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Prancūzijos ministerių kabinetas, kurį sudarė vieni socialistai, pasiskyrę išbūti ligi Resp. prezidento rinkimų. I eil. 
iŠ kairės: Gouin, Madame Vienot, pirm. Leon Blum, Guy Mollet, Augustin Laurent, Naegelen, Lė Troųuer. Antroje 
eibėje iš kairės: Tanguy-Prigent, Lapie-Bechard, Ramadier, Julės Moch, Philip Lamine*Gueye, Eugene Thomas, Ga- 
zier, Daniel Mayer, Biondi, Max Lejeune ir Segelle. Dabar šis kabinetas at-sistatydino.

LITU LAMAS WEEKLY NEWS

Kodėl mes nusiginkluojame
v __

Rašo Walter Lipmann
Nepulkim į besaikių iliuziją, 

pasitikint atomine bomba, galima už
tikrinti JAV saugumą arba bet kurios 
rūšies nuolatinę diplomatinę įtaką 
tarptautiniuose reikaluos. Sunku už 
jos laikytis, bet tuo pačiu laiku mes 
bijant ją palčiai. Kągi turėtume >ti 
tuo prakeiktu Ja'ktu daryti?

Mes turėtume, ją panaudoti vien tix 
tam tikslui, kuriam ji tetinka. Męs 
tui.'fi inėme au ja skai’yt • ne kaip su 
karišku ginklu bet kaip su priemone, 
tinkančia žmoniją politiškai pamokyti. 
Atominė bomba ir atominė rakietu tu
rėtų būti panaudota pademonstravimui 
tor tiesos, kuri yra surista su kiekvie
nu totalinio karo ginklu — k »d y gali 
būti panaudota tik pries civilinius gy 
veiv< jus, kurių tarpe gali būti tik tam 
tikri dalis priešo karinių pajėgų, bet 
tik ne jų visuma.

Kadangi daigumas ei ulinių gyven
toju būtų mažų mažinusi! nekalti žmo
nės, o išimtin as atvejais jie būtų mū
sų draugai ar net sąjungininkai, tai ato 
minės bombos pavartojimas įrodytų.

kad,Prieš šitą karinę operaciją atominė 
bomba yra netinkamas ginklas. Ato
minės bombos negali būti panaudotos 
sudorojimui pėstininkų, išsibarščiusių 
po visą kraštą. O jei rusai okupuotų- 
sakysim, Paryžių, Antverpeną ir Romą, 
mes nebegalėtume jų išvyti nesunai
kindami ir tuos miestus bei šimtus 
tūkstančių prancūzų, belgų ir italų. 
Mes to dabar negalėtume padaryti. Mes 
to ir nepadarytume.

Jei sakoma, kad rusų pėstininkams, 
jei jie mėgintų užtvindint Europą, bus 
pasipriešinta, tai visų pirma reikėtų* 
neužmiršti, jog ne vien komunistai, bet 
ir daugelis kitų labiau pageidautų są
jungos su Rusija, negu karo prieš ją- 
Kiekvienu atveju europiečiai, , kurie 
tam pasipriešintų, paverstų Vakarų Eu
ropą milžinišku karo lauku, ir destruk
cija prilygtų šių dienų Varšuvos ir 
Berlyno sunaikinimams.

Mū^šis dėl Europos būtų sukovotas 
sausumoje. Tai būtų ne rusiška' žemė, 
bet ta tikroji Europos žemė, kur vaka
rų civilizacija, kurią mes norime ap
ginti, turi savo lopšelius, savo įmones, kr d pasaulio žmonės yra ot rduug susi-

Prancūzijos ir Anglijos karinės 
santarvės išvakarėse

buvo pasakojama, kad atominis 
bus laimėtas 
valandas, 
tai teisybė,

staigiu puolimu per

tad kokia nauda, 
jaunus vyrus viene- 
metus 'gaišti kariuo-
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Netikėtai sausio 13 d. BBC radijas 
pranešė, kad Prancūzijos min. pirmi
ninkas Leonas Blumas, pakviestas 
D. Britanijos vyriausybės, atskrido į 
vieną Londono aerodromą. Aerodrome 
jį pasitiko Anglijos karaliaus, min. pir
mininko ir užs. reikalų ministro atsto
vai. Buvo pabrėžta, kad tai yra pir
masis Prancūzijos vyriausybės galvos 
vizitas po 1939 m., kada prasidėjo 
Antrasis Pasaulinis karas.

Sausio 14 d. L. Blumą buvo priėmęs 
Anglijos min. pirmininkas Attlee, o 
vėliau užsienio reikalų ministras Be
vinas. Korespondentai teigė, kad Blu
mas su Anglijos vadovais aptarė visus 
svarbiuosius klausimus, dominančius 
abudu kraštus. Esą Blumas pareiškė 
baimę, kad busimuosiuose keturių pasi
tarimuose galį nukentėti Prancūzijos) 
gyvybiniai
Prancūzijos vyriausybės vadovą užti
krino, kad Prancūzijos — ” 
problemų sprendimo išjungti nema
noma ir jų reikalai bus neužmiršti.

Sausio 15 d. tebuvo paminėta, kad 
L. Blumas su Attlee ir toliau tarėsi 
svarbiais reikalais. Jau vakariniuose 
pranešimuose Šveicarų radijas tvirtino, 
kad pksitarimai veda prie karinės 
Anglijos ir Prancūzijos santarvės.

Sausio 16 d. BBC pranešė, kad Pa-1 
ryžius ir Londonas paskelbė oficialius 
komunikatus, jog Anglijos* ir Prancū-

interesai. . Tačiau Attlee

iš Europos

zijos vyriausybės netolimoje ateityje 'pradės darbus šiam susitarimui įgyven- 
sutarė pasirašyti karinę sutartį pagal 
JT Chartos 52 paragrafą. Šios sutar
ties tikslas yra gintis nuo galimos 
Vokietijos agresijos, nes per paskuti
nius 25 metus vokiečių imperializmas 
grėsė ir Anglijai, ir Prancūzijai. 
VyYiausybių įgaliotos komisijos tuojau

dinti. Komunikate skelbiama, kad 
vyriausybės ir visais kitais ekonomi
niais klausimais pilnai susitarė- Pran
cūzijos gyventojai palankiai sutiko 
susitarimą.

Blumas po pasitarimų I. 16 grįžo į 
Prancūziją.

Beliko sunkiausios 
taikos sutartys

Keturių- ministerių pavaduotojai pradėjo pasitarimus

(Iš Reader’s Digest "1946 m. lapkr. m.)
Priežastys, kodėl mūsų kraštas turi 

neprarasti savo didelės militarinės galy
bės, buvo nuolat keliamos ir įrodinėja
mos prezidento, valstybės departamen
to, generolų ir admirolų, nuvedusių 
mus į laimėjimą. Tačiau ligi šiol nei 
kongresas nei pati tauta dar nėra jų įti
kinti.

Metams praėjus po karo pabaigos, 
mes nebeturime to kariško aparato, ku
ris laimėjo karą, ir tų lėktuvų, lėšų ir 
žmonių, kad galėtume pasigaminti nau
ją. Kuo tai paaiškinti? Kai kurie sa
ko, kad čia kaltas karo nuovargis, kai 
Kurie — kad tai rinkiminių melų poli
tiku. Aš manau, kad to priežastis yru 
utominė bombų- Šios bombos egzisten
cijų ir yra pagrindinė priežastis, dėl 
kurios amerikiečiai iki šiol, negalėjo 
suvokti, iki kurio laipsnio jie turi 
remti kariuomenę, laivyną ir aviaciją-

Jiems buvo pašakojama, kad JAV po 
kelerių metų turės atominių bombų, 
kurios * bus daug destruktyviškesnės ne
gu numestos į Japonijos miestus. Jiems 
buvo pasakojama, kad šitos bombos 
pajėgs sunaikinti kiekvienos mūsų že
mės valstybės svarbesniuosius miestus. 
Jiems 
karas 
kelias

Jei
klausiu jie, versti 
rius savo amžiaus 
menėje, kuri niekuomet nebus panau
dota? Ar nepasibaigs atominis karas 
anksčiau, negu kariuomenė bus spėta 
sumobilizuoti?

Žmonėms buvo pasakota,* kad atomi
nės bombos laivynus yra pavertosios 
pasenusiomis karo priemonėmis4 
to, jiems dar buvo pasakojama, 
nebėra reikalo atomines . bombas
benti lėktuvais, nes jas galima įtaisyti 
rakietose; kad netrukus bus išrasti 
sviediniai, gulį šaudyti apie, 5000 km į 
kiekvieną taikinį. '

Jei taip iš tikrųjų yra, tai ne vien 
kariuomenė ir laivynas, bet ir aviacija (
nebereikalinga: ateities karas bus veda- Du. UNRRA-os „didieji”: pasitraukęs iš vyr. direktoriaus pareigų Fiorello La 
man kelių mokslininkų, inžinierių, 

' technikų ir mechanikų, įjungiamųjų 
rankenų ir mygtukų.

Vaizdas iš tikrųjų pasibaisėtinas. 
Bet ir patrauklus, nes tai būtų karas, 
nereikalaująs jokio tautos įtempimo, 
jokių mobilizacijų, jokių pasirengimų, 
jokio paprastai būtino karinio aparato, 
bet tik pinigų ir techniškų žinių. Kad 
būtume visiškai saugūs ir laimėtume 
bet kurį tarptautinį ginčą, bereikėtų 
tik pirmiesiems . panaudoti labiausiai 
efektyvius atominius ginklus. Mes tu
rėtume būti tie, kurie pirmi paspaustų 
mygtuką.

Ar šis ateities karo vaizdas gali būti 
realus? Jei stabtelsime ir apie jį pa
galvosime, aiškiai pamatysime, kad 
lūs būti jis negali. Pakanka tik 
vienintelio fakto, kad mygtukinis 
ras dar tebėra tik planavimo, projektų 
ir bandymo stadijoj. Nei vienas ne
gali nuginčyti, kad gamyba atominių 
ginklų, pajėgiančių sunaikinti kiekvie
nos valstybės pagrindinius miestus, 
dar užtruks kiek laiko.

Bet juk kitos tautos irgi turi šiek 
tiek laiko. Imkim kalbėti apie Rusiją. 
Sakysime, .kad mes negalime susitarti 
su rusais tol, kol jų neįtikinsime," jog 
esame pajėgūs ir pasiryžę nugalėti juos • 
karu. Būkime, kiek tai įmanoma, šal- 
takraujai ir paklauskime save, ar mes 
jau turime tuos atominius ginklus, ku
riais būtų galima Sov. S-gą priversti be 
sąlygų kapituliuoti? Dėl šio atsaky
mo negali būti jokios abejonės. Mes 
tokių ginklų neturime. Mes tai žino
me. Ir rusai tai žino.

Todėl iš mūsų bus paveržta nemaža 
laiko, kol JAV galės būti pasiruošusios 
bandyti atominį karą prieš Sov. S-gą. 
Ką veiks rusai per tuos keleris metus, 
kol mes būsime pasiruošę? Jie, be 
abejonės, kaip įmanydami bandys ga
minti savas atomines bombas ir pasi
ruošti smogti atgal. Bet jie pasitiki 
vien tik jomis.

Rusai turi militarinį ginklą, kurio 
mes ir dabar dar neturime, būtent — 
beveik neišsemiamą rezervuarą pėsti
ninkų, kuriuos jie atominiame kare ga
li panaudoti, kaip defenzyvai, taip ir 
ofenzyvai. Rusų atsakymas į pranašes
nius ginklus beveik visuomet buvo at
sitraukimas ir priešo išsėmimas strate
giškai panaudojant žmonių mases bei 
beribę erdvę. Jų atsakymas Napoleo
nui ir Hitleriui buvo atsitraukimas į 
rytinę Rusiją. Jų aiškus atsakymas į 
atominę rakietą bus ne vien atsitrau
kimas į rytinę Rusiją, bet ir, ėjimas į 
Vakarų Europą.

Neužmirškime, kad 
stovi prie Norvegijos, 
jos ir Danijos sienų, 
ryje prie Elbės upės, 
Dunojaus, ir kad jie 
Jugoslavija dėka, yra 
ko, vedančio į Italiją. Kokį natūra
liausi žygį beliktų rusams vykdyti, jei 
jie prieitų išvadą, jog jų pačių pra
monės centrai 
kelias dienas? 
miestus savo 
masėmis.

Guardia kalbasi Vašingtone su savo įpėdiniu generolu Lowel Wr. Rooks.
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rusų pėstininkai 
Švedijos, Suomi- 
Vokietijos vidu- 
Austrijoje prie 

savo sąjungos su 
prie atviro lau-

galės būti sunaikinti per 
Tik — užplūsti Europos 
begalinėmis pėstininkų

Prancūzijos 
prezidentas 

V. Auriol

savo mokyklas, universitetus, muzie
jus, laboratorijas, bažnyčias.

Jei Vakarų Europa būtų rusų oku
puota, mes turėtume pasirinkti vieną 
iš dviejų galimybių: arba sutikti su 
tuo, kad rusai liktų kontinento viešpa
čiais, nors jų pačių miestai ir būtų su
naikinti, arba tektų išlaipinti amerikie 
čius tikslu išmesti įsikesusius rusų pės
tininkus. Gal būt, tat būtų įmanoma 
padaryti po kėlerių metų pasiruošimo, 
jei norėtume sumokėti tą kainą. Bet 
tai pareikalautų daug triūso.

Tol, kol mes galvojame, jog turime 
pigų, užtikrintą ir gana lengvą būdą 
laimėti karus, mes statome satfo sau
gumą ir mūsų tautos padėtį ant bai
mės pilnos iliuzijos. Mes iš tikrųjų 
būsime nusiginklavę. O dabar štai įsi
vaizduodami, kad turime pasaulį griau-

totaliu o kai o atveju.
turėtume panaudok mutų laiki

m; ?Šę
Mes

n f bombos moi.opolį ne tam, kad pa
remtume mčsų diplomatija xiename 

•ar kitam litiniame gi ič(, bet ture 
tume jį panaudoti, kad paremtume pa
saulinės organizacijos projektą ir pla
ną. Dėl jos baisių pasekmių turime 
tvertis argumento, kad iš nežymių JT 
Chartos pradmenų mes galime dabar 
sukurti, mes turime sukurti ir sukur
sime pasaulinę valstybę su universaliai 
galiojančiais įstatymais. Ve. z*. L. B.

BBC. 1. 13. Lenkijos 
ministro pavaduotojas 
ryšium su III. 10 įvykstančia Maskvos 
konferencija, atskrido į Maskvą, kur 
tarsis su sovietų vadovais dėl Lenkijos 
vakarinių sienų.

užs. reikalų 
Modzelewski,

Sausio 16 d. Prancūzijos parlamentas 
14 senatas bendrame posėdyje rinko 
pi Siąjį ketvirtosios prancūzų respu
blikos prezidentą. Juo išrinktas socia
listas, dabartinio parlamento pirminin
kas V- Auriol. Iš 883 Versalio Rū
muose dalyvavusių atstovų Auriol jau 
pirmojo balsavimo metu surinko abso
liučią daugumą, gaudamas 452 balsus. 
Pažangiųjų katalikų atstovas gavo 242 
ir kiti keturi kandidatai nežymų balsų 
skaičių.

Auriol dabar yra 63 metų amžiaus. 
Jis yra kilęs iš ūkininkų šeimos. Bai
gęs teisės mokslus ir yra daktaras tau
tinės ekonomijos. 1911 m. pirmą kartą 
išrinktas į parlamentą, o nuo 1926 m. 
dalyvavo įvairiose vyriausybėse. Po 
vokiečių okupacijos 1943 m. jis pabėgo 
į Londoną. De Gaulle kabinete jis 
turėjo specialią misiją. Jis yra buvęs 
konstitucinio parlamento pirmininku.

Pirmasis jo darbas bus sudaryti naują 
vyriausybę vietoj pasitraukusios L. 
Blumo vyriausybės.

Sausio 14 d. Londone Anglijos užs. 
reikalų ministras Bevinas atidarė ketu
rių ministrų pasitarimus. Šie pasitari
mai yra įžanga į busimąją keturių mi
nistrų konferenciją š. m. kovo 10 d. 
Maskvoje. Šiems preliminariniams pa* 
sitarimams skiriama didelė reikšmė. 
Pats užsienių reikalų ministras savo pa
sveikinimo kalboje pabrėžė, kad iš
sprendus Vokietijos satelitų problemas,* 

dabar belieka sutvarkyti dvi pačias 
sunkiąsias taikos sutartis: su Aus- 

v trija ir Vokietija.
Bevinas, stengdamasis pastovią taiką 
pagrįsti ūkiniu tautų bendradarbiavi
mu, ir dabar pabrėžė, kad

Europai yra labai reikalingas svei
kas Dunojaus valstybių ūkinis ben

dradarbiavimas.
Jo nuomone, Austrija po Didžiojo Ka
ro buvo nuskriausta ir palikta likimo 
valiai. Dviejų milijonų sostinė Viena 
su neturtingomis provincijomis sunkiai 
galėjo ūkiškai tvarkytis. šios klaidos 
dabar reiktų vengti. Vokietija turinti 
būti nuginkluota, kad ateityje negalėtų 
sukelti karų. Bevinas pabrėžė* kad 
kia sudaryti tokias taikos sutartis, 
rius tverti; šimtmečius. Jis kvietė 
nistrų pavaduotojus skirti daugiau 
ko taikos sutarčių aptarimui, bet 
procedūros klausimų svarstymui. , 
ka yra svarbesnė už procedūrą“, — 
brėžė Bevinas.

