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Qinkdma diena mum<A nušvito, 
'Jtebematom vienai kito

D. Paukštelis naujose plunksnose
Mūsų bičiuliai klausia, dėl ko | stovyklas 

nebeatskrenda Dievo Paukštelis nors jau 
pavasaris čia pat?

Prisibijo. Mat, pradėda.mi 1947 metus bu
vom per daug išsišokę su pranašystėm ir 
paskelbėm:

Jei 'ir šiemet nebus karo, 
Meskit mane | Nekarą!

Todėl, bijodami liaudies keršto dėl neįvy- ' 
kusios pranašystės, vis lūkuriavome, kol 
Nekaro vanduo atšils tiek, kad galėtum (be 
rizikos gauti plaučių uždegimą) būti nu
mesti | vandeni, nu trusikais arba be jų, 
žiūrint kaip į tą reikalą .pažiūrės Balio cen
trinio sandėlio vedėjas.

*

Kaip matom, pranašo duona nėra lengva, 
— tegul kažinką sako mūsų zoniniai profe
sionalai pranašai (Brazdžionis — prancūzų 
zonai, Faustas Kirša — britų, amerikiečių 
zonoje vieta kol kas dar neužimta). Todėl 
mes nuo šiol ir paliksim šią nedėkingą sritį 
viršminėtiems ir žemiau nurodytiems:

1) Politinių' apžvalgų rašėjams,
2) Diplomuotu: paskaitininkui, (neminint 

pavardės),
3) Rikiuotiems ir nerikiuotiems veiks

niams.
Tegu jiems geriau sekasi, negu mums. 

Tik vieną patarimą norėtum jiems duoti: < 
ponai veiksniai, atsargiau su terminu! Ge
riausia per pranešimus sakyti: šiemet galt 
būti, gali ir nebūti. Vadinasi, abiejais gali
mais atvejais, galima bus kitiemet drąsiai 
išeiti prieš (lūžusią liaudį ir pareikšti: 
tautiečiai, ar aš nesakiau?

*

Be to, mūsų, išskridimą į tautinės ben
druomenės apylinkes pagreitino ir anglų 

žurnalistas Harold Nicolson, kuris savait
raštyje „Spectator” tarp kitko rašo: „Jei 
mes juos priimsim linksmai, o ne susiraukę, 
jie nustos buvę DP, bet taps tikraisiais 
Dievo Paukšteliais”.

The Editorial Staff of tįe Dievo Paukšte* 
lis does not share Mr. Harold Nicolson’s 
optimism. Why? Because if we are to be 
welcome in his country cheerfully we will 
cry (for joy, of course). Notwithstanding 
your sympathetic words is best spiritual 
food for the Lithuanian Dievo Paukšteliai, 
dear Mr. Nicolson.

*

DP atskridimą taip pat paskatino ir tai, 
kad šį pavasarį iš viso daug paukščių at
skrenda: dabar iš Čekoslovakijos, o rytoj 
gal iš Austrijos ar Suomijos. Vieną gražų 
rudenį visiems bus linksmiau skristi Į na
mus.

*

Tuo metu, kai DP tupėjo po žagarais 
(drebėdamas dėl neįvykusios pranašystės ir 
galimo liaudies keršto), mūsų stovyklose 
prisirinko daug tokių paukštelių, kuriems 
jau seniai laikas išsišerti, nes senosios 
plunksnos ilgainiui taip suragėja, kad ne tik 
kitiems, bet ir sau pačiam lenda j mėsą.

Kiurksodamas šlapias stovyklų patvoriuo
se iš kolegų žvirblių DP nugirdo daug gan
dų, kuriuos reikia būtinai toliau paskelbti; 
nugirdo nemaža ir tikrų faktų, kuriuos 
(pagal veiksnių nusistatymą) reikia būtinai 
nuslėpti.

*

Šeštasis DP numeris išskrenda naujose 
plunksnose ir pakeitęs savo vyriausiąją 
būstinę, prašydamas savo skaitytojų nepri
imti jo dainos už blogą.

Taika ar karas?
(Politinė apžvalga)

Jeigu taikos nebus, tai karas neišvengia
mas, kaip neseniai N. Y. Tribune parašė 
broliai Alsopai, pasiremdami visiškai pati
kimais duomenimis ir sferoms, netoli sto
vinčiomis prie valstybės departamento. Kaip 
visuomet gerai informuotas (iberalų laikrašk 
čio Manchester Guardian politinis kores
pondentas Makintoshas yra visai kitos nuo* 
monės ir teigia, kad tuo atveju, jeigu karo 
nebus, tai Europoje Įsivyraus taika. Nebūtų 
pilno politinio Europos vaizdo, jeigu čia 
nepacituotum de Coliui artimo Le Monde 
diplomatinio redakcijos nario Verdier ne
seniai' pareikštą gilų įsitikinimą, kad arti
miausioj ateity gali būti ir karas ir taika, 
nes Graikijoje jau seniai vyksta kariniai 
veiksmai, tuo tarpu kai vakarų Europoje dar 
taika.

Konsekventiškai reziumuojant kas pasaky
ta, prieisim prie rezultato, kad Graikijoje 
eventualiai sukilėliams sumušus vyriausy
bininkus, karo pavojus'bus praėjęs ir stabi
lizuosis taika. O kaip praneša Ankaros ra
dijo komentatorius Nemet Zoglus, tuo at
veju, jei Graikijos kariuomenė likviduos šį 
pavasarį komunistinius partizanus, tuomet, 
logiška manyti, jog karo veiksmai bus 
sustabdyti. Ergo, įsivyraus visame krašte 
taika.’

Vadinasi, kaip besuktum lazdą, visuomet 
viename jos gale bus karas, o antrame — 
taika. Tad norėdami susidaryti sau apyti
kriai precizinę ateities įvykių prognozę, tu
rime būtinai sekti politines apžvalgas, ku
riose kiekvienas tautietis ras tai, ko jis 
ieško? karą arba taiką. Mat, apžvalgose 
50 % yra už karą, ir tiek pat už taiką. Ir 

'skaitytojas, su pieštuku išbraukęs vietas, 
kur kalbama apie taiką, gaus karą ir at
virkščiai.

Kaip rašo žymusis Amerikos žurnalistas 
Walteris Lipmanas, Čekoslovakijos įvykiai 
smarkiai pritrenkė demokratinių kraštų opi
niją. Tačiau pasak „Times” Prano Tači- 
liausko, dabar gyvenančio Stadės stovykloje, 
tie įvykiai nė kiek nepritrenkė, nes jį išva-.

'. (Nukelta į 2 pusi.) .
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Patarimai susirašinėjantiems su Lietuva
Daugelis tautiečių nusiskundžia, kad jų 

laiškai į Lietuvą nepasiekia adresatų arba 
pakeliui ilgai užsiguli.

Žinoma, tai! yra netvarka ir tremtiniui 
atima tiek brangaus laiko. Geriausiai to
kiais atvejais prašyti Tarybų Lietuvos cen
triniam paštui, nurodant smulkų savo adre
są, gimimo datą bei vietą, tėvo vardą, ką 
dirbai Lietuvoje Smetonos ir vokiečių oku
pacijos metais. Be to, nepakenks, jei nuro
dysiu! pavardes ir savo buvusių viršinin
kų, bendradarbių, smulkiai patikslindami jų 
dabartiną gyvenamąją vietą, o jeigu likę 
Lietuvoje — tai jų giminių bei pažįstamų 
adresus užsienyje: ar jie tarnavo Unroje, 
IRĘ, ar varė prieš (už) tarybinę propagandą 
negrįžti į tėvynę (arba grįžti).

Toliau patartina išvardinti savo stovyklos 
komiteto sąstatą, pažymint, kurie nariai 
varo propogandą prieš politrukus, degina 
tarybinę spaudą, piausto misijų karinin
kams automobilių padangas, patiekia pro
vokuojančius klausimus.

Visą tą aiškinamąją medžiagą pasiuntus 
Lietuvos centriniam paštui, jūs tikrai gau
site atsakymą. Nesistebėkite, kad tas atsa
kymas bus ne nuo adresato, bet nuo kito 
pažįstamo, kuris jums praneš, kad jūsų gi
minė tuo tarpu išvykusi į kitas respublikas 
karo nuniokotos Lietuvos atstatyti.

Ir taip užsimegs glaudus ryšys su savo 
tėvyne, kurios jau taip išsiilgom.

Šiaip jau rašant laišką motinai, žmonai ar 
broliui, reikia kuo plačiau teirautis (nuro
dant pavardes ir gyv. vietą) savo mokyklos 

,r* draugų, tarnybos bendradarbių, nes nereikia 
perkrauti darbu jau ir taip užimtų centri
nio pašto kartotekos tarnautojų.

