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Pereitą šeštadieni aukščiausioji "Dypuko 
taryba in corporo su vyriausiu redaktorium prie 
šaky ir žemiausiu administratorium, užpakalyje 
svarstė ūr galutinai nustatė datą, kada prasidės 
trečiasis pasaulinis karas. ■

Karas prasidės tiksliai tą pat dieną ir va*- 
landą, kai nuo buvusios ŪKO ir dabar jau esan
čios Uli nukris dar viena raidė ir LITO pavirs i 
vilką, kuris ims staugti palikusios raidės U-Ū-U 
garsu taip kaip staugia visos šios žemės ir pek- 
klos pabūklai.

Bituo aktualiu klausimu "Dypuko" redakcijai 
-fceko kreiptis i astrologą, gyvenantį flLypukofi 
redakcijos palėpėje ant šiaudų kūlelio.

Ir šitas astrologas ilgai žiūrėjo į žvaigž
des per tirštą, juodą debesr, apie valandą lai
ko studijavo mėnulio veidą, apsiniaukusio vidur
dienio metu, paskui būrė ant visų rankų pirštų 
ir, kai jų pritrūko, dar panaudojo tris kojų pirš 
tus ir galop tarė: "Dypukams teks emigruoti i 
dangų arba Lietuvą: jeigu visame pasaulyje vienu 
metu patekės saulė, tai tuomet dypukai emigruos 
į dangų, bet jeigu visame pasauly;)e vienu metu 
nusileis saulė, tai tada dypukai laimingi emi
gruos atgal į Lietuvą
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-MAŽIEJI GRĄSINA DIDIESIEMS

Mūsų specialus ir rimtas ko- • 
respondentas iš Paryžiaus praneša 
jog taikos konferencijoje aiškėja, 
kad taikai didžiausių pavojų suda
ro mažosios valstybės,,Sovietų Są
junga ypač su baime žiūri i Graiki
ją# Iš Molotovo laikysenos išplauk 
Iria,jog pasaulyje bus galima Įgy
vendinti visuotinę taiką tik tada, 
kai bus panaikintos visos mažosios 
valstybės. Mažomis valstybėmis Mo-, 
lotovas laiko visas valstybes,ku
rios yra mažesnės už Sovietų Sąjun
gą, Ir mes taip galvojam: kai. visi 
kiškiai bus sunaikinti,ar bevertės 
tada medžiotojui ant pečių šautuvas 
dėti...

ŽMOGUS UŽSIMIRŠO

Pasaulio maitinimo konferenci
joje sovietų atstovas Durakinas pa
reiškė ,jog sovietai niekuo negali 
prisidėti prie badaujančios Europos 
maitinimo.,nes vokiečiai jiems su D 
bombardavę visus apelsinų fabrikus 
ir kviečių kombinatus,o medelius, 
ant kuriu augo gražios raudonos sū
rio galvos ir sviestas vardu Karvu
tė - sunaikino fašistiški sabotaž- 
ninkai. Arbūzus,užsimiršę Europos 
gelbėjiiho reikalų,sugraužė kolcho- 
zininkai. Sėsdamas kėdėn,' Durakinas 
užsimiršo, ką kalbėjo ir senu savo - 
Įpročiu sumurmėjo ; U nas vsio jest.

NETAKTAS PADARYTAS

Darydami atominės bombos ban
dymus prie Bikini atolo, amerikonai 
kiaules aprengė savo karių unifor
momis.’ Netaktas padarytas! Pavyz
džiui, seniau Lietuvoj, kai mes reng
davau manevrus,tai manevrantus su® 
skirstydavom i molinuosius ir raudo
nuosius. Ir jiems taip reikėjo pada
ryti: tada jie būtų drąsiai galėję 
kiaules aprengti raudonųjų uniformo

mis. Ir šitos uniformos kiau
lėms būtų žymiai geriau tiku
sios ir prie jų fasono ir prie 
jų kiauliško elgesio...

