gilyn nuo žmonių, nuo 
vienkiemų, nuo senojo kaimo vidų- sančių samanų gaubriais, iš kurių 
dienio snaudulyje aptingusių trobų, 
kurių tik pasamanoję stogai kur nė 
kur spraudėsi tarp aukštų klevų. 
Šventadienio rimtis užtiesė tvas
kantį sparną, parymo ant miš
kų, o saulė liepsnojo. ir jos 
spinduliai, kaip ištaškytas žal
vario lydinys, tirpo ant lapų 
ant žolės, ir smaigiai švytėjo akuo
tuose.

Vieversys kilo vis (aukštyn. Jo 
sparnai judėjo pačioje gelmėje mė
lynės, gilesnės už ežero duburį Ir 
skaidresnės už upelio akmenėlių 
dugną. Ir nesiliovė skambėjęs sida-

meldė, kad tylėtų. Tai buvo rublis. 
Jis pabučiavo seniui ranką ir ko 
neapsiverkė iš laimės.

■ ' ’ \

Ir jis patraukė pakluonėmis, išil-
taika tebevyko • paukščių • kaimyni- 
joje. Dar nuo tada, kai slanka su 

, perkūno oželiu sumainė arkliais.
Slanką nebedrįso prasta, numainytu 
arkliu pasirodyti ir tik vakare trau
kė iš vieno liekno į kitą, šniokš
tuodama ir bardamosi: šioks-toks, 
šioks-toks, ūžt-ūžt ... O, oželis, gi 
narsuolis, dienos, viduryje ir ,dar 
smagiau prieš lietų, kilo į viršų ir 
skardeno: tika, tika, tika. Ir žvengė 
jis, puldamas žemyn ir vinguriavo.

Ir jis ėjo vis gilyn, šokinėdamas 
per bruknių ir spanguolių' kupstus. 
Jis sustodavo, kad pasigėrėtų pūp-

stiepėsi saulašarės ir geltonom dul
kėm nulipę smulkučiai, stiebeliai, 
kaip ratuotos bitės kojos. Vietomis 
jis pasiekdavo liumpsinčias, pažliu
gusias dykynes ir šalto vandens 
čiurkšliai tyško pro pirštus, pasiek
dami rankas ir veidą. Čia susime
tusios kupetomis skurdo pušaitės, 
tarp jų draikė sudiržusias šakas 
kreivi ir gumbuoti berželiai, nepasi
keitę nei kiek nuo anų laikų.

Pelkių deganti tyla, užstota kadu
gių krūmais, baigėsi staiga, kylančia 
aukštuma. . O jos papėdėje' žlaksojo 
giliausia akivara, neturinti dugno ir

kraštų.- Ją rietė platūs, keistai žali 
lapai, kaip apsnūdusio gyvulio 
ausys, iš kurių išnerdavo vandeni
niai vorai ir perskriedavo juodą, ne- . 
gyva lygmę. Jis apsižvalgė ieško
damas vieno sunykusio putino, augu
sio neįprastoje vietoje. Ant jo ša
kos nutūpdavd paukštė ir prašnek
davo’ aiškiu balsu. Ir atsitikdavo tai. 
dvyliktą dienos, vasaros šventadie-1 
niais, kai pakylėjimo varpas persi- 
ritęs skarotas miško viršūnes,, nu
guldavo į gilų ir platų slėnį. „Cio- 
gi, cio-gi, cio-gi, cio------ ar buvai
šiandien bažnyčioj?“ — klausdavo 
paukštė putino šakoj. Ne, niekas čia 
nedrįsdavo rodytis tada.

O aukščiau jau kilo tiesios ir dai
lios pušys. Atskaitoje lazdynai bran
dino ' riešutų kekes. Kerojo ožekš- 
niai, nuo kurių sukramtyto lapelio 
išbirsta dantys, sausviedžiai — pa
togūs šeivų medeliai, skirpstai, juo
domis kaip , kūkavinio rožančiaus 
karoliukai uogomis, saldymedis, ku
rio raudona šerdimi šakutes džio
vindavo žiemai ir duodąvO kram
tyti dusulio smaugiamiems ligo
niams:

Jis užėjo turtingus uogų pudurus, 
kur žaliose aviečių tankmėse cyp
sėjo dagiliai ir smailasnapės piepa- 
los. Aštrios gervuogių virkščios 
nubraižė jo kojas, o jis rinko uogas 
saujomis ir mėgavosi miško vėsa ir 
sultimi. Ir kai jau alkis ir trošku
lys buvo nuvyti, nusilupo alksnio 
žievės ir pasždarė aukšlį. Jis krovė 
visokias uogas: mėlynes, žemuoges, 
girtuoklės,- vaivorus, katuoges, gel
tonąsias braškes, turinčias skonį, 
primenantį nenunokusią kreivakoję 
kriaušę. Ant didėlio kelmo, aikšte
lėje • susirado vietą, iš kur atsitrau
kusios šakos leido įžvelgti apačioje ; 
tyrelio kraštą, vilnijantį kaip kelmi
niai debesys ir toliau laukų ir ga
nyklų raibuliuojantį lopinį. •

(b. d.)

