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Pirmieji Įspūdžiai iš Maskvos Pozityvi Trumano kalba
Pirmą kartą sovietinio režimo istorijoje, 

Maskvoje esantieji svetimų valstybių spaudos 
atstovai, laisvai ir nevaržomai gali siųsti t 
užsieni savo pranešimus apie tenai vykstan
čią „keturių didžiųjų” konferenciją. Tolimo
jo susisiekimo telefonai, telegrafas ir net ra
diofonas yra užgulti svetimųjų koresponden
tų ir jų pranešimų niekas necenzūruoja. To
dėl kapitalistinis pasaulis iki smulkmenų yra 
informuojamas kas dabar dedasi Maskvoje. 
Kas galėjo tikėti, kad senoji Maskva savo 800 
metų jubiliejaus proga tokios laisvės susi
lauks.

Dėl gausybės visokių pranešimų dabar yra 
sunku ir susigaudyti, kur ištikrųjų vyksta 
keturių užsienių reikalų ministerių konferen
cija. Vieni skelbia, kad aviacijos karininkų 
klube, kiti kad aviacijoj rūmuose, o treti — 
iviacijos pramonės namuose. Bet visi vieno
dai pažymi, kad tie namai yra toli nuo mies
to centro, t y. apie 6 kilometrus nuo Krem
liaus, ir kad jų fasadas yra papuoštas avia
cijos pionierių skulptūromis, būtent: Leonar
do da Vinci, Blerioto, Žukovskio ir Wrighto. 
Tuose rūmuose yra speciali salė šokiams, res 
taranas ir teatras.

Patalpa, kurioje vyksta užsienių reikalų 
ministerių posėdžiai, yra labai aukšta ir švie
si; su apeinama aplinkui galerija. Ši galerija 
yra papuošta keturių didžiųjų tautų vėliavo
mis. „Didžiųjų” posėdžių salės išmieros to
kios: 25 m. ilgio, 12 m. pločio ir 6 m. aukš
čio. Konferencijų stalas yra apskritas, o jo

DĖL LIETUVOS TEISIŲ I LAISVĄ IR NEPRIKLAUSOMĄ GYVENIMĄ
Neuffeno (Wuertt.) Lietuvių Tremtinių sto

vykla, minėdama Lietuvos Valstybės Neprik
lausomybės atstatymo šventę, akivaizdoje be
siartinančios Maskvos konferencijos, kurioje, 
be abejonės, bus paliesti ir Lietuvos gyvybi
niai interesai, turi garbės pareikšti štaj ką—

1940 rų. birželio 15 dieną Sovietų Sąjunga, 
susitarus su nacionalsocialistine Vokietija, su
laužydama 1920 m. liepos mėn. 12 dienos 
taikos sutartį, 1926 metų nepuolimo paktą ir 
1939 m. spalių 10 dienos savitarpinės pagal
bos sutartį, kuriose ji iškilmingai buvo pasi
žadėjusi „gerbti Lietuvos valstybės suverenu
mą ir jos teritorijos integralumą”, ginkluota 
pajėga užpuolė Lietuvos vyriausybę ir pasta
čius savo komunistišką vyriausybę, Sovietų 
Sąjunga inscenizavo liaudies seimo rinkimus. 
Rinkimai buvo taip surežisuoti, kad lietu- 
viams nebuvo jokios prasmės dalyvauti. Lie
tuviai juos boikotavo. Tačiau Sovietų Sąjun
gos oficialinė agentūra „Tass” 24 valandomis 
prieš rinkimams pasibaigiant pranešė užsie
niui, kad rinkimuose dalyvavo daugiau kaip 
98’/o turinčių balso teisę. Taip išrinktam 
„parlamentui” Maskva pakišo nubalsuoti Įsi
jungimo Į Sovietų Sąjungą rezoliuciją, kurio
je expresses verbis pasakyta, kad Lietuvos 
liaudis galėjo įsijungti Į Sovietų Sąjungos 
tautų šeimą „raudonajai armijai padedant”.

Dar prieš oficialų Lietuvos Įsijungimą So
vietų Sąjunga pasiuntė Į Lietuvą tūkstančius 
enkavedistų, kurie pradėjo lietuvių tautos 
naikinimą. Apie 12.000 lietuvių už jų anksty
vesnę tegalinę politinę ar visuomeninę veik
lą buvo suimta ir uždaryta kalėjimuose. Vo
kiečių — rusų karo pradžioje dalis šių kali
nių buvo pėsti varomi į Rusiją ir Gudijoje 
prie Červenėj miestelio enkavedistų buvo su
šaudyti, kita dalis, kurių bolševikai dėl šuo
liais artėjančio fronto nesuspėjo išvežti, bu
vo žiauriausiomis priemonėmis nukankanti 
Pravieniškėse, Rainių miške, Zarasuose ir ki
tose Lietuvos vietose. Apie 60.000 lietuvių be 
jokios jų kaltės buvo išvežti Į tolimo Sibiro 
taigas katorginiams darbams. Daugelis jų, ne 
pakeldami nežmoniškų sąlygų, jau yra at
siskyrę su šiuo pasauliu. Sibire mirusių tar
pe yra buv. Lietuvos Steigiamo Seimo Pirmi
ninkas ir Respublikos Prezidentas Aleksand
ras Stulginskis ir daug kitų nusipelnusių lie
tuvių tautai asmenų. Ir šiuo metu, kaip pra
siskverbusios pro „geležinę uždangą” žinios 
skelbia, bolševikų teroras ir lietuvių tautos 
naikinimas varomas dar platesniu mastu.

Brutališko tarptautinės teisės sulaužymo ir 
žiauraus lietuvių tautos naikinimo akivaizdo
je, mes, lietuviai tremtiniai, kurie dėl siau
čiančio bolševikų teroro buvome priversti pa
likti savo tėvynę, apeliuojame į demokratinio 
pasaulio sąžinę, prašydami gelbėti lietuvių 
tautą nuo totalinio išnaikmimoi

Mes prašome Jungtinių Amerikos Valsty

diametras — 5 m. Tas stalas yra padengtas 
balta, flanelinės rūšies medžiaga. Ant stalo 
keturių tautų vėliavėlės, o aplinkui 24 kėdės. 
Kiekvienam delegatui aut stalo yra padėta 
tam tikras indelis, kuriame prikrauta paišelių, 
rusiškų papirosų ir degtukų.

Priešais Molotovo sėdimąją vietą ant stalo 
yra padėtas reto didumo kišeninis laikrodis. 
Priešais ji kitoje stalo pusėje sėdi Bidaultas. 
Jam iš kairės — Marshallis, o iš dešinės — 
Bevinas. Du neginkluoti sargai prie {ėjimo 
durų rūpestingai tikrina konferencijos daly
vių pažymėjimus.

Kai pirmadienį po pietų prasidėjo pirma
sis posėdis, pirmasis atvyko Marshallis, o vė
liau ir kiti. Užsieniečiai daugumoje apsiren
gę tamsiais kostiumais, o šeimininkai beveik 
visi uniformuoti. Rusų delegacijos ekspertų 
skaičius siekia 30, prancūzų ir amerikiečių 
po 20 ir anglų — 9. Iškilmingoji posėdžio 
dalis su sveikinimo kalbomis tęsėsi apie pus
valandį. Tada ir fotografams buvo duota 
laisvė, o kai jie salę apleido, Molotovas ang
liškai pasakė: „Ir dabar mes eisime prie dar 
bo”.

Šalia Molotovo pirmajame posėdyje daly
vavo maršalas Sokolovskis ir Vyšinskis; ša
lia Marshallio — jo politinis respublikonų 
partijos patarėjas — J. F. Dulles ir Maskvo
je akredituotas pasiuntinys — W. B. Smithas. 
Iš prancūzų pusės, be Bidaulto, pasiuntinys 
Maskvoje generolas Catroux, o iš anglų pu
sės — pasiuntinys Peterson.

bių, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Ki
nijos vyriausybes —

1. ir toliau nepripažinti Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių smurtu Įkorporavimo į So
vietų Sąjungą prieš Lietuvių tautos valią,

2. pasirėmus Atlanto ir Jungtinių Tautų 
Chartomis, reikalauti, kad Sovietų Sąjunga 
atstatytų sulaužytą teisę, pasitraukdama iš 
Lietuvos ligi 1920 m. liepos 12 d. taikos su
tarties 2 str. nustatytų ribų,

3. nepripažinti Sovietų Sąjungos revendi- 
kacijų Į Rytų Prūsiją, kuri nuo praistorinių 
laikų buvo apgyventa vienos lietuvių tautos 
genties — prūsų. Prūsų lietuvių vokiečiai ne
pajėgė germanizuoti per 700 metų, jie ligi 
šiol yra išlaikę lietuvišką krašto charakterį; 
rusų pretenzijos į šį kraštą nieku nepagrįs
tos,

4. kol dar nėra atstatytas suvereninių Lie
tuvos konstitucinių organų funkcionavimas,— 
daryti skubių žygių, kad būtų sustabdyta lie
tuvių tautos eksterminacija, suteikiant teisę 
kalinamaisiais ir į nežmonikas sąlygas iš
tremtaisiais rūpintis tarptautinėms šalpos ir 
globos organizacijoms,

5. Leisti Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių

Naujienos is visų kontinentų
Maskvoje buvo tariamasi Vokietijos nuna- 

cinimo reikalu. Marshallis siūlė įgalioti kont
rolės tarybą paruošti visai Vokietijai bendrą 
nunacinimo įstatymą. Bidault reikalavo pra
vesti žemės reformą ir sunaikinti pramonės 
koncernus. Bevinas atsikirsdamas Molotovo 
užmetimui pastebėjo, jog galės nurodyti daug 
aukštų nacių, kurie užima svarbias vietas 
sovietų zonoje ir net Maskvoje.

Posėdžių pertraukos metu Mrshallis aplan
kė Beviną su kuriuo manoma pasidalino Tru
mano kalbos įspūdžiais. Taip pat jis padarė 
ir Bidault revizitą prancūzų pasiuntinybėje.

Londonas. Po Churchillio iškelto Žemuo
siuose Rūmuose vyriausybei nepasitikėjimo 
dėl jos ūkinės politikos per balsavimą po įvy 
kusių ta proga debatų už vyriausybės ūkio 
politiką buvo atiduota 167 balsais daugiau 
kaip prieš ją, liberalai nuo balsavimo susi
laikė. Attlee pažadėjo artimiausioj ateity Že
miesiems Rūmams pateikti penkių metų ūkio 
plano projektą. Tuo planu bus siekiama pa
kelti gyvenimo standartą ir visiems užtikrinti 
gerą pragyvenimą.

Londonas. JAV sutiko į savo zoną įsileisti 
12.000 vokiečių iš Danijos. Repatriacija bus 
vykdoma po 1.000 Į savaitę.

Londonas. Belgijos regentas, atsistatydinus 
kabinetui, naujojo kabineto sudarymą pave
dė atlikti Spaakui. Spaakas siūlymą priėmė.

Londonas. Prezidento Trumano kalba abie
jų rūmų susirinkime, pasauliui padarė nepa
prastai gilų įspūdį. Kongreso debatai dėl jo 
kalbos prasidės tik po kelių dienų. Tačiau 
jau dabar jie laikomi pačiais svarbiausiais 
Amerikos istorijoje. Vašingtone neabejojama, 
jog kongresas pritars prezidento nusistaty
mui, nes demokratai pasisakė remsią jo nuo
monę, o respublikonų vadas senatorių Van
denberg taip pat išsireiškė jog kongresas šiuo 
sunkiu pasaulinės politikos momentu turi 
remti prezidentą tik pasistengdamas sušvel
ninti, be abejo, nemalonų įspūdį sovietams 
nenukrypstant nuo pagrindinių principų.