KOKI DP LAIKOMI REPATRI JOTAI S

Iš'amerikiečių karinės ko
misijos veiklos,kuri dabar tik
rina ir valo DP lagerius nuo 
nacių ir repatrijantų elemento, 
aiškėja,kad dabar repatrijan- 
tais laikomi ne tie asmenys, 
kurie iš Lietuvos repatrijavo 
Į Vokietiją 1941 m,,bet tie.as
menys, kurie repatrijavo į ame
rikiečių zoną iš anglų ir pran
cūzų zonų po Vokietijos' kapitu
liacijos,

PROFESIJOS EMIGRACIJOJE

P&vasarj buvo pravesta-dy- 
pukų profesinė registracija. 
Tarp kita ko,ten buvo paklausta, 
kokia profesija ponas DP norės 
verstis emigracijoje.Suskaičius 
atsakynus,paaiškėjo,jog dauguma 
dypukų ir emigracijoje norėtų 
verstis tinginyba.Taip pat ne
maža yra pareiškusių norą emig
racijoje verstis ir iš giminių 
prašyba. Ir tik keli gudrūs • 
viengungiai senberniai pareiškė, 
jog jie emigracijoje norėtų už- 
siėminėti šungaudyba. Tačiau 
mums pavyko išaiškinti ir šitų 
bernelių kuklaus pageidavimo 
slaptą mintį. Mat,patekus į 
Amerika,, ir ten pagavus šaunios 
poniutės pupsiką,jau galima ir 
iš šungaudybos šį tą pradėti...

PAMIGO TĖVAS
Vienas amerikietis rašo sa

vo DP broliui laišką: "Sakyk,mie.- 
las Jonai,kas tam mūsų tėvui pa
sidarė -kibą jis pamišo?Lietuvoj 
pardavė savo ūki ir išvažiavo 
gyventi į Sibirą."
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PASIKEITĖ NUSISTATYMAS KODĖL ARBEITSAMTAS?

Pereitą pavasarį Kempteno 
dyp uitai, amerikonams juos išvada
vus iš nacių jungo,labai uoliai 
veržėsi į Ostbahhhofą ir ten nuo 
ryto iki vakaro vertė sugriautų 
maisto sandėlių grūzą. Amerikie
čiai stebėjosi šitokiu dypukų 
darbštumu ir,kardais net ginklu 
grąsindami,šaukė:

-Ponai dypy,gana jau jums 
dirbti,vergi ja pasibaigė,eikite 
namo!

Ir dypukai ėjo namo labai 
nepatenkinti.Tašiau dabar ameri
kiečių nusistatymas pasikeitė ir 
jie dypukams šį draudimą atšaukė:

-Ponai dypy, sau maistą. jūs 
galėsite išsikasti tik Ostbahnho
fo sandėlių gružą versdami.Tad da 
bar eilei t e ten ir kaskit e, kiek no
rite.

Tačiau dabar Kempteno dypukai 
į Ostbahnhofo eina atsispyrę kaip 
ožiai...

Mums tiesiog nesuprantam, 
kodėl mūsų visuomenė dypukams 
anglosaksų sukurtą Leiber ofisą 
pavadino senu,dvokiančiu vokišku 
Arbeitsamto vardu. Tačiau dabar 
aiškėja,kad ir šitas Arbeitsam- 
tas kartais neatsisako vokiečiam 
čiams pasiūlyti vargšų dypukų 
darbo jėgą,nes vokiečiai vis dar 
jaučiasi esą ponų tauta ir nuo
lat skundžiasi amerikiečiams, 
jog jie negalį išsimaitinti,jei
gu dypukai iš jų miestų neišva
lys gružo.

Kempteno Arbeitsamte yra 
užregistruota du tūkstančiai vo
kiečių bedarbių,kurie dėl rasės 
grynumo Ostbahnhofo gružui kasti 
netinka. Be to, kaip žinome volei e 
čiai šešis metus uoliai plovė 
žmones ir todėl dabar kaip pasi
žymėję skerdikai turi teisių į 
poilsį...

