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PAVASARIO /) fiB?°Ti3l

Griuvėsiuos švilpia nimfos tango "Aragona", 
Smuikuoja šonkauliais amūrai prie širdžių, 
Ir susivėlęs Panas geria samagoną, 
Užvirtęs po medžiu.
Ak, nebe tie-laikai, kuriais kadais grožėjais, 
Išgarbinti dainoj Matūzelių aklų:
Ir Afroditė čia kikena su vežėjais ;
Tarp butelių kaklų. ■... ■>
Pavasaris veiduos ir taurėje kristalo, _
Ir nuodėme širdin ateina į svečius, 3
Ir mūza išdidi ant vario pedestaloApnuogina pečius. ' -
Kai tu, Adomai, ten meldies į meilės dievą, 
Ar virpi atgailoj prie žvaigždžių užpūstų, - 
Čia žydinčioj lankoj bučiuoja Bachas Ievą, 
Užklotą kopūstu.
Ir giltinė balta, lyg nuotaka vualy, Vilioja tavo drovią sielą iš vidaus 
Ir kviečia paragauti velnio festivaly 
Pavasario midaus.
Kažkur toli toli sugriaudžia maro fūgos, 
Ir padvelkia žiedai, lyg parako kvapu, 
Ir suklykia staiga taikos dvasia pabūgus, 
Nusnūdus po lapu.
Tai vėl lyg sapnuose užtriūbina fagotas, 
Tarytumei, rūstus archangelas arti, 
Prie ubago tarbų vėl glaudžiasi bagotas 
Ir prie blaivų - girti.
0 kai rytų danguj užsidega pažarai, 
Klausais gimtos gaidos vėjelio už kalnų, 
Kaip ūkauja tenai nabuohodonozarai .
Su tavo bekonu.
Ir klaupdamas šauki: "Pakels Tiesa kindžalą, Pavasaris dainuos Šešupėj ir Merky!" 
Ir džiaugsmo grauduly papjauni jautį žalą 
Ir pjaudamas verki.
Tiki: ateis diena ir tau, paukšteli margas, 
Beulbaujanį narve prie Unrros lesalų -
Ir būsi ten aukštai, gal būt, net valsčiaus sargas 
Ant debesio kalnų.
Ir nežinion velki šį kūną lyg sukorį, 
Nualintą griekų ir meilės pamaldų, 
Ir pakelėj regi: kažkas kažką pakorė...
Ir taip saldu, saldu...
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[-PAVASARIS Nr3-i
I—------ VEDAMASIS .... i - .—-.I

Geriau sakant, tai yra pavasaris Nr.2,nes 
1945 pavasaris nuėjo šuniui ant uodegos. Bu
vo sugaišintas brangus laikas šventėms.išgė
rimams, posėdžiams ir kitiems mums nereika
lingiems lėbavimams.

Tačiau išvadavimo metu iš prekių stočių 
turėjom šio to pasirūpinę, o mūsų globėjai- 
nesigailėjo pradžioje konservų, tai tie me
tai ir praėjo nejučiomis lenciūgėlio ir kre
pšinio ženkle, komitetus berenkant, šoferių 
ir anglų kalbos kursus berengiant, vaizbele 
besiverčiant.

1946 metų pavasarį jau Mttncheno lageriuo
se buvo rimtų davinių, kad vyrai padūkę ir 
ims barstyti ant Europos dirvų žirnius; Vie
nas tautietis, nuvažiavęs iš prancūzų- zonos 
į Lohengrino stovyklą, net nespėjęs parduoti žiebtuvėlių /likutį dykai išdalino/, turėjo 
bėgti į savo gyvenamąją vietą, bijodamas kad 
nepristigtų traukinio.

- Ką, ir tu dar važinėji? - šoko ant jo 
stovyklininkai su iškeltais kumščiais.Šis pavasaris taip pat viltingas, galima 
sakyti, lemiamas, nes vienas tremtinis nese
niai gavo laišką iš vienos mums nereikalin
gos zonos, ir tame laiške rašoma: " Kregždu
tės jau grįžta namo."