Vilniaus centrinio pašto valdyba nusiskun
džia, kad kai kurie tremtiniai bando ją 
suklaidinti aplinkiniais keliais, netiesiogi
niai per Ameriką bei kitas imperialistines 
šalis siųsdami korespondenciją į Tarybų 
Lietuvą. Tatai atima daug laiko pareigū
nams, kol adresatai per tardymus galutinai 
prisipžįsta, kad jų giminės gyvena be Ame
rikoje, bet Vokietijos stovyklose.

Pagaliau tarybinės konstitucijos paragra
fui nr. 57 nesvarbu, kur tarybinio piliečio 
giminės ar pažįstami gyvena, svarbu kad 
gyvena užsienyje.

Vienas aukštas tremtinių bendruomenės 
pareigūnas labai stebisi, kad jam brolis, 
atsakąs į vieną jo laišką, toliau neatsiliepia.

Centrinio pašto valdyba mūsų bendradar
biui pranešė, kad tasai pareigūnas tegu ne
sijaudina, nes jo brolis visiškai savanoriškai 
išvyko padėti atstatyti autonominės Udmur- 
tijos srities, o tenai dėl pirmesnės skubos 
darbų paštas dar neatstatytas ir korespon
dencijos nepriima.

Tremtinių spauda šį reikalą per daug iš
pučia, girdi, viena motina iš Lietuvos 
atrašiusi: sūnau, tu man išrašei bilietą į 
Sibirą ir t. t. Netiesa tai, kad į Sibirą va
žiuojant reikalingas bilietas, visi vežami 
dykai.

Taika ar karas?
(Atkelta iš 1 pusi.)

davimas užklupo > Čekoslovakijoj, netoli 
Bruno. Jis bandė čekoslovakams įkalbėti, 
kad jie nesidžiaugtų, nes vėliau turės verkti 
ir žudytis. Bet Praną Tačiliauską čekai no
rėjo sumušti ir perduoti politrukams, ir jis 
tik per kyšius bei žemaitišką gudrumą su 
daiktais paspruko į vakarines zonas.

Pagal patikimus anglų nepriklausomo sa
vaitraščio, turinčio savo specialius kores
pondentus visose sostinėse, Time and Tide 
pranešimus Vašingtone Trumanas pasakęs 
reikšmingą kalbą, kurioje atstovų paprašęs 
įvesti Amerikoje karinę prievolę. Kaip italų 
Uomo Qualunque partijos gerai informuotas 
laikraštis Popolo praneša, Fellbacho lage
ryje Vincas Našliūnas pareiškęs, jog vėlu 
šunis lakinti, kai vilkas kieme. Jei tikėti 
prancūzų trečiosios jėgos spauda, tas pats 
lagerio gyventojas dar pridūręs, kad JAV 
už tuos pačius pinigus, kuriuos išleido 
jungtinių tautų konferencijoms, būtų galė
jusi iki šiol laikyti nepaleistą kariuomenę.

Be to, tremtiniams, saugojamiems vakarų 
sąjungininkų, nėra jokios rizikos rašyti 
laiškus į Lietuvą. Bet už tat koks džiaugs
mas sužinoti, kad tavo buvusioji simpatija 
gyva ir tarnauja žuvų treste! Kad tavo mo
tina vis gyvena ūkyje ir pasirengusi per 
uždangą permesti lašinių paltį!

Na, o tenai jiems po to bus kas ar ne
bus — didelio čia daikto! Biškį pavėžės, 
truputį patampys badas gyslas, o paskui 
vėl viskas susitvarkys — blogiau už mirtį 
nebus!

Vienas Anglijos lietuvis irgi laimingai su
sirašinėjo su žmona Lietuvoje, . ir būtų 
gražiai sau susirašinėjęs, jeigu ne tas pra
nešimas, kad žmonos jau nebėra. O jei ne 
tas atsitiktinis pranešimas, jis ir dabar dar 
parašytų laišką, tik, gaila, per anksti nu
sižudė.

Kaip vienas įtakingas lagerio informacijų 
biuletenis praneša, karinės prievolės įvedi
mas Amerikoje, sukėlęs nemažą atgarsį to 
paties lagerio jaunimo sluoksniuose. Buv. 
karininkai ta proga ekzaminuojasi savo ko
misijose į laukų darbininkus, šėrikus ir 
kitas ramias profesijas.

Visuomet atsargus Osservatore Romano 
informuoja, kad Suomijos įvykiai giliai su
jaudino Švediją. Reuterio pranešimu Spa- 
kenbergo stovyklos pašto vedėjas Burdulis 
pareiškęs, kad Švediją tikrai Suomijos įvy
kiai sujaudino, nes kitaip švedų generali
nio štabo viršininkas nebūtų pasakęs tokios 
neapgalvotos kalbos.

Pagal vienoj stovykloj surengtą politinį 
pranešimą, Amerikos senatas patvirtino 5 
milijardų dolerių paramą Europai. Virš- 
minėtosios stovyklos komiteto kalbėtojas 
tame pačiame susirinkime pabrėžė, kad to
dėl Europoje Velykoms visiems pakaks 
margučių.

XLauiieciai
— Sveikas, kamerodai, kad tave šimtas! 

Kiek metų, kiek vandens! — šoko į glėbį 
Simas Pumpindrickis kambarin įšokusiam 
svečiui.

— Gris Gotle, Vytautai! Meskis regen- 
mantelį ir koferius, kad tau grausmas! Iš 
kokio gi svieto galo?

— Per Unros zuchdinstą sužinojau, kad 
čia gyveni ir, darydamas tarpzoninį reizą, 
užsukau pas tave, Vytautai, manau, kad ne
pavarysi lig rytinio šnelcugo ... — bučia
vosi Vytautas, pasidėjęs kepurę ir taisyda
mas liežuviu pagal šniūrą nukirptus ūse
lius.

— Na, o kaip su pasiršeitru, turi? — 
klausė tekšnodamas svečiui per petį Simas.

— Na, čia turiu tokį ausveizą su ken- 
karte ir prasmukau,- birgermeisteris išdavė 
už du pokelius — aiškino gudriai merkda
mas akį svetelis ir iš kuprinės ėmė traukti 
litrą.

— Žinau, žinau, reikia kombiniren. Na, 
bet sėskis, papasakok, kaip sekėsi reizė! — 
numatydamas pasiturintį svečią linksmai 

kalbėjo šeimininkas, dėdamas ant stalo tai, 
ką turėjo iš užkandų srities.

— E, brolau, nelengvas reizas! Išlipau 
Frankfurto hauptbahnhofe ir farplane skai
tau, kad į Stuttgartą visi dėcugai eina tik
tai su culasungais. Stoviu prie šperės ir, 
žiūriu, su paprastu faršeinu, neleidžia, sako, 
reikia zonderculasungo. Tuomet išeinu į 
banhofvirtšaftą išgerti kroiterte ir apgal
voti, ką čia padarius, kad nereikėtų tran
kyti kaulų tais prakeiktais perzonenzūgais. 
Nu, tai prozit, mano vežiotos! — užgėrė 
svetelis Vytautas šeimininką.

— A, a, tikras azbachas, tur būt, dar iš 
giterbahnhofo? — apsilaižė Simas. — Na, 
pasakok, kaip toliau keliavai, ir aš noriu 
pavažiuoti iš prancūzų zonos.

— Nu, tai paskui, žiūriu, prie staliuko 
sėdi vokiečių švarchendleris ir skaičiuoja 
kernel cigaretes. Jis man patarė nusipirkti 
paprastą larkartę ir, kai eis perzonencūgas, 
tuomet praeiti pro šperę. Ir, žinai, išėjo 
prima! Palaukęs pusvalandį ant Štutgarto 
gleizo, sėdau Į šnelcūgą ir, atidardėjau. 
Prozit Simai!

— Prozit Vytautai! Bet kaip išsisukai 
traukiny kontrolės? Matai, ir aš rengiuos 
pajudyt kaulus (ll

— Et, bra, vieni niekai, patekus jau į ab- 
teilį! Ateina šafneris, pradžioj buvau ma
nęs nusimesti į abortą, bet tenai jau buvo 
ales belegt.

Tuomet šafneriui įspraudžiau delnan pen
kiasdešimt markių ir tris kamelius, sakau, 
bite man vieną cušlagą iki Štutgarto haupt- 
bahnhofo. Ir dar pasakiau „štimt”. Žinai, 
vokietis yra toks padaras, — jei jam su
moki gerą cušusą, tai ir gazkameroj padės 
auslenderiui.