Apie toki oyvenitu svajojo cypyv,, 
VOKieČiAttS KARĄ PRAtAiHWVS...
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Neseniai Kemptene įvyko literatūros vakaras,kurį surengė trys 
garsūs negirdėti poetai debiutantai - Pulgis Andriušis,Santvaras ir 
Gustaitis.Sitų poetų kūryba buvo prašmatni ir labai gudriai sukom- 
binuota,todėl musų varganoji liaudis neviską ir suprato.Net vaizbū
nai ir tie,pirmame suole sėdėdarai,kraipė galvas ir sakė,jog jie ne
galį suprasti tokių poetų,kurie rašo apie nereikšmingus niekus ir 
visiškai nenagrinėja esminių šio meto problemų apie išganingąją 
vaizbą ir su ja susijusius pavojus.Taigi,aš,kaip literatūros kriti
kas ir žinovas,laikau sau pareiga šį reikalą aiškiau išguldyti.

Pirmiausia turiu pasakyti, jog mūsų vaizbūnai apie poeziją netu
ri net nė tokio supratimo, kokį Kaune ture jo, pavyzdžiui, kad ir eili
nė Cotton fabriko kojinių mezgė ja.AŠ kaip tik norėčiau čia pabrėžti, 
jog šitų poetų kūryba buvo net per daug persiėmusį vaizbos problemo
mis - ji tiesiog alsuoto alsavo vaizbos pulsu.,.

Matote,piliečiai,norint gerą poeziją suprasti,niekada nereikia 
tikėti,ką poetui sako.Nepasakyčiau,kad poetai būtų koki ypatingi no- 
lagiai.Anaptol! Bet,ot,jų žodžiai visada būna taip gudriai surazgy- 
ti ir sumazgyti,kad jie dažniausiai ne tą reiškia,ką liaudis įsi
vaizduoja. Sakysim, prastas liaudies žmogus,nepostas,nori gerai išsi
gerti ir paulioti.fai jis paprastai ir sako; „Šį vakarą aš noriu 
kaip kiaulė pasigerti ir girtas dumblo klane išsivolioti." Jeigu 
poetas nori tą patį padaryti,tai jis šitaip išsiroiškia: „Sį vaka
rą žvaigždėtą aš trokštu erelio sparnais,dausų keliais nuskristi į 
Olimpą užžavėtą ir ten geidžiu dangaus troškimų taurę stebuklingą 
išbučiuoti,idant paskui galėčiau į ežerą žavingą tarp lelijų žiedų 
iškilmingų ir ajerų kasų gaivalingų auksinės gulbės sparnais nusi
leisti." Kaip matomo,mintis ir veiksmas vienodi,ale žodžiai kitokį.

Taigi,ir šitų poetų nepaprasti žodžiai vaizdavo labai papras
tus ir gyvenimiškus dalykus.Ir dar,kas svarbiausia,nusidavimus gry
nai iš jų pačių gyvenimo,kadangi šitie poetai,kaip ir vįsi debiutan
tai, yra lyrikai.

Kaip .jūs galvojate,ko ten tas Pulgis apie valandą laiko sėdėjo 
prie Silio ežero? Ar jūs nanote,kad jis ten iš idealizmo taip šlo
vino ir garbino tas gėleles? Visas reikalas sukosi apie dalyką la
bai paprastą,bet naudingą.Silio ežore jis aptiko nepaprastai didelį 
ir riebų lydį ir,sėdėdamas ant kranto, jis norėjo jį su įvairiausio
mis gėlelėmis užvilioti ant savo meškerės ir ištempti jį į savo puo
dą. Irgi naivokas žmogeliūkštis ! Kriukelį šalia pasidėjęs,visas suši-
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lįįs ir suprakaitavęs, jis rinko ir rinko iš laukų ir pievų grasiau
sius ir tauriausius žiedelius,sų lapeliais ir be. lapų,kvepiančius 
ir nekvepiančius ir vis kišo tam žalčiui lydžiui po nosim:

- &c,tau,lyduk,gražią,trapią smilgelę,tokią liekną ir grakščią, 
kaip Lietuvos laukų mergelė,tokią sultingą ir skanią,kaip pienin
giausią. Lietuvos, lankų karvelė...

- Sė,tau,lyduk,riebią, minkštą purieną - valgyk ją,papūnėli,nes 
ji juk skanesnė net už pačią kiaulieną,..

- Še,tau,lyduk,baltą rausvą snaudalę - triuškink ją,lepūnėli - 
eis ji tau į sveikatą,..