Na, jeigu jau kregždutės grįžta namo, tai 
kam gi mums tie anglų kalbos kursai? Viename 
lageryje, kaip teko nugirsti, klausytojai už 
tai. sumušė anglų kalbos dėstytoją, kad jis 
net ir šį pavasarį išdrįsęs agituoti tautie
čius mokytis svetimų kalbų.

- Jau gana-tau bus girksėti kaip su.karš
ta bulve už gomurio. Gana jau tu prišokdinai mus per dvejus metusi - rėkė lagerio gyven
tojai, modydamiesi elektrinėmis plytelėmis 
ant mokytojo.

.Jeigu jau taip traktuojami anglų kalbos dėstytojai /vis dėl to vienas kitas skepti
kas pagalvoja ir apie Angliją/, tai kur dė
tis ispanų ir kitų smulkesnių kalbų mokyto
jams, kurie buvo daugiau mažiau susitepę sa
vo stovyklose? Paskutiniu paštu gautame iš 
Ravensburgo laiške draugas rašo, kad jų is
panų kalbos profesorius vieną dieną dingęs 
iš miestelio. Ant rytojaus suradę jo išpur
tusį lavoną beplūduriuojant su ispanų kalbos 
gramatika Bodeno ežere. Ant gramatikos radę 
užrašą raudonu pieštuku: "Nekaltinkit nieko, 
negalėjau pakelti gėdos."

Kitame lageryje pakėlė maištą prieš savo 
kankintojus šoferių kursai. Ypač vienas buv. 
aukštas pareigūnas šokęs su karboratoriu,sa
kydamas :

- Tuoj važiuosim namo, o Lietuvoje aš vėl 
nusisamdysiu šoferį!

, Taip reikalams gerai pakrypus, mes ramiau 
šia sąžine galime sėdėti rankas sunėrę ir 
stengtis kuo. greičiau mesti iš galvos visus 
tuos netaisyklingus veiksmažodžius ir karbo- 
ratorius, nes kregždės jau grįžta namo. Jau 
ir taip mes buvom per daug pasidavę rikiuo
jantiems veiksniams ir jų įtakai bei propa
gandai, kuri mus vertė mokytis šoferiais bei 
gailestingomis seserimis. Tur būt,tie veiks
niai mano, kad grįžę Lietuvon mes vėl jiems 
šoferiausime trijuos elaugysim, papildydami 
praretintas per išvežimus amatininkų eiles? 
Tegu, tik praplėšia uždangą, - namie ir mes mokėsime būti veiksniais, ir dar'kokiais...

įVIETlhTASIS

Vadinasi, atsižvelgiant į rimtus davi - 
nius, galime būti ramus dėl pavasario Nr.5, 
kuris neleidžia abejoti dėl grįžimo. Na,ži
noma, gal pakeliui į Lietuvą ir teks užsuk
ti į Angliją arba Kanadą, bet juk tie patys 
vandenys skalauja ir mūsų Klaipėdą,vadinas, 
teliks įsėsti į- pirmą laivą, plaukiantį po 
lietuviška vėliava.Dr.Vėžlikas /dar be afidevito/
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GĖLĖ:— Čiulpk, čiulpk iki birželio pa
baigos, pažiūrėsim kiek medaus rasi naujo
je Iro gėlytėje...