Amerikos spauda be išimties palanki pre
zidento pareiškimui. D. Britanijos oficialūs 
sluoksniai ir spauda taip pat sveikina jo pa
reikštas mintis. „Daily Telegraph” jo kalbą 
laiko posūkiu Amerikos istorijoje.

Graikijos ministerio pirmininko Maximos 
pareiškimu prezidento Trumano kalba jį am
žinai surišo su graikų tauta. Turkijos minis- 
teris pirmininkas spaudos konferencijoje iš
reiškė padėką turkų tautos vardu. Ten jo 
kalba laikoma tikra pabaiga Amerikos izolia
cinei politikai.

Sovietų s-ga dar nepasisakė. Tačiau prezi
dento Trumano kalba ir ten be abejo, btų pa
darius reikiamą Įspūdį ir turės didelės įtakos 
Į Maskvos pasitarimų eigą, nes pasaulio dė
mesys dėl tos kalbos nukrypo Vašingtonan ir 
Maskvos konferencija momentui nustojo reikš 
mės.

teisėtiems atstovams dalyvauti tose konferen
cijose, kuriose sprendžiami šias valstybes lie- 
člantieji klausimai.

Mes turime pareikšti, kad lietuvių tauta 
niekados negalės pripažinti bet kokio akto, 
kuris būtų padarytas prieš jos valią ir pa
žeistų Lietuvos Valstybės suverenumą.

Mes esame įsitikinę, kad Vakarų Europos 
ir Naujojo Pasaulio demokratijos, taip tų 
kraštų vyriausybės, paskelbusios karo metu 
ir pokariniame periode žmogaus ir tautų ap
sisprendimo laisves, ir laimėjusios kovą su 
ruduoju totalizmią ištie8 pagalbos ranką ir 
padės lietuvių ir kitoms Baltijos tautoms iš
sigelbėti nuo dar žiauresnio raudonojo tota- 
lizmo, kurio pavojus graso ne tik Europai, 
bet ir visam civilizuotam pasauliui

Pasiųsta: 1. Jungtinių Amerikos Valstybių 
Prezidentui, Valstybės sekretoriui, Kongreso 
ir Senato Užsienių Reikalų Komisijų Pirmi
ninkams. Z Didžiosios Britanijos Ministerui 
Pirmininkui ir Užsienių reikalų ministeriui. 
3. Prancūzijos Respublikos Prezidentui, Mi
nisteriui Pirmininkui ir Užsienių Reikalų Mi
nisteriui, 4. Kinijos Užsienių Reikalų Minis
teriui.

Londonas. Respublikonų senatorius Herold 
Stassen oro keliu atvyko trijų dienų vizitui į 
Graikijos sostinę Atėnus. Po to senatorius 
vyks į Turkiją ir ten susitiks su Amerikos 
užsienio reikalų ministerių Marshalliu.

Londonas. Paryžiuje, susitarus darbda
viams su darbininkais, pasibaigė laikraščių 
streikas.

Londonas. Rusų zonoje suimtos 4-riog na
cių ginkluotos bandos. Viena iš jų turėjo ryšį 
ir su britų - amerikiečių zonos tik ką likvi
duota nacių organizacija.

Londonas. Indijos kongreso partijos darbo 
komitetas sveikina britų vyriausybės nutari
mą 1948 metų vasarą perduoti indams valdžią 
ir siūlo partijai derėtis su Moslem Lyga dėl 
valdžios perėmimo. Įvykiai Pundžane galuti
nai įrodė jog muzulmonų ir indų provincijas 
reikia skirtingai traktuoti skaitantis su vie
tos gyventojų papročiais. Per paskutinius ne
susipratimus tarp indų ir muzulmonų Pun
džane užmušta 50 žmonių. Tame pat posėdy
je darbo komitetas išnešė rezoliuciją, kurioje 
išreiškiamas pageidavimas, kad britai perei
namąja! Indijoj vyriausybei tuojau suteiktų 
dominijos vyriausybės teises.

Londonas. Anglies krizė D. Britanijoj su
švelnėjo. Tačiau dėl šiomis dienomis vyku
sių didelių pūgų kelios šachtos turėjo nu
traukti darbą. Daug tūkstančių karių ir ci
vilių valo gatves ir kelius.

Britų žinių tarnybos Vokietijai politinis 
komentatorius ypač iškelia svarbų preziden
to griežtą pasisakymą prieš totalitarinius rė
žimu kurie, jo-nuomone, griauna taikos pa
grindus ir kenkia Amerikos saugumui. Ame
rikos uždavinys, pasak prezidento, esąs vi
soms tautoms padėti sunaikinti pas save 
esančias ginkluotas mažumų gaujas turinčias 
tikslą Įvestj diktatūrą, o taip pat pašalinti ši
to pavojaus grėsmę ir iš šalies. Tam tikslui 
Amerikos kongresas prašomas sutikti paskir
ti 100 mil. sv. sterlingų paskolą Graikijai ir 
Turkijai. Šita paskola turėtų būti sunaudota 
ūkio atstatymui ir rinktinių kariuomenės kon 
tingentų sudarymui Amerikos ūkinių ir ka
rinių specialistų priežiūroje.

Bevino atsakymas Molotovui
Londonas. Maskvos konferencijoje Bevinas 

tęsė toliau savo atsakymo kalbą Į nepagrįs
tus ir nelauktus Molotovo užsipuolimus. Dar
bo daliniai, kuriuos Molotovas vadino ka
riuomenės daliniais, būsią paleisti, kada dir
bami darbai būsią nudirbti, ir be Molotovo 
reikalavimo. Deja, jų paleidimas negalėsiąs 
taip greit Įvykti, kaip Molotovas norėtų. D. 
Britanija atsisakanti vykdyti naujus demilita- 
rizavimo nurodymus, kol Tarybų s-ga ne
įvykdys savo zonos ūkinio suliejimo su kito
mis zonomis ir kol nenurodys, kiek turi vo
kiečių belaisvių, kam juos naudoja ir kada 
paleis. O taip pat, kokią dalį iš turimųjų 
belaisvių yra įjungę į savo kariuomenės ei
les, kiek yra išsivežę vokiečių karinės me
džiagos ir ką padarę su pagrobtu vokiečių 
karo laivynu.

Bevino kalbai pritarė Marshallis, o taip 
pat nelauktai ir Bidault. Tiesa, jis reikalavo 
pilno Vokietijos demilitarizavimo, kaip it 
Molotovas, bet už tai pastebėjo, jog sunku 
išvesti griežtą liniją tarp pramonės, reika
lingos karui ir būtinos taikai. Be to, jis ne
reikalavo 100% Vokietijos sunkiosios pramo
nės sunaikinimo, kaip norėtų Mplotovas, nes 
ūkinis Vokietijos skurdas galįs būt! karo 
priežastim neblogiau, kaip karinių įmonių 
palikimas.

Komisija verbuoti DP darbams
Londonas. Į britų zoną Vokietijoje atvyko 

D. Britanijos darbo ministerijos komisija 
verbuoti DP darbams Į Britaniją. Kag mėne
sį būsią įpareigojama po 12.000 DP vykti 
darbams Britanijon. Darbams reikalingi spe
cialistai pirmoj eilėj anglies kasyklose ir teks 
tilės pramonėje. Su užverbuotaisiais būsią 
pasirašoma vienų metų sutartis. Jiems būsią 
teikiamos tokios pat darbo atlyginimo, ap
rūpinimo ir pragyvenimo sąlygos, kaip ir 
britų darbininkams. Pasirodę per tuo8 me
tus gerai, galės gauti britų pilietybę ir likti 
D. Britanijoje nuolatiniam apsigyvenimui

Nutarė Įsileisti 3.000 DP
i

Londonas. Kai kurios Pietų Amerikos 
valstybės davė savo sutikimus Įsileisti pradi
nius DP kontingentus, būtent: Cili — 2.000 
šeimų, Peru — 1.000 šeimų ir Brazilija 275

Galės gyventi Šveicarijoj
Bernas. Beromuensterio. radio pranešimu 

Šveicarijos taryba išleido potvarkį, kuriuo 
pabėgėliams ir emigrantams suteikiama nuo
latinio apsigyvenimo teisė.

Londono olimpiada be vokiečiu 
ir japonų

1948 metais Londone Įvyksta olimpiniai žai
dimai — Pasaulinė Sporto Olimpiada. Britų 
Olimpinis Komitetas kovo 3 d. pareiškė, jog 
nei Vokietija, nei Japonija Į olimpinius žai
dimus, 1948 metais įvykstančius Londone, ne
bus pakviestos. Toliau britų Olimpinio Ko
miteto atstovas pareiškė, jog Tarptautinis 
Olimpinių Žaidimų (IOC) Komitetas pakvie
timų valstybėms dar nepasiuntė, tačiau šio 
mėnesio eigoje visos šalys, komiteto pripa
žintos kviestinomis, kvietimus gaus. Techniš
kai nei Vokietija, nej Japonija tokių komite
tų neturi. Šiedu kraštai yra okupuoti. Net 
ir esant norams jau maža laiko tokius olim
pinius komitetus šiuose kraštuose sudaryti. 
Gi, vadovaujantis olimpinių žaidimų nuosta
tais, Į Londono Olimpiadą tegali būti kvie-. 
čiami tu valstybių sportininkai, kuriose tokie 
komitetai yra.
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DP KELIONE PER ATLANTA
Sausio 8 d. šalta, net 1 ožio ragą riečia. 

Bremene langai užmūryti lyg Sibire. Nepai
sant to, mes švilpiam per Bremeno gatves, 
tardami, gal būt, ir paskutini sudiev. Greit 
stotis, tai pirmasis mūsų realusis taškas pa
keliui | Ameriką. Stoty gaištam ir šaląm iki. 
visi suvežami. O tų visų — 928 sielos. Ir 
štai pagaliau mes judam 1 Bremenhaveną, 
kur mūsų laukia gražuolė „Marine Marlin”, 
pasiryžusi mus nuvežti j Dėdės Šamo prie
globstį. ji nedidelė, bene 8.600 to talpos. 
Sviete vandravoję kreivai žiūri į ją, tardami 
nugarmėsiu! su šia gražuole j dugną... Mat, 
Atlantas sausio mėn. be galo audringas. Ta
čiau tai niekai — mėginsim... Juk tiek kar
tų esam mėginą ir pralindę... Traukinys .- 
stojo prie pat laivo ir čia kraustomės 1 laivą. 
Jokių išgarsintų kratų. Visur tempas ameri
koniškas ir po keletas valandų visi viduj. 
Laivas išdažytas, tačiau be jokio puošnumo 
Nuotaika visai kareiviška. Mat per karą ju> 
vežta kareiviai. Lovos netgi 4-rių aukštų, beje 
naudojam 2 aukštais. Lietuviškas turgus kol 
susiieško savo lovų. Lietuviai telkiasi Į krū
vą. Mūsų kaimynas dr. Grinius su sūnum. 
Taigi mūsų šutvė gan padori...

Visą dieną tiktai po porą plonų sumuštinių 
sukramtą, esam alkani lyg vilkai, o čia vis 
delsia naujus, svečius pavaišinti. Pagaliau, 
juodas, kaip anglis, negras ima skambinti 
vakarienei. Eilutė ir čia tvarkos pagrindas. 
Susėdą kertam iš peties, nuostabu cukraus 
kiek nori, o tuo tarpu jis Amerikoje normuo
tas. Vadinasi, tiktai naudokis. Na, ir nežiop- 
so. Vokietis rūstinasi negaunąs antro puode
lio aavo Jrofės”— Iš viso valgyti ir tėra vie
nintelė šio laivo pramoga. Na, sakysim ir 
gražiausia. Bevakarieniaudami artimiau susi- 
pažįstam su keliaujančia bendruomene. O ji 
marga kaip genys I Su stipria persvara vy
rauja, žinia, žydai. Iš mandagumo jie save 
vadina, pav., lenkiu lietuvių, vengrų... at
seit, nurodo, kur augą. Lietuviškų žydų, tei
gia, esą arti 150. Su lietuviais jie gan malo
nūs ir pakalba. Daugiau keliauja lenkų, vo
kiečių ir, na, 23 lietuviai. Pastarieji daugiau 
JAV piliečiai, o žydai iš emgrantų luomo. 
Gyvenam susikitnšę, lyg bitės avily, tačiau 
šiame Babely santaika puiki.