Ir štai,tas didis nevidonas lydys plačiai išsižioja,nasrus sa
vo atidaro ir Ruigiui jau atrodo,kad jis ims ir laptels jojo gražią
ją gėlelę.Deja,pasirodo,kad šitas žalčio šmotas tik iš juoko leips 
ta ir taip kaip kelmukas plačiai išsišiepia.

Pagaliau Ruigiui nusibodo šitoji komedija ir jis baisiai sutiko
- Se,tau,šėtone raguotas,į nasrus akmenį kampuotą! Prie progos 

aš tau kitąkart iškelsiu puotą,..
Ir nusiminęs nabagas jis nudūlino namo per laukus ir pievas,su 

išmargintu kriukeliu kirsdamas per galvą ir tajai ramunei ir išgar
bintai purienai ir tam dirvonėliui ir net išliaupsintajai snaudalei.

Tačiau nereikia iš Dalgio juoktis,kad jam nepasisekė lydį pa- 
čiupti.Juk ir mes dažnai gaudome lydį ir ne visuomet jį pagauname. 
Antai,anąkart tasai mūsų ponas Špargalka lydžio gaudyti net į Liube
ką nukako,o vis dėlto grįžo namo su šlapia uodega,be lydžio ir tik 
po penkių mėnesių,..

Žinoma,Santvaras jau Įtiek gudriau kombinavo,tačiau ir jam nepa
vyko .

Jisai pasisamdė eldiją,gražią,dailiai išskaptuotą ir išmargintą 
eldiją.Užtraukė „Ei,vija,pinavija.,," ir plaukė per Lamanšą į Angli
ją. užnegsti prekiją.Ir taip jam beplaukiant,linksmai bedainuojant, 
tik staiga pasigirsta baisus tragiškas šauksmas,lyg koksai klaikus 
memento nori: „Ei,vijo,vijo,vyrai,vijo...” ir tuojau užvijo nabagą 
ant užsilikusios minos ir jo daili išmarginta eldija į šipulius 
sprogo ir tik gintaro gabaliukai išlakstė aukštai į orą.

Ir štai,šita mūsų nepoetingoji liaudis taip ir patikę jo,kad ten 
Santvarai gintarai išlekiojo į orą.Sakau,turimo reikalą su labai ne
išdavė jusia publika.Tik pagalvokite,žmonės - nejaugi toks gudrus 
žmogus kaip Santvaras galėjo vykti į Angliją užnegsti prekiją su 
tais menkaverčiais gintariukais? Ir iš viso.ar girdėta,kad čia kas 
nors bevietovėje gintaru prekiautų? Gintaras,vyrai,čia alegorija 
buvo; tonai į orą išlekiojo auksas,gražus,geltonas auksas! Ir tai 
dar ne viskas.Ten buvo pasakyta,kad gintaras ore spindėjo ir bliz- 
gėjo.O juk žinome,kad auksas oro tik žiba«Reiškia,tcn į tą auksą dar 
buvo,taip sakant-,ir karatėlių įsodyta! Ot,kur tupi visa poezijos es
mė ir žygio per Lamanšą didybė! Ir šitas vargšas poetas žyniai di
desnių nuostolių turėjo,negu jūs,nirtingieji,galvojate.

Bet kągi padirysi - čia visi,kurie tik bando laimę prokijoje, 
turi ir nepasisekimų: visus veja ir visi bėga.Vi jo ir Karpušką su 
akmenėliais,vi jo nabagą net penkis kilometrus ir,jie visi jam išby
rėjo; vijo ir Rimboką su linduvka ir jinai visa ištekėjo margini ant 
uodegos; vijo ir Skabeiką su karve ir vargšui tik vieni ragai su 
virve atiteko,..Ale tik šitie vyrukai tyli kaip vandens į bumą pa
ėmę ir galvoja,kad niekas apie jų vijimą taip ir nežino,0 poetai - 
gori,nuoširdūs žmonės - jie ir kitiems mielai papasakoja kaip buvo - 
tik gaila,kad no visi jų kalbą supranta...