LAIMAS IŠ AMEMOSI
— U-------.... -- - --------- —- -------

Mielas Petrai,
Nuvažiavęs pirmiausiai šokau prie laši

nių, kurių čia yra tiek, kad žmonės juos 
net kojom spardo šaligatviuose. Valgau la
šinius pusryčiams, priešpiečiams, pietums, 
pavakariams, vakarienei, valgiau ir lovon 
atsigulęs, o kartais ir vidurnaktį, blogo 
sapno pažadintas, griebdavau už palties,ku 
-rią laikydavau su cigaretėmis ant nakti
nio staliuko. Po to visą mėnesi vaikščio
jau su paleistais viduriais, kuriuos su
kietinęs mečiau lašinius. Dėl manęs dabar 
tegul juos visus išmeta šunims arba nuga
bena išvletintiems į Vokietiją, nes jeigu 
reikia praeiti pro lašinių krautuvę,- suku 
didžiausią ratą aplink kelis dangoraižių 
kvartalus ir tik tada atgniaužiu nuo no
sies pirštą.

Vėliau pasitenkindavau pusryčiams beko- 
hu su kiaušiniais. Žinai, tokios lyg skus
tuvu atpjautos plonos riekelės su mamais, 
iščlrškintos gryname svieste, paskui sau
sai paskrudintos- su paleistais kiaušinio 
tryniais. Aš dar apibarstau su svogūno lai 
-škeliais, truput| užlieju siropo, - kad 
šildžiau eitų pakalnėn ir neerzintų žarnų 
sienelių, o nuėjus į paskirtą vietą neap- 
sunkintų virškinamųjų organų veiklos,neuž
kertant kelio priešpiečiams ir pietums. Po 
bekono paprastai valgau piene mirkytą ko
šelę su Kubos cukrašvendrių stropu,kad ne- 
sialintų per daug dantys ir pailsėtų žan
dikauliai, nes pavargę negali kramtyti gu
mos. Švelniai aptvarkius košę, geriu kavą 
su putotu kremu, kurio nebereikia nė virš

kinti, nes jis pats sutirpsta ant liežuvio 
galo. Ant vatinės paskrudintos duonos tepu 
marmeladą, gamintą iš devyniasdešimt devy
nių pietų vaisių mišinio, i kurį įeina ab
rikosai, migdolai, žemės riešutai, šv.Jono 
duonos rūgštelė, agavų sultys, figų kauliu 
-kų Išspaudos, ananasų žiedadulkės, Flori
dos palmių sula ir kiti man dar iki šiolei 
nežinomi pavadinimai.

Priešpiečiams, galima sakyti, kaip ir 
nieko nekandu, išskyrus trijų savaičių pis 
-nu girdyto paršiuko buljoną su radastėlių 
šakelėmis ir meirūnų viršūnėlėmis,išaugin
tomis Miami šiltadaržiuose, prižiūrint ge
riausioms Visamerikinės Farmaceutų Korpo
racijos /VPK/ laisniuotiems direktoriams. 
Prie kvepiančio, auksiniais pinigėliais 
liulančio buljono suvalgai porą karštų deš 
-relių su kinietiškomis garsvyčiomis, pas
kui pasistiprini pyragaičiais,kimštais ka
pota mėsa, žiedbastučiais arba krekenais, 
prieš tai dvi dienas mirkytais žemuogių ir 
grietinės plaktinyje.

Pietums jau leidi sau kiek sočiau paval 
-gyti. Pirmiausiai eina šaltos mėsos: ro
žinės kumpio riekės, rusvos veršienos plok 
-štės, balti jautienos pjaustiniai su dre
bučiais, violetiniai avienos rėželiai su 
kalifominiais burokėliais, balkšvi kiau
lienos stukeliai gelsvame majoneze.Ir prie 
kiekvienos šaltmėsės pritaikytos daržovės 
ir tirpinamieji padažalai, kad nesigaišin- 
tų brangus laikas, belaukiant kol atsivers 
liaukų švirkštai, virškinimo klapanai bei 
seilių gamybinės artelės. Tuo čia rūpinasi 
krienai, garsvyčios, paprika,gvazdikėliai, 
grepfruto sultys, gezuoti vandenys, citri
nos spaudalas, angliarūkščiuoti alkoholiai 
ir balti bei raudoni vynai.