3



Lietuvių Žodis 41 nr. 4

Šiandieniniai lietuvių evangelikų rūpesčiai Baltijos moterys žengia vieningo darbo keliu
Rugsėjo 21 d. Hanau lietuvių sto- toji kova ir bendras darbas savo 

vykioje buvo suvažiavę visų trijų kraštui bus žymiai sėkmingesnis, 
zonų lietuviai evangelikai pasitarti organizuotai visas jėgas subūrus 
auktualiaisiais religinio, kultūrinio vienam tikslui. ' Tokią Organizaciją
ir organizacinio gyvenimo klausi
mais. Suvažiavime dalyvavo per 100 
lietuvių atstovų.

. Po iškilmingų pamaldų suvažia
vimą atidarė senjoras kun. Paupe- 
ras. Suvažiavimui pirmininkavo dr. 
O. V. Stanaitis. Pranešimus padarė 
dr. Stanaitis, kun. Pauperas, kun. 
Kęleris, p. Klemas. Amerikos lie
tuvių protestantų sąjungos sveikini
mus. lietuviams evangelikams, trem
tiniams perdavė p. Devenienė.

Lietuviai evangelikai sudaro žy
mią dalį tremtyje atsidūtusių lie
tuvių. Didžiąusi jų sambūriai yra 
anglų zonoje, kur šiuo metu pris- 
kaitoma iki 10.000, Tremtis jiems 
nėra lengva. Didžiajai jų daliai net
gi sunkesnė, negu lietuviams, susi- 
būrusiems DP stovyklose. Anglų 
zonoje yra ištisos evangelikų, lietu
vių kolonijos, kuriose jie neturi DP 
statuso. Vieni šių žmonių iki DP 
statuso negalėjo prisimušti, kaip 
Mažosios Lietuvos gyventojai, kiti 
yra skryningų ir įvairių nesusipra
timų aukos. Materijalinė šių žmonių 
būklė sunki. Jie yra gyvoji lietuvių 
tautos dalis, ir todėl visai supran
tama, kad vokiečių ūkio sąlygose jie 
turi mažiau galimybių žmoniškam 
gyvenimui, negu vokiečiai.' Tauti
niam, religiniam ir kultūriniam gy
venimui sąlygos negeresnės. Jiems 
trūkstą kunigų, mokytojų, mokyklų. 
Visoje anglų zonoje tebėr tik trys 
keliaujanti kunigai, kurie turi 'ap
tarnauti visus plačiai Išsisklaidžiu
sius lietuvius evangelikus. Religi
jos reikalams leidžiamas laikraštis 
„Evangelikų Kelias“ yra spausdina
mas rotatoriumi, mažo tiražo ir kuk
lios apimties. Iki šiol tebėra išlei
stas tik katekizmas ir mažas gies- 
mynėlis. Lietuviams evangelikams 
trūksta Biblijos, religijos vadovėlio, 
giesmyno. Normalaus gyvenimo są
lygose šie trūkumai neturėtų tokios 
didelės neigiamos reikšmės. Bet da
bar, kai- tūkstančiai lietuvių evan
gelikų išsklaidyti tarp vokiečių, ban
dančių juos laimėti vokiškumui, be 
bendrų rūpesčių lietuvius evange
likus sunkina ir pareiga padėti savo 
žmonėms išlikti gyvaisiais lietuvių 
tautos nariais.

P. E. Devenienė savo pranešime 
pažymėjo, jog lietuvių evangelikų 
Jungtinėse Valstybėse skaičius nėra 
didelis. Vis dėlto lietuvių evange
likų nemaža yra Čikagoje, Detroite, 
New Yorke, Bostone, Philadelphi- 
joje ir kt. JAV vietose. ''

Lietuvą ištikusioms nelaimėms 
lietuviai evangelikai neliko abe
jingi. Jie, kaip ir visi amerikiečiai 
lietuviai, laiku pajuto, jog tik jie tu
ri geriausias sąlygas kovai už savo 
krašto ateitį, o taip pat suprato, jog

,JAV lietuviai evangelikai įsisteigė 
1942 m. ir pavadino ją Amerikos lie
tuvių protestantų sąjunga.