Po Bevind kalbos buvo pradėti pasi
tarimai, kurie turės tęstis apie 6 savai- mą jokios garantijos neduodama.
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tęs laiko. Kaip mūsų jau pranešta, An
gliją šiuose pasitarimuose atstovauja 
lordas Hood ir politinis patarėjas 
Strang, Ameriką -r- JAV politinis pata
rėjas Vokietijoje Murphy ir Austrijos 
karinių pajėgų vadas gen. M. Clark, 
Prancūziją — de Murvil su štabu pata
rėjų, o Sov. S-gą — buvęs sovietų pa
siuntinys Gusevas.

Olandija, Belgija ir Čekoslovakija 
paskelbė savo reikalavimus Vokietijai. 
Būdingiausias jų yra Olandijos: ji rei
kalauja iš Vokietijos ne tik reparacijų, 
bet ir dalies. teritorijos. Olandija siūlo 
planus, kaip Vokietiją sutvarkyti, kad 
ateityje būtų išvengta jos agresijos. 
Olandijos memorandume sakoma, kad 
Vokietija turi būti visą laiką kontro
liuojama, nors Vokietijai pripažįstama 
turėti savo pramonę, galinčią atlyginti 
už karinius nuostolius. Olandija mano, 
kad nebūtinai visa teritorija turėtų bū
ti okupuota, pakaktų uostų, aerodromų 
ir svarbių strateginių punktų užėmyno.

Suprantama, kad į busimuosius, pasi
tarimus yra nukreiptos ne tik visos Eu
ropos, bet ir didžiosios pasaulio dalies 
akys ir dėmesys. Nuo šių pasitarimų 
priklausys vidurio Europos Veidas ir 
santykiai tarp čia gyvenančių tautų. 
Kaip „Tėviškės Garsas“ Nr. 2 prane
ša, jų bendradarbiui yra pavykę sužino
ti, kad Maskvos konferencijoje iškilsiąs 
ir Pabaltijo valstybių klausimas. Laik
raštyje rašoma, kad už šių žinių tikru-

JAV 1947-48 metų biudžetas
Vašingtonas, DPD. Prezidentas Tru- 

manas įteikė kongresui JAV 1948 me
tams sudarytą biudžetą, kuriame ‘nu
matoma 37,5 milijardu dolerių išlaidų 
ir 37,7 milijardo dolerių pajamų.

Stambiausią biudžeto poziciją, 11,1 
milijardo dolerių, sudaro išlaidos, 
skirtos krašto gynimo reikalams. Reikia 
pažymėti, kad okupacinės išlaidos, 
kurios sudaro dar 645 milijonus dolerių, 
į šitą poziciją neįeina. Taigi krašto 
gynimo reikalams skiriamos sumos,

BALF-o seimas, apsvarstęs tremtinių šelpimo reikalus ir nusistatęs tiems reikalams sukelti ketvirtį milijono dolerių aukų.

nantį ginklą, mes padarysime politinius 
žygius, kuriems paremti trūkstame pa
kankamų karinių pajėgų.

Atominės rakietos pagrindinis kari
nis silpnumas yra tas, kad ji yra gink
las, naikinantis civilius gyventojus. Ji 
gali būti panaudotą tik totaliniame ka
re. Ji negali būti panaudota prieš ap
rėžtus tikslus, pav., užbėgti už akių 
okupacijai, gresiančiai draugingam 
kraštui nuo galingo prięšo. Kaip galė
tų ji būti panaudota Kinijoj arba Bur- 
moję ir Indonezijoje?

Ji yra silpnas diplomatinis įrankis, 
nes būdama tokia galinga, ji negali bū
ti panadota 
pulko jūrų __________ _ _
laivo vizito nerimą keliančioj vietoj, atsikirto bolševikų spaudai, kuri tvir- 
arba net ir

Nepriklausomos Lietuvos atstovas JT posėdžiuos
AMERIKA GELBĖS EUROPĄ IR 

AZUĄ
Cleveland, DPD. Viename politinio 

pobūdžio pobūvyje Clevelande Ameri 
kos Jūrų ministras James ForrestaI pa 
reiškė, kad Amerika nemano išsižadėti 
savo interesų ir įtakos Europoje ir Azi 
joje. Priešingai, „Amerika padarys vis 
ką padėti tiems, kurie yra skurde, ir ne 
leis, kad pasaulyje užgestų vilties ki 
hirkštis“. •

saikingai. Ji negali atstoti 
desantininkų, arba karo

New Yorkas. Visa Amerikos spauda 
praneša, kad JT pilnaties sesijos atida
ryme, 1946 m. spalio mėn. 23 d., 
vavo, kaip stebėtojai, ir Pabaltijo 
tų atstovai: Lietuvos įgaliotas 
P. Ža d eikis ir pasiuntinybės 
J. Rajeckas, taip pat estų — charge 
d’affaires Johannes K a i v .

Tą pačią dieną Lietuvos ministeris 
P. Žadeikis JT gen. sekretoriui Trigve 
Lie įteikė Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto (VLIK) memorandu
mą.

šia proga Amerikos lietuvių spauda

daly- 
kraš- 
min.

narys

bombonešių eskadrilės. tino, jog Pabaltijo valstybių atstovai

neturį jokių teisių ir jau nesą pripa
žįstami, kad šie faktai įrodo, jog jie 
ir pripažįstami, ir turi teisės atstovau
ti Pabaltijo valstybes, ir oficialiai bei 
faktiškai jas atstovauja.

Ši Amerikos lietuvių spaudos pozici
ja dar daugiau sustiprėjo, kai JAV 
prezidentas H. Trumanas ir Valstybės 
Departamentas Lietuvos min. P. Žadei- 
kį pakvietė oficialių pietų, ir tai pir
moje diplomatų grupėje.

Šitos žinios susilaukė ir platesnių 
komentarų. —— 

BBC. 1. 13. Naujasis SSSR pasiunti
nys Anglijai pulk. Žurabin sausio 13 d. 
žtvyko j Angliją.

— Belgradas, DPD. Prancūzų žinių 
agehtūra praneša, kad Jugoslavijos už
sienių reikalų ministro pavaduotojas 
pranešė spaudos atstovams apie Jugosla-

paly ginus jas su 1946 mętais, tėra 
sumažėjusios vos pusketvirto milijardo. 
Iš tų sumų bus išlaikoma ginkluota 1 
mil. 641.000 vyrų kariuomenė.

1 II-ją didumo atžvilgiu išlaidų pozi
ciją sudaro sumos, numatytos rėmimui 
buvusių karo dalyvių tarptautinių rei
kalų finansavimui ir paskoloms.

Atomo 
ti skirta 
dolerių.

Didelį 
gerovės, sveikatos ir draudimo reika
lams, siūlydamas, kad socialinio 
draudimo sistema būtų išplėsta ir 
tiems atvejams, kurių ligi šiol sociali
nio draudimo įstatymai nesiekė-

Tolimesnės biudžeto pozicijos numa
tytos kainų primokė jimui už žemės 
ūkio produktus ir prekybos bei pramo
nės finansavimui.

Pusę pajamų 
mokesčiais, didelę 
ginių ir prekybos, 
binių muitų.'

Prezidentas Trumanas besutiko su 
respublikonų pasiūlymu sumažinti mo
kesčius. Priešingai, jis net reikalavo, 
kad būtų pakeltas pašto tarifas ir pa
liktas karo mokestis, kuris šiaip turėtų 
pasibaigti šių metų liepos mėn. 1 d- 
Iš šitų šaltinių susidarytų 1,8 milijardo 
dolerių pajamų perteklius, kurį prezi
dentas Trumanas siūlo panaudoti iš
pirkti tautinei vidaus paskolai.

Siūlydamas priimti tokios sudėties 
biudžetą, prezidentas Trumanas primi
nė kongresui, kad JAV turinčios svar
bių uždavinių Europoje ir tolimuosiuo
se Rytuose, be. to, jos nešančios didelę 
atsakomybę už daugybę karo nuniokio- 
tų kraštų, kuriems JAV turinčios pa
dėti atsikelti iš karo griuvėsių.

Tolimesnėje savo kalboje prezidentas 
prašė kongresą 
išleidimą, kurie leistų JAV suteikti 
keletui kraštų, kurie 
„nevilties būklėje“, 
paramą. Tų kraštų vardų prezidentas 
nepaminėjo.

energijai tyrinėti ir pritaikin-
1948 metais 444 milijonai

demesį prezidentas skyrė

numatoma surinkti 
dalį iš ūkinių jun- 
o likusią iš preky-

pagreitinti įstatymų

dar vis yra
250 mil. dolerių

vijos reikalavimu? Vokietijai. Jugosla
vija reikalausianti, kad 
ūkio atstatymui mokėtų 
dalyvausianti. • Vokietijos 
ir reikalausianti, kad" 
Vokietijoje neprašoktų 
gyv. standarto.

— Stockholmas, DPD.
ralips Gustavas parlamento atidarymo 
proga pareiškė', kad gali būti imtasi 
papildomų priemonių ūkio’ kontrolei 
ir normavimui sugriežtinti, % kad būtų 
išvengta iųfliacijos.

Vokietija jos 
reparacijas; ji 

nuginklavime 
gyvenimo lygis 

Jugoslavijos .

Švedijos ka-

1



Lietuvių Žodis 3 nr. 2

Pretendentas it Lietuvos sostą. Rusu, valdomuose Rytprūsiuose
Jau buvome rašę, kad Lietuvos var

dą išreklamavęs JT organizacijoj pran
cūzų princas Liudas Ferdinandas Bur- 
bon-Condė, JT gen. sekr. Trigve Lie 
pasiuntė raštą, kuriuo įrodo teises į 
Lietuvos sostą. Plačiai apie tai rašo 
prancūzų laikraštis „Quatre et Trois“
44 nr., kurio ištrauką čia patiekiame.

„Pasirašiusis memuarą, patiektą JT., 
yra tikrai paskutinysis ainis iš Burbo- 
nų-Condė dinastijos.

Visi Burbonai-Condė yra kilę iš 
Liudviko I-jo Burbono, Kondijos prin
co ir dėdės karaliaus Henriko IV-jo. 
Savo dinastijoj jie skaito daug žymių 
asmenų: Didysis Condė, iš kurių vysk- 
Bossuet, garsus laidotuvių kalbų auto
rius, Kondijos princas, vadas didžio
sios revoliucijos emigrantų; nelaimin
gasis hercogas Enghien, sušaudytas im
perijos laikais prie Vincennes.

Anūkas didžiosios Kondijos, Liudvi
kas Burbonas, didysis Prancūzijos mo
kytojas, turėjo garbės gauti princesės 
Liudvikos-Pranciškos, Liudviko XIV-jo 
dukters, ranką. Iš šios moterystės gimė 
trys vaikai: pirmutinis, gimęs 1692 m., 
turėjo duoti pradžią savo vyresniajai 
šakai, išmirusiai 1830 m. Tretysis, Liu
dvikas, gimęs 1709 m-, turėjo mirti be 
palikuonių, dėl antrojo, Karolio, gimu
sio 1700 m., ir yra susidariusi visa šita 
istorija. f

Ši giminė yra išgyvenusi įvairiausių 
nuotykių ir’ savo narių tarpe turėjusi 
visokių žmonių, kurie apie karališkas 
teises visai nė nesvajojo. Pretendento 
į Lietuvos sostą tėvas buvo karys, o se
nelis — žandaras. Liudvikas ' Pranas 
yra gimęs 1917 m-

1663 m. rugpiūčio 16 d., iš tikrųjų, 
Lenkijos karalius Kazimieras V yra 
suteikęs Henrikui-Julijui Burbonui, En
ghien hercogui, penktajam Kondijos 
princui, kaipo sūnui, paveldėjimo tei
ses į Švedijos ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos sostą. Tenka pastebėti, 
kad princas Henrikas-Julius priklausė 
Kondijos vyresniajai dinastijai, išmiru
siai 1830 m.

1755 m. karalius Luidvikas XV Kon
dijos šeimai išleido raštą, tvirtindamas, 
kad jei Liudvikas-Juozapas Burbonas, 
Kondijos princas, mirtų be palikuonių, 
tai visi Kondijos kunigaikščių titulai ir 
teisės pereina grafui Karoliukui, Kon
dijos princo dėdei, iš kartos į kartą li
gi begalybės.

Liudvikas-Ferdinandas Pons — prin
cas Liudvikas-Pranciškus Burbonas-Con- 
dė turi tvirto pagrindo reikalauti ne
abejotinų savo teisių ir kartu preten
duoti į Švedijos ir Lietuvos Didž. Ku
nigaikštijos sostą. Kol kas jis ne
reiškia pretenzijų į Švedijos sostą, bet 
dėl Lietuvos sosto tai jau kas kita.

Pretendentas į Lietuvos sostą dabar 
turi 29 metus amžiaus ir Paryžiuj bai
gia politinės teisės studijas. Karo me- 

tu jis tarnavo kariuomenėj puskarinin
kiu ir 1943 metais dalyvavo žygyje į 
Tunisą.

Šiuo metu jis yra padavęs aukščiau
siajai teisingumo instancijai jo teisių 
atgavimo prašymą. Šis prašymas turėtų 
rasti teigiamą sprendimą, kadangi jo

Pretendentas į Lietuvos sostą — pran
cūzų princas Louis-Ferdinand de Bour

bon-Conde Pons

„PASAKYKITE MARŠALUI, KAD 
DABAR MES ESAME SENI .

DRAUGAI“
Maskva, DPD. Į Maskvos aerodromą 

susirinko pustuzinis sovietų maršalų 
išlydėti feldmašalo Montgomery. 
Spausdamas ranką sovietų generalinio 
štabo šefui maršalui Wassiliewski, 
kreipėsi Montgomery į savo vertėją • 
„Pasakykite maršalui, kad dabar mes 
esame seni draugi“. Vyriausią sovietų 
tankų grupės vadą maršalą Rybalko 
Montgomery atsisveikino žodžiais: „Jūs 
esate dabar mano senas draugas“.

SSSR kariuomenė prie Turkijos
DPD. 1. 12. Pranešama, kad sovietų 

žinių agentūra „Tass“ dementavo vieno 
amerikiečių korespondento paskleistas 
žinias, kad SSSR koncentruoja kariuo
menę prie Turkijos sienos.

Šiame DPD pranešime sakoma, kad 
Maskvos kinuose pradėta demonstruoti 
filmą, kurioje parodoma Dardanelų 
svarba Sov. S-gai. Filmoje iškeliami 
Krimo karo vaizdai, kada sąjungininkų 
karo laivynas per * Dardanelus įplaukė 
į Juodąją jūrą ir atakavo Sevastopolį.

— Ankara, DPD. Ankaros radijo 
pranšė apie pasirašytą draugiškumo 
paktą tarp Turkijos ir Transjordanijos. 

teisės yra neginčytinos. Jis turi tvirtą 
nusistatymą greitu laiku sudaryti lai
kinąją Lietuvos vyriausybę, tikrii de
mokratišką šiaurietišką monarchiją^

Ir tai nėra paslaptis, kad su šiuo ka
rališko kraujo plebėju lietuviai emi
grantai yra suėję į kontaktą.“

RINKIMAI
Sausio 19 d. Lenkijos gyventojai 

rinks pirmąjį pokario parlamentą/ 
Anglijos radijo nuomone, tai yra 
labai svarbus politinis įvykis ne tik 
visos Europos, bet ir pasaulio politi
koje. KomentaJorius, atpasakojęs visą 
įvykių raidą po 1939 m. rugsėjo mėn. 
1 d., prieina, prie Jaltos ir Potsdamo 
susitarimų. Jaltoje Churchillis, Roose- 
veltas ir Stalinas susitarę, kad prieš, 
įvykdant pirmuosius seimo rinkimus, 
turi būti sudaryta tautinės vienybė*-- 
vyriausybė,' kurią pripažintų visos di- 
dšiosios valstybės. Šis faktas įvyko,- ir 
vis dėlto netikra padėtis Lenkijoje 
užsitęsė ilgesnį laiką. Nors į Lenkijos 
vyriausybę ir įeina oficialios opozici
jos trys ministrai su buvusiu Londono 
vyriausybės min. pirmininku Mikolai- 
čiku priešakyje, tačiau iš ten gautos 
žinios sako, kad spaudimas į opoziciją 
esąs didelis ir ji neturinti reikalingos 
demokratinės laisvės.

Kadangi Jaltoje ir Potsddfate 
buvę sutarta, kad rinkimai turi būti 
laisvi ir nepriklausomi, o padėtis Len
kijoje kalba ką kita, tad dabartinei 
/Lenkijos vyriausybei buvo pasiųsta 
eilė notų, atkreipiant jos dėmesį į nepor- 
malią padėtį. Pirmąją notą 1946 i m- 
rugpiūčio mėn. 18 d. pasiuntė Ameri
kos vyriausybė, o kitą — 1946 -mj. 
lapkičio 22 d. Anglijos vyriausybė. 
Tačiau į šias notas laikinoji Lenkyeif 
vyriausybė neatsakė. Š. m. sausio 7 d.' 
Amerikos vyriausybė pasiuntė notas 
Anglijai ir SSSR, kaip Potsdamo susi
tarimo signatarams, atkreipdama jų

Oficialiame komunikate sakoma, kad 
paktas pasirašytas Transjordanijos ka
raliui Abdullah apsilankius Turkijoje.