Po to eina karšti valgiai,kuriems pir
mininkauja kalakutas, geltonas, apvarvėjęs 
taukais. Pašonėse jie suramstytas virtomis 
Palm Beach saulėtomis slyvomis ir Potomaco 
ateito vyniniais obuoliais, tirštai apsnig 
-tais smulkiausiu nendrių cukrumi. Kad ge
riau slystu pakalnėn, prie kalakuto kul- 
šio priimama stiklinaitė viskės, nes vynas 
jau nepajėgia permušti taukų užtvaros vir
škinimo sistemoje.

Kalakutą sudorojus reikia duoti atsi
kvėpti organizmui, todėl persimetam prie 
pudingų, pyragaičių, olandinio sūrio, sau
sainių su kava, vaisių kompoto, džiovintų 
bananų, Pesifiko omarų, vėžiukų, austrių - 
ir kitų minėjimo nevertų smulkmenų, kurias 
valgai taip sau, iš dyko buvimo, o ne dėl 
apetito.

Kad tau būtų aiškesnis vaizdas, siunčiu 
vieno geriausių Bruklyno restoranų valgių 
sąrašą, kuris, manau, tau suteiks džiaugs
mo. Apie tai, kaip mes apsirengę ir kokios 
mūsų pramogos, parašysiu kitame laiške.

Beje, dovanok, kad išvažiuodamas į Ame
riką neturėjau laiko su tavim atsisveikin
ti. .

Baigdamas turiu į tave mažą prašymą.Gy
vendamas Trossingene tu gal prieini prie 
akordeonų fabriko. Atsiųsk man vieną 120 
registrų akordeoną, nes čia toki gaminiai 
labai eina. Aš skaičiau N.Y.Herald Tribune, 
kad Vokietijos pinigas bus nuvertintas.va
dinasi, tavo markės vis tiek nueis šuniui 
ant uodegos. *

Taigi, laukiu greito atsakymo ir akor- 
deono. —z

Klumpikas Vytas
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GWEN IMAS
SKORBUTINIAMS RAŠYTOJAMS PASKIRTOS PREMIJOS

TĖVUKAS PITLIŪS: - žinai, kad 
pradžioj reiks pasitempti anglių 
kasyklose.

TĖVUKAS SVIKLIUS: - Nieko bai -saus! Po 10-20 metų apsiprasime 
ir paskui eis kaip iš pypkės.

• AJMĄBįJUS

LAGERIO LirikSMYBĖb 
, (DUONRLAITIŠKAI)