Ji budriai sekė gyvenimą ir buvo 
visur naudinga bendram reikalui. 
Švedų vyriausybės nutarimas išduoti 
sovietams pabaltijiečius sukrėtė vi
są demokratiškąjį pasaulį. Bet pa
saulis šiuo klausimu buvo pasyvus. 
Amerikos lietusių visuomenė sujudo 
ginti_ nelaimingųjų. Tinkamiausius 
kelius surado kaip tik Ame
rikos lietuvių protestantų są
junga. Tuomet Amerikos baž
nytinei protestantų organizacijai 
vadovavo mr. J. Dulles. Tai tas pats 
JAV politikas, kuris kartu su Mar- 
shalliu dalyvavo Maskvos ir Pary
žiaus konferencijoje, kuris .vadovau
ja respublikonų partijai, ir kuris lai
komas viena pačių įtakingiausių po
litinių asmenybių Jungtinėse Valsty
bėse. Į ■šį žmogų kreipėsi Amerikos 
lietuvių protestantų Sąjunga. Jis 
parodė didelį susirūpinimą šiuo rei
kalu.

Amerikiečiai lietuviai pasistengė, 
jog ir kitais' klausimais mr. J. Dul
les nebūtų abejingas lietuvių reika- 

. lams. Jis buvo smulkiai ir išsamiai 
supažindintas su Lietuvos klausimu 
ir parodė didelį jo supratimą. Be- 
artėjant Maskvos konferencijai, bu
vo pavojaus, jog mūsų klausimas' 
gali iškilti mums nepalankiose są
lygose. Vėl buvo kreiptasi į mr. J. 
Dulles. Tas pat buvo padaryta, ir 
vykstant į Paryžiaus konferenciją.

Lietuviai evangelikai Jungtinėse 
Valstybėse niekad nebuvo abejingi 
tremtinių vargams. Nėra šeimos, ku
ri nešelptų pakieteliais ar kuo kitu 
vieną ar net kelias šeimas tremtyje. 
Yra šeimų, kurių, išlaidos tremtinių 
šelpimui yra didesnės už išlaidas, 
reikalingas jų pačių pragyvenimui. 
Amerikos lietuvių protestantų są
junga prisidėjo.prie JAV protestan
tų sumanymo įsteigti šalpos ir emi
gracijos reikalams savą organiza
ciją.

Įvairių lietuvių bendruomenių na
riai, daugumoj iš anglų zonos, ypač 
jautriai pajautė skriaudas, kurias iš
gyveno lietuviai evangelikai. Buvo 
nurodyta DP stovyklų, kuriose DP 
statuso neteko šimtai lietuvių evan
gelikų. Vienas kalbėtojas iš šiaurės 
dėt jo stovyklą Ištikusios skriaudos 
atvirai kaltino pačius lietuvius, dėl 
blogos valios ar nesupratimo padė
jusius išskirti iš stovyklos apie 800 
vargo brolių. Iki šiol katalikiška 
stovyklų visuomenė, dar neužmir
šusi pikto įpročio į evangeliką žiū
rėti, kaip į nelietuvį. Tuo tarpu 
tiems žmonėms, išskirtiems iš DP 
tarpo ir nublokštiems į vokiečių

ūkį, lietuviškumas yra tiek brangus, 
jog net ir atstumti jie liko gyvai
siais savo tautos žmonėmis.

Plačiausia diskusijose buvo apsi
stota prie kultūrinių reikalų. „Evan
gelikų Kelio“ redakt. M. Gelžinis 
kalbėjo laikraščio tobulinimo rei
kalu. Suvažiavimas plačiai išdis
kutavo lietuvių evangelikų moky
tojų reikalą. Taip pat diskusijose 
buvo plačai paliestas jaunuomenės 
auklėjimo reikalas, sekmadienio mo
kykloms mokytojų paruošimas ir kt., 
ir , šiais' klausimais padaryti nuta
rimai. t

Suvažiavimas priėmė eilę sveiki
nimo rezoliucijų, jų tarpe ir sveiki
nimo rezoliuciją Amerikos lietuvių 
protestantų sąjungai, su kuria trem- 
tyj esančių lietuvių evangelikų san
tykiai nuoširdžiai broliški. V. Civ.