— Viena, DPD. Austrijos susisieki
mo ministerija pranešė, kad šio mėn. 
12 d. dėl anglių trūkumo Austrijoje su
stabdomi visi keleiviniai traukiniai. 
Tai paliečia ir tranzitinius traukinius.

— Paryžius, DPD. Prancūzijos 
premjeras Blumas savo radio kalboje 
paskelbė, kad Prancūzijos tarnautojai 
dirbs 48 vai. savaitėje.

— Londonas, DPD. Iki š. m. rugsė
jo mėn. Londone numatoma įrengti 
157.000 pagalbinių namų, kuriuose tilps 
apie pusę milijono žmonių.

Didieji dvarai paversti valstybiniais 
ūkiais.

Kaip šiandien atrodo šiaurės Rytprū
siai, kuriuos 1945 m. prisijungę sovie
tai pavadino „Kaliningrado provinci- 
jff‘, sausio 3 d. „Manchester Guardian“ 
aprašo to laikraščio specialus kores- 

LENKIJOJE
dėmesį į rimtą padėtį Lenkijoje. Šioje 
notoje Amerikos vyriausybė, turėdama 
neabejotinų įrodyfnų, prašo šių di
džiųjų valstybių vyriausybes stengtis, 
kad busimieji rinkimai Lenkijoje būtų 
laisvi.

Anglijos vyriausybė sausio 13 d. 
pakvietė savo pasiuntinį iš Varšuvos 
į Londoną, kad šis praneštų apie padėtį 
Lenkikoje. Iš buvusių notų ir pasiun
tinio’ pakvietimo BBC komentatorius 
daro išvadą, kad Anglijos vyriausybė 
busimiesiems Lenkijos rinkimams skiria 
nepaprastos svarbos.

Sausio 15 • d. Anglijos vyriausybė 
paskelbė naujos notos turinį, kuri 
neperseniai buvo įteikta Lenkijos vyriau
sybei, ryšium su įvykstančiais rin
kimais. Anglijos vyriausybė kaltina 
laikinąją Lenkijos vyriausybę, kad ši 
nesilaiko duotų Potsdame ir Jaltoje 
pažadų. Notoje pabrėžiama, kad Len
kijos rinkimai nesąs vidaus reikalas, 
bet jie turį tarptautinės reikšmės. 
Anglijos vyriausybė susirūpinusi dėl 
vykstančių krašte suėmimų. Maskvos 
radijas sausio 15 d. paskelbė Sov. S-gos 
vyriausybei Amerikos įteiktos notos 
turinį Lenkijos rinkimų reikalu. Molo
tovas atmeta Amerikos siūlymą, kad 
didžiosios vyriausybės įsikištų į būsi- 
muosius rinkimus ir padarytų, kad jie 
būtų laisvi ir demokratiški. Molotovas 
mano, kad Lenkijos vyriausybė nesanti 
Nulaužiusi duotus tarptautinius pasi
žadėjimus. Jis kaltina Amerikos vyriau
sybė, kad ši, pasiremdama vien Miko- 
laičiko partijos informacijomis, prasi
lenkusi su faktais. Jis kaltina Len-
kijos požemį, kuris palaiko ryšį su 
Mikolaičiko partija ir vykdąs teroristi
nius veiksmus. Molotovo nuomone, 
Lenkijos rinkimų sekimas būtų kiši
masis į suverenines ’’‘valstybės reikalus.

Sausio 15 d. Lenkijos prezidentas 
Bierutas pareiškė, kad Lenkijos vyriau
sybė nesutiks su svetima interven
cija. Dėl Kątaliįcų Bažp^čios Bierutas 
nurodė kad jV esanti laisflG ir nepri
klausoma ir jokio spaudimo jai neda
roma. Laikinosios vyriausybės min. 
pirmininkas Osubka Morawski pareiškė, 
kad Mikolaičiko tvirtinimas, jog jo 
partija laimėsianti rinkimus, prašoka 
bet kokios fantazijos ribas. Jis pareiškė 
įsitikinimą, kad dabartinius rinkimus 
laimės vyriausybės partijų blokas.

Būsimiejie rinkimai parodys, kuriuo 
keliu pasuks Lenkija. A. B.

pondentas A. Werth.
Paskutinėje ką tik pasibaigusio karo 

stadijoje vyko ypatingai žiaurūs mū
šiai šiame Vokietijos iškyšulyje, kuris 
grasino slavų pasauliui. Vokiečiai or
ganizavo ‘ gynybą visuose Rytprūsiuose, 
o Karaliaučiaus apsupimas užtruko be
veik 2 mėn. Vokiečiams pavyko pra
laužti apsupimo žiedą ir per Pilau 
uostą išgabenti iš Karaliaučiaus srities 
civilinius gyventojus į kitas Vokietijos 
sritis.

Vienas ne rusas, kuris neseniai pra
leido 2 savaites Kaliningrado provinci
joje, pateikia keletą įspūdžių- Didieji 
miestai kaip Karaliaučius (dabar vadi
namas Kaliningradu), Insterburgas (da
bar Černikovski) ir Tilžė (dabar So- 
vietski) žiauriai yra nukentėję nuo ka
ro, bet, įdėjus pakankamai darbo, gali 
būti trumpu laiku atstatyti, nes pasta
tai yra buvę stiprios statybos. Kaimai 
ir ūkininkų sodybos yra žymiai mažiau 
nukentėję.
Neužšą/ą uostai

Teritorijos funkcijos yra natūraliai 
pasikeitusios. Sovietų Sąjungos kariuo
menei ir pramonei yra svarbūs neuž
šąlą uostai, o žemės ūkis, kuris vokie
čiams vaidino žymų vaidmenį, dabar 
nustoja reikšmės.

Iš dvarų sudaryta 30 sovehozų. Jie 
administruojami kariuomenės, bet pa
laipsniui pereina į civilinės adminis
tracijos rankas. Kiti krašto ūkiai yra 
sujungti į apie 200 sovietiškų kolchozų.

Krašte veikia apie 200 rusiškų ir 

Buvęs JAV demokratų partijos lyderis 
senatorius Conąlly Paryžiuje perka 

šautuvą

apie 50 vokiškų mokyklų. Daugumas 
vokiečių bažnyčių veikia, ir jose vo
kiečių pastoriai gali sakyti pamokslus 
be cenzūros. Dalis vokiečių dirba 
ūkiuose, kiti fabrikuose, jų atstatyme. 
Kolonistai iš Rusijos

Žemės ūkio darbams atlikti daug 
tūkstančių kolonistų iš labiausiai su
naikintų Briansko, Oriolo, Kursko ir 
Minsko provincijų per paskutinius 18 
mėnesių persikėlė į Rytprūsius. Kai 
kurie šių naujų gyventojų atsivežė sa
vo gyvulius; dalis gyvulių išliko ir 
Rytprūsiuose. Kaliningrado provinci
joje yra pakankamai pieno produktų 
ir mėsos. Laisvoje prekyboje jų kai
nos tris kartus žemesnės kaip Maskvo
je. Pasitraukdami iš Rytprūsių vo
kiečiai sunaikino žemės ūkio padargus.

Praėjusią vasarą didelė dalis ariamos 
žemės buvo jau išvalyta nuo minų. 
Sovietų kariuomenė dėjo daug pastan
gų, kad žemės ūkio gamyba pakiltų.

Lankytojas korespondentui pasakojo, 
kad uostai buvo atstatyti žymiai grei
čiau, negu miestai, esą krašto viduje. 
Daug fabrikų buvo išmontuota, tik 
riedmenų fabrikas Kaliningrade dirba 
patenkinamai. Ten taip pat dirba ke
letas svarbių popierio ir celiuliozės 
įmonių. Šių fabrikų darbininkai yra 
vokiečiai ir gauna tas pačias maisto 
normas kaip rusai. Kaliningrade yra 
įsteigtas vokiečių antifašistų komite
tas.

Vandenbergas apie 
JAV politika.

BBC. 1. 12. Amerikos senato užs. 
reikalų komisijos pirmininkas senato
rius Vandenbergas sausio 11 d. Cleve- 
lande pasakė pirmą politinę kalbą po 
to, kai respublikonai laimėjo kon
greso ir senato rinkimus. Kalboje jis 
išryškino Amerikos užsienio politikos 
klausimus. Jis iškėlė" mintį, kad busi
muosiuose Maskvos pasitarimuose Ame
rikos politika SSSR atžvilgiu privalo 
būti kieta ir . atvira. Tokiu keliu einant 
galima bus užtikrinti santykių pasto
vumą. Jis pasakė, kad Amerikai būtų 
metas baigti improvizacinę politiką ir 
laikytis tam tikros pastovios linijos. 
Jis reiškė viltį, kad naujas is JAV užs. 
reikalų ministras gen. Marshallis prieš 
išvykdamas Į Maskvos pasitarimus tar
sis su Amerikos senato užs. reikalų 
komisija.

Palietęs santykius Tolimuosiuose Ry
tuose jis nurodė, kad Amerikos poli
tika Kinijos atžvilgiu turi būti tokia, 
kad paskatintų ir padrąsintų Čiang- 
kaišeką.

Jo nuomone, prekybos santykiai su' 
visomis pasaulio valstybėmis turi būti 
plečiami, ir tuo būdu bus galima 
pasiekti geresnio gyvenijno.

Visiems P šų lietuviams ir ypatin
gai Klaip u krašto gyventojams ge
rai žinomas veikėjas Jokūbas Stiklo- 
rius mirė 1942 m. vasario m. 19 d. Til
žėje, kai tebesiautė II pasaulinis karas. 
Stiklorius buvo palaidotas savo tėviš
kėj, an Ši ;n s kranto.

Stiklorius . .vo kilęs iš tautiškai su
sipratusios šeimos, kalbėjo gražia lau
kininkų tarme ir visą savo gyvenimą 
buvo paskyręs tautiniam darbui. Jau 
jaunose dienose buvo pagautas tuome
tinio Prūsų lietuvių 'judėjimo, Vidū- 
no patriotinių veikalų ir visą gyvenimą 
liko nepalaužiamas veikėjas ir kovoto
jas.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą Jokūbas 
Stiklorius tarnavo Prūsijos kariuome
nėj valdininku. Jau tuomet rašė įvai
rių straipsnių lietuviškiems laikraščiams 
ir žurnalams, skaitydavo paskaitas ir 
rengdavo lietuviškas šventes.

1918 m., sugriuvus VilheJrio II im
perialistinei politikai, Stiklorius numa
tė, jog atėjo laikas viešai pasireikšti 
palitikoj, ir todėl nuojau atsisakė tar
nybos ir išėjo į pensiją. Dar tais pat 
metais buvo sudaryta Prūsų lietuvių 
tautos taryba, kurioj žymų vaidmenį 
vaidino Stiklorius. Pažymėtinas yra 
tos tarybos dar lapkričio m. pasirašy
tas aktas, kuriame, remiantis Vilsono 
iškeltu laisvu tautų apsisprendimo 
principu, Mažoji Lietuva nutarė prisi
jungti prie Didžiosios Lietuvos. Tai 
buvo visų tautiškai veikiančių lietuvi
ninkų politinės nuotaikos pakilimo lai
kotarpis. Šitas nutarimas buvo, pana
šus į. Lietuvos nepriklausomybės aktą, 
paskelbtą **1918 m. vasario m. 16 .d.

Greitai paaiškėjus, kad Nemunas 
taps siena ir kad tautinio ir politinio 
judėjimo centru bus ne Tilžė, bet Klai
pėda, Jokūbas Stiklorių persikelia į 
Klaipėdą ir iš čia pradeda reikštis visas 
tautos tarybos politinis veikimas. Klai
pėdoj todėl ir vyksta visa tolimesnė 
Stikloriaus politįąp bei kultūrinė veik
la ligi 1939 m. kovo m. 22 d. įvykių.

Stiklorius Klaipėdoj veikė kaip Tau
tos tarybos narys, buvo laikraščių lei
dėjas, prekybinių įmonių steigėjas bei 
visuomenininkas. Lietuvai priešingų 
sluoksnių jis greitai buvo apšauktas ta- 
rybininku, norinčiu Klaipėdos Kraštą 
parduoti Lietuvai. Lietuvai ir jo vei
kimui priešinga buvo visa krašto ad
ministracija, kuri dar visais 1919 m. 
priklausė nuo Karaliaučiaus ir Berly
no.*. Stikloriaus veikimas kuomet vi
sais būdais buvo trukdomas, nors Vii- 
helmiškas imperializmas jau buvo su
griuvęs. Tas priešingumas ypatingai 
sustiprėjo 1919 m. pabaigoj, nes per 
spaudą ir kitokiais būdais buvo sklei
džiama gandų, kad kraštas visvien lik- 
liąs prie Vokietijos. Visą politinį vei
kimą ypatingai sunkino faktas, kad 
krašto lietuvininkų tarpe kaip ir nebu
vo įgudusių administracijai jėgų, kurios 
būtų vaizdžiai pasireiškusios krašto val
dyme. Veikimui taip pat trūko ir pi
nigų, reikėjo gyventi iš aukų, kurios 
labai negausiai plaukė.

Versalio sutartimi kraštą formaliai 
atskyrus, veikimas gavo realesnę for
mą. Buvo laukiama faktiško krašto 
atskyrimo, kuris įvyko 1920 m. sausio 
m. 10 d„ kai prancūzų generolas Odry 
ra batalionu chasseurs des Alpes ūžė-

Mažoji
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mė Klaipėdos kraštą. Stikloriaus ir 
kitų tarybininkų pakilusi nuotaika bet
gi labai atslūgo, kai greitai paaiškėjo, 
jog prancūzai neatvyko kaip laimėtojai, 
diktuoją savo sąlygas sumuštam Prūsi
jos imperializmui, bet visai formaliai 
perėmę krašto valdymą, paliko senąją 
administraciją ir pradėjo tartis su se
nais pangermanistiniais sluoksniais 
Klaipėdos krašte, kurie I pasaulinio ka
ro metu visomis išgalėmis buvo rėmę 
Vilhelmo II imperialistinę politiką. 
Net keli, prancūzų valdymo metu at
sargumo sumetimais į užsienį išvykę 
krašto politikieriai, užuodę politinį vė
ją, greitai grįžo Klaipėdon. Sunki 
tuomet buvo Jokūbo Stikloriaus padė
tis, kai reikė/o tartis su generolu. O 
iš kitos pusės krašto lietuvininkų dau
guma nerėmė Tautos tarybos politikos, 
nes pasidavė svetimai propagandai, esą 
daug geriau likti prie Vokietijos arba, 
jąigu tai negalima, bent pasidaryti ne
priklausomu freištatu.

Visai nesuptantama pasidarė kiek vė
liau atvykusio vyr. komisaro Petisnė 
politika t „Čia jau nebesuprasti, dėl 
ko alijantai keturis metus buvo kovo
ję vakarų fronte, tiek kraujo lieję ir 
gyvybių aukoję“, — dažnai sakydavo 
Stiklorius.

Iškilo Direktorijos sudarymo klausi
mas. Apie tarybą susispietę, lietuvinin
kai mažai buvo pabojami. Altenber- 
go klikos pagautas, Petisnė reikalavo, 
kad Direktorijos pirmininkas turi būti 
asmuo, išėjęs akademinius mokslus ir 
turįs aukštesnės administracijos kvali
fikacijas. Taryba tokių asmenų netu
rėjo: didžiausią administracijos stažą 
tuomet turėjo vėlesnis sukilėlių Di
rektorijos pirmininkas Erdmontas Si
monaitis, bet jis toli gražu nepatenki
no Petisnė reikalavimų. Tarybos bu
vo iškelta dr. Gaigalaičio kandidatūra. 
Kai tokių pasitarimų metu kaikas pa
minėjo Stikloriaus kandidatūrą, Petis
nė tik piktai nusišypsojo- Reikia pa
sakyti, kad Stiklorius savo kandidatū
ros niekuomet nekėlė, nors jis pakar
totinai buvo raginamas tai daryti. 
„Mums trūksta ne tiktai aukštesnės kva
lifikacijos administratorių, bet ir že- 
mesnių valdininkų ir tarnautojų“, — 
po tokių pasitarimų pakartotinai saky
davo Stiklorius, — „dėl to mums taip 
sunku atsispirti“. Taip ir būdavo. Aš 
atsimenu faktą, kai Petisnė prašė ta
rybos pristatyti muitininkų užimti pa
sienio muitines, o taryba jų jokiu bū
du negalėjo sukrapštyti. „Mes turime 
viską iš pamatų naujai sutverti“, — 
dažnai sakydavo Stiklorius, — „dėl to 
taip sunku iškovoti mums priklausan
čias pozicijas“.

Pagaliau buvo sudaryta Steputaičio 
direktorija, kuri valdė ligi 1923 m. sau
sio m. 15 d. Prie Steputaičio paskyri
mo žymiai prisidėjo ir Stiklorius, nes 
jis Steputaitį iš ankstybesnjų laikų 
kiek pažino. Steputaitis buvo kilęs iš 
Rytų Prūsijos, lietuviškos kilmės, Vil
helmo II laikais buvęs Prūsijos regie- 
rungsratas ir todėl, Petisnė nuomone, 
be abejo kvalifikuotas asmuo. Gelda
pės apylinkėj turėjo žymų dvarą, kurio

Lietuva ir, Jokūbas Stiklorius
Rašo Df. Normantas

palivarkai buvo 
viškais vardais.