— Stimuoja, Vytautai! Pasinaudosiu ir aš 
važiuodamas. Na, o kaip praleidai frontą, 
kaip sutikai išvaduotojus, pasakok viską, 
viską, ar tautiečiams kaulai nesuminkštėjo 
po išvadavimo?. — išmetęs trečią sminga- 
mojo, šnekino Simas Pumpindrickis.

— Ilgas išeitų, Simai, ercėlungas! Ne
galima būtų pasakyti, kad man bloga būt 
buvę paskutiniais laikais prieš išvadavimą. 
Žinoma, kaip visi, gyvenau arbeifslagery, 
lagerfireris buvo piktas, bet mėgo išgert. O 
pinigų turėjau užsispaudęs dar iš Lietuvos. 
Gaudavau kelioms dienoms urliaubo ir va
žinėdavau per kaimų rathauzus. Pakiši bir- 
germeisteriui kokį nesuteptą bešeinigungą, 
vieną cigaretę ir, žiūrėk, jau dviem savai
tėm turi reizemarkes. Jau buvau prisivaręs 
iki mėnesinės normalferbraucherio kortelės, 
neskaitant šverarbeiterio cušlago, keleto se
rijų reizemarkių.

2



PCAtAS - —
VAJAM AflCV

Penkių sąjunga
Scbw. Gmiind. Šioje tautinės bendruome

nės apylinkėje jau kuris metas pulkininkų 
sluoksniams rimtai grasina vienas pulkinin
kas, kuris prie pulkos sukčiauja ir kas va
karas nusiaubia pinigus. Tuo tikslu susi
rinkę penki didieji pulkininkai, nutarė su
daryti savo sąjungą ir uždrausti minėtam 
pulkininkui lošti atsineštinėmis kortomis. 
Jeigu jis loš visų pasiūlytam kortom, galės 
kiekvienu metu prisidėti prie sąjungos ir 
jis.

LIETUVIAI SUMUŠ® AMERIKIEČIUS
Garmisch-Partenkirchenas. Perdaug ne- 

treikia girtis, hes sužinojęs PCIRO apie 
lietuvių krepšininkų pergales, gali suma
žinti maisto davinį. Norint išsiderėti ge
resnį aprūpinimą, visuomet reikia pralai
mėt, nes valdžios jokiomis aplinkybėmis 
nemėgsta būti mušamos.

BALFO SUNKUMAI
Paskutiniuoju laiku jau Europą pasiekda

vo žinių, kad Baltas pradėjo gauti mažiau 
aukų. Pasirodo, kad aukos yra sumažėju-, 
etas tik todėl, kad Amerikos lietuviai per
skaitę panašius atsišaukimus, kaip vieno 
lietuvio iš Lehrtės stovykloje (prašančio 
siųsti aukų badaujančiam), susijaudinę tuoj 
išsiųsdavo siuntinių. Tokiu bodu Baltas 
mažiau gaudavo aukų ir negalėjo tinkamai 
vykdyti savo šalpos programos.

Balto komunikatas.
Aišku, Balto tarnautojams tai yra nema

lonus reiškinys.

(SPĖJIMAS > TAUTIEČIAMS 
GYVENANTIEMS DIDESNIUOS 

MIESTUOS
Tu neik į tuos ištvirkėlių namus, -
Ten naktimis vaidenas pakaruokliai, 
Ten kaukuolės pakeičia pečių koklius, — 
Tu neik l tuos ištvirkėlių namus.

F. Kirša.

— Ir tada išvadavimas?
— Brangiai man kaštavo lagerfirerio iš

laikymas. Aliarmai, foraliarmai, entvarnun- 
gai, apšaudymai' iš bordvafių, mūsų fabri
kas visą dieną prasėdėdavo štolėje. Truputį 
palengvėjo, kai lagerfirerį pašaukė į folks- 
šturmą su pancerfaustu rankoje. Vokiečių 
jėgeriai jau visai nepakildavo.

— O kokia jūsų specialybė buvo per iš
vadavimą? Mes tai savo giuterbanhofe dir
bom prie cukraus.

— Mūsų specialybė buvo vurstbiksės, mat 
už mūsų miestelio buvo fleiškonservų ver
kęs. Dar ir dabar, po trijų metų, būčiau tau 
atvežęs, jei ne tas britų racijonas ir otmy- 
liai su pakirmijusiais vedžetėbliais. Na, o 
kaip čia pas jus, ar negalima būtų padaryti 
kokio taušhandelio?

— Cigaretenpapyras kartais pasimaišo —< 
pagyvėjęs informuoja svečią šeimininkas. —* 
Vakar vienas tautietis atsivežė nuo Boden- 
zė. Be to, obstai ir cvečkenšnapsas. O va
sarą: firzichai ir kiršai. Šis tas susidarytų 
ir iš tekstilvarenų. Nuo Švarcvaldo kartais 
paduoda ir vieną kitą partiją mundharpių,

— Va, va, man šitie kaip tik ir pritiktų 
prie mano branšės. Ar tu, Simai, negalė
tum man padaryti beštelungą ant manai 
rechnungo?

Dėl ko ne? Tiktai man paliksi foršusą, 
o vėliau konto suregeliuosim kaip sąžiningi 
kaufmatiai.

O kaip jūsų militerregirungas ar la
bai piktas? x.

— Nesigaili urteilių. Čia vienam gros- 
kaufmanui tautiečiui dėjo visus metus ge- 
feugnisštrafės. Bet kai iš šalies gauni lie- 
besgabenų, tai ir cukštrafė nėra jau tokia 
švėr! — ramino Simas Pumpindrickis savo 
nuo bėgimo dar nematytą svečią Vytautą.

Paskui svečias dar smulkiai aptarė, ką 
galima Simo miestelyje gauti be becugšeinų 
pas goldšmidus, koki preizai dabar like
riams, ar iš altzilberio ką nors galima, ar 
yra retesnių briefmarkenų zacų, ką galima 
bešteliuoti už altpapierą, kokių kleidštikių 
reikalingi švabų baueriai, ar gastštetėse 
gaunamas mostas, ar gasthofutise galima 
gauti nakvynė be genemigungų, ar be- 
zacungsvagonuose galima vežti didesnius 
reizegepekus; kokius kuchenus duoda kafe- 
hauzuose ant reizemarkių, ar kartais tenai 
už gerą trinkgeldą duoda bonenkafės su 
prėclėmis, briotchenais ir marmelade. Beje, 
jo žmona norinti gero kindervageno ir. 
nilonštrumfių. Aižo prozit!

Taip mūsų tautiečiams iš širdies besišne
kant sudžiržgia skambutis ir šeimininkas, 
atsiprašęs Vytautą, išbėga į koridorių.

Po neilgos pertraukos Simas vėl grįžta 
atgal ir sako:

— Vytautėli, pabūk fu man iberzeceriu, 
briftregeris, matyt, turi ilgesnį reikalą prie 
manęs.

— Gerai, padėsiu, kiek galėsiu, nors
Koridoriuje sąžiningas vokietis ilgai aiš

kina, išima iš maišo pundą popierių, po
pierėlių, perlaidų, rodo į visokias antspau
das, paskui vėl įsideda, išsiima naujus raš
telius.

— Jeigu jau taip, tai paimk ir mes pa
skui patys išsiaiškinsim savybėje — pataria 
svečias Vytautas.

— Neini — surinka paštininkas, kai Simas 
ištiesia ranką imti popierių.

— Jau žinau! — nušvinta Vytautas. — Jis 
prašo pasirašyti.

— Neini — juokiasi vokietis, kai Simas 
išsitraukia auksinį parkerį.

Pagaliau, Simas griebiasi savo įprastos 
tvarkos: nubėgo apačion, kur gyveno jo 
papirktas studentas, ir jis tuojau išaiškino 
reikalą. Lietė Simo nesutvarkytas sąskaitas 
su buvusia šeimininke.

— Jo, tie vokiečių beamteriail
— Vis su umštandais, griundlikeituf 

atsiduso tautiečiai, grįždami prie nebaigto 
litro,
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Kultūrinis gyvenimas

PRANAŠAS,
DP redakcija patyrė iš savo agentų, kad 

britų zonoje gyvena Faustas Kirša, kuris, 
kaip' sklinda gandai, parašęs poezijos kny-

• gą. Nepatikrintomis žiniomis toji knyga, 
esą, vadinasi „Tolumos”. Jei tikėti ameri
kiečių zonos stovyklose pasakojimais, ši 
knyga Fellbache gavusi pirmąją literatūros 
premiją. Negalime tvirtinti, kas toje kny
goje rašoma, bet slaptai teko patirti, jog be 
kitų eilėraščių |. rinkinį esąs įdėtas vienas 
toks, kuris, girdi, pavadintas, kad Faustas 

<. Kirša nešaukiąs tautos.
Vienas tautos narys, pagal užsiėmimą da

bar vaizbūnas, prieš kelias dienas atvažia
vęs iš britų zonos velykinio reizo, ant sil- 

• kių vyniojamo vaškinio popieriaus užrašęs
to eilėraščio tekstą, kurį čia savo skaityto
jams (be garantijos) ir patiekiame:

, Aš nešaukiu tautos į kelią,
Aš tautai duodu dovanų, 
Kad būt lengviau jai nešt kryželį

/ \. Svečiuos tarp svetimų kalnų.
Jeigu F. Kirša iš tikrųjų taip parašė, tai 

mūsų žiniomis (jau beveik patikrintomis) B. 
Brazdžionis taip pat yra parašęs eilėraštį, 
kuris prasidedąs šitaip:

Saukiu aš tautą OPU užguitą 
Ir blaškomą, it rudenio lapus, 
Į naują vieškelį, į naują buitį, 
Kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs.