(Pasikalbėjimas su Baltijos Moterų Tarybos Pirmininke Dr. M. Žilinskiene)
Šios vasaros pradžioje Esslingene 

įvyko pirmasis Baltijos moterų su
važiavimas, kuriame buvo įsteigta 
Baltijos Moterų Taryba. Tai ir bu
vo bene pirmieji realūs žingsniai 
trijų Baltijos tautų glaudesniam tar
pusavio bendradarbiavimui ištrė
mime.

Spalių mėn. 10—12 d. Hanau įvyk
sta Baltijos Moterų Tarybos suva
žiavimas. Ta proga mūsų bendra
darbis kreipėsi į Tarybos pirmininkę 
Dr. M. Žilinskienę, kuri maloniai 
sutiko painformuoti apie to pabal- 
tiečių moterų sąjūdžio veiklą ištrė
mime.

— Būtų įdomu sužinoti, ką Baltijos 
Moterų Taryba jau yra nuveikusi 
per savo dar neilgą organizacinio 
gyvenimo laikotarpį?

— Be grynai organizacinio darbo, 
paminėsiu šiuos svarbesnius faktus: 
1. Motinos minėjimą. Ta proga pri
minta moterims jų uždaviniai trem
tyje, o atsišaukimu į viso pasaulio 
moteris — apie daromas mums 
skriaudas. Rimties ir susikaupimo 
diena buvo paminėta masinės de
portacijos iš Baltijos kraštų ir jų 
žiauri okupacija. Pasiųsti memo
randumai žymiems valdžios vyrams, 
Baltijos pasiuntinybėms 'ir moterų 
organizacijoms. Stovyklose tos die
nos buvo paminėtos pamaldomis ir 
atatinkamais minėjimais. 3. Buvo 
kreiptasi į mus globojusias organi
zacijas prašant: a) leisti susijungti 
įvairiose zonose esantiems šeimų 
nariams ir b) pagerinti vaikų mity
bą. 4. Kreiptasi į YWCA-os centrinį

Lietuviai skautai Paryžiuje
1. Būrelis lietuvių Louvro muziejuje; 2. Prie Notre Dame de Paris katedros; 3. Prie Napoleono karsto 
Karo muziejuje.' Jurgio Šapkaus nuotraukos

Koncertas ir vaidinimai Klein Wittensee stovykloje
Š. m. rugsėjo 24 d. KI. Wittensee 

lietuvių stovykloje koncertavo žino
mi mūsų menininkai, Iz. Motiekai
tienė, A. Kalvaity®,'' P.' Kovelis ir 
prof. V. Jakubėnas. Pirmoj kon
certo daly buVo lietuviški kūriniai, 
antroj daly padainavo ištraukų iš 
operų.' Stovyklos gyventojams tai 
buvo tikra meno šventė, ir yisi. la
bai dėkingi menininkams už aplan
kymą. Ypač mokiniams šis koncer
tas buvo labai naudingas, nes jie, 
gyvendami nuošaliame kaime, ne
turi .progos išgirsti didesnių kon
certų ar aplankyti operą. Pažymė
tina, kad antrus metus veikiančią 
grynai lietuvišką stovyklą, kurioje 
yra gimnazija, pirmą kartą aplankė

rimti menininkai. Lauksime dau
giau tokių kultūrinių švenčių!

Š. m, rugsėjo 8 d. stovykloje buvo 
paminėta vietos mėgėjų būrelio su
rengtu vaidinimu „Aušros sūnūs“. 
Prieš vaidinimą gimn. insp. V. Sis- 
kinas tarė žodį apie šios šventės 
prasmę.

Š. m. rugsėjo 20 d. gimnazijos 
■vyresnių klasių mokiniai suvaidino 
trumpą 2 veiksmų komediją „Nau
jausios mados“.

K. Rimt.

SPAUDOS SUKAKTUVĖS
Tremtinių savaitraščiai mini savo 

darbo sukaktuves: „Žiburiai“ dvejų

metų darbo (1945. X. 5 — 1947. X. 
5) ir „Mūsų Kelias“ 100-tą jį numerį 
išleidęs.\ Pastarasis tam faktui pa
minėti išleido specialų, padidintą, 
numerį. „Žiburiai“ gi tiktai trumpu 
straipsneliu tas sukaktuvės pamini.

LTB SUSIRINKIMAS
įvyksta spalio 9 ir 10 dienomis. Nu
matyta didelė suvažiavimo progra
ma ir nauji LTB Vyr. komiteto rin
kimai.
BCT APLANKĖ BALTRAMAITIS 

IR DEVENIENĖ
Š. m. spalio mėn. 4 dieną Baltų 

Centrinę Tarybą aplankė N.C.W.C. 
atstovas Bremene p. K. V. Baltra- 
maitls, o spalio mėn. 7—8 d. ■— p. 
E. Devenienė.

biurą Šveicarijoje, prašant suorga
nizuoti silpnesnės sveikatos vaikams 
poilsio namus.