Jau saulutė vėl atkopdama budina svietą
Ir į visokius skryningus meilingai veizėdama juokiasi.
Taipgi pajutę sveikinant saulutės spindulį šiltą 
Būriai mūsiškių klegėdami iš barakų išbėgo, 
Vislab, ant vienos kojos šokinėdami bei trypinėdami 
Ar palei tvorą krūvomis susirangę šilumą visaip gyrė. 
Sveiks, Slanki, kursai nedėlvidury žirnių miltelių pristokojęs 
It meškėną koks savo leteną čiulpt žiemą buvai pagavęs, 
Ar guoly susirangęs nuo nepagadų ir šalčių Vislab dantimis kalendama ir drebėdama gailiai dūsavail 
0 dabar sveiks, sunkią žiemos baudžiavą atlikęs, Bei linksmintis visaip ir lenciūgėlį dailiai šokt vėl pradėjęs! 
Sveiks ir tu, Maklakai, biednas nabagėli, sveiks!
Kursai nemitęs žiemos speiguose prarūkei liemenę amerikoninę 
Ar drobinį Unrros pusbatį į kramplius biaurius išmainęs 
Vislab savo kukavinę liurkelę traukt nepaliovei.
Ak, gaidau, ar beduos tau kas bent cigarečių miltelių, 
Ar lieps į vokišką baudžiavą apents skubėti?
Sveiks ir tu, brolau, į Belgiją dailiai iškeliavęs!
Vislab, it kurmis koks po žemėmis giliai įsirausęs 
Vis bėginėdams bei šokinėdama triūsi su grąžtu, _ Idant brangvyno sau nedėldien papliumpt galėtum! 
Sveiks ir tu, nabagėl, John Bullio žemėje atsidūręs, 
Vaizbystę ir uždėjimus savo Lūbeoke šaunius palikęs! 
Sveiks, Liverpulyje "ant bičiaua" atsigulęs dailiai 
Ir vis nesiliaudama graužti širdies tėveliui viso svieto... 
Sveika ir tu, bėdžiau, kure afidevito sulaukti negalėdama 
Vislab,kaip apatinis girnų akmuo po lagerį vis judėdama, Siera bei smala valzbaut esi pagavęs!
Ak, gaideli Ir vėl mudviem, it kokiems smirdams, 
Ir kitą žiemą baudžiavą vėl lagery nešt reikės... 
Ak, Pondiev, kaip galybė ir šlovė Tavo yr didi, 
Kad kožna žolelė žiemos šalčių sutrempta Vėl stiebiasi garbindama bei šlovindama pavasario rėdą! 
Taipgi ir tremtiniai irgi nemitę nabagėliai Šokinėdami "oželį" ir trepsėdami vis basom kojom 
Vislab geb linksminti unrinlus rėdytojėlius savo.
Ak, gaidel, vidurvasarį graudžiai raudosi prie grabo. 
Kai Unrra tavoji pavirs į nieką arba dykus miltelius! 
Vislab,trečio j dienoj po sūdo nužengs į pragaro gelmes, 
Taipgi kur velniai-po smalą lenciūgėlį smarkiai šoka... 
0 tu, nabagėl mieliausias, vėl baudžiavą toliau skubėt turėsi, 
Kol ir pats pavirtęs milteliais išdulkėsi į Nirvaną dailiai...

Norėdama paskatinti skorbutinę literatūrą tremty
je, patraukti į grožinę kūrybą naujų jėgų, B.P. re
dakcija nutarė pakviesti du LRT draugijos narius ju
ry komisijon ir, nelaukiant kol bus nuvertinta mar
kė, paskirti premijas. LRT draugijai atsisakius pa
siųsti du narius /dėl pavydo ar asmeninių sąskaitų , 
Red./, D.P. redakcija pati pasiskelbė literatūros ri 
-kiuojančiu veiksniu ir šiomis dienomis padalino pre 
-mijas šiems rašytojams.Pirmoji arba valstybinė premija atiteko P.Tulpei už knygą "Kalnų dvasia" /kaina RM 11,-, Preiburgas/. 
Antroji premija teko Medardui Bavarskui už jo roma
ną "Pilkieji namai" /kaina nepažymėta, rodos, imama RM 10,-.Schweinfurt/. 

Ištraukos iš jury ko
misijos protokolų*

Pirmasis protoko
las: "B.P. redakcijos 
jury komisija, apgai
lestaudama, kad į Vo
kietiją nępabėgo Rū- 
telionienė ir Dabri- 
la, susipažinusi su 
patiektomis svarstyti 
knygomis, nutarė, kad 
visų geriausia yra P. 
Tulpės "Kalnų dvasia',' 
nes joje dėstomos .min 
-tys visiems yra se
niai žinomos,lietuvių 
kalba tokia paprasta, 
jog lengvai prieinama net ir Žaliakalnio ir Šančių gyventojams;be 
to, autorius yra ge
ras patriotas,kadangi 
vieną didvyrį, kuris vedė popo dukterį,nu
baudžia per Freiburgo 
/kur ir pats P.Tulpė 
gyvena/ bombardavimą. 
Apskritai,knygos vei
kėjai labai prieina
mi, pav., laisvės ko
votojas mielai nueina 
išgerti pas lenką kar 
-stadirbį Vilniuj.Ju
ry komisija džiaugia
si, kad autorius ne
sivaiko tuščio origi
nalumo, nepaiso jokių 
ten nusistovėjusių 11 -teratūrin ’ių reikala
vimų, bet rašo ’visa 
tiesiog,ką pats matė, 
girdė jo,kokia tik min 
-tis atėjo į galvą. 
Iliustracijos neblo
gesnės už tekstą.Tai
gi, jury komisija nu
tarė visą honorarą 
/po RM 11,- už vieną egzempliorių/, kurį 
autorius surinks iš 
platintojų, laikyti 
premija."