Tauta, susibūrusi į tremtinių bendruo
menės apylinkes, dabar rimtai svarsto, ku
ris iš šių dviejų poetų jai yra naudinges
nis: ar tas, kuris šaukia, ar kuris nešaukia?

. Būdami ir mes tauta, pasisakysime, kas 
mums priimtinesnis.

B. Brazdžionis jau 1941 metais pradėjo 
šaukti mus į naują vieškelį ir naują buitį. 
Šaukė šaukė ir iššaukė: 1944 metais, prisi
krovę vežimus, pėsti, dviračiais, traukiniais 
patraukėm nauju, meksfaltuotu vieškeliu per 
Rytprūsius į naują buitį ginklavimo fabri
kuose, oštų stovyklose, luftvafėje ir kace- 
tuose.

Vykintas Tėviškės Garse B. Brazdžionį 
ne veltui išvadino pranašu, nes, kaip ma
tom, jo šauksmas" neliko balsas tyruose. Pa
bėgom, kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs 
(žinoma, išskyrus britų zoną, kur kaikurios 
stovyklos randasi tik per tris kilometrus 
nuo bolševikinės zonos). Vadinasi, B. Braz
džionis pranašo ekzaminus gerai išlaikė ir 
dabar tauta gali teisėtai reikalauti, kad jis 
sušuktų, kada bus karas, idant laiku galė
tumėm susikrauti prigyventus daiktus ir 
vaikus.

• Tiesa, B. Brazdžionis pranašavo ir apie 
veto teisę. Ir, kaip matom, prieš šventes 
New Yorke susirinkęs jungtinių tautų ma- 

" žąsis susirinkimas veto teisę visiškai su
varžė.

Dabar pavarstykime, ko verta poezija F. 
Kiršos, kuris tautos nešaukia?

Kaip iš aukščiau cituoto eilėraščio ma- 
tom, poetas tautai duoda dovanų. Reikia 
manyti, kad čia autorius turi galvoje siun- 

« tinėlius iš Amerikos, Balto švarkus, džio
vininkams priedus ir darbančiųjų papildo
mąjį maistą bei cigaretes. Tuo tarpu, kai 
Brazdžionis, iššaukęs tautą iš namų, nieko 
apčiuopiamesnio neduoda svečiuos tarp sve
timų kalnų.

Kuriam tikslui F. Kirša tautai duoda do
vanų: papirkti, patraukti į savo partinį 
kromelį, užliūliuoti? Ne, jis duoda tautai 
duovanų,

Kad būt lengviau jai nešt kryželi H 
Tauta ilgai suko galvą, ką tai galėtų 

reikšti ir per vieną susirinkimą lageryje

KURIS NEŠAUKIA TAUTOS
(dėl drabužių paskirstymo) nusprendė, kad 
čia F. Kirša turėjo galvoje raudonuosius 
kryžius.

Nors ir tauta savo raudonuosius kryžius 
renka vakarinės demokratijos nustatytais 
potvarkiais, tačiau kiekvienas naujas išrink
tas kryžius po kelių savaičių pagenda ir vi
sas lageris, susirinkęs sekmadienį į koplyčią, 
meldžiasi: Dieve, Dieve, atitolink nuo mū
sų tą kryželį! *

Tačiau iki kadencijos pabaigos, kaip rei
kalauja demokratijos brevijorius, reikia 
kantriai nešti tą patį kryželį ant savo pečių, 
ar tauta gauna skudurus teisingai, ar ne
teisingai, ar skirsto tiktai savo giminėms, 
ar ir vieną kitą švarką kartais numeta pra
keiktam negiminei. Taigi iš čia ir bus kilęs 
F. Kiršos vieneilis, girdi,

kad būt lengviau jai nešt kryželį
Kad poetas nemeluoja, šneka nuoširdžiai, 

demaskuodamas visų klikų ir komitetų 
šunybes, matome iš kito dvieilio: „ .

O mano sieloj arfų stygos
Slapčiausias prikelia gaidas

o iš marškom atitvertų kambarių dieną 
naktį kyla įvairių įvairiausių gaidų: komi
teto pirmininko žmona nebesisveikina eilu
tėje savo mokslo draugių, virtuvės šefas iš 
avižinės sriubos katilo išgraibstė kur di
desnius kukulius, stovyklos pašto viršinin
kas jau nudžiovė antrą pinigų perlaidą, o

koperatyvo vedėjas paėmęs iš britų zonos 
urmininko supuvusias silkes, ima kainą kaip 
už šviežias. Todėl tauta dėkinga poetui už 
jo sielos arfų stygas, kurios prikelia visas 
tas gaidas.

Taip pat tautai patinka ir baigiamasis F. 
Kiršos dvieilis:

Bet chore mes vienodai lygūs 
Kartojam tas pačias maldas.

Aišku, valdžios tokių obalsių nemėgsta: ir 
buv. Unrros, ir dabartinio PCIRO tarnau
tojai, o taip gi ir mūsų komitetai tokį poetą 
mestų iš statuso tuojau pro langą, — žino
ma, jei tik galėtų, jei tik pakankamai val
dingumo turėtų.

Nenaudingas šis dvieilis ir ansamblių di
rigentams. Į ką gi būtų panašu, jeigu sto
vyklos švietimo vadovo dukrelė gėles įteiktų 
ne Mikulskiui, ne Sodeikai, bet Karazijai 
arba Ilčiukui?

Vadinasi, baigiant šių poetų literatūrinį 
ir galutinį vertinimą (kad ir kažin kaip po 
to rašytų Alantas, Vykintas, Grinius ir Bra
zaitis — nebus kreipiami j tai dėmesio. 
Tautos vardu — DP redakcija), mes pasta
tomi prieš pasirinkimą: Brazdžionis, kuris 
iššaukė mus ir nieko neduoda, ar F. Kirša, 
kuris mums duoda dovanų, padeda nešt 
kryželį, prikelia bendruomenės užkulisių 
gaidas ir primena, kad tautiniuose ansam
blių choruose visi vienodai lygūs?

fžiaudierf daina'

Pasakyk, mergele,
Pasakyk, jaunoji, 
kas žaliuoja žiemą vasarėlę?

Vaizbūnėlis, vedėjėlis * 
Balio sandėlėly
Tai žaliuoja žiemą vasarėlę.

Pasakyk, mergele,
Pasakyk, jaunoji, 
kas auga be tėvelio? 

' Plačioj stovyklūžėj 
Gimnazistės kūdikužis 
Tai auga be tėvelio.

Pasakyk, mergele, 
Pasakyk, jaunoji, 
Kas bėga be kojelių? 

Švabinėlė, moštužėlis. 
Grynas metiiužis

- Tai bėga be kojelių.
Pasakyk, mergele,"
Pasakyk, jaunoji, 
Kas lekia be sparnelių? .

Tremtinužis Kanadužėn 
Nuo pamestos mergužėlės 
Tai lekia be sparnelių.

Pasakyk, mergelę,
Pasakyk, jaunoji, 
kas margas nerašytas?

Velnio neštas bernužėlis, 
Buvęs visos* valdužėlės’ 
Tai margas nerašytas.

Pasakyk, mergele,
Pasakyk, jaunoji. 
Kas juodas nedažytas?