Kai dar sėdėjau Liubecke, vienas bičiulis 
juokaudamas tardavo, jog kai būsiu {lipąs j 
laivą, nupirkčiau cigarečių ir išmesčiau j 
krantą, o jisai bizni darytų. Tikrai graži 
idėja. Ir štai dabarty pokštą gali padaryti:

„Muzikas turi tiek pat šansų būti senti- 
mentallslas, kaip liūtas ar tigras. Sugrįžęs 
prie lovos jis padėjo savo smuiką ant žemės 
po matrasu, kad nesusigadintų. Tada jis 
atsisėdo ir nusižiovojo. „Būti muziku, reiškia 
kovoti, kiekvieną dieną.”

Mr. Otkaras sutiko, kad muziko gyveni
mas pilnas kančios ir sunkumų „Ji, taip ptft 
perpildytas rečiausio pasitenkinimo ir gar
bingiausio atpildo. Teisybė, dažniausia; at
pildas ateina tik po mirties".

„Tai sunkaus darbo gyvenimas. Muziko 
darbas niekados nesibaigia; kiekvieną dieną 
jis turi' pradėti iš naujo, nuo pradžios. O 
pagaliau ką jis gauna? Keletą pastabų, kaip 
va „Mr. Rosenbergas buvo patenkinamas”.

„Mesk”, ragino jį Mr. Otkaras, pasilenk
damas padėti šakų ant ugnies; „griebkis 
obuolių biznio”.

„Štai”, šaukė Mr. Rosenbergas su kartumu; 
„vėl obuolių biznis. Aš turiu prieš akis di
delę karjierą muzikoje ... Bet, kaip sakiau, 
tik dėl to, kad aš' nesu sentimentalistas; ir 
todėl, kad kiekvieną ntamentą žinau, ką 
darau.

„Dabar einu gulti”.
Vakaras temo. Rytuose jau naktis ritosi 

kaip audra danguje. Mr. Otkaro geltona 
ugnelė blykčiojo dauboje; jis pasilenkė ir 
šildėsi rsnkas. Smuikininkas turi tiesą, mąstė 
jis; nereikia būti per švelniam norint pra
simušti pasaulyje. Galbūt mano nelaimė ir 
yra, kad aš per švelnus. Koks silpnumą, būti 
švelniam!

Mr. Rosenbergas nuėjo gult: jis susivyniojo 
į savo apsiaustą ir greitai užmigo. Gulėda
mas šalia jo, atsigręžęs veidu į ugnį, Mr. Ot
karas liūdnai galvojo apie save. Teisybė, sva
jojo jis, kad aš nesu erelis. Aš nesigrūmiu 
kaip vanagas už būvu. Taip tai yra rimta 
klaida. Juk aš nesu ir augalas ir negaliu vien 
diėgme gyventi.

Ir prisiminus atiduotą kiaušinį ir pieną, jo 
gerklė džiūvo.

„Kas iš manęs?” — tarė jis garsiai.
Mr. Rosenbergas sujudėjo prie jo šono. 

„Eik miegot”, pasakė jis mieguistai; „rytoj 
bus darbo”. Ir jis niūniavo skalę kvėpuoda
mas: do re mi fa sol.

Bet miesto nakties nuolatinis vėsumas sun

laivo kantine cigarečių kartonas — 1,30 dol. 
Siame kantine dar gali gauti Įvairių saldai
nių, o tai labai svarbu mažiesiems keliauto
jams. iTesa, mielai perka ir suaugą. Pirkti ga 
Ii visi, kas turi dolerį Tik gaila jų nėra... 

. Laive visi emigrantai, vežami organizacijų, 
dovanų gavo po keletą naujų pinigų, tiktai 
JAV piliečiai, jų tarpe ir šis rašeiva, nosį 
nuleidę sukinėjasi...

Doleri kitą sukrapštyti Europoje turėtų 
kiekvienas keleivis. Laba; praverčia. Pav. 
reikia užmokėti už radiogramą konsulatui 
New Yorke, kad pasitiktų. Už žodį tenka mo
kėti bene 21 centą. O kai esi tuščias, kaip 
aulas, gan nepatogu i kito kišenę žiūrėti. Nėr 
jokios baimės, kad įlipant i laivą atimtų. Ži
nia, nesivežk visą lagaminą...

Beje, per daug nubėgom, o dar mes esam 
iš Bremenhaveno neišplaukę. Pajudam tiktai 
iš sausio 10 d. į 11 d., vadinasi į penktadienį. 
O jūrininkai turi prietarą penktadieniais ne
išplaukti. Taigi, apsukrūs jūrininkai „apsta
to”, išplaukdami 5 minutes prieš 12 nakties. 
Mūsų kelionė nežada būti puiki. Jau sugai
šom išplaukti dėl to, kad Atlante buvo aud
rų. Antra vertus truputį baimės, argi šis lai- 
velšą atlaikys Atlanto klastas... Laivas iš 
tikrųjų laivelis, ir juokaudami prašėm Tru- 
mano jį perleisti Nemuno laivininkystei.

Vokiečių jūroj gan ramu. Skubia; iriamės 
į Lamanšą. Čia ir stebėtinai tylu. Iš šiaurės 
stūkso Anglijos statūs krantai. Šit Doverio 
siluetai, paskendę rūkuose. Per pusdienį pra
plaukiant Angliją ir jau esam Atlante. Iš pra
džių įdomios tos marios. Kur žvelgi, akyse 
vien vanduo ir vanduo, skaisčiai mėlynas, 
lyg lazurkas.

Neilgai tesigerėta ramiuoju Atlantu. Ir iš
kilo visi tvirtinimai, jog sausį Atlantas pa
dūkęs senis ir nerimtas. Greit užklupo ir mus 
žiauri audra, negailestingai Poseidono val
doma. Ir ėmė ji siausti, dūkti, jog rodos pas
kutinė svieto diena. Ant laivo dėnio neiškiši 
nosies, nes 10—12 m banga drąsuolius ne
gailestingai vaiko. Mūsų laivas tarsi šapelis 
tupėtų milžiniškoj dauboj, o bangos — lyg 
Alpių kalnai. Vaizdas šiaip majestotiškas, 
bet gi kartu ir baisus ir nedėkingas ramaus 
žemės gyventojui. O liūdniausia tai, jog šių 
audrų ir iš viso jūros palydovė — jūrų liga, 
kuri išguldo beveik 80°/« keleivių. Serga kiek 
vienas savotiškai. Kiti valgio nei į burną, o 
kitas Jaučiasį badaująs ir. pan. Beveik visus 

kiai leido Mr. Otkarui miegoti. Kokia nauda 
iš kalbėjimo? Klausė jis pat, savęs. Pasau
lyje yra perdaug nuomonių Kiekvienas turi 
savo pažiūras ir nori jomis pasinaudoti. Kai 
kurie nori pinigų; o kiti nori vietos danguje, 
arba vėl kiti patogumų. Išmintingas žmogus 
gyvena kaip ereli, ar Mr. Rosenbergas; jis 
susivynioja į savo apsiaustą ir nieko nes
varsto. Kaj ateina laikas, jis gali veikti, ne- 
norodydmas jokių motyvų; ji, gali šauti iš 
dangaus ant savo pietų ir sudoroti, kai tuo 
tarpu kiti dar tebekalba, ką jie darys.

Taip begalvodamas Mr. Otkara, užmigo. 
Ir kaj naktis nusileido ant jo, jis sapnavo, 
kad jis vėl yra vaika, mažame vidurinių- 
vakarų mieste, kuriame jie buvo gimęs. Tai 
buvo šilta vasaro, diena, ir jis nuėjo prie 
malūno tvenkinio pasėdėti vėsioje žolėje ir 
pažiūrėti, kaip velnio arkliukai siuva virš 
vandens arba paklausyti, kaip tarp nendrių 
kvarkia varlės ...

Jis staiga atidarė akis; mat, ji, manė, kad 
jis iš tikrųjų girdėjo netoliese kvarkiant 
varlę. Ar jis buvo vėl namuose, saulėje, prie 
malūno tvenkinio? Minutėlei jo širdis plakė 
iš džiaugsmo. Bet ne — dar tebebuvo naktis; 
jis buvo užmigęs parke be apsiklojimo; o ką 
jis galvojo, kad varlė, tebuvo tik karvelis, 
kuri, spurdeno savo plunksnom!, ir burkavo.

Ugniakuro žarijos tebežiuravo prieš jį. 
Menkoje jų šviesoje jis tebegulėjo ir stebė
jo paukštį. Tai buvo toks sudribęs karvelis. 
Ir visa; ne laukinis — vaikų maitinamas rie
šutais. Miesto sargas, nekaltas ir laisvas ... 
Po pilkomis plunksnomis plakė mažutė širdis, 
bet mėsa aplink ją buvo stipri ir standi. Pa
keptas jis būtų skanu, valgymas ...
;„,Aš nesu erelis”, kalbėjo Mr. Otkaras pats 

sau. Vis dėlto sekantį momentą nieko negal
vodamas jis su slopinamu riksmu metėsi ant 
paukščio.

Po to reikėjo parinkti daugiau malkų ug
niai.

Kai ugnis vėl suliepsnojo, jis atsisėdo 
ruošti pietų. Jis nupešė kiek galėdamas jo 
plunksnas; tada padėjo karvelį ant iešmo ir 
laikė jį virš ugnies. Tuojau kepančios mėsos 
ir degančių plunksnų kvapas pripildė orą, 
aštru, ir nemalonus.

Su ašarojančiomis nuo dūmų akimis Mr.

ši liga visai nuginkluoja: ne vienas turi 
šliaužti lyg driežas, nes kojos nebetarnauja, 
įvairiausių komedijų prisižiūri, tačiau nesi
juoki, nes pats esj toks. Laivo gydytojas šios 
ligos liga nelaiko: esą reikia persirgti ir tiek. 
Sirgti visgi nemalonu, kai niekas tavim ne
sirūpina, kitas 10 dienų nevalgęs ištūnojo 
savo gūžtoj.

Tiesa, gal įdomu kaip atrodė mūsų laivo 
vidus audros metu? Tamstoms įdomu, tačiau 
mums visai ne. Apsaugok Viešpatie, nuo to
kio lopšio. Kas minutė nori nenori tave svai
do j visus 4 šonus ir dargi su kombinacijo
mis. (domu, bet gi visai nemalonu, kai lai
vas pasvyra 45’/» kampu ir visi mūsų laga
minai laksto lyg gyvi. Gera gal ir būtų, jei 
tai tęstųsi valandą kitą, tačiau šiame praga
re mes esame išbuvę per savo kelionę bene 
10 dienų. Po pirmosios audros, vos keletą 
dienų atsikvėpę, vėl pakliuvam į kitą, — dar 
ilgesnę. O mes vargšai esame mėtomi ir vė
tomi lyg paskutiniai. Šimtą kartų geriau sė
dėti Europoje, ne; čia baladotis. Tikrai, vėl 
įnykstam sirgti, nors šiuo kartu jau su paty
rimu. Tiktai ponia Griniuvienė viena tvirta 
ir nieko nepaiso, ji ne tik savo šeimos, bet 
ir visų lietuvių angelas sargas. O audra 
šėlsta ir švilpia net širdyje negera. Buvom 
pasiekę kulminaciją, kada kapitonas tarė: gal 
nebeatlaikysim. Tačiau, ačiū Dievui, neteko 
šaukti SOS1

Taigi, kaip matot, keliauti per Atlantą žie
mą tokiam šapely — ne ragaišį kramtyti. Mes 
pavėluojam visą savaitę, tuo tarpu lėktuvu 
Atlantą perskrenda, berods, per 48 vai. Ką 
gi, nejau Trumanas DP ims ir gabens lėktu
vais! Lengviau atsidustam kai, 3.600 jūrmy
lių kelia- artėja į galą. Jauties lyg naujai 
atgimęs. Ir va saulėta sausio 24 d. horizon
te subalsvuoja naujojo pasaulio krantai. Štai 
ir didžioji Liberty statula, o priešais dango
raižių babelis. Žmogus imi nebetikėti, kali 
tai New York, mūsų išganymo uostas...