Gustaičio pergyvenimai,be abejo,buvo tragiškiausi,bet labai re
alūs ir gyvenimiški.Aš manau,kad nesunku poetą suprasti,kodėl jisai
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aviną karalium padarė.Be abojo-,nei dėl jo rnzvtmo,nei dėl gražių ragų... 
Sunkios napaliolicmos gyvenimo sąlygos,graži žmona ir penki vaikučiai, 
o čia didis kolonijų trūkumas negailestingai siaučia.Tad ir prisiėjo 
doram žmogui kombinuoti: norėjo švabo aviną be leidimo paplauti.Ir ag, 
kaip literatūros kritikas,visiškai nesmerkiu šito poeto poelgio - juk 
avienos ragai mažų vaikų kauliukams ugdyti būtinai reikalingi.

Tačiau reikėjo gudrų planą sugalvoti,kad jokia pasauliška valdžia 
neprisikabintų,ir dar švabas patenkintas butų,Taigi,jisai švabo aviną 
karalium padarė.Ir dabar kyla klausimas,kodėl jis taip padarė? 0 todėl, 
kad šiandien karalius visi nuo sosto verčia ir paskui be jokios atsa
komybės ir rizikos plauna.Literatūriniu požiūriu šitas planas kritiką, 
visais atžvilgiais išlaiko,Ir dar turiu pastebėti,kad šitas poetas fan
taziją turi velnioniškai lakią ir realią.

Taigi,visi glostė naujojo karaliaus auksinę barzdą,čiupinėjo jojo 
kietus,riestus ragus,tekšleno ranka jam per petį, ir pilvą ir be galo 
pagarbiai bučiavo jojo kojos pakanopį - mat,tokia jau buvo šito kara
liaus rank,1..Ir pats Gustaitis papūtė šitam karaliui Į ausį,švelniai 
paglostė jo auksini pagurklį ir, demoniškai šypsodama sis, poetiškai pa
sakė :

- Tu esi karalius,išmintingiausias iš visų karalių,o aš esu tavo 
tarnas,ištikimiausias iš visų tarnų...

Ir tada karalius buvo laimingas ir,soste sėdėdamas,smilgą auksi
nę kramtė,ir švabas jautėsi patenkintas ir taip plačiai šypsojosi kaip 
išpurtusi kempinė,vandens prisigėrusi.

Ir dabar Gustaitis nutaikė momentą ir brūkštelėjo peiliu karaliui 
per švelnųjį, pagurklį ir išvertė jį kruviną iš sosto prie švabo tvarto 
pamatų,

Nors ir labai gudriai kombinavo vyrukas,bet vis dėlto nepasisekė 
nabagui: paskutiniu momentu prisikabino pekliškoji valdžia,ir tie ne
labieji taip užgulė vargšui ant kulnų su šakėmis kubinėmis ir triūbo- 
mfe perkūniškomis? kad jis tą pačią, akimirką į peklą stačiai galva nu
dundėjo.

Tenai velniai tuojau ant jo krūtinės su gaidžio kojomis lenciū
gėlį tautiškai sušoko,jam plaukus sutaršė ir dar vienas šėtonas,tas 
rupūžė sn.ailanagis,su gaidžio koja jo slaptą kišenėlį. kitoluko pamu
šalo prakapstė ir visus brilijantus išbėrė,Ir dėl šitų brilijantų vel
nių karalijoj tokia velniška velniava užsikūrė,kad net pats Liucifo- 
ras,bėgdamas prie brilijantų,didįjį smalos katilą apvertė ir uodegą 
smarkiai apsišutino,šėtonas,į. piliorių atsitrenkęs.abudu ragus nusi
laužė, Belzebubas smakui į nasrus pateko. šventas Jurgis pikę į. pašalį, 
sviedė ir savo arkliui per pasturgalį su kuolu užvožė,0 raganos pra
dėjo taip nejaukiai klykti ir staugti,kad net peleles vartai sprogo ir 
plačiai atsidarė,Ir Gustaitis/šitąja velniška velniava velniškai ge
rai pasinaudodamas,į švento Jurgio arklio karčius įsikabino ir laimin- 
,gni iš pragaro paspruko...