Antrasis protoko
las: "Susirinkusi ne.
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paprasto posėdžio jury komisija apšnekėjo 
visas tremtyje išleistas knygas 'ir pilkes
nės nerado, kaip M.Bavarsko "Pilkieji na
mai". Pasprukus į Ameriką Algirdui Gustai
čiui ir Anatolijui Kairiui, viršminėtasis 
autorius pelnytai vainikuojamas kaip D.P. 
redakcijos antrasis laureatas, nes "Pilkuo 
-eiuose namuose" vertinga yra tai, kad ra
šytojas nič nieko nevaizduoja, o sugeba 
padaryti 200 puslapių. Be to,autorius tuš
čiai nekvaršina skaitytojui galvos nei cha 
-rektoriais, nei kalbos prašmatnumais, nei 
intrygomis, nei prakeiktais klausimais,, o 
tik kiekviename puslapyje ieško prasmės.M. 
Bavarsko talentas yra tas, kad pirmame pus 
-lapyje suradęs prasmę, jie būtų neturėjęs

SKORBŪTINIAI RŪPESČIAI
SKORBnTAS Is - Licencija gauta.
8K0RBUTAS II: - Vadinasi, lieka tiktai 

smulkmenos! sėsti ir per naktį parašyti ro 
-maną.

kuo užpildyti likusių 199 puslapių. Todėl 
jury komisija vienbalsiai sutinka, kad di
delis rašytojas pats turi tik klausti, gi 
atsako tegu jau skaitytojas. Ne ką veiks 
dykas būdamas lageryje. Vadinasi, autorių 
reikia vertinti už jo romano beprasmiškumą 
ir nevaizdingumą, nes jeigu kas tikrai at
vaizduotų lagerio gyvenimą, tai iškiltų vi 
-šokių nemalonumų vaizbūnams ir šiaip jau 
inteligentams.

Knygos viršelis puikiai derinasi su tek 
-stu. Jury komisija, tuo tarpu neturėdama 
pinigų, nutarė kreiptis į leidėją,kad jis' 
sumokėtų bent po RM 5,- nuo egzemplioriaus 
bendra suma RM 15.000,-. Tai bent šiuo at
veju bus šiokia tokia romano prasmė."

f---------  NAUJI K0LIQSEN03 TERMINAI -■

UN terminologijos pakomisė oficialiai 
patvirtino šiuos naujus keiksmažodžius:

1. Kad tave taikos konferencija griebtų}
2. Trauk tave skryningas!
3. Pabučiuok man į atomą!
4.Spjaut man į tavo keturias pagrindi

nes laisves!
5.Trenksiu, kad net nežinosi kurioj zo

noj esi! - --------

— VOKIETIJOJE
RAUDONOJO KRYŽIAUS ŽINIAI

Kovo 21 d. laivu Jjouis Henepin pasiųsta 
į Vokietiją Balfo siuntas 6.000 svarų sūdy
tų lašiniukų ir 5.600 svarų sūdytų riebių 
lašinių, vadinasi, kiekvienam tremtiniui po 
100 gramų.

Lageriams telieka apsirūpinti gėrimais.

POLINEZIJOS VESTUVIŲ PAPROČIAI

Atsakydamas j prof.Balio priekaištus,dal 
-liniukas Dargia pastebi, kad ir kaip be- 
valzduotum lietuvių vestuvių papročius, už
sieniečiai vistiek nieko nesupras,o dėl sa
viškių, tai kiekviename lageryje jau- susi
darė atskiri vestuviniai papročiais daugiau
sia vedamos svetimos žmonos, kurių nuosavi 
vyrai liko Lietuvoje arba išvežti į Sibirą 
ir atvirkščiai.