■ šius su senąja 
Tais metais, jo 
rus, jis „Prūsų 
cijoj paliko vizitinę kortelę su tokiu 
lietuvišku užrašu: „Mirė mano brangu
sis ir vienturtis sūnus, paskutinis iš 
Gedimino giminės. Kalbėjo gerai lie
tuviškai, buvo vidutinio ūgio, kiek sto
rokas, pilno veido ir dėvėjo tame laike 
įprastus a la

Sunku tais 
veikti. Nors 
besnių laikų 
padėjo Tautos tarybos vedamai politi
kai, nes valdančiuose 
greitai išaugo autonominis 
O Steputaitis — mokslo, 
turto atžvilgiu — nebuvo 
vestų lietuvišką politiką.
vo visai priešingas tarybininkų nusista
tymui. Petisnė Stikloriaus ir tarybos 
tendencijų nemėgo ir, kur tik galėjo, 
stengėsi jiems koją pakišti. Tur būt, 
vienintelis iš tų laikų dar gyvas poli
tikas yra minėtasis Simonaitis. Jam 
pasitarimuose iškėlus lietuvių reikala
vimus, gana gerai vokiškai mokantis 
Petisnė užkirsdavo: Der Herr Simonai
tis versucht uns wieder seinen grossli- 
tauišchen Standpuffkt klar zu machen.

Stiklorius, kaip Tautos tarybos eks
ponentas, buvo puolamas iš autonomis- 
tų ir tarybininkų pusės. Vieni rėkė, 
jog jis Klaipėdos kraštą norįs par
duoti, kiti jam prikaišiojo, jog jis pa
sitarimuose su Petisnė esąs perdaug 
mandagus, diplomatas. Žinoma, Jokū
bas Stiklorius iš prigimties nebuvo jė
gos politikas arba jos šalininkas, vi
suomet stengėsi džentelmeniška laiky
sena ir retorika nukovoti. Bet sunku 
pasakyti, ar energingesnis asmuo, esant 
išdėstytoms politinėms aplinkybėms, 
būtų (galėjęs pasiekti didesnių rezul
tatų.

Šalia politinio veikimo Jokūbas Stik
lorius užsiėmė ir ūkiškais reikalais. Jo 
ir kitų tautiškai nusistačiusių krašto 
lietuvių iniciatyva po 1920 m. įvykių 
buvo įsteigtas Lietuvių Bankas, vėliau, 
norint jį atskirti nuo Lietuvos Banko, 
pavadintas Tautiniu Lietuvių Banku. 
Šito banko akcinė bendrovė buvo suda
ryta daugiausia krašto ūkininkų kapi
talais.

Stikloriaus iniciatyva buvo įsteigta 
„Ryto akc. b-vė“, kuri užsiėmė spaudos 
reikalais, ypatingai Klaipėdoj išeinan
čių lietuviškų laikraščių spausdinimu. 
Tautiniame Banke, kaip ir „Ryte“, jų 
steigėjas Stiklorius daug metų buvo 
priežiūros tarybos pirmininkas. Bet 
Tautinis Bankas ir „Rytas“ nestovėjo 
po laiminga žvaigžde, nes Stiklorius bu
vo užimtas politika ir visuomenės dar
bu ir nebeturėjo pakankamai laiko už
siimti praktiškais reikalais. Daug ne
malonių pasitarimų reikėjo, kol Stiklo
rius sutiko iš atsakingų banko ir „Ry
to“ pareigų pasitraukti. Tai buvo di
delis smūgis senam veikėjui, kuris ši
tas įmones buvo įsteigęs, joms daug

pavadinti senais lietu- 
Tęsė giminystės ry- 

Lietuvos aristokratija, 
vienturčiui sūnui mi- 

Lietuvių Balso“ red.ak-

Vilhelmo II ūsus.“ 
laikais buvo Stikloriui 
jis Steputaitį iš anksty- 

pažino, bet tas mažai te

sluoksniuose 
nusistatymas, 
tarnybos ir 
asmuo, kuris 
Petisnė bu-

metų vadovavo ir dabar, gyvenimo pa
vakarėje, turėjo iš šito darbo pasi
traukti. Čia Stiklorius gavo patirti kad 
„politika yra labai nedėkingas amatas“.

Jokūbas Stiklorius daug metų buvo 
Klaipėdos politinio ir kultūrinio gyve
nimo akstinas ir siela, apie kurią vis
kas sukosi. Jis turėjo daug politinės 
ir ūkiškos iniciatyvos, daug minčių. 
Dauguma draugijų jo buvo įsteigta. 
Jeigu Klaipėdos visuomenininkas, pirk
lys Rašavičius galėjo girtis, jog jis da
lyvaująs 30 draugijų, galima sakyti, 
jog Klaipėdos krašte buvo mažai drau
gijų, kuriose Stiklorius nevaidintų tam 
tikro vaidmens.; Jis mėgo susirinki
mus, šventes, kur buvo galima kalbėti 
ir pasirodyti. Tame, gal, ir buvo kai 
kurių nepasisekimų priežastis. Tiek 
daug visur dalyvaudamas, jis negalėjo 
užsiimti didesniu praktišku darbu. 
Mes visi daug kartų esame matę aną 
aukštą, laibą, išdžiūvusią figūrą, pama
žu atsikeliančią nuo stalo galo, pasa
kyti kalbą arba atsakyti į politinius 
priekaištus? Jokūbas Stiklorius nusi
imdavo akinius, atydžiai juos valyda
vo ir pamažu pradėdavo kalbėti, daž
nai kalbą pamargindamas filosofija ar
ba ją pasūdydamas sarkazmu. Tas jo 
nepalaužiamas ramumas ir optimizmas 
padėjo šitam Klaipėdos „Gandhi“, 
kaip jį dažnai vadindavo, perkentėti ir 
sunkiausius politinius laikus ir di
džiausius iš abiejų pusių puolimus. Ir 
kai mums Klaipėdoj 
mis žemė, Jokūbas 
liko optimistas.

Vėlesniais metais, 
politika užsiėmė jaunesni ir praktiškes
ni asmens, Stikloriaus veikla pasidarė 
daugiau kultūrinė. Jis įsteigė meno ir 
mokslo draugiją „Aukurą“ ir buvo jo 
ilgametis pirmininkas. „Aukuras“ tu
rėjo savo biblioteką ir muziejų. Jis 
daug metų buvo Klaipėdos miesto val
dybos patarėjas ir įėjo į miesto teatro 
ir kultūros komisiją. Toj funkcijoj 
jis ypatingai rūpindavos? lietuvių kul
tūrinio gyvenimo sustiprinimu, nes me
nas, o ypatingai teatras ir opera, buvo 
jo mėgiamos meno šakos. Retasis ga
lės įsivaizduoti, kiek jėgos ir iniciaty
vos Stiklorius čia įdėdavo. Nebe rei
kalo kai kurie žymesni kauniečiai jį 
vadino politiku-menininku. „Aukuro“ 
pagalba jis sukūrė Klaipėdoj lietuvių 
teatrą ir konservatoriją.' Jis buvo ini
ciatorius, kad Kauno opera gastrolių 
atvykdavo į Klaipėdą. Jo gyvenimo 
idealas buvo Klaipėdoj įsteigti nuola
tinį lietuvišką teatrą ir operą. Tam 
tikslui jis pakartotinai darydavo žygių 
pas Juozą Tūbelį. Reikalas buvo la
bai sunkus, nes Tūbelis buvo nepapras
tai taupus ir nemėgo duoti pinigų ne
ūkiškiems reikalams ir, be to, organi
zacijoms, kurioms vadovavo Stiklorius. 
Tik 1934/35 m. buvo suorganizuotas 
Kauno operos Klaipėdos skyrius. Rei
kia pasakyti, kad 
„Fausto“ pastatymas 
ir kad visas darbas 
tinėmis jėgomis ir

drebėjo po kojo- 
Stiklorius ir tada

kai praktiškąja

pirmosios operos 
dar vyko prieš tai 
buvo atliktas vie- 

finansine parama.

Tokiu būdu įvyko Stikloriaus ilgametė 
svajonė.

Įsteigus Klaipėdoj nuolatinį teatrą, 
Stiklorius sumanė pastatyti teatrui rū
mus ir nelikti kampininku miesto tea
tre. Prie šito darbo daug prisidėjo ir 
menininkas Adomas 
rius įdėjo daug triūso 
puliarinti. Ypatingai 
rasti tinkamą sklypą, 
sustota prie Klaipėdos citadelės 
po, kur 1930 m. buvo įmūryta 
Lietuvos kunigaikščiui Vytautui 
nėti lentelė. Šitoj istorinėj vietoj, kur 
senovėj stovėjo lietuviška pilis, anot 
Stikloriaus posakio, turėjo būti pasta
tyta Mūzoms šventykla. Adomas Bra- 
kas buvo sudaręs sklypo sutvarkymo 
planą, ir teatro rūmų projektą. Stik
loriaus dar prieš 1930 m. įsteigtoji Vy
tauto Didž. Draugija 1935 m. gavo iš 
Brūvelaičio direktorijos šitą sklypą už 
mažą mokestį 99 metams nuomai. Dėl 
to direktorija Seimely vėliau buvo 
smarkiai puolama. Čia turėjo būti pa
statytas Adomo Brako suprojektuotas 
lietuviškame stiliuje Vytauto bokštas, 
kuriame buvo numatoma patalpinti 
„Aukuro“ muziejaus eksponatai. Buvo 
norima visą sklypą paversti parku, o 
jo pietinėj daly buvo numatyta vieta 
teatro* rūmams. Bet 1938 m. Klaipė
dos uosto valdyba pareiškė pretenzijų 
į visą sklypą numatomam uosto praplė
timui, o visus projektus sugriovė 
1939 m. kovo m. 22 d. įvykiai.

Būdamas muzikos mėgėjas ir žino
vas, Stiklorius visuomet Isusižavėdavo 
gera ir gražia muzika. Jis beveik nie
kuomet nepraleisdavo progos dalyvauti 
meniškuose parengimuose. Mėgdavo 
ypatingai klasišką muziką; Mozartas ir 
Brahms 
riai.

Mažai _
cijų, kuriose jis nedalyvautų ir nesek
tų kiekvieną muzikalinę frazę, orkes
trą ir artistus. Neklystu sakydamas, 
kad daug vertingų patarimų ir nurody-

Brakas. Stiklo- 
šitai minčiai po- 
sunku buvo su-

Pagaliau buvo 
skly- 

Didž. 
pami-

visas jo
turtas.
.Klaipėdos krašto 
Reichui. Optimistas
kaip ir patriarchas Jankus, ne-

atidavimas 
Stiklorius,

iš
Po tokio nemalonaus susi-

stotą pensiją atlyginti iš savo resursų. 
Daug metų dėl to buvo susirašinėja
mą su vyriausybe, susidarė didelės by- 
lop. Pagaliau gubernatoriaus Kubiliaus 
pagalba buvo surastas modus vivendi, 
Žemės banko paskolos pagalba ir gau
tais iš parduoto Smeltės ūkelio pini
gais Stiklorius nusipirko šešių kamba
rių namą Moltkės gatvėj Klaipėdoj. 
Šitas namukas ir jo kiek anksčiau įsi
gytas automobiliukas buvo 
matomas

Įvyko 
IlI-čiam 
taip pat
manė trauktis iš vietos. Bet jau naktį 
į kovo 23 d. Stiklorius ir visi Klaipėdoj 
likę klaipėdiečiai veikėjai buvo areš
tuoti ir patalpinti kalėjiman, kuriame 
kai kurie išbuvo gana ilgą laiką. Po 
savaitės Stiklorius buvo paleistas 
kalėjimo.
pažinimo su III Reichu buvo aišku, 
jog jam ateity neįmanoma Klaipėdoj 
gyventi, nes ant jo išsiliejo visas prie
šingo vietinio ir svetimo elemento 
kerštas. Skubotai atvyko į Kauną. Čia 
jis gyveno visus 1939 m., gerokai su
sispaudęs, nes po Klaipėdos įvykių 
Kaune jautėsi didelė butų stoka, ir 
laimingieji butų ir namų savininkai 
dar nesuprato pirmųjų politinių pabė
gėlių vargų.

Vienintelė jo pramoga būdavo važi
nėtis automobiliu po Lietuvą ir pažinti 
įvairius Lietuvos kraštus. Vėliau 
Klaipėdoj reikalai kiek pasikeitė, jo& 
jam rodėsi galima grįžti Klaipėdon. 
Bet prieš išvažiuodamas jis sunkiai su
sirgo ir liko Kaune.

Po 1940 m. birželio m. 15 d. įvykių 
Stikloriui teko grįžti repatriacijos ke
liu į Vokietiją. Keletą mėnesių gyve
no vienoj stovykloj netoli Lodzės. La
bai ilgėjosi Klaipėdos. Bet III Reichas 
Klaipėdon grįžti neleido. Tuomet 
Stiklorius sustojo Tilžėje ir, neilgai 
ten pagyvenęs, jau 1942 m. žiemą mirė, 
nesulaukdamas III-čiojo Reicho griuvi
mo, kaip dr. Gaigalaitis ir patriarchas 
Jankus.

e — _____ j f Su Stiklorium iš gyvenimo išėjo pir
mų jis davė režisieriams, statant Klai-. mutinis^ iš dar užsilikusių trijų žymių 
pėdoj teatro ir muzikos veikalus. Vai
dinimo metu direktorijos ložėj daž
nai buvo matyti susikaupęs Stikloriaus 
veidas.

Atsimenu 1937 m. vasario m. 16 d. 
pamaldas šv. Jono bažnyčioj Klaipėdoj, 
kai, joms pasibaigus, ,žmonės skubiai 
ėjo iš bažnyčios, vargonai dar grojo 
žymų Brahmso veikalą. Jam pasibai
gus, Stiklorius priėjo prie manęs ir pa
reiškė savo nusistebėjimą, kad tiek 
mažai pamaldas lankiusių žmonių sup
rato šito muzikalinio veikalo vertę.

Stiklorius liko idealistu visą amžių* 
Žemiškų turtų jis daug nesusikrovė. 
Savo lėšomis po. 1930 m. buvo nusipir
kęs mažą ūkį Smeltės pietuose, ku
riame jis vasaros metu mėgindavo kiek 
pagyventi. Bet žemė buvo nederlinga, 
žvyruota ir sausa. Visos jo pastangos 
sudaryti ten tam tikrą „Mon repos“, 
kaip jis sakydavo, išėjo niekais.

Pradėdamas 1918/19 m. viešai politiš
kai veikti, Stiklorius išėjo iš Prūsijos 
kariuomenės pensijų kasos, išsižadėda
mas savo teisių į’ pensiją. Centro vy
riausybė jam tuomet buvo žadėjusi nu-

buvo jo mylimi kompozito-

buvo didesnių operos repeti-

veikėjų, kurie paskuti- 
irgi apleido šitą pasau- 
Jankus ir dr. Gaigalai- 

yra išvaręs žymų barą

Prūsų Lietuvių 
niu laikotarpiu 
lį. Taip, kaip 
tis, Stiklorius 
tautinėj dirvoj. Kaip anksčiau išdės
tyta, Stiklorius buvo idėjinis politikas, 
buvo kupinas visokių idėjų ir sumanymų 
ir buvo organizatorius per exellence 
joms įgyvendinti. Visam Klaipėdos 
krašto politiniam ir kultūriniam veiki
mui jis daugeliui metų yra uždėjęs sa
vo antspaudą. Meno 
jis savo nepailstamu 
ir optimizmu pasiekė 
zultatų.

Nors Stiklorius ir 
kutinio Žalgirio mūšio, 
buvo sutriuškinta III-jo Reicho impe
rialistinė galybė ir kurio pasekmėj Vi
durinės ir Rytų Europos politika iš 
esmės pasikeitė, jis turi vieną didelę 
paguodą: jam, kaip vieninteliam užsi
likusių veikėjų, žiaurusis likimas bent 
lėmė ilsėtis terne krašte, iš kurio jis 
buvo kilęs ir kurį jis tiek mylėjo.

Tegu būna jam lengva Lietuvos že- . 
mėli!

ir kultūros srity 
darbu, ištverme 

maksimalinių re-

nebesulaukė pas* 
kur galutinai

2
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Lietuviško dailės meno paroda Freiburg e
Gruodžio pradžioje reprezentaciniuose 

Augustiner muziejaus rūmuose, Freibur- 
ge, pasibaigė tris savaites trukusi dai
lininkų A. Galdiko ir V. K. Jonyno 
dailės paroda. Parodą globojo ir ati
daryme kalbas pasakė žymūs prancūzų 
vyriausybės pareigūnai, kaip vyriausias 
visuomeninio Švietimo direktorius M. 
R. Schmitlein ir Dailės Biuro šefas prie 
vyriausios prancūzų karinės vadovybės 
Freiburge M. Jardot. Badeno vyriausy
bės gubernatoriaus vardu parodos daly
vius pasveikino švietimo šefas Theobald.