— Kokie yra išryškėję svarbiau
sieji uždaviniai artimai ateičiai?

— Pagilinti Baltijos motefų ben
dradarbiavimą tikslu: 1. kovoti už 
mūsų kraštų nepriklausomybę; 2. iš- ( 
laikyti tautiškumą tremtyje; 3. tirti 
eventualios emigracijos atveju įvai
rius kraštus ir moterų darbo sąlygas 
ir 4. rūpintis motinų ir vaikų svei
katingumu.

— Ar Taryba nenumato galimy
bių labiau išplėsti pabaltiečių mo
terų bendradarbiavimo?

— Nors tai yra ir sunkus reikalas, 
ypač mūsų stovyklinio gyvenimo są
lygose, — sako Dr. Žilinskienė; —
bet bus daroma pastangų ir šioje 
srityje. Esslingeno pirmasis Balti
jos moterų suvažiavimas ir ateinan
tis Baltijos Moterų Tarybos susirin
kimas Hanau yra tų pastangų pa
vyzdžiai. Tam suvažiavimui Hanau 
pasirinkta kaip tik todėl, kad čia ga
lės dalyvauti visų trijų tautų dides
nis moterų skaičius. Be to, bus 
stengiamasi prie darbo pritraukti ir 
jaunimą. Tam tikslui jaunimo tarpe 
bus propaguojama Baltijos tautų 
bendradarbiavimo idėja ir šį rudenį 
bus mėginta sušaukti visų trijų 
tautų jaunimo suvažiavimas.

— Ar Baltijos Moterų Taryba 
yra užmezgusi santykių - su laisvojo 
demokratinio pasaulio moterų orga
nizacijomis?

— Buvo mėginta kreiptis į Ameri
kos ir Anglijos moterų organizaci
jas, bet dėl politinės padėties tenka 
tenkintis ir tuo, kad galime nors 
apie save priminti. Iš gaunamų ži
nių atrodo, kad pasaulio moterys 
yra mūsų pusėje ir teikia vilčių, kad 
mes sulauksime ir šviesesnių dienų.

— Kokios nuomonės Baltijos Mo
terų Taryba dėl dabartinio emigra
cijos charakterio, t. y. rankiojimo 
tik sveikiausio ir darbingiausio ele
mento, paliekant čia vaikus ir mo
teris, dažniausiai ir šeimas?

— Baltijos Moterų Taryba tuo 
klausimu yra griežtai neigiamos 
nuomonės ir greitu laiku darys ata
tinkamų žygių.

— Kokie aktualiausi klausimai 
bus aptarti įvykstančiame suvažia
vime Hąnau? »

— Kaip minėjome, Baltijos tautų 
moteris norima įtraukti į tarpusavio 
damų bendradarbiavimą platesniu 
mastu, todėl į, šį- suvažiavimą yra 
pakviesta daug visų trijų tautų mo
terų atstovių, kurios šin sąjūdin dar 
nėra spėjusios įsitraukti. Šiame suJ 
važiavime išryškės atskirų sekcijų 
veikla ir bendroji BMT I-jo pusme
čio veiklos apžvalga ir todėl nebus 
sunku nustatyti tolimesjnes g&iresj 
Kaip jau minėjome, daug 'dėmesio

PRANEŠIMAI
NAUJI PATVARKYMAI DĖL 

PERSIKĖLIMO Į AMERIKIEČIŲ 
. ZONĄ

PW and DP Division, Lemgo, in
formuoja, kad pagal susitarimą su 
Amerikiečių zonos karine valdžia 
persikėlimas iš Britų zonos Į Ame
rikiečių zoną bus galimas tik tuo at
veju, jei atatinkamas skaičius žmo
nių iš Amerikiečių zonos norės kel
tis į Britų zoną.

Britų zonoje suinteresuotieji gali 
paduoti pareiškimus savo DPACS 
komendantams, kurie tuo reikalu 
greitai gaus instrukcijas. Pareiški
muose turi būti. nurodytos kėlimosi 
priežastys. Jeigu DPACS komen- 
'dantas randa tas priežastis paten
kinamomis, tai pareiškimą persiun
čia į IRO Area Team. Sprendimą 
daro IRO zoninė vadovybė.