Prieš išlipant mus dar skryninguoja emi
gracijos pareigūnai. Berods pralenda visi — 
tai tik formalumaį. Tuo tarpu mūsų buv. 
prez. dr. K. Grinius vargsta su New Yorko 
spauda ir jos fotografais. Tuoj išdygsta aukš
tasis p. Simutis, ir mes jau turime kontaki 
su Amerikos lietuviais... Dėl akių pakišam 
savo DP turtelį muitininkui ir po keletos mi: 
nučių esame dideliam belaukiančiųjų lietuvių 
pulke. Čia ir mano dėdė, mano „tvirtovė”. 
Vaizdas graudus, kartu vėl malonus! Dar 
kartą žvelgi į Atlantą, už kurio likusiai Eu
ropai, vargšei senutei, siunti — good bye!

J.. Valtys

Otkaras laikė karvelį ir stengėsi sukti iešmą 
ant ugnies. Tuo pat metu jis galėjo matyti, 
vienos akies kampu, kad Mr. Rosenbergas 
pabudo ir atsisėdęs žiūrėjo į jį nustebęs. 
„Ką jūs turite, viščiuką?”

„Karvelį”, atsakė trumpai Mr. Otkaras.
Mr. Rosenbergas traukė orą. „Ką jūs da

rote?” paklausė jis.
Mr. Otkaras atsakė, verdąs jį.
„Su visomis plunksnomis?”
Ta pastaba liko neatsakyta; mat, Mr. Ot

karas juto, kad jis darė viską, ką jis tik/ 
galėjo padaryti.

Smuikininkas pasilenkė pasižiūrėti. „Taip”, 
pasakė jis nustebusiu tonu; „tai karvelis. Ge
rai... kas jį tau davė?”

Mr. Otkaras išdidžiai atsakė: „Kai jūs mie
gojote, aš išėjau medžioti. Kaip indėnas ar
ba tyrinėtojas užtikau karvelį ir mečiausi 
ant jo”.

„Ką”, sušuko Mr. Rosenbergas, „jūs už
mušėte jį?”

„Taip”.
Mr. Rosenbergas sudejavo. „Tuo būdu”, 

pareiškė jis, „mes vis; būsime suareštuoti”.
Bet Mr. Otkaras, kuriam skaudėjo kelius 

nuo kietos žemės ir per karštą nuo ugnies, 
nustūmė jį šalin. „Eik vėl miegot. Jūs nieko 
apie visą tai nežinote. Jūs nekaltas; o aš su
valgysiu karvelį”.

Po tų žodžių Mr. Rosenbergas buvo labiau 
nelaimingas negu kada nors.

„Tai reiškia, jūs visai man neduosite?”
„Kaip jūs norite”, atsakė Mr. Otkaras. 

„Bet”, pridūrė atsistodamas, „tada mes tu
rime būt abu pasirengę eit į kalėjimą, nes 
mes abu kalti”.

Mr. Rosenbergas svyravo; jis bijojo, bet 
jis buvo alkanas. „Labai gerai”, tarė jis pa
galiau, „aš esu su jumis”.

Ir jo ranka priartėjo prie paukščio.
Kai jį ištraukė, karvelis buvo beveik per 

kietas, kad galima būtų valgyti. Bet tai buvo 
geriau negu niekas. „Nenumesk kaulus”, ta
rė Mr. Otkaras; „padarysime sriubą”. Ta
da jis vėl atsigulė prie Mr. Rosenbergo. „Ne
galima būti per daug švelniam šiame pasau
lyje”, kalbėjo jis. Ir paėmė dalį smuikininko 
apsiausto apsikloti.

Jam buvo šilta ir ramu; ir jis prieš auš
rą užmigo. Oi Mr. Rosenbergas daugiau ne
miegojo šią naktį. Jam buvo šalta; ir jis lau
kė policijos. Jis būdėjo, galvodamas, ką pa
sakyti, kai jie ateis jo suareštuoti.

III skyrius
Betgi, kai sekantį rytą nepasirodė ioks po- 

licin-nki-s. Mr. PAe«„h„rcras nu"’"-‘'1o ir 
nuėjo su Mr. Otkaru maudytis į prie daubos

Strateginis tiltas - 
Pacifike

Po pirmojo pasaulinio karo, Tautų Sąjun- 
gai pritariant, Japonija buvo įgijusi mandatą 
valdyti vokiečių buvusius salynus: Marianą, 
Caroline ir Marshall. Čia iš viso priskaito- 
tna apie 650 didesnių ir mažesnių salų, ūkiš
koji tų salų reikšmė yra menka, nes žemė yri 
kalnuota ir nederlinga; čia per ištisus metui 
siaučia vėjai ir pusto smėlį. Bet užtat strata*' 
ginė tų salų reikšmė yra labai didelė. Čia 
japonai buvo įsirengę savo karines bazes ir 
amerikiečiai turėjo daug vargo kol iš čia ja
ponus išvalė, kad galėtų apsaugoti savo gre
timas bazes: Wake, Midway ir tt.

Praėjusių metų lapkričio mėnesyje prezi
dentas Trumanas paskelbė, kad JAV ruošia
si patiekti JT planą, pagal kurį Mariana, 
Caroline ir Marshall salynai būtų pavesta 
valdyti JAV patikėtinio teisėmis. Amerikiečiai 
nori tas salas sutvirtinti, įrengdami karinei 
bazes. Pirmiausia prieš šį projektą savo bal
sų pakėlė sovietai. Jie tuojau State Departa
mentui įteikė notą, kurioje nurodė, kad kol 
nėra padaryta taika su japonais negali būti 
padaryta jokių teisinių pakeitimų jų buvu
siųjų žemių atžvilgiu. Maždaug tos pat nuo
monės buvo ir anglai. Bet praėjusią savaitę 
Įvyko netikėtumas. Marshallis paskelbė, kad 
sovietai sutinka pripažinti Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms patikėtinio teises. Pripažini
mas yra motyvuotas tuo, kad Japonijos nuga
lėjime JAV suvaidino svarbų vaidmenį ir kad 
faktinai dabar tas salas valdo.

Reuteris, komentuodamas šį sovietų formu
lavimą, daro spė’ojimų, kad šiuo savo mos
tu sovietai nori apdrausti panašias savo pre
tenzijas į buvusias japonų Kurilų salas, ku
rias dabar jie valdo. O „New York Times” 
šitaip rašo: „Rusija kviečia Jungtines Ameri
kos Valstybes prisidėti prie besidalinančių
jų pergalės grobį partnerių ir anexionistu 
draugovės, su išskaičiavimu, kad jei Rusija 
remia Jungtinių Amerikos Valstybių norus, 
tai Jungtinės Amerikos Valstybės turi atsi
lyginti tokiu pat prielankumu.”

Bet tuojau pat minėtas laikraštis nurodo, 
kad JAV neturi jokių svetimų žemių užgro
bimo planų ir pažymi tai, kad neseniai JAV 
grąžino nepriklausomybę Philipinų saloms.

Nors iš JAV ikj tų salų yra apie 10.000 
kilometrų, bet strateginių atžvilgiu jų reikš
mė yra labai didelė, nes sudaro gerą galą 
Pacifiko bazių tilto, esančio Rytų Azijos pa
šonėje. Bet galutiną žodį šiuo klausimu turės 

, tarti Jungtinės Tautos. Vb.

esantį ežerą. Aplinkui nebuvo nieko; parkas 
tuščias; ir du vyrai pliaukštelėjo Į vandeni 
su dideliu džiaugsmu. „Ach”, kalbėjo Mr. 
Rosenbergas, taškydamasis, „tai gyvenimas. 
Aš lyginu tokį gyvenimą su riebiu gyvenimu 
kaime. Mums taip pat gerai, kaip milijonie
riui arba miesto burmistrui. Ir kaip jūs sa
kote, mes nedarome jokios arba tik laba; ma
žą skriaudą”.

Tačiau Mr. Otkaras atsakė susimąstęs: 
„čia ir bėda”.

Ir tęsė toliau: „Tiesa, kad iki šiol mes te
pa vogėme karveli; bet ir kaip tik dėl to mui 
persekios”.

„Ką reiškia iki šiol?” paklausė baimingai 
Mr. Rosenbergas.

Mr. Otkaras, kalbėjo, nekreipdamas dėme
sio Į tą pertraukimą.

„Tarp kita ko, teisinga bausti žmones, jei 
jie nesugeba užsitarnauti pagarbos. Kitaip 
kaip galime žinoti, kas teisinga kas ne? Pri
siminkite, kad Dievas leido žydams pavogti 
visą auksą ir sidabrą, kuris tik jiems paklius 
po ranka, prieš paliekant Egiptą. Mes šian
dien tai nevadiname vagyste, nes tai yra is
torija ir dėl to, kad žydai pabėgo ir pastatė 
Jeruzalę. Negalima kritikuoti tokioj milžiniš
kos begėdystės. Priešingai, mūsų širdys pla
ka iš pasididžiavimo galvojant apie tokius 
baisius žygius, kuriuos žmoguj sugeba pada
ryti”.

„Manote”, paklausė Mr. Rosenbergas, 
„kad dėl karvelio Įmes mus į kalėjimą”.

Mr. Otkaras Įtikinančiai atsakė, kad tikri! 
tai padarytų, jei juog sugautų. „Karvelis, ku
rio vieną sparną jūs paėmėte, o aš kitą, bu
vo mažas ir saugojo miestą. Miesto mokes
čių mokėtojai labai pyktų, Mr. Rosenbergai, 
jei sužinotų, kad mes užmušėme ir suvalgė
me jų karvelį. Dėl to mano nuomone, mes tu
rime palikti šią mažą daubą kiek galima 
greičiau ir surasti kitą prieglaudą, kur ga
lėtume pastatyt; savo lovą nakčiai”.

„Tiesa; eikime iš čia”. Ir sugrįžęs prie 
lovos ėmė ją paskubomis ardyti.

Mr. Otkaras sėdėjo ant uolos ir stebėjo jį- 
Ankstyba ryto saulė, pakrypusi iš rytų, kri
to ant jo nugaros su malonia šiluma; o mirl 
tą rudens lapai skleidė šiltą, saldų kvapą 
ore. Jis buvo perdėtai gerai nusiteikęs. Esu 
lyg Robin Hoodas arba kaip prasikaltėlių 
bandos kapitonas, galvojo jis. Ir jis džiaugs
mingai žiūrėjo į savo bandą, kurią sudarė 
drebąs iš baimės Mr. Rosenbergas.

Būti prasikaltėliu nėra taip blogai kaip at
rodo, tęsė toliau. Sunkiausia persiorientuoti; 
ir pirmoji benamė naktis yra sunkiausia. Tai 
truputį primena gimimą; jei vaikas gyvena 
po to, kaj nuplaunama bamba, jis nesijaučia 
blogiau kaip jo tėvai.
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Lietuvia dailės paroda Freiburge
Vasario 16 d. Stadelmann ir Scherez salo

nų patalpose Freiburge iškilmingai buvo ati
daryta P. Augiaus, V. Petravičiaus, V. Rato 
ir T. Valiaus moderninės lietuvių grafikos 
paroda.