ŠPITOLNINKAI

J.Cicėnas, norėdamas įtikinti, kad lie - 
tuviai žurnalistai tremtyje nieko nerašo, 
šaukiasi į pagalbą‘Orzel Bialy, Kurier Co- 
dzienny, Tygodnik Powszechny, Kužnica, Agi
tatoriui į Pagalbą, Chicago Tribune,Lisabo- 

' nos kardinolą Serejeirą ir po to mūsų žur
nalistus išvadina špitolninkais.

Reikėtų tuo susirūpinti Liet, žurnalistų 
-Sąjungai, kurios valdyboje, berods, sėdi ir 
patsai J.Cicėnas.

ATVIRAI PASISAK&

- WOrzburgo stovykla per laikraščius pra
neša: "Yra jautis iškeptas ir peiliais įs
meigtas - katras užeisite - atsipiausite, - 
katras nenorėsite - atsitrauksite."

Jeigu jau wūrzburgiškiai drįso apie tai 
viešai paskelbti, tai reikėjo nurodyti ir 
kainas.

NE RAŠTU, BET VEIKSMU

M.K. iš Spakenbergo rašo: "Kai kieno sa
vo laiku keltas pageidavimas sudaryti revi
zijos komisiją liko ligi šiol neišgirstas, 
nors jis buvo keltas raštu."

Tokius pageidavimus geriausiai kelti ne 
raštu, bet /vertimo/ veiksmu.

PASKUTINYSIS DP TEISMAS ?

Tokia antrašte J.Švaistas neseniai iš - 
spausdino savo kūrinį vieno laikraščio at
karpoje.

J.Švaistas, pasirodo, labai suklydo, nes 
nuo jo rašinio atspausdinimo iki šios die
nos vien tik T. stovykloje karinės valdžios 
teismo buvo nuteisti dar septyni DP.

, PAGAL HITLERIO PLANĄ

Bavarijoj įsisteigė pirmoji lietuviškoji 
firma "Aufbau". Hitleris sakydavo,kad po ka 
-ro Vokietiją turės atstatyti tik svetim
taučiai.
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NAUJAUSIOS ŽINIOS APIE EMIGRACIJĄ

D.P. patyrė pačias naujausias iš pirmųjų 
Šaltinių žinias apie emigraciją, t.y.kas ir 
kur mus dar priima,arba kaip plačiai prigi
jęs yra terminas - "atveria savo duris."

Viena autonominė samojiedų respublika pa 
-Siame speigratyje buvo nutarusi plačiai ir 
konkrečiai atidaryti savo duris išvietintle 
-siems. Imigracijos sąlygos nekomplikuotost 
aiškiai žinoti trumpą kursą. Dabar mus pa
siekė žinios, kad ir patys samojiedai buvo 
staiga kažin kur išvistinti, ir respublikos 
adresas bei kursas dabar nežinomas. Bėda.

AR IR VĖL GESTAPAS VEIKS?
M.K. redakcija, dėdama St.B.-J.atsimini

mus "Paskutinės dienos Kauno s.d. kalėjime" 
taip rekomenduoja straipsnį: "Sakitytojui 
rekomenduotina atidžiai jį perskaityti ir 
ousimąstyt i."

Žiūrėkite tik, o mes manėme, kad mūsų 
jau niekas nebesodins daugiau į Kauno sunk, 
darbų kalėjimą.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Šiuo metu Amerikos lietuvių laikraščiai 

skelbia, kad Bimba išleido knygą "Prisikė
lusi Lietuva."

D.P. redakcija pastebi, kad ne Bimba,bet 
Maskva išleido knygą "Prisikėlusi Lietuva".