Kurios priežastys bus laikomos 
patenkinamomis, griežtai nenusta
tyta: kiekvienas atvejis bus svar
stomas individualiai. Ir toliau bus 
galima prašyti sujungti išskirtas 
šeimas. Pareiškimai emigracijos į 
JAV tikslu nebus svarstomi.
' Kokia tvarka nustatyta pareiški

mams .Amerikiečių zonoje — ne
žinoma. BCT

NORINTIEMS STOTI Į JŪRŲ 
MOKYKLĄ

. JŪRŲ MOKYKLA Flensburge bai
gia šiuos mokslo metus. Sp&lių mėn. 
gale prasideda nauji mokslo metai. 
Suinteresuoti mokyklą lankyti sku
biai rašykite nurodydami pavardę, 
vardą, gimimo datą ir vietą, DP 
kortelės numerį, tikslų stovyklos 
adresą, išsimokslinimą ir kurį sky
rių norėtų lankyti: navigacijos ar 
mechanikos. Turintieji plaukiojimo 
ar mechaniškų dirbtuvių praktikos, 
apie tai pažymi.
( Dar geriau, jei kandidatas pats 
nedelsdamas atvyktų pasitarti. 
Adresas: (24) Flensburg, Munketoft 
I, . Seefahrtschule DP Navigation 
and Sea-Engineering School, Lithua
nian Section. Direktorius

DR. VYDŪNO BIČIULIAMS
Jau atspausdintas mūsų brangaus 

rašytojo dr. Vydūno veikalas „KA
LĖJIMAS - LAISVĖJIMAS“. Netru
kus pasirodys spaudoje kruopštus ir 
didžiai rūpestingas jo darbas, ver
timas iš sanskrito kalbos: „BHAGA- 
VAD GITĄ.' Palaiminantieji Gies
mė“. Ruošiama spaudai: „Tauresnio

< Žmoniškumo užtekėjimas" (kada 
karų nebebus).
. Lūbecko, Starnbergo, Bayreutho, 
Glūckstadto, Seligenstadto, August- 
dorfo, Lehrtės, Hannoverio, Deinsen, 
Schleswigo, Wolterdingeno, KI. Wit
tensee, Dragahno ir Okerio lietuvių

Skautai lanko Versalį
Nuotraukose matyti keli lietuviai skautai garsiosiose Versalio vietose. Jurgio Šapkaus nuotraukos

K. V. BALTRAMAITIS AUGUST- 
DORFE

Š. m. spalio 3—4 dienomis August- 
doffo lietuvius aplankė p. K. V. 
Baltramaitis. z Susirinkusiems gerfi. 
svečias padarė įdomų pranešimą ak
tualiaisiais klausimais ir atsakinėjo 
į gausius paklausimus. Taip pat 
svečias priiminėjo interesantus ir 
asmeniškais reikalais. .

AUGUSTDORFE REGISTRUOJAMI 
norį išvykti į Kanadą, Australiją ir 
Venecuelą.

Be anksčiau registruotų į Kanadą 
miško darbininkų, siuvėjų ir siu
vyklų darbininkų, dabar registruo
jami kvalifikuoti keramikos specia
listai (su šeimomis).

Į Venecuelą registruojami turį su
gebėjimo amatuose (taip pat su šei
momis).

Į Australiją registruojami neap
mokyti ir pusiau apmokyti.' vy
rai darbams įvairiuose fabri
kuose ir žemės ūkyje; moterys- 
namų ruošai ligoninėse, darbams 
skalbyklose ir fabrikuose. Tinka
mai užsirekomendavę po 3 mėnesių 
galėsią prašyti atvežti šeimų narius.

bus kreipta į mūsų tautų jaunuo
menę.

— Ponia Pirmininke, čia ir yra 
dar vienas opus klausimas. Gali 
būti, jog ateity mūsų šaunus jauni
mas viską išlygins su kaupu,' tačiau 
šiandieną nėra jokia paslaptis, kad 
trijų Baltijos tautų bendradarbiavi
mas ištrėmime, turint prieš akis ly
giai vienodą tą patį tamsų likimą, 
pasigenda darnumo ir nuoširdumo, 
o daugeliu atvejų yra net apgailė
tinas. Ką mano Baltijos Moterų 
Taryba apie šiltesnių- ir nuoširdes
nių santykių būtinumą tarp trijų 
Baltijos tautų tremtinių?

— Tikrai, bendradarbiavimas nėra 
pakankamas, ir mes moterys tai jau 
seniau esame supratusios, — sako 
Pirmininkė ir' susimąsto. — Dažnai 
vienas kitas neatsakingo asmens iš
sišokimas suardo tai, kas didelėm 
pastangom buvo padaryta. Tie iš
sišokėliai griauna pasitikėjimą ir 
turėtų būti savo bendruomenės or
ganų sudrausti. Kadangi mūsų tau
tas laukia panašus likimas, o pa- 
baltiečius ir kiti dažnai traktuoja 
kaip vieną vienetą, tai ir mums, pa
tiems reikėtų stengtis palaikyti 
glaudesnius santykius ir vieni ki
tiems turėtume padėti, — baigė Dr. 
Žilinskienė. A. V—s. .