Na,p dabar,kaip jūs manote,ko čia tas dangaus gyventojas šventas 
Jurgis no iš šio,nei iš to pragare atsirado? Argi ten pekloje oras jau 
toks geras - smala ir sierka nedvokia? Be abejo,nesulyginsi su anais 
dangaus kvapaisl Būkite tikri - ne smalos kvapas tą šventąjį riterį 
čia atviliojo: brilijantus ir jis nabagas pajuto...

Taigi,iš šito poeto kūrybos ir jo žygio į pragarą mes aiškiai ma
tome, kad šiandien brilijantai stovi dangaus,žemės ir pragaro centrot 
ir visų šitų sferų gyventojai dėl šių žėrinčių blizgučių labai smar
kiai juda. . - . -

Tačiau ir Gustaitis no pirmas ir no paskutinis pragaro viešėjo; 
galiu pasakyti, jog no vienas jau ir iš mūsiškių ton savo brilijantus 
palydėjo...
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Anų sekmadieni įsimaišiau į pedagogų draugiją,vykstančią į 
Songau pasižiūrėti,kaip tenai lietuvninkai savo kaimelio kultūrą 
reprezentuoja. Sakau, vykdamas su pedagogais,dar šio to ir pasimo
kysiu,,,

Ir neapsirikau - garažo kieme buvo moksliška.! ir pedagogiškai 
<isrodyta,kaip reikia įlipti į sunkvežimį:visi lipome į sunkvežimį 
ir iš.sunkvežimio lygiai dvylika kartų.Antra pamoka teko močiutei 
Unrrai - jai buvo išguldytas grynas mokslas apie sunkvežimio apden
gimą. 0 toji Unrra,mandagi poniutė,pamoką priėmė ir dar padėką iš
reiškė, 0 paskui jau tarė;

- Technikoje ir aš truputį išmanau,vyručiai!Dabar,prašom,pa
sižiūrėkite, kaip reikia gerą sunkvežimio ratą pakeisti nė kiek ne- 
gįerešniu,Numeris senas,bot labai įdomus ir visumet tinka šitokiose 
situacijose...

Ir pedagogai mokyti,pasilenkę ir priklaupę,ištisą valandą ati
džiai žiūrė jo,o Unrra keitė gerą sunkvežimio ratą nė kiek negeresnių...

Pasibaigus pamokoms, visi susikorė į dėdės Trumano vežimą ir į 
Songau. Mums besiartinant prie miestelio,kelyje pasirodė pora simpa
tiškų šunyčių.Važiuodami artyn-matėme jų daugiau,0 kai priartėjom 
prie miesto vartų,jų išvydom visą gaują.Ką reiškia šita šunų gauja? 
Sūnų miestas!Ir dabar man dingtelėjo į galvą mintis:Šon-gau,reiškia, 
šunų-gauja!Ot,kaip nevykusiai buvo suvokietintas lietuviškas miestas! 
Rats likimas čia atvedė baltų parodą.Ir važinėjo čia kalbininkai mo
kyti ir daktarai išmintingi ir niekam į galvą neatėjo,lead mos čia 
turime grynai lietuvišką miestą.Šitai,kur mūsų barzdočių istorija 
atsimezga...

Žengiu į parodą - iš tolo kvepia mūsų žaliūkiškojo kaimo triny
čiai,Aš maždaug nujaučiu,kas tenai išstatyta:tai mamytės sijonas, 

Onutės šliuraitės ir žemaičių dievameistrio smūtkciis.Ir šį kartą dar 
truputį skurdžiau pasĮrodyta,Būdavo anksčiau,kai Lietuva norėdavo pa
sauliui palodyti savo mamytės si joną,tai šalia jo būtinai dar padėda
vo ir tetos kikliką - tai jau būdavo bent du egzemplioriai,0 šį kar
tą, žiūriu, kabo vienišas mamytės sijonėlis.Žinoma,jis labai gražus, 
folduotas ir su padalkomis tokiomis.kaip sniegenos ppdaras.Bet,sa
kau, vienišas vargšas.Tačiau dėl to Šungaujos parodos rengėjams dar 
nėra ko nusiminti: štai,ateina negadnas gandas iš Badcn-Badeno,jo
ge! tenai išstatyta tik vienišos mamytės sijono padalkos.,,'