Parodos metu apie Galdiko ir Jony
no kūrybą buvo surengtos dvi paskai
tos, kurias skaitė poetas A. Rannit, 
vieną Augustiner muziejaus patalpose 
— vokiečių menininkams ir visuo
menei, kitą lietuvių klube — lietuvių 
kolonijai. Paskaitos ir paroda turėjo 
didelį pasi&kimą ir buvo gausiai lan
koma lietuvių kolonijos ir rinktinės 
prancūzų ir vokiečių visuomenės. Vo
kiečių spauda parodė didelį susidomė
jimą paroda ir įdėjo eilę teigiamų ai-

sieliepimų. Freiburge, kaip ir visoje 
prancūzų zonoje, vyksta gyvas kultūri
nis judėjimas. Prancūzų tapybos, grafi
kos, senosios tapybos ir kitos parodos, 
koncertai, prancūzų teatrų gastrolės ir 
kita stato didelius reikalavimus bet ko
kiam meniniam pasireiškimui. Tas 
faktas, kad lietuvių menininkų parodai 
buvo suteikta tiek orumo iš prancūzų 
vyriausybės pusės, ir jos pasisekimas 
liudija, kad lietuvių dailės kūryba stovi 
tinkamoje aukštumoje. Dailininkų Gal
diko ir Jonyno paroda daug pasitarnavo 
lietuvių kultūros propagavimui.

A. Galdikas parodoje išstatė 2 
aliejinės tapybos ir 21 temperos darbus. 
Tai jo 1944—1946 metų kūryba. A. 
Galdikas, kaip ir ankstyvesniuose dar
buose, rodo savo neribotą temperamentą, 
kuris pas jį liejasi kaip vulkano liepsna 
įvairiaspalviam žaisme. A. Galdiko 
kūryboje, kurioje tiek buvo blaškytas! 
ir ieškota, šiuokart jaučiasi jau misi- 
stovėjimas, darnus vieningumas 
niškas subrendimas. Jo spalvos

trykšta, žėri ir dega. Jose atsispindi jo 
neramus temperamentas ir sielos aistra. 
Jos pagautas, jis kuria savo gamtos 
vizijas įvairiaspalvės vaivorykštės mir
gėjime. A. Galdikas jaučia linijų ir 
spalvų ritmą, ir jo mėgiami motyvai tai 
skaidrūs, saulėti ar ūkanoti gamtovaiz
džiai, kaip „Kaimo kapinės“, Ruduo 
Freiburge“, „Ūkanotas ruduo“, ar 
„Tamsi rudens diena“. Rudeninių 
vizijų pavidale A. Galdikas taip pat

atkuria Lietuvos , peisažą. Jo „Kapai 
Dzūkijoje“, „Seni kapai“ ir kita pagau
na mus savo nuotaika.

V. K. Jonyno parodoje išstatyti dar
bai apima jo kūrybos laikotarpį prade
dant 1931 metais. Galima sakyti, kad 
tai yra apžvalginė dailininko kūrybos 
paroda, nes joje mes matom visa, kas 
geriausio dailininko yra padaryta. Ir 
reikia pasakyti, kad V. K. Jonynas 
išaugo nepaprastu greitumu į stiprią ir

ir me- 
lie jasi,

Vienerių metų sukaktis
,Skautų Aidui“ ir „Saulutei* 

vieneri metai tremtyje
Neinu-

Prieš metus vienodai sunkiose sąly
gose gimė Detmolde du jauniesiems 
skaitytojams skirti lietuviški laikraš
čiai — „Skautų Aidas“ ir „Saulutė“. 
Didelėmis pastangomis abudu laikraš
čiai nugalėjo skersai kelio stojusias 
kliūtis ir ištesėjo savo užsimojimus. 
Vienu metu abudu atsiradę, su tais 
pačiais sunkumais susidūrę, beveik tam 
pačiam kambaryje redaguoti, tai kartu 
ir jų kukli sukaktis minėtina.
„Skautą Aidas**

Štai ant stalo guli 13 minimo laikraš
čio numerių. Pirmieji sąsiuviniai plo
nučiai, labai kuklūs. Toliau laikraštis 
tobulėja ir turinio,. ir formos atžvilgiu. 
Kas mėnesį išleidžiamas 16 psl. dydžio. 
Papuoštas vinjetėmis ir gausiomis 
skautų gyvenimo ir Tėvynės iliustraci
jomis. Dėl lietuviško šrifto nebuvimo 
pirmieji aštaoni numeriai spausdinti 
fotografiniu būdu, ranka sudėjus lietu
viškus ženklus. Vėlesni numeriai, spaus, 
tuvei įsigijus lietuvišką šriftą, spausdi
nami normaliu būdu.

Savaime aišku, kad „Skautų Aįdo“ 
turinys taikomas skautams. Kiekviename 
numeryje duodama medžiagos skautų 
ideologijai pagilinti. Taip pat supažin
dinama su praktiniais skautų gyvenimo 
nuostatais. Laisvailaikiui praleisti, o 
ypač stovyklavimo programai duodama 
gana gyvos pramoginės ir kitos skau-, 
tiškos medžiagos bei uždavinių. Duo
dama taip pat poezijos ir auklėjamo 
pobūdžio pasiskaitymų, beletristikos. Ir 
jaunesnieji, ir vyresnieji skautai čia 

S randa gana apsčiai ir ideologinių prin
cipų ir savo dvasiai artimų uždavinių, 
gražių darbų pavyzdžių. Skyrius „Po 
svetimu dangumi“ atvaizduoja skautų 
organizacijos ir jos dalinių gyvenimo 
faktus ir gražias pastangas tremtyje 
išsaugoti sveiką lietuvišką širdį.

Pirmasis „Skautų Aido“ numeris trem
tyje išėjo 1946 m. sausio mėn. 15 dieną. 
Štai jau dabar pradedami antrieji 
metai. „Tik žemaitišku užsispyrimu 
nugalėjau visas kliūtis ir įstengiau 
„Skautų Aidą“ leisti — redaguoti anglų 
zonos sunkiose sąlygose“ — sako redak. 
torius Antanas Krausas. Linkime 
„Skautų Aidui“ nenuilstamai budėti 
Dievo, Tėvynės ir Artimo sargyboje, iki 
pasibaigs mūsų nelemtosios tremties 
dienos po svetimu dangumi.
„Saulute*

„Mamyte, pasek pasaką, parodyk 
paveiksliuką“, — jau sako vaikutis, dar 
ką tik mokąs ištarti nesudėtingą lie
tuvišką sakinį. O iš kur tų pasakų 
imsi, kur vis tų naujų paveiksliukų 
surasi, kad mamytės repertuaras, atsi
vežtas iš Lietuvos, jau seniai išsibaigęs. 
O ką kalbėti apie tuos mažuosius skai
tytojus, kurie jau patys sugeba šį tą 
patys paskaityti. Jiems reikia ne tik 
pasakų, bet ir eilėraščių ir kitokių 
įvairių įvairiausių skaitymų. O iš kur 
jų tremtyje gausi? Tai puikiai jaus
damas ir mylėdamas jaunuosius skaity
tojus, žinomas pasakų, pasakėčių ir 
kitokios vaikų literatūros autorius A. 
Giedrius prieš metus ėmėsi redaguoti 
ir leisti mažiesiems mūsų skaitytojams 
skiriamą laikraštį „Saulutę“. Pirmas 
nr. išėjo 1946 m. sausio 15 d.

Užsibrėžta ir ištesėta, štai jau ant 
stalo guli išsirikiavę įvairiaspalviais 
viršeliais 12 šio laikraščio numerių. 
Toks kamplektas tai jau nemažas džiaug
smas mažiesiems mūsų skaitytojams. 
Turinys daugiausia taikomas tiems, 
kurie jau patys sugeba skaityti. Bet 
ir patys mažieji nėra užmirštami. Be 
paties redaktoriaus „Saulutėje“ nuola
tos rašo žinomieji vaikų literatūros

kūrėjai Vyt. Tamulaitis, Vytė 
nelis, Pr. Imsrys ir visa eilė kitų, įvai
riais slapyvardžiais prisidengusių. Visose 
pasakose, paskojimuose apie Tėvynę ir 
svetimus kraštus, eilėraščiuose ir kito
kiuose skaitymuose plazda gyva Tėvy
nės meilė, žmoniškumas, skaidrūs jaus
mai. Matyti, kad redakcijos einama 
pirmajame numeryje užsibrėžtu keliu: 
„Prieš penkiolika su viršum metų „Sau
lutė“ Lietuvoje žarstė margus savo 
spinduliukus. Dabar ji čia, išeivijoje, 
susimanė švystelėti kuklia savo šviesele. 
—. Kaip Lietuvoje, taip ir čia, „Saulutė“ 
savo skaitymais ir paveikslais teiks 
jums, jaunučiai mūsų skaitytojai, sau
lėtos šviesos. Ji rūpinsis, kad jūsų 
širdyse visada gyva būtų Tėvynės ir 
žmonių meilė, kad kilnūs jausmai skai
drintų jūsų sielas“.

Linkime ištesėti ir ,» toliau tame 
kelyje, nešti saulėtą šviesą į pilką ir 
niūrų tremtinių gyvenimą, vis labiau 
tobulėti. Pradžiugę vaikučių veidai yra 
geriausias atlyginimas redaktoriui už 
įdedamą darbą ir -rūpestį. Pr. N.

Medardas įBavart&as išleido rinkinį 
novelių, kurių veikėjai beveik be 
išimties yra nusivylę gyvenimu, tapę 
pesimistais, kenčią ir nerandą jokios 
išeities, jokio pragiedrulio. Tai palū
žusios sielos, gyvenimo tikslo nerandą 
„klajūnai“. Daugumas jų yra bena
miai tremtiniai, be tėvynės, be arti
mųjų. Beveik visų jų būdingas bruožas 
yra jų apatiškumas, visiškas abejingu
mas. Nei meilė, nei moterys, nei 
šviesesnė ateitis. nei idealai jų 
lioja. Štai jų pačių žodžiai:

„Aš nebuvau nelaimingesnis už 
Kiekvienas buvo daugiau, ar mažiau 
praradęs, vieni neturėjo tėvų, kiti buvo 
pametę vaikiis ar netekę draugų . . . 
Nė vienas neturėjo savo tėvynės, namų, 
gimtosios pastogės. Tačiau gyveninpis 
ėjo savo keliu, ir visi vėl iš naujo 
stengėsi bet kaip sutvarkyti Juos savo 
griuvėsius ir mažai buvo tokių kaip 
aš, kurie sudėję rankas žiūrėjo į visa 
ką abejingai, niekuo nesidomėdami, 
niekuo neužsidegdami“. (46 psl.),

„Šypsodamasis pagalvojau apie savo 
pavasarį, kuris vėl dar bent vieną kartą 
pas mane ateitų, rastų mane jau nieko 
nebenorintį, 
(50 psl.).

Jie neturi 
pat, kaip ir 
menė ir idealai tik tiek, kad kur nors 
buvo galima praleisti kelias valandas“ 
(55 psl.). „Dabar aš neturiu jokių 
minčių ir svajonių. Pergerai pažįstu tą 
pasaulį, kad galėčiau dar ko nors iš 
jo tikėtis . . .“ (61 psl.).

Tikėjimas į Dievą ir bet koks parei
gos supratimas jų širdyje jau yra visai 
išnykęs: „O gyventi dėl pareigos? . . . 
Juk nebuvo tokio tikro ir gerai žinomo 
Dievo, kokį ji anksčiau turėjo. O kas 
tada? Nieko“. (71 psl.).

Jų visos buities ryškiausias atspindys 
neduodąs nurimti ir skatinąs veikti, yra 
nuolatinis nuobodulys: „Jis vaikščiojo 
šen ir ten, pirmyn ir atgal niekur neras-

nuvytusį

ROMOS POLICIJOS SUTARTIS SU 
SPEKULIANTAIS

Roma, DPD. Kaip pranešama iš at- 
sakingų policijos sluoksnių, Romoje 
buvo sudaryta ypatingo dėmesio verta 
sutartis tarp policijos ir spekuliantų. 
Pasitarimus su policija vedė vienas 
spekuliantų atstovas, kuris nurodė, kad 
spekuliantai turi užpirkę didelius kie
kius m.tisto produktų, kūnų negali par
duoti d-i griežtų policijos kovos prie
monių su juodąja rinka. Jis pažadėjo 
tuos produktus parduoti protingomis 
kainomis, jeigu policija nuo savo ko
vos priemonių atsisakysianti. Susitak 
rus bus pardavinėjamos juodoje rinko
je normuotos prekės, kurių policija ne
matys . . .

Ryšium su tuo britų kairiųjų savai
traštis „Tribūne“ smarkiai kritikuoja 
Italijos ūkio padėtį, nurodydamas, kad 
„didelė dalis gyventojų atsidūrusi tokio
je būklėje, kad negali ir reikalingiau
sių daiktų nusipirkti; tuo tarpu saujelė 
■daug uždirbančių ir spekuliantų gyvena 
tokioje prabangoje, kaip niekur kitur 
Europoje“. 4

— Biikareštas, DPD. Rumunijos de
legacija išvyksta į Maskvą dėl preky
bos sutarties sudarymo su Sovietų Są
junga.

Mykolo Sleževičiaus portretasV. K. Jonynas

subrendusią meninę pajėgą mūsų grafi
koje. Parodoje jo išstatyti medžio 
raižiniai ir piešiniai parodo visą jo 
išsivystymo kelią, kur jo gabumai ne
paprastai lengvai nugali visa? techniškas 
kliūtis. Jo darbų išpildymo technika 
nepaprastai meistriška, ir medžio raižy
ba jam jokia problema. Kaltą jis valdo, 
kaip smuikininkas — virtuozas savo 
instrumentą, ir medis, pakliuvęs po jo „Zapyškio bažnyčia“, Goethes „Werther* 
rėžtuku, nustoja savo savybių. Jis pa
siduoda menininko valiai. Iš jo pasidaro 
linijos, formos, plokštumos, šviesos ir 
šešėliai, kurie mums atskleidžia Jony
no regimą pasaulį. Linija Jonyno raiži
niuose, kartais švelni, kartais skambanti

kaip plienas, viskas yra gyva, grakštų 
ir elegantiška. Stiprus piešinio valdy
mas, sumanus linijų, šviesos — šešėlių 
ir plokštumų koinbinavimas, nepaprastai 
kruopštus visumos ir detalių apdirbi
mas, daro iš jo darbų ryškiai apipa
vidalintus ir užbaigtus dailės kūrinius. 
Duonelaičio „Metų“ iliustracijos, 
„Saulės nusileidimas ties Nemunu“,

iliustracijos, ex-librisai ir kiti darbai 
liudija apie Jonyno didelį meistriškumą 
kaip piešinyje, taip ir medžio raižybos 
technikoje. Tas dar labiau ryšku pasku
tiniame Jonyno darbe — Prosper 
Marimėe „Lokys“ iliustracijose. F. V.

Palūžusių sielų beletristika

jokia 
nevi-

kitus.

sustingusį*

jokių idealų: „Jai taip 
jam rūpėjo ir bendruo-

Bernard Shaw praeitą rudenį buvo su
sižeidęs, bet jis žurnalistams pareiškė, 
kad tai dar nesąs jo mirties patalas.

damas ramybės. Reikėjo ką nors veikti, jam momentui žalinga. Jei yra palu
ką daryti, , nes buvo nuobodu, be galo žūsiu sielų aplamai gyvenime, o dar
nuobodu. O ką?“ (72 psl.). 1---- * ‘ ‘ —J----------

Iš to betikslio gyvenimo jis ir išsi
vaduoti nepajėgia vien dėl to paties 
pasyvumo ir prigimtyje glūdinčio in
stinktyvaus noro gyventi. Novelių vei
kėjams numirti labai sunku, nes juos 
baugina visiško išnykimo siaubas. Į 
kokį nors antgamtinį gyvenimą jie 
netiki. O tai yra didžiausias gyvenimo 
tragizmas: 
damas, — — -------- ,
visiikai nieko nebūtų ... Ne, nė, tai Geriausiai vyksta trumpos apybraižos: 
būtų baisiausia. Štai kas mane kankina Pakel*ui’ P«vaaarėjant._ Vakarai ir kt. . 
ir štai ko aš labiausiai bijau . 
taip, to aš labiausiai nenoriu, 
dėlto tai ateis. Nebus nieko, 
manęs. Nebus nieko, nieko 
(82—83 psl.).

Ir šitoks žmogus nori tik ramybės: 
,Jeigu ko aš noriu, tai tik ramybės“ 
(88 psl.). Tačiau vis dėlto M. Bavarsko 
herojai negali ramybės rasti. Jie kan
kinasi ir iš nuobodumo pradeda veikti, 
tik dažniausiai jų veikimas yra nega
tyvus ar bent betikslis. Jie jaučiasi 
silpni ir negali pakęsti už save stipres
nių: „Jis instinktyviai nemėgo stiprių 
žmonių, dėlto, kad pats buvo silpnas ir 
neturėjo jokio savo gyvenimo pagrindo“ 
(62 psl.).

Jie gali juoktis iš visa to, kas vadi
nama idealizmu: „Ir kiekvieną kartą, 
kada tik aš pagalvodavau apie draugui, 
apie ką nors didesnio, apie pasitikė
jimą, ar meilę, apie kurią tiek daug 
prigalvojau jaunystėje ir laikiau tokiu 
šventu ir nežemišku dalyku — mane 
paimdavo piktas juokas, lyg tai būtų 
tik vardai nieko nereiškiančių 
(75—76 psl.).

Neapkęsdami gyvenimo ir laimiu- 
gųjų, šitie nusivylę klajūnai pradeda 
demoniškai kenkti gyvenime 
tiems 
kanta, 
tinio 
buvo, 

. šiame 
ką, kuo būtų galima domėtis“ (103 psl.), 
ir dėl to suklustoja laišką ir tuo 
sugriauja dviejų žmonių laimę.