Partijužės veikėjėlis 
Centro Komitetužėiy 
Tai juodas nedažytas.
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Flamerijonas Pleputis

Pavasariniai pamokymai nedonelaitiškai
Sveiks, Paukšteli margas, šventėms už jūrų išskridęs 
Sveiks ir tu, narve sulaukęs giltinę mielą.
Sveiks svečiam lizdely vedęs penkias apatrides. 
Sveiks, kurs už kruopas Judošiui atidavei sielą! 
Taip kožnam iš mūsų ne kartą čia atsitinka, 
Kurs glūpų kalbų paklauso ar prasimano, 
Kurs neviežlybai vis žiūri { nuogo kartinką 
Ir gavėnios čėsuos net užsigeidžia romano. *

Ak, Tėtuti mūs, kodėl nenumirei pernai?
Ak, dėl to šiandie ne vienas čia nusiverkia. 
Kodėl toks rūstus tu savo tarnaitei ir bernui, 
Nors anie už tave uodegą savo įmerkia? 
Dovyk grikvabaiius, muses ar dyviną blakę, 
Bet nekąsk žmogaus palinkusį kaklą.
Kai nukeipsim, čia visi krauju prisilakę, 
Kągi gersim ten, nuėję į peklą?

Tu, Paukšteli miels, kai linksminies net atsiklojęS,
Varnos ir žvirbliai iš medžių pradeda pulti, I

O namų stogai, tartum, piiidžakas kilnojas, 
Kai baubi rūsy, išmaukęs tą pragaro sultj.
Ak gi, blėdžiau tu, prigėręs ir dar prisiuostęs, 
Valgai durniuodamas lašinį ar kakarieku 
Ir besispardydamas glūpas lieki be prijuostės 
Ir prieš šeimyną neturi kuo pridengt savo grieką. 
Kam dūksti taipo, kam keiki taip išsižiojęs?
Neprieteliau! kam mėtai rupuižes į IRO ragaišį? 
Irgi pristovs tavo jį net parduoti vežiojas, 
Ogi tu be jo kaip vabals ant demolio nugaiš!. 
Ak, glūpy, ne tau vėžlybą valdžią paakint, 
Ir ne tu esi čia skirtas amtstroto algai!
Tu niekingas žmogau, mokinkis tik pasikakint, 
Nors tropijas kartais, jog skūpai prisivalgai.
Ir tavo pačią jau šėtons padūkino visą: 
Su perkūnais ir velniais iš patalo kopia, 
O po tavo lova svetimas kiapas jau knisa 
Ir karčiamoj tau galvą sutrenkia rope.
Ak, neleisk savęs laikyt per drimelį paiką, 
Gėdykis kytrai jaunas, o prie senybės 
Neužknark greitai girts dar su fufaika 
Ir nesikelk, kaip burpalaikis koks, net neįgnybęs. 
Kuinas, taipojau ramboks, kartais sužvengia 
Ir kaip tikras žirgs išgąsdina gaidį kudakį, 
Taip ir tu dairykis, kas vėžlybumo privengia. 
Bet į savo pačią meiliai atkreipdamas akį.

Ak, sakau, Paukšteli miels, kur tik pasirodai. 
Tuoj visi pašaliai sukrunta tavo nenaudai. '
Kai tavi vadai prie vyno sėdasi rodai, 
Tu tiktai glūpas muses sapnuodamas gaudai.
Bet, gaidau, žėiėk: net jeigu tau tektų prieš smertį 
Ar graban prigult, ar būti vėl be skaitiko, — 
Geras daikts liežuvis yr švabinei pasverti, 
Bet prieš valdžią kišt jį dar niekados nepritiko.

SENOS KNYGOS
A. Škėma. Nuodėguliai ir kibirkštys. IŠ« 

leista 1947 metų pradžioje, kai dar nebuvot 
išrinktos premijų jury komisijos ir iš visa 
dar nebuvo aišku, ar tokios premijos bus 
skiriamos.

B. Gražulis. Brydė rugiuose. Pasirodė' 
1947 metų vasarą. Kritikai turėjo gražaus 
laiko pasidarbuoti.

V. Ramonas. Kryžiai. Nors ir išspausdintai 
1947 metų pavasarį, nors ir jury komisU 
joje gavo iš keturių tik du balsus, bet pre* 
mijuota.

*

NAUJOS KNYGOS
F. Kirša. Tolumos, vienas ekzempliorius 

pasirodė, kai jury komisija jau buvo susi
rinkusi posėdžio. Mūsų žiniomis, tas ek
zempliorius buvęs dar be viršelio.

K. Bradūnas. Vilniaus Varpai. Parašyti 
Lietuvoje, bet „Patrijos” antroji laida išėjo 
penkios minutės prieš jury komisijos susi
rinkimą. Kritikams buvo išmuštas koziris iš 
rankų.

Pulgis Andriušis. Anoj pusėj ežero. Kai- 
kuriems jury komisijos nariams į rankas 
pateko kelias dienas prieš posėdį. Parda- 
.vinėjimas buvo sulaikytas tam, kad apsta 
saugotų nuo nepalankios kritikos smūgių.

B. Brazdžionis. Siaurės pašvaistė. Ant 
jury komisijos stalo kompetetingiems asme
nims tekę pastebėti ir šią knygelę. Tik 
nuostabu, kad jos kaip atitinkančios visus 
reikalavimus, nepremijavo.

*

NAUJAUSIOS KNYGOS
Pulgis Andriušis. Siuntinėlis iš Amerikos. 

Pasivėlavo į posėdžius. Na, bet atsiims 
siuntinėliais iš Amerikos!

Alė Nakaitė. Likimo keliu. Tas kelias ją 
nuvedė į Ameriką ir todėl Atžalynas nė 
neskubėjo išleisti. Pardavinės Amerikoje už 
dolerius.

A.. Giedrius. Taunienės bičiuliai. L. Do
vydėno laimei, išėjo penkiom minutėm vė
liau. Bet dar nereiškia, kad Dovydėnas ir 
šiemet nieko neparašys. Na, bet čia jau ko
misijų reikalas.

*

< ‘Kalboj
.( •

Mūsieji bėginiai (žiūr., kalėti — kalinys) 
apkartėm rašpalaikiauja ir išburninėja labai 
perteklingai vokietinės darysenos liežuvi- 
nius, kaip paveikslan: gleizas, hauptbanho- 
fas, anšliusas, šaineris, taušas, cuteilungas, 
skriningas ir kitpanašius mintainius.

Nėra ko čia mums verstakiauti, kad mū
sų jauniena įkandžiai dedpastangauja įpra
tindami svetimas protdarystas, nes mūsų 
tramdantieji veiksniai diendieniškai laikraši- 
niuose graudžpamokslauja, kad mes nes i mo
kom svetimkalbių, kurios bus taip naud- 
duodingos emigracijai į užatlantinius gy- 
venviečiūs.

Tapradž įkandama ir vokietinius daryti- 
' nius perdaryt į mūsų gimtkalbinius DP 

raštų tvarkytuvė siūlo: ,
Gleis — įšoktuvė (tinka ypač pasivėlavus 

į traukmenį arba policijai vejantis).
Haupibahnhof — svarbiastotls.
Anschluss — pridurmas arba jungiatrau- 

kis.
Schaffner — skyliamušis arba ramybtruk- 

dis, žadintuvis, bilietžmogis.
Tausch — duodiminys, apgavinys, maina- 

las, apstatalas, vogtadaiktis, balfaskuduris,

kraitelė
raudonkryžinys (žiūrint kokios gavybos tas 
daiktas).

Zuteilung — prieduonis, antkortinis, bad- 
mirinys, giltinnešis, kaulinminkštis (atsi- 
paisant, kokias kūno padalas greičiausiai 
liegdina).

Screening — nukankintuvės, virkdytuvės, 
blusgaudyba.

Testing — nudiplomintuvės, piemenpada- 
rymas, išpulkininkavimas.

Schnaps — kaulaminkštytuvas.
Most — šlapdarinys.
Cognac — kaukolinis.
Paket — užjūrinys-
Afidavit — vergaraštis.

*

VINCELIS IR ČILĖ
Vincelis ir Glė geria arbatą su cukrum. 

Ant stalo yra cukraus, duonos, mėsos ir 
cibulių. Tėvelis yra vaizbūnas.
Patarlė. Kas tėvų neklauso,

Tas valgo duoną sausą;
O kas valdžios neklauso,

" Tam MP duoda per ausį.

MŪSŲ MAŽIESIEMS 
(Pagal Ambraškos ir Zobarsko „Aušrelę”)

DRUGYS IR BITE
— Kaip gaila, kad lietus lyja, — tarė 

drugys, pasislėpęs po lapeliu.
— Aa, labai gaila, — pritarė bitė, netoli 

drugio tupėdama.
— Jei dabar būtų gražus oras, — tarė 

vėl drugys: — aš nulėkčiau į laukus pa
žaisti ir pasilinksminti.

— O aš, — pridūrė bitė, — lėkčiau į 
darbą ir pririnkčiau daug gardaus medučio.

— O aš, — tarė Spakenburgo vaizbūnas, 
— gardų medutį suvalgyčiau arba, praskie- 
dęs tyru šaltinio vandenėliu, parduočiau 
vieną kilogramą už du.