SPORTO ĮVYKIAI LIETUVOJE
Žinios yra imtos iš š. m. birželio— 

liepos mėn. „Tiesos“ numerių.
Respublikinė moksleivių spartaki- 

jada. Liepos 4—7 d. d. Vilniuje įvy
ko antroji respublikinė moksleivių 
spartakijada, kurioje dalyvayo 1.200 
moksleivių. Lengvojoje atletikoje 
paminėtinos šios pasekmės: šuolyje 
į tolį jauniams joniškietis Baltaitis 
nušoko 6,14 m„ granatos metime 
Bielickas (Alytus) — 56,72 m., šuo
lyje į tolį mergaitėms Davidova 
(Vilnius) — 4,81 m. Kitos pasekmės:

SPORTAS

stovyklų bendruomenėms, taip labai 
parėmusioms dr. Vydūno raštų lei
dimą, nuoširdžiai dėkoju .

A. Krausas
Dr. Vydūno raštų leidimo vykdy

tojas, •
(21a) Augustdorf b. Detmold, 

DP Camp, BĮ. 34

Besidomintiems P. Amerika (Bra
zilija) ar pasirengusiems ten emi
gruoti.

Įsigykite portugalų kalbos pasį-( 
kalbėjimų knygelę su žodynu — per 
tūkstantį žodžių — LIETUVIS BRA
ZILIJOJE.

Tiražas labai ribotas. Užsakyti, 
kartu siunčiant pinigus, nemažiau 
5 egz.

A. Balčiūnas, Lietuvių Raštas (23) 
Oldenburg i. • O., Donnerschweerstr., 
Unterm Berg.

Vieno egz. kaina RM 8.50.

60 m. bėgimas berniukams: Augus
tinas (Utena) - 7,7 s., 100 m. mote
rims Davidova (V.)' — 13,1 s., jau
niams — Dagelis (Biržai) per 12,0 s.; 
1000 m. bernįukams: Garstas (B.) — 
2:56,0 min.; ieties metimas mergai
tėms: Dubickaitė (Alytus) — 29,83 
m.; š. į aukštį mergaitėms: Vaks- 
manaitė (Kaunas) 1,30 m.; disko me
timas jaunuoliams — Aleknavičius 
(Šiauliai) — 29,63 m. Durtuvų kau
tynių trikovą laimėjo biržietis Va- 
riakojis. Atskiras varžybas laimėjo: 
fechtavimo — Variakojis, kliūčių 
ruožo ' įveikimas — Bernotavičius 
(Vilnius), granatų mėtymo — Kas
peravičius (Kaišiadorys). Krepšiny- 
je laimėjo Kauno I prieš Kauno VI 
gimnaziją 21:13. Moterų gr. Kauno 
III įveikė telšietes 15:4. Spartaki- 
jados laimėtoju tapo Vilniaus moks
leiviai, kuriems Švietimo ministras 
įteikė pereinamąją Raudonąją vėlia
vą. Antroje vietoje liko pereitų 
metų nugalėtojas — Biržų gimnazi
ja ir trečioje — Kauno moksleiviai.

Visasąjunginės dviračių pirmeny
bės. Liepos 2—4 d. d. Rygoje įvyko 
visasąjunginės dviračių ,pirmenybės. 
Lietuvos rinktinę sudarė: TSRS 
sporto meisteris Pimpis, Gaidelytė, 
Bonišauskas, Baltuška, Berezinas 
(visi iš Kauno), Širyinskaitė, Pirmi- 
naitė, Šaudvytis (Klaipėda). Pirme
nybėse dalyvavo 300 sportininkų.

25 km. moterims rygietė Lassi lai
mėjo 2 v. per 47:27,4 min. 100 km. 
vyrams laimėjo rygietis A. Lassi per 
2:48:23,2 vai. 30 km. krosą laimėjo 
rygietis J. Keisteris per 1:26:35,6 vai.- 
Lietuvis Pimpis laimėjo 3 v., prava
žiavęs šį nuotolį 1 min. 39,6 sek. 
vėliau.