Taigi M. 
pasaulis yra 
spindulėlio, 
neišspręstus 
gyvenimo našta palūžusius veikėjus, 
gana dažnai dar ir kitų laimę sugriau- 
j ančių s. Visi Jie silpnavaliai, pesimi
stai, kaž kokie nevykėliai. Be abejo
nės, tam tikrą antspaudą autoriaus kūry
bai bus uždėjusios tremties gyvenimo 
neigiamybės. Tačiau per ištisas 11 nove
lių vaizduojamas toks niūrus pasaulis 
rodo ir paties autoriaus pasaulėžiūrą, 
savotišką jo gyvenimo filosofiją. O toji 
filosofija, yra destruktyvi, gyvenama-

daugiau tremtyje, tai toks kondensuotas 
pesimizmo apipavidalinimas idėjiniu 
atžvilgiu nieku teigiamu neprisidės 
prie mūsų sveikos psichikos išsaugo
jimo.

Formos atžvilgiu M. Bavarskas jau 
valdo plunksną, turi savo stilių. Pasa
koja pirmo asmens forma* Tai duoda 
tam tikro gyvumo ir sugestyvumo. 

„Ne, ne, pagalvojau kovo- Aplinkumos fonas duodamas pačiais 
tai būtų baisiausia, jeigu bendriausiais, bet būdingais bruožais.

Krivio lėmimas
Tokiu vardu Rimas Amalviškis 

išleido baladžių knygą. Iš viso yra 
penki eiliuoti kiek ilgesni kūrinėliai. 
Visuose vyrauja patriotiniai motyvai — 
praeities ir savo žemės meilė, trem
tinių gyvenimo - liūdni atspindžiai ir 
tikėjimas į Lietuvos prisikėlimą.

Pirmoji baladė „Krivio lėmimas“ 
nekelia mus į Lietuvos pajūrį priešis
toriniais laikais ir parodo, kaip nar
sūs vikingai, per jūras atplaukę, grobio 
prisiplėšę, randa sudegintus laivus ir 
negalėdami grįžti atgal, lietuvių Romu
vos vietoje susipila kalną, pasistato pilį 
ir atkakliai ginasi. Tik krivio prakei
kimas sunaikina vikingų pilį ir išlais
vina kraštą. „Piliakalnio sargas“ at
skleidžia padavimą apie Vainiūnų pilia- 
kalnį, kuriame esanti užmigusi kariuo
menė, tik piliakalnio sargas — vaidila 
budi ir laukia momento,* kada reikės 
pažadinti miegančius praeities didvy
rius. „Šešioliktosios Vasario“ fantazijoj 
autorius mėgina prikelti Gediminą, 
Kęstutį, Vytautą, kurie prisikėlę nebe
pažįsta savo gimtosios žemės, bet jie 
junta, kad:
Iš kiekvieno lašelio jų nekaltojo kraujo— 
Kils gynėjai Naujos Lietuvos!
Ir atgims, sužaliuos tėviškėlė iš naujo! 
Ir per tūkstančius metų gyvuos!
„Vaidilutėje“ autorius vaizduoja, kaip 
vaidilutė, nusižengusi dievams, turėjo 
būti nubausta mirtimi, bet deivė Milda 
jos pasigailėjo ir ją pavertė gegute. Ir 
tremtinių likimas esąs panašus į bena
mės gegutės likimą. „Poeto sieloj“ pats 
poetas kalbasi prie dangus vartų su švr 
Petru ir nusako savo pašaukimą — 
kūryba guosti tremtinių širdis, 
suglaustas baladžių turinys.

Net pati tematika s nėra originali, 
nieku nepatraukianti. Kaž kaip primena 
„Aušros“ laikus ir „Op, op, Nemunėlio“ 
autorių. Bet jei anais laikais senovės 
didvyrių prikėlimas ir nayvus jų trak-

(avimas buvo nuoširdus ir natūralus, 
tai dabar atrodo atgyvenęs, dirbtinis, 
nepatrauklus. Ypač neskoningai 
skamba „Vasario 16 dienos“ posmai, o 
visai gimnazistiškas yra poeto sielos 
pasikalbėjimas prie dangaus vartų. Bene 
nuosekliausia baladė bus „Krivo lėmi
mas“.

Išviršinės formos atžvilgiu taip pat 
rinkinys yra silpnas. Šalia vieno kito 
vaizdingesnio posmo pilna banalių, 
panašių į šiuos posmus:.
Kunigaikšti, žinau, tavo narsūs ainiai, 
Užsigins net lietuvišką kalbą mylėt. 
Gal ir laurais jie puošis . . . Tik ne 

žemėj gimtoj!
Ir po svetima vėliava 

padėt . • .
Svetimoji kalba įsiverš 
Svetimiesiems . dievams 

lietuvis.
Laisvų girių ošimas 

krūtinės.
Išgyvens skriaudulingą 

govę! ...
Leidinys gražiai išleistas, gerame 

pieryje. Tačiau gaila suvartotos medžia
gos ir įdėto darbo. Ne visa, kas parašo
ma, tuojau ir spausdintina, ypač dabar, 
kai daug vertingų dalykų negali sulauk
ti išleidimo eilės. —tis—

skuhės galvas

į Tėvynę . . . 
uoliai melsis

negaivins

svetimųjų

Toks

Laiškas
Pro siaurą ir sukrypusį langą skver

bėsi blyški elektros lemputės šviesa į 
naktį. Bokšte mušė dvyliktą.

ankina lakeliui, Pavasarėjant Vakarai ir kt. w \ ® 
‘pįįp ♦ Sunkiau sekasi komplikuotesni dalykai sunkiai 

O vis Pav-» chaotiškas ir ištęstas yra „Klajū- >lgumu 
Nebus nas“, visai nevykęs „Portretas“. Ge

riausiai vykusiu dalyku reikia laikyti 
„Bepročio užrašus“. Pr. N.

jo

ver-

po-

dalykų*

randan- 
laimės. Pikčiausiai toji neapy- 
tur būt, bus pasireiškusi „Pasku- 
laiško“ novelėje: „Pikta jam 
kad atsiranda žmonių, kurie 

šlykščiame pasaulyje atranda dar

Bavarsko vaizduojamasis 
niūrus, beveik be .šviesos 
Novelių finalai palieka 
klausimus, visiškai po

Jis
Tik snūduriavo, o gal 
išsitiesęs visu savo 

Krosnelėj
T* mąstė.

geležinėj lovoj.
spraksėjo keli šakoti pagaliai, ir bauk- 
šcios ugnelės atspindys žaidė sienoj. 
Kažkaip nyku ir ,vieniša tamsiam kam-

Prancūzijos komunistai nori patekti 
į būsimą vyriausybę

Londonas, DPD. Kaip Londono libe
ralų laikraščio korespondentas iš Pary
žiaus praneša, Prancūzijos komunistų 
partijoje varoma stipri akcija už tai, 
kad į naują vyriausybę, kuri bus suda
roma, Blumo vyriausybei atsistatydi
nus, įeitų ir komunistai. Komunistai, 
atrodo, bijosi tik prestižo, kurį socia
listų partija laimėjo tautoje, vyriausy
bei su pasisekimu pravedus kainų 
numušimo politiką ir paskelbus ener
gingą kovą inflacijai.

% uzjuri
barelyje. Kampe krabždėjo pelė, gal
būt, vieniša, kai, ir vyras geležinėj 
lovoj. Tolumoje ol skubėjo į naktį 
traukinys. Prasivėrė sunkūs vokai, ir 
dvi ilgesingos akys žvelgė į, nykią 
aplinką. » ‘ n

Žmogus atsikėlė. Įmetęs t kelis sau
sus pagalius į krosnį, jis sunkiai 
nužingsniavo prie stalo ir tingiai atsi
sėdo. Štai popierius, plunksna, rašalas, 
ir pelės krabždesį pakeitė grubiuose 
pirštuose plunksna, kuri margino baltą 
popieriaus lapą.

DP Stovykla, 1946. X. 5.

V. K. Jonynas Prosper. Merimėe „Lokio“ iliustracija

vandenyno. Mano mintims 
būtų kelias iš ten tėvynėn, 
liksiu čia, savo niūriam 
Tyliai ir kantriai lauksiu,

AMERIKOS SIONISTŲ VADAS 
PASITRAUKĖ IŠ PAREIGŲ

New Yorkas, DPD. Neseniai iš sio
nistų kongreso Bazelyje į JAV grįžęs 
rabinas Stephan S. Wise pasitraukė iš

G. B. SHAW NORI PASITRAUKTI 
IŠ VIEŠOJO GYVENIMO

Londonas, DPD. Garsus britų drama
turgas G. B. Shaw, kuris praeitų metų *visų postų, kuriuos buvo užėmęs sio- 
liepos mėn. šventė savo 90-tąją gimimo 
dieną, pageidauja, kad jo vardas būtų 
išbrauktas iš viešojo gyvenimo.

Šitą savo norą G. B. Shaw išreiškė, at
sakydamas į vieną Airijos politiko prašy
mą, kad rašytojas prašytų amnestijos poli
tiniams Airijos kaliniams, kurie yra 
laikomi Anglijos kalėjimuose.

Į tai Shaw atsakė: „Tai tik laiko ir 
energijos eikovojimas su tos rūšies 
prašymais kreiptis į 90 metų vyrą, kuris 
iš politinio gyvenimo jau yra pasitrau
kęs ir kurio vardas negali dalykui su
teikti svorio. Išbraukite mano vardą iš 
savo sąrašų“

nistų organizacijoje. Jis paaiškino, kad 
pasaulio sionistų kongresas Bazelyje 
buvęs „asmeninės neapykantos ir pri
vatinės garbėtroškos jausmų sukau
pimas“.

SOVIETŲ SĄJUNGA REIKALAUJA 
BAZIŲ ŠPITZBERGENE

Londonas, DPD. „Times“ diplomati
nio korespondento pranešimu, Sovietų 
Sąjunga įteikė Norvegijos vyriausybei 
raštą, kuriame prašo leisti jai špitzber
gene įrengti karinį atramos punktą.

Tą reikalavimą komentuodamas britų 
Užsienių reikalų ministerijos pranešėjas

nurodo, kad Norvegija, įeidama į Tau- kalavimus, — pabrėžė toliau kardinolas, 
tų Sąjungą, 1920 m. Paryžiuje yra pasi- Jeigu dabartinė Lenkijos vyriausybė 

ne- tuos metodus laiko tinkamais, tai jos 
atstovai — mano kardinolas — turėtų 
vadintis nebe demokratais, o „totalisti- 
niais komunistais“.

NORVEGIJOS MINISTRAS 
SKUNDŽIASI DĖL AMERIKIEČIŲ 

PASKOLOS SĄLYGŲ
Vašingtonas, DPD. Norvegijos mi- 

atras socialiniams reikalams skundėsi 
dėl sąlygų, kuriomis JAV neseniai su
teikusios Norvegijai 50.000.000 dolerių 
paskolą, pažymėdamas, kad amerikiečių 
pastatytos sąlygos pražeidžiančios seno
sios Atlanto chartos dvasią ir laisvo? 
prekybos principus. Norvegijos preky-

rašiusi sutartį, kurioje ji pasižada 
leisti Špitzbergene įrengti jokių sutvirti
nimų, kad Špitzbergeno sritis nebūtų 
niekados panaudota karo 
Dabar Špitzbergene stovi 
Norvegijos dalinys, kuris 
mokslinei oro tarnybai.

reikalams, 
tik mažas 
patarnauja

KARDINOLAS GRIFFIN APIE LEN
KIJOS RINKIMUS

Londonas, DPD. Anglijos katalikų 
arkivyskupas kardinolas Griffin, kalbė
damas lenkų studentų bendrabučio ati
darymo proga Londone, pareiškė, kad 
britų vyriausybė nepripažinsianti nau
jos Lenkijos vyriausybės, jeigu rinki
mai Lenkijoje nebus laisvi. Viskas, bos laivynui žalinga amerikiečių sąlyga, 
kas iki šiam laikui apie juos žinoma, kad visos paskolytais pinigais nupirktos 
rodo, kad busimieji rinkimai nebus prekės būtų 
įvykdyti pagal Potsdamo sutarties rei- laivais.

transportuojamos JAV

Nepyk, kad taip ilgai tylėjau, kad esu 
toks ne'rangus. Atleisk ir už tas nevy
kusias mintis, kuriomis tikriausiai tave 
varginu. Bijau, nesuprasi manęs. Tu 
ten laisvas žmogus, aš . • . aš, tiesa, 
buvau toks. Tu dirbi savo profesinį 
darbą, kažko sieki. Aš taip pat dirbu, 
nes valgyti reikia, ir veltui stengiuos 
džiaugtis tuo, ką turiu.

Dažnai kyla man klausimas, kodėl 
visa, kas buvo ir kas gali būti gražu, 
nukelia mane į preitį. Ir ištikrųjų, gra
žiausios mano gyvenimo valandos liko 
ten toli, toli, tarp dainuojančio drobi
niais marškiniais jaunimo. Tu atsimeni, 
kai vieną audringą naktį, žaibams 
blykčiojant, mudu stovėjom ant tilto ir 
žiūrėjom į putojantį Nemuną. Ak, kaip 
didingai atrodė jo juodi vandens, ir 
mudu tada džiaugėmės laisve, audra ir 
jaunyste. Dabar tai dingo. Staiga pasi
jutau šipuliuku pačiam verpeto vidury.

Tavęs aš nieko neprašau. Pinigų man 
nereikia. Juk dirbu, valau miestų griu
vėsius. O, jei Tu galėtum man atsių
sti laisvę, teisę gyventi ten, kur gimiau, 
užaugau, kur jauna ir džiaugsminga 
krūtine dainavau laisvės ir laimės 
dainas?! . . . Bet ką aš kalbu, atleisk 
ihan. Ar kaltas aš, kad taip skauda 
širdį, kad kas vakarą žvelgiu pro savo 
sukrypusį langą į tolį. Bet, Dieve, ten 
naktis ir kapų tyla . , .

. Tiesa, nesirūpink manimi. Aš nenoriu 
keliauti už 
per tolimas 
Geriau aš 
kambarėly.
kada vėl prablaivės rytuose dangus ir 
kada tyras aušros spindulėlis pažvelgs 
ir pro mano langą. Tada aš išeisiu, 
skubėsiu į laisvą ir dainuojančią šalį!

Tad lik sveikas ir nepamiršk manęs, 
nors aš, mąstydamas apie gimtąją 
žemę, pamirštu visą pasaulį, Tave ir 
save- Tavo Jonas.

Laiškas ant stalo ir vienišas vyras 
prie sukrypusio lango. Ilsėjos žemė ir 
žmonės, ilsėjos gamta. Tik vjeniša, 
nerami siela ir dvi ilgesiu degančios 
■akys skverbėsi į naktį. Pralėkė vėjas 
pro miegančias šakas, kažkur nuaidėjo 
panaktinio žingsniai. Tik jis vienas 
budrus, tik jis vienas jaučia, kad neuž
ilgo paraus rytuose dangus ir per 
gūdžią naktį vėl gyvenimą neš lauktoji 
aušra.

Bokšte mušė antrą. Jis nemiegojo, 
ne. Tik laukė aušros . . . Pro mie
gančio beržo šakas ir vienišo vyro 
pečius liūdnas mėnuo žvelgė į kamba
rėlį, kuriame viešpatavo ilgesys, viena
tvė ir pelė. 4» Bikinis
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LIETUVIAMS TREMTINIAMS SIŪ
LOMA VYKTI Į TUNISĄ IR 

MAROKĄ
Amerikiečių zonos lietuvių laikraš

čių žiniomis, neseniai Tiubingene lan
kėsi Tarptautinio Pabėgėlių Komiteto 
(1GRC) atstovai tartis dėl galimo lie
tuvių išvežimo į Šiaurės Afriką. Ko
mitetas numatęs kiek galima greičiau 
išvežti baltus iš prancūzų zonos. No
rintieji vykti į Maroką ir Tunisą, kur 
jiems įsikurti esą rimtų perspektyvų, 
turį susiburti į ratelius ir iš anksto pa
siruošti ateities darbui. Tie rateliai 
turį būti ne tik globos reikalui, bet 
taip pat pasidaryti profesiniais viene
tais, pajėgiančiais vykdyti darbo užsa
kymus. Ratelių vadovai turėtų būti 
geri savo srities specialistai. Jie galį 
būti atsikviesti ir iš kitų zonų. Tie 
tremtiniai, kurie dabar neturi jokios 
specialybės, turį ko nors išmokti.

Amatininkams ir statybininkams 
esančios geros darbo perspektyvos-Taip 
pat inteligentai turėtų išmokti tų dar
bų, nes tik vėliau, pramokus vietinės 
kalbos ir susipažinus su sąlygomis, bū
sią galima gauti ir inteligentinio dar
bo.

Tremtinių įkurdinimo biuras tiriąs 
apgyvendinimo sąlygas ir pasiusiąs 
specialias komisijas į Tunisą ir Maro
ką. Taip pat Pietų Amerikoje organi
zuojama komisija, kuri tiesianti tenykš
tes emigracijos sąlygas.

IMIGRACIJA Į AUSTRALIJĄ , lietuviai.
Canberra, DPD. Australijos imigra

cijos ministras pranešė, kad 1947 m. 
Australija įsileis 120.000 asmenų. 
46.631 asmeniui galėtų būti suteikta 
darbo. Dėl laivų stokos manoma, kad 
ta 1947 metų kvota nebus išsemta.