♦

PRAŠO VERSTI Į ANGLŲ KALBĄ
Per literatūros šventę Fellbache prof. 

Brazaitis pranešė iš’ scenos, kad skaitant 
ten pat paskaitą, gauta iš Anglijos prašy
mas sutikt išversti V. Ramono „Kryžius” į 
anglų kalbą.

Kaip mums iš Anglijos tautiečiai prane
ša, -tokį pageidavimą profesoriui atsiuntęs 
vienas DP iš Ypswich’io pereinamosios 
stovyklos,
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filELIAUKA

INepalūžimo svarba
„Vienas daiktas lūžta, kitas daiktas ne. 
Svarbu nepalūžti žmogui tremtyje!” 
Šitą mintj brangią Steponas Pūkinis 
nuolatos aukoja aukuran tėvynės.

'Ar dūmelj traukia su būriu kaimynų, 
'Ar eilutėj stovi kur ką nors dalina, 
Steponas Pūkinis — tvirtas visada: 
„Vyrai, nepalūžkim niekas tremtyje!”

Ir kada priėjo Steponas Pūkinis 
prie dalybų stalo, tapo nusiminęs: 
viskas išdalyta ir nabagui teko 
padėvėtas skvernas surdoto ar frako.

Kaip dabar pareiti? Žmoną permaldauti? 
Kaip su kietu daiktu per pečius negauti? 
„Tik nepyk, Maryte, nesimušk, nerėk, — 
parašysim laišką: dėduliuk padėk!”

Ir Pūkinis sėda, ašarą išspaudžia 
ir ilgai posmuoja gromatėlę graudžią: 
„Dėde malonaus!as, švogeri, anyta! 
Siųskite skubiausiai man affidevitą!”

„Nes be šito daikto aš visai pražuvęs. 
Nes be jo užtrokšiu, kaip ant kranto žuvys”' 
Laišką š| išsiuntęs Steponas Pūkinis 
vėl dažnai linksniuoja aukurą tėvynės.

Kai tik šventės būna, kiti parengimai, 
Steponas Pūkinis nuolat žod| ima: 
„Broliai susirinkę! Sesės širdyje!. 
Niekas nepalūžkim niekad tremtyje!” .

Per marias atplaukia laivas, atlinguoja, 
o laive, kaip saulė, laiškas toks važiuoja: 
baltas ir pailgas, kraštai išrašyti — 
vienas malonumas dieną — nakt skaityti:

„Išsiuntėm pakietą. Viskas bus all right 
Ir affidevitą gausi taipgi greit..” 
Steponas Pūkinis, tuos žodžius perskaitęs, 
kaip bijūnas žydi ištisas savaites.

Toks entuziazmas iš jo veido trykšta, 
dar karščiau kartoja mintj vakarykščią: 
„Broliai, tik iš vieno! Sesės, tik drauge!
Neišsisklaidykim niekas tremtyje!”

Daug bjauriausio vargo šitnos konsulatuos, 
(Jie, tarp mūsų kalbant, neturi sarmatos: 
tai ne vietoj gimęs, tai netiesus plautis, 
tai dar popieriukų reik septynis gauti .„)

Steponas Pūkinis visą konsulatą 
iš arti pažjsta ir kiaurai permato: 
daug ten vaikštinėjo, prašė, meldė, barė, 
kol kaip reikiant viską pagaliau padarė.

Bet tas visas vargas jam netrukdė kartais 
žodi išmintingą pasitaikius tarti: 
kad svarbu laikytis tremtiniams iš vieno 
ir kad nepalūžti pareiga kiekvieno.

O kada l laivą Bremene jis žengė, 
dar patriotizmo bangos neišvengė —• 
siuntė telegramą broliams barake: 
^V^rai, nepalūžkim niekas tremtyjel”

Svetimų žodžių sąrašas
PCIRO - perėjūnų, cirulninkų, invalidų 

ir reumatikų oazė.
Testingąs - būdas, kaip per penkias mi

nutes iš piemenio pavirsti diplomuotu tei
sininku ir atvirkščiai (pastaruoju atveju 
Sunkiau).

Reliquat insoluble - žodiškai reiškia ne- 
Sutirpinamas llkutys. Dėkui Dievui, kad 
dabartinė santvarka neturi krematorijumų, 
Autoritetinės valdžios būtų lengvai sutir- 
pinuosios!

Bilius - su biliardu nieko bendro ne
turi gal tik tiek, kad ir mus panašiai 
Stumdo, kaip bilius ant žaliojo stalo.

Projektas - ar 100.000 ar 400.000 čia ne
turi reikšmės; būkime tikri, kad visus iš
rankios, kas dar gali ant vienos kojos pa
šokti lenciūgėli. Be to, vienakojai darbda
viams tuo geri, kad negalės pabėgti iš dar
boviečių.

Benelux - bene iš liuksuso jie atsisako 
neutralumo ir bėga l blokus?

Liaudies respublika - respublika be 
liaudies, kurią po įsijungimo išveš į Sibirą.

Repatriacija - Ir PCIRO tuo pradėjo.
ERP - Europai raminti planas.
įkurdinimas - vyks tuo greičiau, kuo 

greičiau mes patys įsikursim.

IRO mintys
Turimais statistiniais duomenimis, sveika

tos atžvilgiu DP vaikai yra tikrai puikioje 
padėtyje. (PCIRO inf. šefas M. Denlinger)

O turimais sveikatiniais duomenimis pusė 
DP vaikų serga arba linkę j džiovą.

' ♦
IRO jaučia, kad ligos ir kitais ypatingais 

atvejais ateityje DP judėjimas nebus apsun
kintas.

Ibid.
Keliauti | aną pasauli ir dabar nerei

kia tarpzoninių leidimų.
*

DP teisių kodifikavimo reikalas yra ofi
cialiai pripažintas. Iki šiol šis reikalas ne-

Kelionė Amerikon penkiais žodžiais
1. Tris mėnesius badu dvėsino Blanken- 

bergo pereinamojoj stovykloje.
2. Nepaisant bado ten pat lietuviai su

rengė minėjimą ir šoko lenciūgėli; buvo 
atsilankęs Britų Vyr. Okupacinės Valdžios 
Europoje atstovas virėjas Mr. Ch. Haegg’as 
su ponia.

3. Lipdami | laivą Ernie Pyle, kultūros 
Fondui atidavė visas markes.

4. Iki New Yorko visi vėmė.
5. New Yorko uoste sutiko Gen. Konsu

lato atašė A. Simutis.
6. Apsistojo pas gimines.
7. Įstojo i fabriką.
8. Įsijungė į visuomeninę veiklą.

Kartais esti ir nukrypimų nuo čia griež
tai nustatytos tvarkos. Pavyzdžiui, pasku
tinio transporto dalyvis prof. Zubkus, ku
ris pataria važiuojant nesivilkti gerais rū
bais, nes vis tiek ligos ar audros metu jia 
suteršiami. Taip pat pataria pasiimti 
vaistų nuo galvos skaudėjimo ir ką nors 
stipresnio išgerti. Tada, esą, lengviau nu
galimi visi sunkumai.

Dievo Paukštelio nuomone, toks profe
soriaus patarimas yra perdėm logiškas, 
nes jeigu jau laive būtinai reikia važiuoti 
l Rygą Ir suteršti išeiginius rūbus, tai 
tegu tautietis bent žino už ką,

Batiskafas - pasikvieskime prof. Pi- 
kardą, tegu jis pamato, kad giliau, kaip 
mes, niekas nebegalės kristi | dugną su 
jokiais batiskafais.

Misija - Dievo Paukštelių surinkimo 
punktas.

Rekrutavimas - skiriasi nuo baudžiavos 
laikų tuo, kad dabar lietuviai net tarp sa
vęs besipešdami savanoriškai eina į komi
sijas, ir net kyšius duoda sąrašų sudarinė
tojams.

Dvipatystė - oficialiai leidžiama, nes ir 
Europoje veikia dvi demokratijos: rytų ir 
vakarų.

Kiaulė - kaip Unrros taip ir PCIRO 
atkakliai persekiojama kaip nešvarus gy
vulys.

Emigracinė stovykla - pastiprintas čyš- 
čius prieš kelionę į dangų.

Fieldobserver - stebi laukuose vokiečių 
obelis, kad jų nenuskintų Dievo Paukšte
liai.

Bizonija - anksčiau minėtoji dvipatystė; 
prisijungus prancūzų zonai, bus legalizuota 
ir tripatystė.

Vakarų Sąjunga - ir Lietuvoje buvo Va
karų Sąjunga.

apie mus
buvo sutvarkytas tik dėl nesusipratimo.

Ibid.
Oficialus nesusipratimas.