Motociklų pirmenybės. Liepos 
1 d. Kaune, IX forte, stebint 5.000 
žiūrovų, įvyko Lietuvos motociklų 
pirmenybės, kuriose dalyvavo ir lat
vių motociklininkai. 125 kūb. cm. 
kategorijoje laimėtoju, tapo Masals
kis, 500 kcm. — Sadauskas, 750 kcm. 
Grintųch (Latvija). Geriausią pa
sekmę pasiekė ir Kūno kultūros ir 
sporto komiteto taurę'laimėjo Seve
rinas, startavęs 250 kcm. kategori
joje. 10 ratų (po 6,7 km.) jis su
korė per 57:54,8 min., žymiai pra
lenkęs latvį Lacį.

Krepšinis. Kaune įvykusiose Lie
tuvos TSR krepšinio pirmenybėse 
vietos žalgjriečiai įveikė Klaipėdos 
vienaklubius 35:18, KKI (Kūno kul
tūros institutas) — Telšių „Žalgirį“ 
62:25, Kauno „Spartakas“ — Pane
vėžio „Žalgirį“ 37:15 ir Kauno ASK 
— Vilniaus „Dinamo“ 38:17. Devy
nios ekipos rungiasi dėl Vilniaus 
vasaros turnyro nugalėtojo vardo. 
Vienintelė be pralaimėjimų einanti 
komanda — Vilniaus „Dinamo“. Mo
terų grupėje nugalėtoju tapo ASK.

Futbolas. Žemaitijos zonos pir
menybėse Plungės „Spartakas“ nu
galėjo Šiaulių „Žalgirį“ 6:1, o Tau
ragės „Tauras“ — Plungės „Sparta
ką“ 5:2. Respublikos pirmenybėse 
Vilniaus „Žalgiris“ pralaimėjo Šiau
lių „Vėliavai“ 15:0. Tas pats V. 
„Žalgiris“ pralaimėjo Šiaulių „Spar
takui“ 14:0 ir Kauno „Spartakas“ — 
Panevėžio „Žalgiris“ 4:2.

Praėjusiais metais T. Lietuvos 
jaunių futbolo rinktinė laimėjo Sov. 
S-gos jaunių meisterio vardą ir tau
rę. Šiemet rengiantis šiam turny
rui, Kaune buvo sudarytos gimnazi
jų ekipos, kurios rungėsi tarpusavy
je. Pirmąją vietą iškovojo Kauno 
I-ji gimnazija, nugalėjusi baigmėje 
VI gimnaziją 3:2 ir 8:0 — nugalėjo 
vilniečius ir, tokiu būdu, iškovojo 
teisę atstovauti respubliką visasąjun
giniame jaunių futbolo taurės tur
nyre, Jaunuosius futbolininkus tre
niruoja Pastoris.

Tenisas. Liepos 1 d. Kaune įvyko 
baigminės teniso rungtynės. Mote
rų gr. Lietuva—Estija dvi pirmąsias 
kovas laimėjo kaunietės Tizenhau- 
sen prieš Lellep ir Bukauskienė 
prieš Kerman, bet estės išlygino 
Kerman prieš Levinienę ir Bukaus
kienę. Tik dvejeto susitikimas nu
lėmė lietuvėms laimėjimą. Tizen- 
hausen—Levinienė laimėjo prieš tas 
pačias estes 6:4 ir 6:2, o tuo pačiu 
ir Pabaltijo meisterio vardą. Vyrų 
gr. baigmines varžybas laimėjo es
tai, įveikdami latvius 4:1.

IŠĖJO Iš - SPAUDOS
„TĖVYNĖS SARGAS“ 1 nr. Di

delis, rimtas žurnalas, su daugeliu 
vertingų straipsnių. Nr. kaina 10 
RM.

STASYS YLA. Meilė (meilės pa
žinimas, elementai, formos, savybės, 
visuma, tikslas, meilės brendimas ir 
atnaujinimas). 

s

Fizkultūrininkų dienoje Maskvoje, 
liepos 20 d., Lietuvą atstovavo apie 
300 jaunuolių — imonių, kaimų, 
mokyklų sportininkai. Sportinius 
pasirodymus, kurių tema „Lietu
vos liaudies atsidavimas draugui 
Stalinui“, paruošė K. Kr- Instituto 
lektoriai, dailininkas prof. Ušinskis 
ir kompozitorius Kuprevičius.

LITHUANIAN WEEKLY NEWS

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos

Lietuvių Skyrius 
Redaguoja Redakcinė Kolegija 
Vyr. Redakt. Jonas Kardelis

Adresas: (21a) Detmold, Wittjestr.. 14
News-paper authorised by PR/I.S.C.

CCG (BE)
Spaudžia Borek & Geiser, Detmold
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