PADARĖ RETĄ OPERACIJĄ
Į Voecklabrucko miesto ligoninę, ku

rioje dirbo lietuvis gydytojas-chirurgas 
dr. V. Paprockas, buvo atvežtas vienas 
slovakas, kuriam buvo perdurta širdis. 
Austrų gydytojai nedrįso jam daryti ope
racijos. Paprockas ryžosi: padarė opera
ciją. susiuvo širdį, ir ligonis pasveikęs 
išėjo iš ligoninės. Tokia operacija iš 
viso yra 28—oji visame pasaulyje. Kai 
kurie austrų laikraščiai ir jų radijas 
išgarsino tą drąsų žygį, pažymėdami, 
kad tai atliko austrų ligoninės gydy
tojas, bet < nė vienas jų neužsiminė 
gydytojo pavardės ir kad tas gydytojas 
yra lietuvis.

Dr. Paprockas yra padaręs ir kitą 
nuostabią operaciją. Vienam asmeniui 
per bombardavimus buvo sulaužytos 
abi kojos. Austrų gydytojai buvo nu
tarę abi kojas amputuoti ir vieną jau 
suskubo nupiauti. Tačiau dr. Paprockas 
antrąją koją išgelbėjo.
Rentgeno nuotraukas, padarė išvadas, 
kad kojų kaulus galima sudėlioti ir 
sugydyti. Taip ir padarė- Koja lai
mingai sugijo. Ir šiuo atveju austrų 
gydytojai reklamavosi prieš amerikie
čių gydytojų inspekcinę komisiją visai 
nutylėdami, kad tai lietuvio nuopelnas.

PERTVARKYTI TREMTINIŲ 
KOMITETAI PRANCŪZŲ ZONOJE 
Freiburgas. Neseniai visų tautybių 

DP komitetai gavo pranešimus, kad jįe 
uždaromi. Jie ir toliau lieka kaip 
ryšių įstaigos tarp DP, UNRRA ir 
prancūzų okupacinės valdžios įstaigų, 
panašiai kaip anglų zonoje. Pilnomis 
komiteto teisėmis lieka veikti tik di- 
versai (be pilietybės), kurie priklauso 
tarptautinei organizacijai ir kurie turi 
teisę išduoti Nanseno pasus ir pan-

Vyr. prancūzų okupacinės kariuome
nės vadas gen. Konig išleido specialią 
instrukciją, liečiančią iškeldintuosius 
asmenis. Pagal ją, praplėstos visiems 
DP judėjimo teisės (anksčiau bnvo

- 5 km nuo gyvenamosios vietos), dabar 
galima važinėti savo ir kaimyninių 
apskričių ribose. Be to, toje pat in- 
strukcioje smulkiai nustatomas DP api
brėžimas, organizavimasis, legitimavi- 
mas, kelionės Prancūzijon, tranzitas 
per Prancūziją, įvažiavimas į prancūzų 
zonas Vokietijoje ir Austrijoje, elgi
masis, baudžiamieji nuostatai.

DAILININKAS ARBITBLATAS
Paryžiaus visuomenėje yra įsigijęs 

didelio menininko vardą. Jis nuo 14 
metų 'gyvendamas Prancūzijoje, vis 
dėlto, kaip rašo jo kūrybos vertinto
jai, iš Lietuvos savo akyse esąs atsine
šęs gilų paslaptingą liūdesį, kuris trau
kiąs prancūzų dėmesį. Jis nuolatos 
ruošia parodas, o paskutiniu metu yra 
sukūręs didelį Paryžiaus vaizdų ciklą, 
kuris būsiąs išstatytas dailininko darbų, 
parodoje New Yorke.
ČEKOSLOVAKIJA IŠDUODA ESTUS 

RUSAMS
„Eesti Rada“ (Augsburge) praneša, 

kad Čekoslovakijos kariuomenėje dir
bę 30 estų karių. Dešimt 
kraustą į vakarines zonas, o 
Čekoslovakija išdavė rusams, 
vežė rytų kryptimi.

Iš Lietuvos

Lietuviškos stalių dirbtuvės
Dažnai mūsų tremtinių spaudoje rašo* 

ma apie amatų svarbą, raginama jų 
mokytis, raginama steigti įvairias dirb
tuves, kad galėtume patys pasigaminti 
reikalingų daiktų, pasirodytume prieš 
svetimtaučius produktingais, darbščiais, 
padoriais žmonėmis.

Yra stovyklų, kurios suprato dirbtu
vių reikšmę, jų reikalingumą ir grie
bėsi jas steigti.

Vienas sektinų ir gražių pavyzdžių 
gali būti stalių dirbtuvės Okerio (Hano
verio apygardos) lietuvių stovykloje.

Stovyklos stalių dirbtuvės įkūrėjas ir 
vedėjas yra p. Banevičius.

Stalių dirbtuvės įkurtos 1946 
liepos mėn. pradžioje, pritariant 
paremiant stovyklos globėjams
Quaker Relief ir stovyklos komendantui 
p. Mažeikai. Pradžia buvo sunki, nes 
medžiagos nebuvo. Bet vis dėlto lietu
viško sumanumo dėka mūsų meistrai

UI.

E.

sugebėjo visaS kliūtis nugalėti. Tuojau 
buvo aptvarkytos ir pritaikytos apgriu
vusiame barake patalpos, suskolinti ir 
iš visur surankioti reikalingiausi įran
kiai ir rajone besimėtanti medžiaga. 
Tuoj buvo gauti pirmieji užsakymai. 
Koplyčioje įrengia altorius, scena, pa
daryti baldai našlaičių namams Goslare.

Dabar dirbtuvės daro labai gerą 
įspūdį, 'tame pačiame kambaryje įrengta 
džiovykla, tekinimo staklės, varomos 
paties meistro koja. Tačiau jos Veikia 
gana gerai: per 2 minutes ištekinama 
labai puiki šachmatų figūrėlė. Numa
toma įsitaisyti motorines tekinimo 
stakles ir įrengimus masinei šachmatų 
gamybai. Tame pačiame kambaryje yra 
motorinis piūkląs, kuriam motoras 
paimtas iš mėsai malti mašinos, bet jis 
ir naujose .pareigose veikia visai gerai. 
Toliau lentynose sudėta įvairių pa
vyzdžių : žaislai vaikams, skaitliukai, 
verpimo rateliai, audimo staklės ir kita.

dirba 6 žmo- 
ir 3 padėjėjai, 
maisto priedą, 
dar nedidelis

šiuo metu dirbtuvėje 
nės: vedėjas, 2 meistrai 
Visi gauna dirbančiųjų 
Atlyginimas šiuo tarpu 
— 80 pf. už darbo valandą. Dirbama
48 vai. per savaitę. Dabar dirbtuvė, 
kaip ir kitos dirbtuvės esančios tame 
rajone, priklauso Koperatyvų Sąjungai 
Goslare. Ateityje numatoma, pareiškė 
p. Banevičius, perkelti dirbtuves į erd- 

. vesnes patalpas, kur būtų galima dirb
tuvę žymiai išplėsti ir padidinti perso
nalą. Numatoma gaminti baldai, me
niški lietuviško stiliaus dirbtiniai, įvai
rios dėžutės, peleninės, rėmeliai, įvairūs 
žaislai, audimo staklės, verpimo rate
liai ir kiti dalykai.

Dirbtuvių vedėjui p. Banevičiui ir 
visam personalui tenka palinkėti sėk
mingo darbo ir savo gražia iniciatyva 
ir darbu būti 'gražiu pavyzdžiu kitoms 
liet, stovykloms. S-as.

Lietuviai 
Braunšveige 
ir apylinkėse

ŠiuO metu Braunschweigo apylinkės 
komitetui priklauso 201 lietuvis. Į šį 
skaičių įeina Braunschweigo stovyklos, 
privačiai gyveną mieste, Wolfenbiitelio 
ir gyveną studentų stovykloje studentai- 

Savo laiku Braunschweige 
gyveno daug didesnis lietuvių skaičius, 
bet daugumas, nenorėdami per arti būti 
prie „geležinės uždangos“, patraukė į 
kitas stovyklas. Paliko gyventi tik tie, 
kurie buvo daugitfu susirišę su miestu 
ir nepanoro kitur laimės ieškoti* Be to, 
išsikėlus Maironio vardo gimnazijai į 
Wat<nstedtą, taip pat teko kai kam ir 
su gimnazija išsikelti. Apylinkės komi
tetui jau kuris laikas kai vadovauja 
J. Švedas, o stovyklos komendantu yra 
G. Apyrubis.

Ukrainiečių ir pabaltijiečių stovykloje, 
gana tolokai nuo miesto centro, Rose- 
lies kareivinėse gyvena apie 160 lietu
vių. Gyvenama susispaudus, nes patalpų 
klausimas lengvai neišprendžiamas* 
Stovykloje nėra gyvesnės kultūrinės 
veiklos. Stovyklos kultūrinis gyvenimas \ 
buvo judresnis, kai stovykloje’ veikė 
Maironio vardo gimnazija. Dabar veikia 
pradžios mokykla, vedama mkt. Kulie
nės, vaikų darželis, vedamas M. Šve
dienės, ir Blindžės suorganizuoti anglų 
kalbos kursai.

Katalikų dvasinius reikalus tvarko 
kun. J. Kardauskas, kuris kartu Šv. 
Sosto dęlegatūros Vokietijai ir Aųstri- 

Išstudijavęs ’jai yra paskirtas tvarkyti dekano teisė
mis Hanoverio ir Braunschweigo apy
gardos ribose esančiose lietuviškose 
stovyklose katalikų dvasinius reikalus.

Braunschweigo lietuvių stovyklai rei
kėtų choro ir tautinių šokių grupės. 
UNRRA retkarčiais suruošia pabaltijie
čių ir kitų tautų pasirodymus, į kuriuos 
atvažiuoja karinės valdžios ir UNRRos 
svečių. Pavyzdžiui, š. m. lapkričio mėn. 
28d> UNRRos suruoštame pabaltijiečių 
pasirodyme dalyvavo apie 30 karinės ______
valdžios ir UNRRos svečių, jų tarpe lyį:""et"ę ta^Bymes pakeitimo 
buvo karinės apygardos v-kas McArtur, . MarshaUį ir tarp amerikie.
inaj. Vilsonas su šeima ir kt. Stovykla. čių karinių paJ..gų Vokietijoje vado 
neturėdama savo meninių pajėgų, tu- -- 
rėjo pasirodymui kviestis iš Watenstedto 
Maironio vardo gimnazijos chorą ir 
tautinių šokių šokėjus. Latviai ir estai 
turi chorus ir tautinių šokių grupes;

Pačiame mieste yra studentų bendra
butis, kuriame gyvena 22 lietuviai, stu
dijuoją A. Technikos mokykloje. Stu
dentai gyvena UNRRos jiems paskirtuos 
privačiuose namuose* Braunschweigo 
studentų atstovybės pirm, yra stud. P. 
Rulys.

Neseniai čia lankėsi tarybinė karinė 
misija su lietuvių kpt. Repšiu. Vėliau 
stovyklą aplankė šv. Sosto delegatas 
kan. F. Kapočius, prof. Yla.

Lietuviški ansambliai taip pat ne
aplenkia nors -ir mažos stovyklos. Lan
kėsi „Čiurlonies“, Wiesbadeno lietuvių 
tautinis ansamblis ir taip pat Meerbecko . . .. T jtz « • •> i • •, . .i. i I naująjį JAV užsienių reikalų ministrąstovyklos ansamblis. —v. j. — !----------------------------------------------------- 2

jų persi-
20 likusių

Juos iš-

Čikagos „Naujienos“ (1945. XI.
nr. 273) paskelbė p. R- Šeštokienės 
gautą Bellwoode iš Lietuvos laišką, ku
riame rašoma:

„Aš dirbu toj pačioj vietoj ir gyvenu: 
ten pat ir tose pačiose sąlygose. Pas 
mus maistas labai pabrango. Nors šiek, 
tiek pridėjo algos, bet kas iš 
tiek negalima pragyventi, 
tuo tarpu nesiųskit nieko, 
baisiai didelis muitas, kad 
nieko išpirkti. Aš gaunu per mėnesį 
keturis šimtus rublių, bet iš tos nor
mos negalima pragyventi. Muito už 
nedidelį pakietuką reikia mokėti po
tūkstantį ir po du tūkstančius rublių— 
taip kad žmogus turi atsisakyti nuo 
siuntinių.

Gyvenu du kilometrai nuo miestelio.. 
Kelias šlapias, purvinas, taip, kad ne
turint avalinės, teikia gyventi ir tupė
ti kambary. Atrodo, lyg gyveni. ■.“.

LIETUVOS ATSTOVAI...
Vilniaus radijas paskelbė, 1 kad Lie

tuvos atstovais į Aukščiausiąją tarybą 
yra: Stalinas, Molotovas, Šestakov,. 
Carskij ir kiti tokių pavardžių „lietu
viai“. Po jų eina Gedvilas, daiL Mi
kėnas, prof. Žemaitis, pabrėžiant, kad. 
Jis nepartinis.

19,

to — vis 
Jūs man 
nes toks> 
negalimai

V.

Marshall tinkamas vyras 
Maskvai

Londonas, DPD. Kaip Reuterio 
korespondentas praneša, kai kurie Ber- 
lyno politiniai sluoksniai mėgina

Lietuvių tremtinių operos 
atidarymas

Operos atidarymas galutinai nustatytas š. m. VASARIO MĖNESIO 25 DIE
NĄ 14 VALANDĄ Detmoldo miesto teatre „Casino“,

Statoma G. Rossini opera „Sevilijos kirpėjas“.
Dalyvauja Vilniajis ir Kauno operų solistai: Elzbieta Kardelienė Rosina, 

Jadvyga Venceviėaitė —* Berta, Vladas Baltrušaitis — Figaro, Aleksandras Kat
kus — grovas Almaviva, Ipolitas Nauragis — don Basilio, Vladas Put korius 
don Bartolo, be to, sol. Vilius Bražėnas — karininkas. Chore dalyvauja- 
Stasys Grigaliūnas, Vaclovas Kriaučiūnas, Stepas Malinauskas, Kazys Merec- 
kas, Vladas Strimas, Pijus Vaičaitis.

Dekoracijos ir kostiumai Kauno vyr. dailininko Viktoro Andriulio.
Orkestras Detmoldo miesto teatro.
Į Lietuvių Tremtinių Operos atidarymą kviečiami ir prašomi visi lietuviai 

ir kiti Pabaltijiečiai tremtiniai. Norintieji dalyvauti atidaryme BŪTINAI TU
RI PRANEŠTI apie tai ir nurodyti: 1) kiek bilietų jiems rezervuoti, 2) ar bus 
reikalingi nakvynės.

Lietuvių Tremtinių Operos . atidarymo 
spektakliui ruošti Komitetas —

(21) Detmold, Wittjestr. 14.

PRANEŠIMAI
SPAUDOS PLATINTOJŲ ŽINIAI 

. Pranešame, kad netrukus papildomai 
visoms stovykloms išsiunčiame trūksta
mus 1947 m. kalendorius.

Leidykla „Atžalynas“

1.200 žmonių. Lietuvių čia yra 
300 žmonių. Šventę atidarė 
komendantas A. Griškėnas. 
kalbą pasakė
Direktorius' p. Binard. Jis 

kad ši stovykla Hanoveryje

Hanoverio

Yra stovyklų, kurios dar nėra atsiun- 
tusios užpildytų kartotekai blankų. Pra
šoma tuojau atsiųsti. •

Baltų Centrinė Taryba 
ATITAISYMAS

„Lietuvių Žodžio“ Nr. 2(14) tilpu- 
sioje korespondencijoje iš Lahdės, įsivė
lė netikslumas. Stovyklai vadovauja 
p. V. Karmazinas, o Česl. Jankauskas, 
S|. Sikorskis ir Juoz* Dubickas sudaro 
stovyklos komiteto sąstatą.

PADĖKA
Baltų Centrinė Taryba dėkoja Kl- 

Himstedt' stovyklai už piniginę auką. .
Dortmund—Husum Lietuvių Draugi

jai už piniginę auką dėkoja.
Baltų Centrinė Taryba 

PAIEŠKOJIMAI
Antanas Šimkus, c/o Kazlauskas 

Kaevlingevaegen 3aV Lund, Schweden, 
$ Elenos Šimkienės, 

dviejų dukrų — Onos, gim. 1942 m., 
Agnietės, gim. 1944 m„ brolių — Ka
zio, Valerijono, Morkaus Šimkų, inaj. 
Šeštokausko ir Steponaičio.

Žinantieji apie juos praneškite Bal
tų Centrinei Tarybai.

Mr. Michel Swed, 263-9 Ave, Peter
son, N. Jersey ieško sūnaus Broniaus 
Švedo, gimusio Šilinių km., Lydos ap. 
Kreiptis - į Baltų Centrinę Tarybą.

Uršulė Busauskienė (Janavičiūtė)/* 
gyv. (20) Reppner ū. Braunschweig b. 
Lebenstedt DP Lage, ieško vyro Bro
niaus Bušausko, sūn* Juozo, švogerio 
Judzo Antanavičiaus ir jų vaikų: Kle
mentinos, Irenėjaus ir Česlovos Jana
vičiūtės.

Berta Dirvanskienė, gyv. Ahrensburg 
Lohe 2, b. Korstens, ieško savo vyro 
Pranciškaus Dirvanskio, gim. 1904 m. 
Kepurėnų kaime, Plungės vai., kuris 
1945 m. buvo paimtas prie ąpkasų dar
bų, dirbo prie Karaliaučiaus.