Tris savaites trukusi paroda sukėlė didelį, 
tiek lietuvių, tiek prancūzų ir vokiečių kul
tūrinės visuomenės susidomėjimą Freiburge, 
kur dažnai pasitaiko tarptautinio masto meni
niai pasireišikmai, ši paroda puikiai repre
zentuoja lietuvių grafikos meno laimėjimus, 
kurių lygis gali iššaukti tik pasigėrėjimą bet 
kuriame pasaulinės kultūros centre.

Lietuvių grafika, savo amžiumi dar taip 
jauna, nepaprastu tempu išbujojusi Nepri
klausomybės laikotarpyje, davė jau eilę su
brendusių menininkų, kurių taip darnią gru
pę ir sudaro šios parodos dalyviai — taip 
artimi savo meninėm pasaulėžvalgom ir taip 
individualūs tos pasaulėžvalgos išreiškimo 
forma.

Parodos dalyvių stipri individualybė suma
niai panaudojant vakarietiškai kultūrai domi
nuojančios Paryžiaus mokyklos formalinius 
laimėjimus, puikiai išsaugojo savo tautini 
charakterį, kurio pradai atkasami net iš am- 
šių glūdumoje paslėptų lobių, pasakų, legen
dų. Jų kūryboje lietuviška dvasia ir buitis, 
savo laiku taip giliai iškentėta ir išjausta mū
sų liaudies menininko, vėl atkuriama su nau
ju, tiesioginiai iš gyvenimo įkvėptu, impulsu. 
Taip toli nuo savo tėvynės stebėdami jų kū
rinius, mes vėl jaučiame Lietuvos kvapą, ku
ris dvelkia kiekvieno raižinio nuotaikoje, at
vaizduotoje sodyboje, vėjo ūžime, besileidžian 
čios saulės mirgėjime, jūros bangavime, nu
linkusioje žmogaus galvoje ar juodame arime, 
kur artojo pėda giliai įspaudžia savo ženklą. 
Ir kiekvienas iš jų, vaizduodami tą pačią Lie
tuvos žemą, žmogų ir dangų, tai daro kito
kiu priėjimu, iš skirtingo žiūrėjimo taško 
žiūrėdami, skirtingų nuotaikų ir pergyveni
mų pagauti.

Pauliaus Augiaus pažaliavusiųjų 
sodybų, kryžių ir koplytėlių šešėlyje subren
dusi kūryba išsilieja kaip sodri šventos Že
maitijos pasaka. Medžiai, gyvuliai ir žmogus 
čia susilieja į vieną nedalomą visumą. Pasvi
rusi kryžiaus viršūnė, nulinkusi dievuko gal
va, tamsus koplytėlės langas, žmogaus veidas, 
gyvulio akis ar žalčio galva, tarytum stebi
mus — praeivius, vienodą ir gilią mįslę 
spręsdami. Ir visame tame glūdi kažkas ne
paliečiama. Augiaus kūryboje žmogus netu
ri savo vidinės nuotaikos. Jis yra gamtos 
dalelė, kaip medis, kaip lapas ir gyvena tos 
gamtoj stichiniu gyvenimu. Jo raižinių nuo
taiką sudaro paveikslo turinys, jo visuma. 
Sustingęs medis, išgriuvusi tvora, pajuodusi 
ir į žemą sulindusi šiaudinė pastogė, vakaro 
saulė, kaimo žmogus, kryžių ir koplytėlių še-
■MIMI ■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Kai stumiamasis vežimėlis dar kartą buvo 
pakrautas lovos, krosnie, smuiko ir apsiaus
to, Jie išėjo iš parko zoologijos sodo link. 
Mr. Otkaras buvo girdėjęs, kad ten buvo 
paukščių kiemas, kur žąsys, antys, viščiukai, 
karvė ir keletas kiaulių gyveno kartu 5 Alė
jos šešėlyje ir sviedžiamo akmens atstume 
liūtai ir meškos savo narvuose. Jis norėjo 
pats visa tai pamatyti; mat, jig tikėjo, kad 
neskrupulingas žmogus galėtų išsilaikyti ma
žomis naktinėmis vagystėmis iš tokios įmo
nės.

Be to jis norėjo susirasti slėptuvę netolie
se, kur galėtų vėl pastatyti lovą.

„Galbūt pasiseks”, kalbėjo jis, keliaujant 
jiemą apšviestiems ryto saulės, „mums pasi
slėpti tarp gyvulių ir dalintis su kupranuga
riu jo šiltą butą žiemą”.

„Fu, kokia mintis!”, tarė Mr. Rosenbergas.
JBe to”, pridūrė jis po minutėlės, „net 

kupranugaris turi prižiūrėtoją, kuris mažiau
siai mug tikrai išmeg lauk”.

„Mes turime surasti gyvulį be prižiūrė
tojo.”

Tačiau iš karto jlęms atvykus į zoologijos 
sodą buvo aišku, kad čia nebuvo jiems jo
kios slėptuvės. Net gyvuliai neturėjo namų, 
apie kuriuos būtų galima kalbėti, jokio kam
bario, kurį galėtų užleisti, nors ir kukliau
siam sutvėrimui. Jie neturėjo plataus malo
naus pasaulio, jokio pasikeitimo mintinus, 
nebuvo nei gerų nei paslaptingų įvykių. Mr. 
Otkaras visiškai išbalo matydamas tokį ka
lėjimą; o Mr. Rosenbergas norėjo tuojau 
bėgti iš čia.

„Ne, pirma pažiūrėkime paukščių kiemą”, 
tarė Mr. Otkaras.

Ir jie ėjo ieškodami sklypo, paskirto nami
niams gyvuliams. Kaį jie jį rado, Mr. Otka
ras stovėjo ilgai gėrėdamasis atkaklia karve, 
riebiomis antimis ir kilaulėmis, bailiomis viš
toms ir mažu asilu, nedideliu kiemu su ma
žyte kūdra, loviais, vištydėmis. „Čia, paste
bėjo jis, „niekas mūsų netrukdys, nes čia vis
kuo išmintingai rūpinasi pati gamta. Aš ne
jaučiu čia nei žmogaus žingeidumo nei ne
mandagumo. Tuo pat metu aš matau viename 
kiemo kampe mažą skylę tvoroje, per kurią 
nusivylęs žmogus, kaip jas, Mr. Rosenber- 
gai, galėtumėte prasmukti, ieškodamas kiau
šinių arba riebaus viščiuko.”

•Kas, ar aš?” sušuko Mr. Rosenbergas.

Sėliai. Ir visa tai gaubia\kažkokia laiko bui
tis, menininko — kūrėjo amžiams užfiksuota, 
iškyla vidinė nuotaika, kuri betarpiai išsilie
ja iš menininko sielos, taip paprastom ir 
kukliom priemonėm nugali visas įmantrias 
raižymo technikos priemones ir prabyla į 
mus paprasta ir nuoširdžia kalba. Jo „Bulvia
kasyje” vakaras jau gula žemą ir „Sv. Jono” 
raižinyje jau nusileidusiog saulės pašvaistė 
kaip aureolė gaubia Kryžiaus ir senos koply
tėlės siluetus. Tyli vakaro vienuma. Augiaus 
raižiniuose juoda dėmė dedama tartum ne 
tam, kad pavaizduoti šešėlį ar formą, bet kad 
paslėpti paslaptį, kuri stilizuotų saulių pavi
dale skleidžia savo paslaptingą šviesą.

Visuose Augiaus žanriniuose linijų ir juo
dų — baltų plotmių žaismas turi savo vidinę 
kalbą, kurį padvelkia į mus vėsiu ir sodriu 
lietuviško kaimo oru. Tų linijų ir plotmių iš
dėstymas, stilizuotų eglučių ir saulių orna
mentas „Žalčio pasakos” iliustracijose sužavi 
mus savo ritmišku skambėsiu. Čia viskas taip 
paprasta, primityvu, nuoširdų ir skoninga.

V. Petravičiaus kūryba — taj liau
dies menui charakteringu paprastumu, naivu
mu ir dideliu nuoširdumu kuriamas menas. 
Petravičiaus meninė pasaulėžvalga susiforma
vo Paryžiuje, .bet kada dar ten studijuodamas 
ir būdamas Lietuvoje, jis pasiėmė už kalto, 
tai tarytum užmiršo visus šio dailės parnaso 
prašmatnumus, sugrįžo į lietuvišką sodžių ir 
su naivaus kaimiečio primityviškumu pasekė 
liaudies gyvenimo gyvą pasaką. Tame laiko
tarpyje Petravičius sukūrė seriją iliustracijų, 
kurios yra nepamėgdžiojamas įnašas į lietuvių 
grafikos lobyną. Juose atvaizduoti gyvuliai, 
žvėrys, paukščiai ir angelai primena atlaidų 
jomarke pardavinėjamus medauninkus, o me
džiai panašūs į seklyčios popierines gėlių 
puokštes. Jų tone Petravičius pastato žmogų 
ir jo gyvenimą, ir kaip jis ima tą žmogų 
piešti, tai su tuo pačiu naiviškumu jis brėžia 
linijas, formas ir primityvių judėsiu apipavi
dalinime gimsta Petravičiaus taip nuoširdžiai 
atkurti lietuviško kaimo bobos, bernai ir mer
gos. Tai žmonės — ornamentai, jie nume-

O tuo metu raginami, judinami ir bakšti- 
nami kultūrininkai ir kultūrinio darbo mė
gėjai, išsiražą, ir išsižiovavę, didžiųjų šven
čių proga sudainuoja porą dainų, kurias gir
dėjome jau lapkričio 23 d., Kalėdų ar Nau
jųjų Metų progomis ir kurias, jei kultūri
nis darbag nė kiek nepagyvės, girdėsime dar 
keliomis progomis. Sušoka porą tautinių šo
kių, kurių jau seniai nusibodo vis tų pačių 
žiūrėti, padeklamuojama porą eilėraščių. Vi
sa tai žiūrovai jau seniai išmoko ar baigia 
išmokti patys, nusibodo tai ir patiems ro
dytojams, todėl ir jie susnūdą viską atliki
nėja.

Jej pasispirtume ir pasipurtytume, kultūri
nis gyvenimas dar pajėgtų aptrupinti ledus, 
ir mes nebeturėtume žiūrėti ir klausyti vis 
tų pačių dalykų ir vakar, ir šiandien, ir ry
toj.

Susipainiojęs nuosavybės jausmas 
Visam rajone kildavo triukšmas, jei pašti
ninkas ar išnešiotojas nusukdavo kurį nume
rį dienraščio ar savaitraščio. Tai buvo 
anuomet savo žemėje. Jei dingdavo siuntinė
lį — paduodavai paštui pareiškimą, o šis 
išaiškindavo nusikaltėlį, kuris už nušvilptą 
mamos siųstąjį duonos kepalą, kaimišką ska
nią dešrą ar anuomet nebrangų kumpį tu
rėdavo stoti prieš teismo didybę, kur maža 
tesusilaukdavo užuojautos ar pasigailėjimo. 
Taigi ir reikalag skųstis būdavo didžiulė 
retenybė.

Svetur žymiai susipainiojo sąžinės ir tvar
kos reikalai. Nuosavybės teisė beliko kai 
kam tik sąvoka, kurios tikroji reikšmė sun
kiai beatpažįstama.

Tiesą pasakius, šiandien labai sunku iš
aiškinti, kas čia vyriausias visų sąvokų su
sipainiojimo kaltininkas. Tie, kieno pastogė
je mes gyvename, prisispyrę norėtų įrodyti, 
kad mes, užsieniečiai, buvusieji jų vergai- 
mokome juos visokių nedorovių. Plepėti, ži
noma, neuždrausi, bet daugelis atsitikimų ro
do ką kita. Nusikaltėlių buvo ir yra visur, 
bet yra baustinų nusižengimų, ir daugeliu 
atvejų jų aukos yra ne tie, tarp kurių mes 
gyvename, bet kaip tik mes.