♦ '
Siame, pranešime yra šios pagrindinės 

klaidos: mažesni nusižengimai buvo skai
tomi nusikaltimais, pav. nusikalstus teisy- 
klėtns įlipimas i tramvajų.

Ibid.
Tur būt, buvo laikomi nusikaltimais ir 

- kiaulių auginimas stovyklose.
*

Nuo 1945 m. nei Unrra nei IRO nepripa
žino nė vienos tautinės grupės.

Ibid.

V. RASTENIS IR DOLERIAI
Zurnaliatas V. Rastenis, nuvažiavęs | 

Ameriką susipažinimo bankiete pareiškė, 
kad jis tenai nuplaukęs ne dolerių me
džioti.

Todėl ji ir paskyrė Vienybės redak
torium.

VOS NENUSKENDO LAIVAS
MK praneša, kad Ernie Pyle, plukdy

damas i Ameriką paskutini DP transportą, 
vidury Atlanto sugedo ir tik tik nenuėjo 

- l dugną.
Tai yra ženklas, kad pabrangs Vokieti

joje auksinukai, jeigu 1 aną pusę išplaukė 
toki transportai, kad net laivas rengėsi 
skęsti.

MAŽOJI ABĖCĖLĖ

Malūnėlis di-li di—U
Bet jam reikia gero vėjo!
Kiek tik jam grūdų įpylė,
Tiek ir miMų išbyrėjo.
Jei tik toksai malūnėlis
Te ji traukia perkūnėlis,
Nes dabar kiekvienas žiūri,
Kad nepylus byrėt turi,
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MŪSŲ TAUTIEČIAI UŽJŪRIUOSE
Iš potvarkių, kelionės užrašų, laiškų

Šiuo tikslu prašome tuojau atitinkamai 
įspėti savo Apygardoje Apylinkių Komite
tus, kad jie imtųsi visų reikiamų priemonių 
neišleisti iš savo stovyklų tokiu blogu elge
siu (girtavimu, valkatavimu, ištvirkavimu, 
tinginiavimu) pasižymėjusių ašmenų. Rei
kia dėti visas pastangas, kad pirmieji trans
portai būtų iš rinktinių žmonių.

L.T. B. aplinkraštis apygardoms.

ANGLIJOJE
— Parašykite man šituos žodžius lietu

viškai, — paprašė.
Man buvo nuostabu, kad senas biznierius 

susiįdomavo lietuvių kalba. Dar keistesni 
pasirodė jo žodžiai: „Alus”, „Cigaretės”, 

. „Degtinė”, „Viešbutis” (ištvirkavimas. DP.
red.), „Mylia” (valkatavimas. DP. red.). Iš- 
pildžiau jo prašymą. (T. G. 19.12.)

„Kuproto neištiesi” byloja mūsų patarlė. 
C Buvo „kortinių didvyrių” Vokietijos sto

vyklose teigusių, jog jie neloš, kai kitame 
krašte pradės dirbti ir uždirbs vertingą 
pinigą. Deja, jie šiandien Anglijoje lošia nė 
kiek nemažesniu azartu. Nebandant jų „iš
tiesti”, vis dėlto tenka apgailestauti, kad jų 
eilės ne retėja, bet tankėja. (Iš laiško)

AMERIKOJE
Jų (tremtinių) tarpe yra ir tokių, kurie 

ne tik patys nemoka gyventi, bet ir kitiems 
drumsčia ramybę. Pavyzdžiui, gerti iš eilės 
tris dienas ir vėliau kelti tokį triukšmą, kad 
mums, apačioje gyvenantiems, ėmė net tin
kas kristi ant galvos, tai jau tikrai nežmo
niška. (Vienybė 1.8,48)

AUSTRALIJOJE
Moterys turėjo progos daug lengvesniu 

būdu dolerių užsidirbti. Negrai jūrininkai 
nepasigailėdavo po' 10 dolerių padovanoti 
blondinėms, kurios jų kajutėse apsilankyti 
sutikdavo. (Iš laiško. 1.10.48)

f Jūs esate pirmieji DP Australijoje. Mū
sų žmonių akys nukreiptos į jus.

Mr. Calwell.
Nežinau, ar mes jau spėjome ką apvilti.

Bet kad 1 du ant kelio besivoliojančius gir
tus lietuvius australiečių akys buvo nu
kreiptos ir kad pravažiuojančios mašinos 
sustodavo jų pasižiūrėti, — aš žinau.

(R. M. laiškas 7.10.48)
Daugumas vyrų pardavę savo žieminius 

paltus (juk Australijoje jų nereikės!), ir 
žvarbūs šiaurės Vokietijos vėjai verčia ka
lenti dantis. Bet kiti jaučia vidujinę „ši
lumą”, dainuoja, rėkauja, dar kiti ir „ser
ga”. Vis savotiškas paltų pakaitalas.

KANADOJE (
Gi šeškai yra visai kitoki-labai smirda: 

jei užmušti kieme, tai nuo smarvės ne
pabūgt ir barake. Vyt. S.

Jei miškas neblogas, tai uždirbi iki 10 
dolerių dienai. Nuo 47.6.8. esu padaręs 
daugiau kaip 150 kordų ir pinigų uždirbęs 
576 dolerius.

Per Kalėdas esame užkviesti į Toronto 
vietinių lietuvių. Aš norėčiau ten ir ką tik 
atvykusią seserį aplankyti, bet vargu 
ar vyksim, nes kelionė daug kaštuoja.

Vytautas S.
Neradom čia nei revolverio didvyrių, nei 

plėšikų, bei saliūnų, kur daug geriama ir 
dar daugiau šaudoma. Vyt. Kastytis.

VENECUELOJE
Patogiai susėdame J mašinas, vietiniai 

smulkūs pardavėjai vaišina mus ledais, ba
nanais ir kitais skanėstais.

Atrodo, kad susipažinus su padėtim Ir 
pramokus kalbos, perspektyvų yra daug.

J. Menkeliūnaa.

Paskutinio modelio Contax kainuoja 1200 
bolivarų, motociklas Indian 2 cil. — 3800 
bolivarų, 10 rublių auksinė rusiška moneta 
— 40—45 bol. Apsimoka turėti geros rū
šies žiebtuvėlių, gražių žiedų bei kitų pa
puošalų. Laikrodžių kainos labai aukštos.

V. K. Prutenis,
Išvykstantieji turi būti įspėjami ir 

primenama ši jų didžiulė tautinė pareiga: 
visur ir visada savo elgesiu kelti lietuvių 
tautos garbę. Reikia taip tvarkytis sto
vyklose, kad išvykstančiųjų išleistuvės ne
virstu paprastu išsigėrimu.

Iš L, T. B. C K. aplinkraščio apygardoms.
*

Iš Sidlavos ubaginių giesmių
Nesiųsk dribsnių, išbarstysiu, 
Nesiųsk špilkų, išmėtysiu — 
Siųski Camel didį poką, 
Arba Virdžinijos taboką; 
Siųski greičiau afidevitą, 

x «;Jei ne šiandien, tai ryt rytą.*
Linksma diena mums nušvito, 
Nebematom vienas kito. ,*
Žiūriu pro langą: vanags vištą peša, 
Gal jau pačtorius man pakietą' neša.*
Tavo dėdė mano dėdę
Iš Kryžiaus sandėlio išėdė.*
Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau, 
Sunio uoslę kad turėčiau.*
Plaukia sau laivelis Australijos linkui, 
Sėdi jam’ dipelis ir vemia aplinkui.*
Du į Kanadą bėga, dvi vejas.*
Sėjau čirvą, sėjau piką,
Sėjau septinkėlę, 
Sėjau savo jaunas dienas 
kaip vynų bortukas.*
Niekam pasauly aš nepavydžiu 
Nei vaizbos, nei auksinukų, nei

Balio turtų didžių;
Vieno tik daikto labai man gaila:
Kodėl nemoku aš kiaulių ganyti?
Aš nuvažiuočiau į Australiją
Ir ten pristočiau dabot galvijų.*
Akmens kojos, mėdžio liemuo, 
stiklo akys, be kepurės (DP ant rytojaus 
po išleistuvių į Kanadą).*
Darbštus kaip partijos CK.*
Negirk dienos be vakaro,
O švabų degtinės — be ryto.*
Kol saulė patekės, ' 
Mostas ir akis išės.
6 *
Kai du stos, visados
Tavo pakietėlį sudoros.*

Vienas vežtas devynius nevežtus atstoja.*
Bėgo nuo meškos, užbėgo ant Bimbos.*
Duok Dieve tik liežuvį, o ką apšmeižti 
visuomet bus. *
Davei pakietą, pridėk ir afidevitą.*
Daug renkamųjų, maža išrinktųjų.. *

KANADOS FAUNA

Žvėrių čia yra įvairių: briedžių, elnių, 
stirnų, vilkų, lapių, bebrų, šeškų, širmonė- 
lių, savotiškų voveraičių ir kai koks retas 
zuikelis. Meškų ypačiai daug. Meškos čia 
juodos ir gana didelės, bet šiaip miške jos 
nepavojingos; Bijot žmogaus nebijo, bet ir 
arčiau kaip per penkis metrus neprisilei
džia. Rudenį vieną buvom įvarę į medį ir 
paskui nupiovėm, bet vis tiek neužsimušė, 
tik šlubuodama nukubulkštino. Po to dvi 
pagavom spąstais stovykloje. Per langus 
pamatę, kad įkliuvo, užmušėm kirviais.