KAS ANT KO PYKSTA?
V.ALANTAS - ant Vakarų Europos.
ŽIBURIAI - ant V.Alanto.
V.ALANTAS - ant Žiburių.
SKAITYTOJAS - ant visų trijų.

KAS KAM RtfPI?

L.DOVYDĖNUI - Kultūros Fondas. 
JJKR.CICĖNUI - Kultūros Fondas. 
JUSTUI PALECKIUI - Kultūros Fondas.

- Kiekvieną meno veikalą galima taip su- 
drapalyti, kad iš jo liks tik skutai. /Vyt. 
Alantas/

Ir Homero "Odisėją", ponas Alantai?

- Mano gyvenimas - Jos gyvenimas, mano 
laimė - jos laimė, o jos ir mano kančia - 
able jų kančia... /Pr.Alšėnas "Talismanas"/

Kiek iš viso bus gyvenimų, laimių ir kan 
-čių?

Asile, asile, durnių karaliau, 
Be tavęs svietas gyvent negali! 
Jeigu aš būčiau asilas pirmas, 
Kas būtų-antras - įspėk! /"Karių ir liau 

-dies dainos". Surinko ir išleido K.D. 1946 
m. Augsburgas/

Kokios valstybės kariai ir liaudis dai
nuoja šią dainą?

- Ką duoda?. - Žirnius ir kruopas.
- Ar veža? - Dar neveža.
- Karo nesigirdi? - Nesigirdi.
- Tai sudiev! - Sudievu!

PIRMASIS GANDRAS: - Sako, duos 60 dienų 
varlių davinį grįžtantiems?

ANTRASIS GANDRAS: - Kas iš tų varlių, - 
jei mano gūžtoje jau sėdi Gandrov»ąs.

PAKRIKUSIOS MINTYS
"Bėgimas iš Vilniaus prasidėjo r.. Mano 

romanas su viena vilniete /grynas pavasa
rio pamišimas/ buvo neseniai nesėkmingai 
pasibaigęs... Atsisėdome prie stalo išger
ti atsisveikinimo taurės. Bet čia į pusrū
sį užėjo panelė A... Ji mėgdavo su vyrais 
pasėbrauti ir bobutės namuose turėjo butą. 
Buvo ne tiek gražaus veido, kiek dailiai 
nuaugus, ir mane visuomet žavėjo jos grak
ščios kojos... Mes nutarėme, kad aš iš va
karo ateisiu ir pernakvosiu jos bute... Tą 
naktį palikome vienu du nakvoti. Atsigulė
me gretimuose kambariuose. Mano galvoje 
sukinosi žaismingos mintys... "Eisiu ir pa 
-prašysiu degtukų dėžutės", nutariau. Bet 
staiga pasigirdo klaikus sirenos ataugimaa 
Aliarmas... Kai po atšaukimo panelė A. su
grįžo ir nuėjo gulti /durų, girdėjau,neuž
rakino/, nebeturėjau jokių išdykusių norų 
ir palikau begulįs savo lovoje..-.

Rytą nutarėme, kad reikia pasiieškot ki 
-tų susisiekimo priemonių. Užkalbinau vie
ną kareivį. Pasirodė, kad Jis sutikęs pa
vežti dar vieną, anot jo, vaikais gausingą 
šeimą, kurios ir laukia. Tai buvo pažįsta
mas advokatas M. /mano interesų gynė'jas 
gausiose alimentinėse bylose/. Po gero pus 
-valandžio mes pasijudinome. Sudie,Vilniau 
gražusis mieste, kuriame tiek išgyventa - 
džiaugsmo ir kančių..." /J.Jazminas, iš
trauka "Minties* Nr.27 "Paskutinės dienos 
Vilniuje"/

Prašome daugiau tokių tauraus lietuvio 
tipų ir tokių taurių minčių "Mintyje!"

•Ten geria, kur mūsų nėra.
Bėdavokim bendrai, o į Amerikos konsu

latą eikim atskirai.
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