Rodos, smulkmenos, bet mus nuolat puo
lantį bevardį vokietį jos charakterizuoja la
bai nešvariai, o kur tokie dalykai pasiekia 
nelaimingo svetimšalio ausį ar jis tiesiogiai 
nukenčia, ten kyla visuotinis pasipiktinimas.

Štai pora labai kuklių faktelių, kurie mus 
suj>ančius žmones (žinoma, toli gražu ne vi
sus) apibūdina kaip sukčius ir išnaudotojus, 
sugriaunančius bet kokį pasitikėjimą jais, 
net ir tais, kurie turi visiškai švarią sąžinę.

Važiavo iš stovyklog į stovyklą keli tremti
niai. Nesuderinti traukiniai priešpaskutinėje 
stotyje vertė juos nakvoti, bet pasimaišęs 
jaunas vokietis, išgirdęs, su kokiais keblu
mais susidūrė šie svetimšaliai, pasiūlė savo 

džiaginti ir plokšti, bet jie gyvena savo pri
mityvų, bet prasmingą, jaunavedžių, pamer
gių, vestuvinių apeigų ir pakasynų gyvenimą. 
Viskas čia „sustilizuota”, dekoratyvu ir ab
straktu, bet kartu visur alsuoja gyvenimo rit-' 
mas ir gyvybė. Tokiose nuotaikose sukurtą 
Petravičiaus meną šioje parodoje puikiai ats
tovauja didelis linoleumo raižinys „Senovės 
Lietuvoje” ir dalinai „Vilniaus Simbolika”, 
kuris charakterizuoja jame taip jautriai dvel
kiančią romantišką nuotaiką.

Kiti šioje parodoje išstatyti Petravičiaus 
darbai sukurti jau išeivijoje. Juose, beieškant 
sinlezės tarp klasiškos piešinio formos ir ne
ramaus, išblaškyto linijų' ritmo, užsipinta jų 
chaotiškame košmare. Čia panaudota tematika 
— tai šių dienų buitis — taip pat chaotiška 
ir košmariška. Tuose naujos krypties darbuo
se Petravičius dar nesurado savo stiliaus.

Vaclovas Ratas savo tematika gimi
ningas Augiaus kūrybai, bet visai kitomis 
priemonėmis siekia užsibrėžto tikslo.

Medžio raižymo technika Rato darbuose, 
kaip dominuojantis grafikos meno elementas, 
iškeliama kultūringai sustilizuoto ornamento 
pavidale. Linijų ritmas ir šviesos mirgėjimas 
savituose ornamentalniuose Rato raižiniuose 
tarytum dar seka liaudiškus lietuvių dailės 
pavyzdžius, bet ten, kur apipavidalinamas dau 
giau jau realistinį motyvas, tai linijų ir dė
mių išdėstymas priima kultivuotai moderninį 
stilių. Stilizuoti arabeskai, paeinantieji iš 
liaudies motyvų, Rato darbuose naudojami ne 
tik vidinei nuotaikai ar liaudiškumui pabrėž
ti, kiek sukūrimui žaismingos šių dienų or
namentikos. Taip gimsta jo kūryboje sidabri
nių žvaigždžių, žvejo, Jūratės ir Gintaro rū
mų pasaka, jaunystės dienų išsvajota, liau
dies dainų apdainuota. Stebėdami tuos dar
bus tartum sapne regim, kaip žiemos šaltis 
išrašo lange kristalinių žvaigždžių nrražus. 
Raižiniuose „Žvejys” ir „Motina”, šviesos 
spinduliai ritmiška banga užlieja vandenis, 
žemą ir dangų. Viskas lieka numedžiaginta ir 
išbalusi žmogaus figūra savo kontūriniu api
pavidalinimu įsijungia į žaismingą ritmo šokį.

Nuobodūs vsldal
paslaugas. Tuoj turįs atvažiuoti autobusas, 
kurio antrasis šoferis jis esąs ir laukiąs čia 
pakeisti savo kolegos. Jei jam būsią sumo
kėta (o kag nežino svetimšalių geros širdies, 
kai jiems kas nors rodo širdį!), jis mielai 
pavešiąs iki to jiems reikalingo miestelio, nes 
į ten važiuojąs autobusas. Jig gauna priklau
santį atlyginimą ir dar pavaišinamas. Iš tie
sų autobusas atvažiuoja, bet tariamasis šofe
ris prieš autobusui pasirodant suspėja dingti, 
tariamai bevaikščiodamas žiūrėti. Tikrasis 
šoferis nieko nežino ir negali priimti. O be 
reikalo laukdami visi sušalo ir nepasirūpino 
nakvyne, nekalbant apie tai, kad jie turėjo 
materialinių nuostolių, taip pat vargu ka
da nors bepatikės vokiečiui.

Didesnio masto mandagus apiplėš'mas yra 
įvykęs kitu atveju. Būrys moterų, važiuoda
mos svetur, gavo dovanų, kurias nutarė pa
siųsti savo artimiesiems. Sudarė jog pakie- 
tukus, bet pačios nė viena negalėjo tuo me
tu pasiekti pašto ir išsiųsti. Pasinaudojo vi
siškai neįtartino vokiečio pagalba, dar ap
dovanojo jį už tą paslaugą, o tas vokietis, a 
mokėjęs išnaudoti progą, tą dieną laimėjo“ 
kelis tūkstančius markių, visus tų keliolikos 
moterų pakietukus pasilaikydamas sau. Šiaip 
ar taip, toks pasielgimas yra nusikaltimas, 
be to, jis ilgiems metams apkartino šių mo
terų širdis vokiečiams, kurių atstovas taip 
bjauriai pasielgė.

Kad iš kitų kraštų siunčiamieji į Vokieti
ją tremtiniams giminių ar artimųjų pakietė- 
liaj apvagiami, tai labai dažnas reiškinys. 
Tokiuose siuntinėliuose nerasti geriausių da
lykų beveik normalu. Ar apkrausto kas nors 
vokiečiams siunčiamuosius pakietėliug — ne
žinau, bet tremtiniams siunčiamuosius ap
krausto tik jau ne anglai ar amerikiečiai, 
bet tie patys, kurie pajėgia mūsiškiug apšu- 
kuofi akyse ir kurių žemėje mes gyvename.

Nuolat apsukamam, apvagiamam jaustis— 
biauriai nemiela. Nebėra jokio tikrumo, ne
bėra jokio saugumo, o svetimos ligos šito
mis netikrumo dienomis pradeda ryškiau per 
simesti ir į mūsų tarpą. Jau paprastomis kas 
dieninėmis dienomis nebesistebėk, kad sve
timos nuosavybės nebemokąs gerbti lietuviš
kas baibokas pasisavina tau adresuotus laik
raščius ir su jais elgiasi taip, kaip jam pa
tinka. Tik piktintis, o ne stebėtis galima, kai 
jaunimo tarpe išdygsta vienas kitas vagišius.

Yra jau ir tokių, kurie gaivališkų nelai
mių (gaisro, potvynio) metu slankioja ir są
myšiu pasinaudodami, susirenka geriausius 
daiktus, kaimyno ištrauktus iš nelaimės nas
rų.

Tokiems sutvarkyti tėra tik vienas būdas, 
gana, ž'turus, bet šiandien niekag nesinau
doja juo.

Parama, kuri mėgsta pakeliui ilsėtis 
Buvome vienas kitas pradėję spaudoje kel

Tel. Valiant kūryboje dominuojantis moty
vas — tai žmogus su savo slapčiausiais, gi
liausiais ir skaudžiausiaisiais pergyvenimais.

Žmogaus gyvenimo tragedija nenutrūksta
ma gija pereina per visus jo raižinius ir ver
čia mus susikaupti ir apmąstyti žmogiškos- 
buities likimą. Jau raižinyje „Atsisveikinant” 
pakrypusi moteris su mergaite tarytum 
džiaugsmingai palydi nutolstantį laivą, bet vi 
so paveikslo nuotaika mumg sako, kad, jei
gu mes pamatytume jos nusisukusį veidą, tai 
to džiaugsmo nematytume. O toliau jau tra
gedija Baltijos pajūry, jau dega laužai ir 
„Belaukiančiųjų” jau nusvirusios galvos. 
Dar vienas raižinys ir jau tragedijos finalas 
— „Paskutinis palydėjimas”, — juoda kanų 
duobė, kastuvų siluetai, eisena ir tamsūs še- 
šu.iali Lygiai puikiai apipavidalintame H 
Nagio poezijai „Lapkričio naktys" vinjietėje 
ir medžiai tiesia į viršų savo maldaujančias 
rankas, rudeninę raudą pindami.

Valiaus kūryboje žmogaus tragedijai tar
tum nėra ribų: jo „Motina” jau viską išgy
veno, viską iškentėjo. Ji sustingusi kaip sta
bas, vieniša ir visų apleista stovi tuščiame 
lauke, kur nėra nei gyvybės, nei paguodos, 
kur tik vėjai gaudžia tragedijos simfoniją. 
Tą pačia nuotaika dvelkia ir raižinyje „Ba
das”. Čia žmonės, tarytum pakaruokliai, 
ties nudžiūvusia šaka laukia savo paskutinio 
atodūsio.

Yra charakteringa, kad Valiaus žmogiš
koji tragedija vyksta Baltijos pajūryje. Jūra 
Valiaus kūryboje yra giliai išgyventa ir iš
jausta. Jinai kartaig juoda ir baisi, kaip rai
žinyje „Belaukiančios”, o kartais gili ir ne
permaldaujama, kaip raižinyje „Iš vilnių”„ 
Dar charakteringa, kad Valiaus kūryboje at
vaizduotas žmogus savo tragediją išgyvena 
visu savo kūnu ir siela. Jig ją neša į pas
kutinę poilsio vietą kaip išgyventą gyvenimo 
naštą, kaip juodą karstą. Štai kodėl jo figū
ros, vienu judėsiu, vienu galvos palinkimu, 
mums pasako kokia nuotaika kaupiasi ir ne
rimsta menininko sieloje. Šių rezultatų Va
lius pasiekia stipriai valdydamas kaltą. Jis 
vartoja savitą ir Įmantriai valdomą technikos 
ir piešinio formą, kuri ypač taip skoningai 
išsilieja viename iš klasiškiausių lietuvių mo
derninės grafikos raižinių „Velykų rytas ’ ie- 
tuvoje”. V.

ti reikalą paremti kultūrininkus, bent pasi
rūpinti jų darbo sąlygomis. Tag balsas, pa
sirodo, buvo panašug į nemigos kankinamų 
šunelių balsą mėnesienoje. Po kiek laiko te
ko viešai pasisakyti, kokių rezultatų davė 
ta tariamoji parama, geriau sakant, visiškas 
abejingumas mūsų kultūros žmonėms, kurie, 
dirbdami tautinei kultūrai, neįprastose ir kri
tiškose sąlygose neteko sveikatos.

, Pasirodo, tag vėlesnysis balsas kai kur su
silaukė atgarsio, šen ten buvo sukrusta pasi
rūpinti nors sergančiaisiais, nes dėl sveikų
jų dar galima palaukti, kol ir jiems ligonio 
lova pasidarys artimiausia bičiulė, lyg ir 
žmona. Sukruto žmonės. štai iš tolimųjų 
pietų sudėjo siuntinėlin šiltų drabužių, dar 
šio to ir apie spalio mėn. vidurį išsiuntė per 
tarpininkus į šiaurę poraį džiovos pjaunamų 
rašytojų. Siuntinys, užuot per porą savaičių, 
taigi pradžiai žiemos, pasiekęs adresatus ir 
la;ku parėmęs juos, pateko j lietuvišką įs
taigą, kurioje sėdi biurokratai. Nuo spalio 
mėn. šig siuntinys čia išgulėjo iki vasario 
mėn. galo, kažkuriame sandėlio kampe ra
miai ir niekur neiškišdamas nosies praleido 
visus šalčius. Rašytojai, jei šiaip taip praleis 
šalčius, kitiems metams turėg dar nenaudo
tas dovanas, tai bent ilgiau minės. Kokia 
čia pagaliau bėda, ar rudenį gausi, ar pa
vasarį? Juk biurokratai taip užimti visokiais 
reikalais, kad nėra kada pasirūpinti ne jiems 
adresuotais siuntiniais.