Vytautas S,

Mažas kupstas didelį komitetą verčia.*
Ne laikas svečią lakinti, kai žmona kieme.♦
Prie ko pritapsi, jeigu nieko netepsi? 

*
Kad stovyklos komendantas ragus turėtų, 
visą svietą išbadytų. *
Spaudos platintojau, kepurė dega.♦
Išlizdo kavos pupelės iš maišo.♦

Kad atsikeltų — visą lageq išmaišytų, 
kad prašnekėtų — pasakytų kada bus ka
ras, kad rankas turėtų — visus R. Kryžiaus 
sandėlius išvogtų. *

Devyni amatai — nė vienas netinka emi
gracijai. ♦

Ausys stačios, akys plačios, dantys kaip 
ansamblis. *

Bepigu kiaulei: nei komitetus rinkti, nei 
solidarumo mokestis mokėti, nei alidevitais 
rūpintis, nei tėvas motina palikti, pačiam 
išvažiavus į Australiją..*

Kas peikia savo partiją, tą iš stovyklos 
varo (į kitą, priešingos partijos valdomą).*

Šonas šyla, šonas šąla, galva džiūsta, ko
jos pūsta (DP, išgėręs iperitinio metilo).*

Sėdžiu prie stalelio, 
Žiūriu pro langelį, 
Čiūčiuoja liūliuoja 
Ant kiemo eilutė. 
O tame kiemely 
Dalin’ šepetėlius 
Nuo avižų dribsnių 
Dantims nuvalyti.

DU GAIDELIAI
Musė maišė, musė maišė, 
Uodas mielių nešė.

Saulė raugė, saulė raugė, 
Mėnesėlis sunkė.

Du gaideliai, du gaideliai ' 
Vienas kitą kūlė.

Dvi vištelės, dvi vištelės 
Ambulansan vežė.

Ožys gydė, ožys gydė
Ožka špricavojo.

O trečioji ožkytėlė
Dūšią užsijojo. f

* 
VINYS

Getaya kala tuk-tuk-tuk. Jis gyvena miške. 
Genys margas. Žmonės prie R. Kryžiaus 
sandėlių dar margesni.
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Sveikinam karAtai viAiiA ulckuA,

QiaudieA vald<ziaA iv kifuA IjokuA pokitAl

Hanau. Šokėja Kviecinskaitė čia surengė 
du baleto spektaklius ir surinktus pinigus 
atidavė Tautos Fondui ir mergaičių skautų 
tuntui. Po to išvažiavo J Ameriką.

Sw.-Gmiind. Per skautų surengtą Kaziuko 
rųūgę buvo dalinamos (už pinigus) skanios 
širdys su marcipanais. Korespondentas, 
aprašydamas mugą, sušunka: Ak, kodėl 
tiek mažai širdžių tos skautės prikepė, — 
gailėjosi ne tik mažieji, bet ir suaugusieji 
(T. G. 1.3.48).

Weidenas. Velykų šventėms IRO tarnau
tojams davė po dvi uncijas kiaušinių milte
lių. Gavusieji kreipėsi į chemikus, prašy
dami patarimo, kaip galima būtų nudažyti 
miltelius, kad spalvos nepakenktų jų mais
tingumui.
• Netrukus išvyksta | Australiją pirmoji 
Viengungių partiją, kurių tarpe yra kele
tas savo amžių suklastojusių senbernių. Už
sirašė ir vienas viengungis kunigas.

Seinfeldas. Švenčių proga visai stovyklai 
prieš dvi savaites IRO davė vieną vištą. Ji 
buvo patalpinta komiteto pirmininko bute

KA DUODA — KUR
I

ir jai paskirta rūpestinga stovyklos daktarų 
- bei agronomų globa, specialiai sudarytas 

komitetas, o muziko Budriūno ansamblis 
kas rytą vištai duoda per lesinimą simfo
ninės muzikos rečitalius.

Testingo komisija gavo iš Australijos 
piemenų profesinės sąjungos suregistruoti 
visus stovykloje gyvenančius piemenis. La
bai susidomėjo pasiūlymu buvę strategai.

Mūnchenas. Keliems vaizbūnams davė po 
tris mėnesius kalėjimo už valiutos supirki
nėjimą. Freimano stovykloje visi sunkiai 
sergantys ir sunkiai dirbantys gavo po 
vieną pokelį amerikietiškų anilinių dažų 

»margučiams nuspalvinti. Nedirbantys ir ne
sergantys prieš Velykas gavo {sakymą smė-< 
liu išbarstyti stovyklos kiemą. Vietoj kiau
šinių ir jiems už tai davė dažų.

Sudarinėjami sąrašai Į Venecuelą, kur 
pareikalavo indėnai tomahaukų tekintojų 
specialistų.

Biberachas. Davė po penkis kiaušinius, 
bet kadangi buvo rastas vienas užperėtas 
tai bendruomenė įteikė protestą PC1RUI ir

VEŽA
apmėtė sveikaisiais kiaušiniais įstaigos pa
reigūnus.

Į Angliją išvažiavo žurnalistas K. Obolė- 
nas, kurį, kaip matyt iš aprašymo, pakeliui 
apvogė, todėl grįžo atgal į Biberachą. Dėl 
to susijaudinę biberachiečiai, ypač vaizbū
nai, nutarė emigruoti tik tokiu atveju, jeigu 
suinteresuotos valstybės laivą atsiųs tie
siai prie išeivio gyvenamojo namo durų.

Trossingenas. Be penkių kiaušinių šven
tėms davė po vieną lūpinę armonikėlę. Kai 
kas gavo ir po akordeoną, bet tai yra pa
skirų vaizbūnų paslaptis.

Kelios linksmo pasivedimo margaitės emi
gravo į apskrities miestą ir joms ten su
teiktas darbas karo komendantūros virtu
vėje. Vienas tautietis vis rengiasi t Vene
cuelą, bet nedrįsta palikti savo gražaus 
buto.

Pfullingenas. Siūlė pradžioje kiaušinių 
miltelių,'bet neėmė. Paskui davė po penkis 
tikrus kiaušinius. Dauguma tautiečių gavo 
po pakietą, ypač tie, kurie neturi partinių 
rėmėjų Amerikoje. Bet tokių neatsiradus, 
karinei vyriausybei'neteko pajudinti iš san
dėlių nė vieno pakieto. '

Važiuoti niekas nesirengia, nors daugu
mas turi po kelis kilogramus afidevitų Į 
įvairias šalia. Renkasi.

Schvv. Gmūnd. Davė po silkę ir po dvi 
uncijas avižinių dribsnių. Vienas kitas ga
vo ir .po pakietą iš Amerikos. Nauja partija 
miškakirčių gavo kelionės popierius į Ka
nadą.

Bet pastaruoju metu įsimetusi stovykloje 
vagių gauja verbų sekmadienio naktį (kai 
visi gėrė moštą) nudžiovė silkes, dribsnius 
ir visus kelionės popierius į Kanadą.

Dillingenas. Šventėms davė koncertą vo
kiečiams (savieji buvo užimti burokine) 
Vasyliūnas, Juodelis ir Saulius.

Važiuoja daugiausiai J Miincheną ir 
Augsburgą, nes tenai eina didesnės apy- 
vartos.

Alemmingenas. Nieko nedavė, nes visko 
galima gauti aerodromo krautuvėje.

Redakcines kolegijos 
paaiškinimas

Prieš pat mūsų CK organo išleidimą bu-' 
vo gautas naujas biuletenis „Į Laisvę”, ta
čiau nuo jo autentiškos medžiagos panaudo
jimo susilaikėme ir laukiame oficialaus EL
TOS pasmerkimo.

Jei ELTA dėl giminystės ryšių to nepa- 
' darys, tada be baimės pasinaudosime inkri

minuojančia medžiaga sekančiame numeryje.

DIEVO PAUKŠTELIS
Išleido „MINTIS”.

Atskiro numerio kaina 2 RM.
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