GALINKEVIČIŪTĖ Sofija, (14a) 
Weilheim. Teck, Kalixtenbergstr. 6, 
ieško svainių: Kasulaičio Alfonso ir 
Paukščio Kazio su šeimomis bei 
Tado R.

ŠTAKAITIENĖ Morta, gyv. Gunzen
hausen, Litauisches Lager, ieško savo 
sūnaus Kazio Stakaičio, gim. 1917 me
tais Poviliškių km., Gruzdžių valsč. 
buv. sav. dal. 3—čiam batai, ir Rakuzo 
Petro, gim. 1932 m. Gruzdžių valse.

RAČIUS Juozas, gyv. (13b)' Dillingen 
a/D, Liudvig Kaserne, ieško Pijaus ir 
Veronikos Račių.

BRUOŽAITIS Andrius, gyv. (23) 
Tarmstedt Nr. 35, Kr. Bremenvorde, 
ieško žmonos Elzbietos Bruožaitienės- 
Kasparai tylės*.

VAITKUS Jonas, gyv. (21a) Det
mold, Wittjestr. 14, ieškd: TAUKELIO 
Jurgio, MARKEVIČIŪTĖS Eleonoros 
ir kitų pažįstamų.

GIMINIŲ ADRESAI AMERIKOJE
Gauti iš Amerikos Konsulo p. J. 

Budrio Amerikoje esančių giminių ad
resai šiems asmenims:

Lukauskaitė Marytė, Petraitytė Elena, 
Bernotas 
Jurgaitis 
Vitalija, 
mas.

Henriko Rudinsko
Amerikos laiškas.
Centrinę Tarybą.

Stasiui Garliauskui 
kos laiškas. 
Tarybos.

Vieneri 
metai Hano

verio stovyklai 
1946. m. grodžio mėn. 15 d. Hanoverio

Baltų kolonija šventė vienerių metų 
bendro darbo ir darnaus sugyvenimo 
kuklią sukaktį. Kolonijoje gyvena lie
tuviai, latviai, estai ir ukrainiečiai, iš 
viso apie 
tik apie 
stovyklos 
Ilgesnę 
UNRROS 
pabrėžė,
/o jų čia yra per 201/ yra gražiausiai 
susitvarkiusi ir pavyzdingai dirba kul
tūrinį bei švietimo darbą. Meninėje 
šventės dalyje pasirodė visos keturios 
tautos. Didesnę programos dalį atliko 
lietuviai: pasirodė vaikų darželis, 
pradžios mokykla ir progimnazija, jau
nesnės ir vyr. skautės, tautinių šokių 
grupė ir operos solistai p. p. Motiekai
tienė, Kalvaitytė, Kovelis ir komp. 
Jakūbėnas. Aukštiesiems svečiams pro
grama nepaprastai patiko, nes UNRROS 
generolas mūsų solistus užsikvietė spe
cialiam koncertui.

Nors lietuvių kolonija Hanoveryje K*ško savo žmonos 
negausi, 
nuveikti 
rankomis 
ir įrengė 

1946/7 
progimnazija. Pradžios mokyklai vado
vauja — EI. Bichnerytė, o progimnazi
jai — J. Kašelionis. Vaikų darželį 
veda EI. Griškėnienė.

Nepamiršta čia ir suaugusių švieti
mas. Jiems surengta paskaitų įvairiais 
klausimais, nuolat veikia anglų k. kur
sai, veikė šoferių kursai, kuriuos lankė 
apie 60 vyrų. Žymi dalis juos jau baigė 
ir gavo iš vokiečių valdžios šoferių 
pažymėjimus. Kursų lektorium yra inž. 
A. Griškėnas. Paskutiniu metu čia 
žengtas dar vienas žingsnis suaugusių 
švietime: gruodžio 8 d. iškilmingai ati
darytas Liaudie? Universitetas. Nemaža 
lietuvių baigė įvairius UNRRA kursus. 
Kolonija visą laiką buvo gausiai aprū
pinta įvairiais laikraščiais, žurnalais ir 
naujausiomis knygomis. Dabar pro
gimnazija gauna iš Amerikos /per 
Detmoldą/ lietuvišką biblioteką. Ji 
bus papildoma naujausiomis knygomis 
ir žurnalais.

Vaikia tautinių šokių grupė, vadovau
jama p. M. Griškėnienės. Pradėjo darbą 
ir dramos studija. Kalėdų metu įvyko 
pirmasis debiutas. Skautai ir ' skautės 
vyčiai čia visada veikė, tačiau jų dar
bas duoda ypač gražių vaisių kai jiems 
ėmėsi vadovauti mok. Al. Valentinaitė*

Hanoverio lietuviai iškilmingai šven
čia visas žymesnes religines bei tau
tines šventes. Juos aplanko daugelis 
UNRRA ir Britų Imperijos aukštųjų 
svečių. Čia koncertavo Čiurlionies,

tačiau ir vienerių metų 
darbai minėtini. Patys savo 
lietuviai įsirengė čia „butus“ 
visas įstaigas.
m. m. pradžioje atidaryta

reikalų ministru pakeis savo politiką 
Kinijos atžvilgiu.

„Gen. Marschall nusimano apie
Kiniją daugiau, kaip kuris kitas
Vašingtone“ — išsireiškė tas pats 'pra
nešėjas. Išskrendantį gen. Marschallį 
iš Kinijos aredrome 
ralisimus Tšiankgaišek 
vadai.
PAŠTO SIUNTINIAI 

IŠ VISO PASAULIO
Bėrlynas, DPD. Nuo sausio 15 d. 

leidžiama) į Vokietiją siųsti iš viso 
pasaulio, išskyrus tik Ispaniją ir Ja
poniją, paprastus iki 5 kg. svorio pašto 
siuntinius su maisto produktais, dra
bužiais, avalyne, muilu ir vaistais.

Iš to paties asmens galima gauti kas 
savaite tik vieną siuntinį. Ant pakieto 
turi būti pažymėta šalia adreso: „Gift 
Parcel“ „Dovanos“.

Adresatui neįteikti dėl kurių nors 
priežasčių siuntiniai negrąžinami 
siuntėjui, o perduoti atatinkamoms 
vokiečių pagalbos organizacijoms, ku
rios juos išdalins pagelbos ■ reikalin- Wiesbadeno, Meerbecko ir Lehrtės lie- 
giems.

— Budapeštas, DPD. Ryšium su tar- kumunistų būstinės pranešėjas privačia- Siuntiniai siunčiami su specialu ly
dymu dėl ruošto perversmo Vengrijoje me pasikalbėjime pareiškė, kad Kini- draščiu. Skundus dėl pražuvusių ar
suimti dar keturi aukšti Vengrijos šta- jos komunistai tikisi, jog JAV ryšium pašte nukentėjusių siuntinių priims
bo karininkai. su gen. Marschall paskynnu užsienių zoninės pašto įstaigos.

gen. Mc. Narney pakeitimo gen. Clay.
Berlynas, atrodo, duoda ypatingos 

reikšmės faktui, kad tas pakeitimas 
įvyko du mėnesius prieš užsienių rei
kalų ministrų konferenciją Maskvoje, 
kurioje bus svarstoma Vokietijos klau
simas. ,

Sovietų karinės valdžios licencijuo- 
tas Berlyno laikraštis „Nachtexpress“, 
Marshall) vadina „tinkamu vyru Mas
kvai“. Tas pats Berlyno laikraštis 
toliau nurodo, kad JAV kyląs didelis 
judėjimas, vadovaujamas Henry Wallace' 
ir Fiorello Laguardia, nukreiptas prieš 
Amerikos susitarimą su Did. Britanija 
ir propaguojąs angliškai kalbančių 
tautų sutartį su Sovietų Sąjunga“

Kinijos komunistai deda viltis

iilydėjo gene- 
ir komunistų

I VOKIETIJĄ

Nankingas, DPD. Vyriausios Kinijos

Dar dėl globojamųjų ir neglobojamųjų
Dėl p; R. Berento straipsnio „Lietu

vių Žodyje“ (11—12 nr.) „Už globoja
mųjų ribos“ norėčiau ir aš pridurti 
keletą minčių, turėdamas galvoje jo 
iškeltą klausimą „Ar reikia susirūpinti 
tais, kurie ne DP, bet už D P ribos?“

Kalbėdamas šiuo klausimu, turiu gal
voje tremtinius iš Lietuvos, esančius 
šiuo metu vakarinėse Vokietijos ir Austri* 
jos zonose. Taigi, viena dalis mūsų 
žmonių turi DP „statusą“, kita dalis 
jo neturėjo ar nustojo jo per „skree- 
ningą“.

Daugelis DP statuso neįgijo dėl visos 
pripuolamų priežasčių eilės, pav*: laiku 
nepersikraustė gyventi į stovyklas, o po 
UNRROS nustatyto termino būti pri
imtu į stovyklas tuo pačiu ir įsigyti DP 
statusą buvo jau nebeįmanoma. Antri kad tikrinamasis atsidurtų už stovyklos 
vengė stovyklos nepatogumų ir liko 
gyventi „laisvėje“, 
stovyklas,nes bijojo 
rytus. Ketvirti dirbo ir net 
butus ir maistą pas anglus ar 
kiečius ir buvo tikri, kad jie 
naudingti sąjungininkams savo 
negu būdami stovyklose. Po termino 
šie asmens irgi nebuvo priimti į DP 
tarpą. Penkti vėl buvo atleisti iš karo 
nelaisvės po termino ir liko už DP 
ribos. Dar galima būtų suminėti visa 
eilė priežasčių, dėl kurių mūsų žmo
nės nepateko į DP tarpą. Tų priežas
čių gera dalis buvo visiškai pripuolama.

Kai kurie asmens, buvę stovyklose ir 
turėję DP statusą, jo neteko. Didelės 
dalies „išskreeningavimas“ yra susijęs 
irgi su visa eile pripuolamumų. Kai kurie 
asmens, pajutę savo laiku čia pat „ant 
kulnų“ pavojų, manė geriau padarsią, 
jeigu sunaikinsią visus darbo dokumarf- 
tus, nuslėpsią gyventos vietos- Šiandien

jie nebegali tų dokumentų pateikti ati- ryžosi šitokiu būdu gelbėti savo gyvybę 
tinkamoms komisijoms, kurios į doku- savo krašto ateičiai. Juk tada ir Sov. 
mentais neparemtus pasakojimus nedaug. Sąjunga nebuvo vakarinių demokrati- 
dėmesio tekreipia. Jeigu daugelis mūsų nių valstybių sąjungininkė, bet buvo 
būtų žinoję, kaip dabar per „skreenin- rudos Vokietijos draugė. Negalima
gus“ paaiškėja, kad mes turėjome vokie- visų 1941 metų repatrijantų traktuoti 
čiams dirbti 
nebūtumėme 
Arbeitsamto 
mėm savęs
tada galvojome, kad geriausia yra, jeigu krašto 1941 metais ir tarp bėgimo į 

tą pat Vokietiją 1944 metais? Abiem 
tikslas — gelbėti 
žmogaus turtą —

darbą paprastą, juodą, mes lygiai. Į kiekvieną jų reikia žiūrėti in- 
vengę išsisukinėti nuo dividualiai ir ieškoti, ko jie yra verti, 

persekiojimų ir nebūtu- kuo jie nusipelnė ar nusižengė- O ar 
statę į pavojų. Juk mes didelis skirtumas tarp apleidimo savo

mes Reicho karo mašinos neparemtame I, ,____ ______
nė piršto pajudinimu. Be abejo, kiek; atvejais buvo tas pats 
vienas mūsų savo laiku stengėsi Vokie
tijoje susirasti kitokio, ne karo pra- gyvybę, 
monėje darbo. Tuo tarpu tų pastangų 
pasisekimas komisijos dažnai laikomas, 
kad tikrinamas asmuo turėjo „gerus“ 
santykius su vokiečiais, ir to pakako,

brangiausią kiekvieno

Treti vengė * eiti į 
iš jų patekti į 

turėjo 
ameri- 
labiau 
darbu,

ribos. Pakakdavo kartais išsitarti, kad 
savo kraštą palikai savo noru, kad atsi
durtume! už „globojamų ribos“. O, kar
tais, pasakę daugiau, irgi nukentėdavo. 
Taigi, ir „skreeningo“ aukos priklauso 
daugiau nuo visos eilės pripuolamumų.

Be abejo, 1941 metais per vokiečių 
Umsiedlungą palikę kraštą asmens, va
dinami „repatrijantai“, pirmiausiai susi
laukia pavojaus būti „išskreeninguoti“. 
Nepaslaptis, kad tada išvyko iš savo 
krašto saugumo sumetimais ir didelė 
dalis lietuvių, netgi ir stambesnių visuo
menininkų, kuriems tąsyk grėsė pavo
jus. Tasai išvykimas į Vokietiją vykdavo 
už kyšius, suklastotų metrikų, sudar
kytų pavardžių ir t. t. pagalba. Kai 
kurios lietuvės tokiu būdu - išgelbėjo 
savo vyrus iš kalėjimų; kai kurie vyrai 
atvyko į transporto traukinį tiesiog iš 
savo slėptuvių ir t. t. Tai nebuvo 
jokie „kvislingai“ ir jokie „karo nusi
kaltėliai“. Tai buvo žmonės, kurie

Sunkus ir žiaurus
valstybės likimas. Mūsų žmonės išblaš
kyti po visą pasaulį. Lietuvio sunkius 
atodūsius girdi šiandien ir gimtoji 
Žemė, ir šaltas Sibiras ir karšti ekva
toriaus kraštai. Bet, nežiūrint į tai, kur 
jos narių yra, kiekvienas lieka tos gyvos 
visuomenės narys tol, kol jis savo gera 
valia, savo jausmais joje pasilieka. 
Joks „skreeningas“ ir jokia kita komi
sija nepajėgs išskirti mūsų geros valios 
žmogų iš Lietuvos visuomenės 
tarpo, jeigu. tasai asmuo pats nuo jos 
neatitols ir iš jos neišstoš. Taigi, ir 
mūsų visų lietuviškų organizacijų pareiga 
visomis išgalėmis rūpintis ii padėti 
savo geros valios žmonėms, nežiūrint 
į tai, ar jie gyvena DP stovyklų ribose, 
ar už jų. Visi turime viens kitam 
padėti šitame sunkiame ištrėmime, 
laukdami progos sugrįžti į savo mylimą 
kraštą, kur, bus reikalinga kiekviena 
darbščiųjų rankų pora ir kur 
nas mūsų turės atiduoti savo 
sąskaitą prieš vėl atgijusią ir 
susirinkusią tautą, prieš teisėtai 
tautos atstovybę ir, jei bus reikalas, 
prieš savo teismą- S. Milius

mūsų tautos ir

kiekvie- 
sąžinės 
krūvon 
iirinktą

tuvių ir daugelis kitų tautų ansamblių 
bei variječių. Reguliariai pačioje sto
vykloje veikia kinas. UNRRA pati 
dažnai parūpina bilietus į Hanoverio 
Operą, Cirkus ar žymesnes varietes.

— Gruodžio 2—3 d. d. stovyklą lankė 
Sv. Sosto Delegatas Kan. F. Kapočius.

pagerbimui surengtas pasišnekėjimas 
kolonijos kultūrinio darbo vadovais.

Zv.

Jo 
BU

Apie Byrnes 
atsistatydinimą 
Paryžius, DPD. Paryžiaus radio 

komentatorius pareiškė, kad Trumanas 
paaukojo užsienių reikalų ministrą 
Byrnes respublikoniškai Kongreso dau
gumai. Per rinkimus smarkiai pasi
keitus kongresui, buv. užsienių reikalų 
ministras plačiuose 
pasidarė nemėgiamas. Trumanas šituo 
būdu norėjęs išvengti nesusipratimų su 
senatoriais ir kongresu. Su Bymes pasi
traukimu esą Amerikoje daug ko atsi
žadama, kas iki šiam laikui taip buvo 
vertinama. Gen. Marschall yra nauja 
žvaigždė Amerikos politiniame hori
zonte.

SPD Berlyne apgeilestauja Bymes

jo sluoksniuose

atsistatydinimų

Berlynas, DPD. SPD Berlyne išleido 
komunikatą, kuriame apgailestauja 
Bymes atsistatydinimą, nes jis supratęs 
Vokietijos interesus. Jo vardas milijo
nams vokiečių pabėgėlių suteikęs nau
jos gyvenimo vilties ir džiaugsmo. Tiki
masi, kad ir naujasis įpėdinis su ta 
pačia dvasia ir nuotaika dirbs būsi
muose tarptautiniuose pasitarimuose.

AIRIJOJE NORMUOTAS DUONOS 
VARTOJIMAS

Londonas, DPD. Airijos prekybos ir 
pramonės ministras Lemass 
radio kalboje, kad nuo
mėn. 18 dienos įvedamas Airijoje duo
nos normavimas. Savaitinė 
duonos norma yra 2800 gr. arba 1040 gr. 
miltų.

pranešė savo 
i. m. sausio

vieno asmens

Jonas, Jasinskas Eugenijus, 
Stasys, Giriūnienė-Kudirkaitė 

Venskus Stasys, Glinskas Zig-

vardu gautas iš 
Kreiptis į Baltų

Atsiimti
gautas ii Ameri- 

ii Baltų Centrinės

14 Prancūzijos parlamento 
naujajai darbų sesijai buvo

BBC. 1.
pirmininku
išrinktas socialistas V. Auriol. Tame 
parlamento posėdyje komunistų atsto
vas Cachin kritikavo Anglijos politiką 
britų okupuotoje Vokietijos zonoje.
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Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos 
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