Ai, biurokratai, nelaimingieji tie! (O gal 
ir laimingieji, nes laikas laimingiems didelio 
vaidmens nevaidina). Sako, siuntinėlių buvę 
visiemg džiovininkams ir vaikams. Kas Sky
rė — turėjo gražių intencijų, o biurokratai 
gavę susidėjo į sandėlį. Siuntinėliuose būta 
vaisių, apelsinų ar dar kažkokių prašmatny
bių. Sandėlyje nešalta, grūdeliai pradėjo 
brinkti ir veržtis pro siuntinėlius, žaliais dai
geliais puoštis. Na, kai šitą linksmybę paste
bėję biurokratai, tai pradėję skirstyti, kam 
reikia, kol iš daigų neišaugo medžiai. O 
medžių pergabenimas jau sunkus būtų...

Visiškai nėra noro peikti biurokratus, bet 
tarp jų esama keistokų žmonių, dievaž, keis
tokų. Jie labai savotiškai supranta reikalus. 
Žiūrėk, kad ir dėl tų visokių skraidingų: jei 
ką norg išskraidins — skubiai duokite žin’as 
aukščiau, bug rūpinamasi. Dar gerokai prieš 
oficialiuosius skraidingus vienoje stovykloje 
buvo nemaža žmonių išskraidinta. Tuoiau, 
kaip buvo nurodyta, duota žinia aukščiau: 
taip ir taip — gelbėkite!

Žiūrėkit, ėmė ir išgelbėjo: po šešių mėne
sių atsakė šaukusiems pagalbos — vietiniam 
komitetui, kad šis ką nors darytų išskraidin
tiesiems padėti... Gerai, kad išskraidintieji 
nesiryžo pusmetį pagalbos laukti, o tai būtų 
skaudžiai apsivytą.

Žinoma, tokia pagalba nelabai tekelia nuo
taikas- K. Barėnas
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(MINTIS) Ne tas yra didis, prieš ką milijonai, prispausti vergijos, žemyt- g.-lvas lenkii 

o dvasioje keikia. V. Kudirka.

NAUJA LINKMĖ DP GYVENIME BRITŲ ZONOJE
Prieš kurj laiką britų kontrolinė 

komisija Vokietijai paskelbė {sakymą 
v Nr. 3, kuriuo pertvarkomas britų zo

noje tremtinių gyvenimas bei darbas.
S. m. vasario 28 d. Liubeke 626 (R) 
Mil. Gov. Det. pulkininkas Coocke 
buvo sukvietęs pas save visų tauty
bių tremtinių atstovus ir plačiau pa
informavo šiuo reikalu. Į klausimus 
pulk Coocke davė tokius atsakymus.

1. Klausimas: — Ar galima pakeisti 
kontrolinės komisijos įsakymą Nr. 3 dėl dir
bančių ir nedirbančių registracijos vokiečių 
(Arbeitsamtų) įstaigose, pakeičiant dirban
čiųjų amžių — vyrams nuo 16 iki 60 metų 
ir moterims nuo 18 iki 50 m.?

Atsakymas: — Ne, negalima. Laike re
gistracijos bus žiūrima, kad registruojamas 
asmuo galėtų fiziškai atlikti darbą ir tas ne 
kenktų jo seyikatai. Jaunuoliai bus mokomi 
amato. Smulkesnės instrukcijos bus paskelb
tos vėliau.

2. Klausimas: — Ar ateityje DP galės 
organizuoti miestuose darbo centrus dėl DP?

Atsakymas: — Taip, galės tokius cent 
ru4 steigti, bet pirmiausia vokiečių darbo įs
taigos praves registraciją ir šitai tvarkai rei
kės paklusti. Stovyklos bus painformuotos 
apie registraciją.

3. Klausimas: — Ar stovyklose ir kul
tūros darbą dirbantieji bus užskaityti kaip 
dirbantieji?

Atsakymas: — Pagal kontrolinės ko
misijos įsakymą Nr. 3—2 ir 3 p. registruotis 
privalo dirbantieji ir nedirbantieji. Pagal 
minėto įsakymo 4 p. tik užsiregistravusiems 
dirbantiems bus duota teisė gauti maisto kor 
teles. Dabartiniu laiku dirbantieji be algos 
per registraciją bus užskaityti kaip nedir
bantieji. Tų asmenų reikalą tvarkys karinė 
valdžia.

4. Klausimas: — Ar dirbantieji galės 
gyventi privačiai?

Atsakymas: — Sį klausimą reikia ge
rai apgalvoti, todėl, kad dirbantieji gali vė
liau liktį be darbo ir todėl patariama nepa
likti stovyklos. Greitu laiku bus paskelbtos 
taisyklės dėl privačiai gaunamų butų.

5. Klausimas: — Kaip asmens gali 
įrodyti savo specialybės diplomus, jei šie ka
ro metu yra žuvę?

Atsakymas: — Specialybės įrodymui 
bus sudaryta komisija, kuri ištirs tų asmenų 
sugebėjimą darbe. Laisvų profesijų darbuo
tojai, kaip pav. gydytojai, teisininkai, inži
nieriai savo specialybę įrodyti sudarys ko
misiją iš baltų komitetų. -

6. Klausimas: — Kas gali išduoti pa
žymėjimus nepajėgiantiems darbą dirbti?

Atsakymas: — Atleisti nuo darbo ga 
-lės ne tik vokiečių, bet ir Unrros patvirtint; 
gydytojau

Naujas lietuvių komitetas Eutlne
Vasario mėn. Eutino (Holšteine) pabalti

jiečių stovykloje buvo nauji lietuvių komite
to rinkimai. Komitetan išrinkti ir pareigo
mis pasiskirstė: J. Natkevičius — pirminin
kas ir švietimo vadovas, J. Žemaitaitis — 
reikalų vedėjas ir iždininkas, A. Mingėla — 
kultūrinių reikalų vadovas, K. Narbutas — 
sporto vadovas ir J. Botyrius — narys.

Lietuvių atstovu J stovyklos baltų gerovės 
tarybą kiek anksčiau išrinktas P. Lapatinskas

Naujų pertvarkymų angoje
Baigiant Unrrai savo darbą, britų zonoje 

ruošiamasi tremtinių stovyklų administravi
mą perduoti patiems tremtiniams. Teko pa
tirti, kad šiuo reikalu dabar Unrros sky
riuose vedami pasitarimai ir numatomi ati
tinkami patvarkymai stovyklose. J. Gerk.

Dažytojų kursai
Pastaruoju laiku Eutino (Holšteine) pa

baltijiečių stovykloje susiorganizavo visų 
trijų tautybių YMCA-YWCA sekcijos. Yra 
užmegsti ryšiai su šių organizacijų atstovais 
iš užsienio. Lietuvių sekcija šiuo metu su
organizavo dažytojų kursus, kurie yra skait
lingi dalyvių skaičiumi. Stovyklos inžinierius 
šiems kursams jau davė ir praktinio darbo — 
atremontuoti kelis kambarius stovyklos gyr.. 
venamose kareivinėse. Yra sunku su medžia
gomis bei įrankiais, tačiau bendromis jėgo
mis ir jie surandami bei parūpinami.

„Užburtoji Dūdelė” Entine
Dideliu pasisekimu Eutino (Holšteine) sto-

7 Klausimas: — Ar asmens, per re
gistraciją atleisti nuo darbo, pagal gautas 
maisto korteles jas išpirkdamį turės mokėti?

Atsakymas: — Ne. Tie asmens maisto 
produktus gaus veltui.

8. Klausimas: — Ar didesnėse DP sto
vyklose, kaip pav. Artilery kareivinėse, kuri 
yra toli nuo vokiečių krautuvių, bus leista 
ten pat atidaryti DP maisto krautuves?

Atsakymas: — Taip. Jau yra galvo
jama įsteigti stovyklose šitokias maisto krau
tuves. Asmenims, norintiems tokią krautuvę 
atidaryti, reikėg Unrrai įteikti atitinkamus 
prašymus.

9 Klausimas: — Ar tremtiniams sto
vyklose bus leidžiama dirbti savo specialy
bės darbą?

Atsakymas: — Naujieji potvarkiai to 
neleidžia, bet Unrra tokiuo atveju ištirs dar
bo patalpas ar jos atitinka sąlygoms, kad ne
kenktų stovyklos gyventojams. Be abejo ne
galės dirbti patalpose, kur gyvena keli šei
mos nariai.

10. Klausimas — Ar stovyklų dirbtu
vės, kurios dirba Unrraj ir karinei valdžiai, 
galės tęsti savo darbą toliau?

Atsakymas: — Tam bus reikalinga vo
kiečių koncesija, kurią gavę galės pasirūpin
ti darbo įrankius. Laikinai šis klausimas lie
ka kaip seniau.

11. Klausimas: — Ar yra galima ati
daryti dirbtuves už Unrros ribų?

Atsakymas: — suprantama, kad atida
rant naujas dirbtuves bus reikalingas Unrros 
leidimas ir vokiečių koncesija. Leidimai įmo
nėms atidaryti bus duodami tik pavieniems 
asmenims, dėl kooperatyvinių įmonių dabar

Seedorfo stovyklai vieneri metai
Šiemet balandžio 9 dieną viena didžiausiųjų 

anglų srities lietuvių stovyklų Seedorfe minė
jo savo vienerių metų sukaktį. Šiuo metu šio
je stovykloje gyvena per du tūkstančius lie
tuvių. Anksčiau lietuvių skaičius siekė iki 
2500, bet screeningo pasėkoje apie 400 Ma
žosios Lietuvos lietuvių turėjo stovyklą pa
likti. Jie apgyvendinti pas vokiečius ūkinin
kus.

Šioje stovykloje yra lietuviai iš buv. Mont
gomery vardo stovyklos Doerverdene, Buxte- 
hudės abiejų stovyklų ir Bremervoerdės aps. 
lietuviai. Prie šios, jau taip gausios naujai 
besikuriančios stovyklos šeimos prisidėjo 
dar kelioliką lietuvių šeimų iš Alt Garagės 
ir Fišbeko. Stovyklos įkūrimą vykdė buv. 
Montgomery stov. L. T. B. Komitetas. Ne
trukus anglų karinei valdžiai panaikinus L. 
T. B. Komitetus, stovyklą tvarkė ir dabar 
tvarko Gerovės Komitetai ir taut, lyderiai.

vykioje buvo suvaidinta M. Venclausko 4 
veiksmų pasaka „Užburtoji Dūdelė”. Vai
dino Liubecko lietuvių ' skautų „Baltijos” 
tunto suorganizuoti scenos mėgėjai. Iš dar
naus pastatymo matyti, kad režisūros bei 
vaidintojų daug dirbta. Vaidina 23 artistai. 
Veikalą režisavo A. Venclauskas, šokiai — 
Šimaitienės, muzikalinė dalis — Krutulio, 
dekoracijos — A. Lymanto ir kostiumai — 
Stakienės, Blokienės bei Baltramiejūnienės.

Sį veikalą turėtų pamatyti ir toliau nuo 
Liubecko esančios stovyklos.

J. Gerkėnas. 
Šachmatų turnyras Neustadte

Vasario mėn. Neustadto stovykloje (Holš
teine) buvo pravestas tarptautinis tremtinių 
šachmatų turnyras, kuriame dalyvavo 2 lie
tuviai, 4 latviai, t estas ir 5 lenkai. Turny
ro nugalėtoju tapo lietuvis A. Bučys. J. Gerk. 

PAIEŠKOJIMAS
Pauža, Antanas, sūn. Antano, gim. 1920. 

XI. 24 d. Kauno apsk., A. Panemunės vlsč., 
Rokų k,, 1947. II. 27 d. įvykdęs Langvasario 

' Lietuvių stovykloje sunkų nusikaltimą ir 
vengdamas teismo bausmės iš stovyklos pa
sišalino ir slapstosi. Jis turi apie 189 cm. 
aukščio, turi tamsius plaukus ir mėlynas 
akis.

Prašau Stovyklų vedėjus ir Policijos vadus 
padaryti šio asmens paieškojimą, suradus 
areštuoti Ir pranešti man.

Langvasario DP Stovyklos 
Lietuvių Policijos Vadas

dar yra aiškinamasi. Apie tai bus paskelb
tos naujos instrukcijos. Karinė valdžia svars
tė, kaip dirbtuvės galės įsigyti reikalingas 
medžiagas bei įrankius per vokiečių įstaigas.

12. Klausimas: — Ar tremtiniai, ku
riems bus paskirti per sunkūs darbai, galės 
prašyti pakeisti juos lengvesniais darbais?

Atsakymas: — Darbų prižiūrėtojai 
neleis, kad tremtiniai .dirbtų jiems neatitin
kantį darbą. Be to, karinė valdžia prižiūrės, 
kad tremtiniai nepakliūtų į sunkias darbo 
sąlygas.

13. Klausimas: — Ar bus leista trem
tiniams pasirinkti darbą?

Atsakymas: — Darbą gali keisti su 
darbo vadovybės žinia. Jei darbo įstaiga ne
sutinka su darbo pakeitimu, tai tą klausimą 
toliau sprendžia karinė valdžia.

14. Klausimas: — Ar specialistai, ku
rie negaus darbo savo specialybėje, laikui 
bėgant susiradę tokį darbą, galės jį pakeisti?

Atsakymas: — Klausimą reikės iš
spręsti su darbo (staiga.

,15. Klausimas: — Ar menininkai ga
lės ruoštį koncertus, teatrus ir ar prieš tai 
jie turės gauti iš vokiečių leidimus?

Atsakymas: — Jei menininką, tremti
niai ruoš koncertus vokiškajai publikai tai 
reikės vokiečių leidimo, o jei saviesiems, tai 
pagal seną tvarką.

16. Klausimas: — Yra žinomas skai
čius tremtinių, kurie yra palikę stovyklas, 
grąžindami DP korteles ir dirba vokiečių 
ūkyje, koks bus jų likimas ateityje?

Atsakymas: — Tai yra neteisinga pa
mesti stovyklą. Savivaliai negalima nustoti 
DP statuso. Grąžintas DP korteles kiekvie-

Stovykloje veikia pr. mokykla, šiuo metu 
turinti apie 300 mokinių; aštuonių klasių 
gimnaziją lanko per 150 mokinių. Suaugu
siems veikia visa eilė lavinimosi kursų. P. 
Būtėno Mokytojų Kursai ruošia mokytojų 
prieauglį pradinėms mokykloms.

Stovyklos „Aušrinės” choras, vedamas di
rigento Mykolo Liuberskio, dramos mėgėjų 
būrelis, vadovaujamas J. Petkūno — tai du 
stambieji meniniai vienetai, kurie savo kul
tūriniais parengimais atstovauja lietuvius ki
tų stovykloje gyvenančių tautybių atžvilgiu 
ir savo tautiečiams teikia kultūringų pramo
gų. Labai pasigendama tautinių šokių. Pe
rėję įvairias stadijas, dabar jie vėl atsirado 
tik organizacinėje stadijoje. Laukiama, kad 
šiuokart pagaliau šokių grupė susikurs.

Gyventojų informavimui leidžiama rotato
riumi spausdinamas vietinių ir pasaulio ži
nių buletenig „Aktualiosios Informacijos”. 
Kalbininkas P. Būtėnas, atsikeldamas iš 
Flensburgo, kartu perkėlė čia ir kultūros žur
nalo „Žingsniai” redakciją. Teišėjo vos vie
nas numeris, tolimesnis „Žingsnių” leidimas 
dėl popieriaus stokos sustojo.

Lietuvių tremtinių spauda iš Vokietijos oku
pacinių sričių aprūpina Stovyklos Lietuvių 
paštas, Vasario 16 d. minėjęą savo vienerių 
metų sukaktį. įvairių lietuviškų laikraščių 
ir leidinių paštas yra išplatinęs apie 100.000 
egz. Paštas taip pat atlieka ir visas kitas 
pašto operacijas, tuo būdu teikdamas gy
ventojams didelį patarnavimą, nes vokiečių 
paštas yra tiktai už 6 km. Paštą veda A. 
Petrauskienė, jau 25 metus \dirbanti šioje 
srityje.

Daug gyventojams padeda vietos vartoto
jų kooperatyvas „Viltis”, aprūpindamas sto
vyklą kasdienio vartojimo prekėmis. Koope
ratyvo Įkurtoje mainų krautuvėje gyvento
jai gali pasikeisti įvairiais reikalingais daik
tais. 1

Visi stovyklos gyventojai įjungti į įvairius 
darbus tai stovyklos ribose, tai už jos. Dau
gumas vyrų dirba miške, kirsdami ir trans
portuodami miško medžiagą Anglijos atsta
tymui. Ši aplinkybė Ubai lengvina kuro klau
simo sprendimą stovykloje. Dauguma sto
vyklos gyventojų aprūpinama kuru tiesiog iš 
miško. Daromos pastangos malkomis aprū
pinti ir tas šeimas, kur nėra vyrų

Bendrą gyventojų ir taip jau DP gyvenimo 
vargų prislėgtą nuotaiką dar labiau sutikina 
nuolatinės kratos, kurios stovyklą apnyko ir 
vyksta prieš didesniąsias metines šventes. 
MP, talkininkaujama vokiečių policijos, ap
supusi stovyklą, neva ieškodama ginklų ar 
kt. uždraustų dalykų, dažnai atima gyvento
jams paskutinius maisto trupinius, gaunamus 
iš kantinės, ir nusavina laikrodžius bei įvai
rius suvenyrus. Dėlei tokių įvykių jau yra 
skųstasi Unrra 295 direktoriui, tačiau ir 
Unrra ne ką gali užtarti.

Nežiūrint slėgiančios nuotaikos dėl vienų 
ir dėl kitų priežasčių, kultūrinis gyvenimas 
stovykloje vyksta pozityvia linkme. S. N. 

nas gali atsiimti atgal. Be Unrros aprūpini
mo reik nepamiršti ir emigracijos aplinkybių.

17. Klausimas: — Ar pagal kontroli
nės komisijos įsakymą Nr. 3, nusižengę dar
bo taisyklėms tremtiniai bus baudžiami vo
kiečių teismų ir ar jie galės apeliuoti į kari
nę valdžią?

Atsakymas: — Ne, jie galės tik skųs
tis aukštesnėms vokiečių teismų instancijoms. 
Nereikia pamiršti, kad vokiečių teismai yra 
okupacinės valdžios kontrolėje.

18. K 1 a u s i m a s: — Ar dėl teismo 
sprendimo galima nustoti DP statuso?

Atsakymas: — Ne.
19. Klausimas: — Ar tremtiniams bus 

teikiama pirmenybė į karinės valdžios orga
nizuojamus 'darbus?

Atsakymas: — Tokius darbus tremti
niai gali pirmieji organizuotai užimti. Trem
tiniai numatomi įjungti į ypatingai svarbia* 
okupacinės valdžios tarnybas, būtent: 1. Į 
pusiau civilius — karinius sargybos dalinius, 
2. CCG ir Unrros tarnybas ir 3. J kifus ka
rinėms žinyboms dirbamus darbus.

20. Klausimas: — Ar ateityje stovyk
lose galės veikti mokyklos bei vaikų darže
liai?

Atsakymas: — Visų rūšių mokyklos 
nenutrauks darbo. Ateityje tokias mokyklai 
bus galima organizuoti ir už stovyklos ribų. 
Jose reikės mokytis anglų ir vokiečių kalbų.

21. Klausimas: — Ar galima bus ati
daryti mokslo salionus bei muzikos mokyklas 
ir pan.?

Atsakymą: — šis klausimas dar nėra 
aptartas švietimo ir jaunimo darbo žinybų

22. Klausimas: — Ar stovyklose vei
kiantieji įvairių amatų kursai bus uždaryti?

Atsakymas: — Viskas kaip iki šiol vei
kė — veiks ir toliau.

23. Klausimas: — Ar liks galioje su
sisiekimo suvaržymai tremtiniams?

Atsakymas: — Susisiekimo suvaržy
mai bus atšaukti. Neleidžiama tik kilnotis iš 
vienos stovyklos Į kitą. Norint persikelti į 
vokiečių privatinius butus, reikės gauti Unr
ros leidimą.

24. Klausimas: — Ar vokiečiai galės 
tvarkyti stovyklas?

Atsakymas: — Tikrai ne.
25. Klausimas: — Ar stovyklose galės 

apsigyventi vokiečių piliečiai susituokę su 
tremtiniais?

Atsakymas: — Ne. Karinė valdžia ne
nori imtis vokiečių apsaugos tremtinių sto
vyklose. Jei stovyklose gyvens vokiečiai, tai 
turės būti leista ir vokiečių policijai lankyti 
stovyklas.

26. Klausimas: — Vienas latvis susi
tuokė su vokiete ir pagal vokiečių metrika
cijos įstaigos pažymėjimą, atsižvelgiant į Lat
vijos įstatymus, jai pripažinta Latvijos pilie
tybė. Ar ši moteris gaus DP status?

Atsakymas: Nuo 1946 m. liepos mėn. 
1 d. naujų DP priėmimas yra sustabdytas. 
Pastebiu, kad tokie asmens negalės emi
gruoti.

27. Klausimas: — Ar darbininkas ne
laimės arba ligos atveju galės gauti papildo
mą maistą?

Atsakymas: — Taip. Nelaimingo atsi
tikimo ar ligos atveju tremtiniai gaus tą pa
tį socialinį aprūpinimą kaip ir vokiečiai. So
cialinio aprūpinimo tvarka dabar yra peržiū
rima ir artimiausiu laiku bus paskelbtos tech 
nikinės instrukcijos.

28. Klausimas: — Tremtiniai, norį 
gautį darbą pagal savo sugebėjimą, bet ne
valyti išgriautų vokiečių miestų griuvėsius.

Atsakymas: — Jei kas bus statoma, 
tai pirma teksią tam paruošti vietą. Britų ka
rinė valdžia atsižvelgsianti ir į tremtinių fi
zines bei moralines sąlygas. J. G.

UNRROS PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSENE PRIE KASSELIO 
IEŠKO SEKANČIŲ ASMENŲ:

ALBERTINAS Jonas, 42 metų iš Sitielanken;
ALIŠAUSKAS Kazys, 20 mt., gyv. Vilkaviškyje
ALKEVICIUS Antanas, 33 metų, gyv. Paje

vonys, Vilkaviškis;
ABROMAITIS Karolis;
ABROMAITIS Pranas, 23 metų, iš Danzigo;
ANDRIEKUS Pranas, 67 metų, gyv. Panyra;
ANDRIUŠIS Juozas, 41 metų, gyv. Pajevo

nys, Vilkaviškis;
ANTONYSCHYN Anna, 49 metų gyv. Aus

tralia;
ARMINAS Juozas, 62 metų gyv. Pajevonys, 

Vilkaviškis*
AUGUSTATIN1ETIS Andrius, 52 metų iš 

Bad Bansin;
AUSILJUS Kipras, 38 metų, gyv. Kaunas — 

Šančiai;
AVIŽIUS Juozas, 30 metų, gyv. Sintautai, 

Sakiai;
AŽUBALIS Jonas, 39 metų, iš Stettin,
BAKAITIS Vincas, 27 metų, iš OberduMU;
BALAITIS Boris, 19 metų;
BALAIT1S Antanas, 45 metų,
BALAITIS Barbora, 43 metų.
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