0 paskui išvystu paveikslų galeriją...Ir koks jų gražumėlis! 
Margi,žali,raudoni.ir geltoni.Antai,Januso jūra banguoja kaip mėly
na paklodė,patiesta ant gumbuotos lovos. Vanduo pakrantėje putoja

. ■ . i
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kaip verdantis pienas dideliame puode,o tolumoje laivelis bando apsi
vogti į kudlotų bangų skiauterį paties Januso labai vykusiai patup- 
dytas.Jo baltos burės kaf-o vėjo išpustytos.0 žuvėdros klykia tokios 
baltos ir grakščios kaip žąsys./.Staneika piešia labai dailias moteris. 
0 .Petravičiaus balvonukai kaip girti velniai įsišiepę ant visos šio- <■ 
nos kazoką šoka.Žiūriu,dairausi,kur čia tas garsusis Janulevičiaus 
Adler-Kapitain.Jau nėra' jo. - nuvažiavo...

Dabar žvilgsnis į statistiką,pragarsėjusią ir visų išgirtą..* 
Kiaulystė,sušnabždu panosėje,Latvi ja ir Estija visur šalia bvodijos 
ir Danijos,o mes šu Jugoslavija ir vėl su Lenkija uniją darom...

- Ir kas čia tokio peiktino,jeigu aš Lietuvą pastačiau prie ši- ' 
tų didžių valtsijų,o ne prie anų liliputų,- atkirto man kažkoks pi
lietis su dideliu statistikos tomu rankoje ir,rodos,dar statistikos 
daktaru persistatė.

- Bet,ponas daktare,juk Lietuva,rodos,kiaulių daug ture jo,o ko
dėl Čia taip mažai parašyta,- mėginu paklausti.

- Eikite į peklą su tomis kiaulėmis! Ir vėl jus norite Lietuvą 
apkiaulinti, kaip anais Smetonos laikais. Nejaugi tamsta kiauliškumą 
laikai kultūros ir žmonijos siekimų idealu? Nusikratykime to lietu
viško kinuiiškumo,vyrai,

- Jeigu jau kiaulės peiktinos,tai kodėl čia karvių taip maža?
- 0 kas ta karvė! Aną dieną mano kolega netyčiomis savo žmoną 

karve pavadino ir toji tą pat valandą skįrybų paprašė, Tai kam toki 
gyvulį da\ populiarinti ir juo didžiuotis.Visai kas kita arklys! 
bitas gyvulėlis mandagus ir visur tinka.Pasakyk kuriam nors bernui - 
tu arklys! Tai jis tik nusišypsos, paplos dąr tau per petį ir paten
kintas atsakys: „Nejaugi,Pranai,aš jau toks stiprus!" Taigi,šitokiam 
gyvuliui ir aš rodau pagarbą. Žiūrėk, kiek daug aš jų čia numaliavo- 
jau.Niekas pasauly jų tiek neturi.

- 0 kaip ten su avelėmis,daktare?
- Avies nopamelši,nėra ko čia mums apie jas ir kalbėti. Be to, 

Lietuvoj vilku nėra, tad kam tos avys Ugdytinos?
- Gerai,ponas daktaro,tegul tas kiaules,karves ir avis šunys 

suėda-, alc kodėl Latvijos mokytojui tenka trisdešimt mokinių, o raū- 
sų mokytojui šešiasdešimt?

‘ - Nejaugi aš turėjau pasauliui parodyti,kad mūsų vaikai negabus, 
bukapročiai ir idiotai,kad jiems pramokyt skaityti ir rašyti reikia 
tiek pat mokytojų kaip latvukams, Tegul apsijuokina kas nori - Latvi
ja ar Estija, alo tik ne Lietuva! . . ,

■ - 0 kodėl Lietuva taip mažai geležinkelių paklojo?
- Atsiprašau,jaunuoli, automobilis yra daug moderniškesnė susi

siekimo priemonė. -
- Ar tiesa,ponas daktareįkad šitoms lietuviškoms diagramoms pa

vaizduoti statistinius davinius mūsų parodos rengėjai pasiūlė latviams 
ir'estams pasiimti iš latvių enciklopedijos 1934 metų laidos?

- Tiesa! Ir tai padariau aš pats,jeigu nori žinoti. Ir toje on-■ 
oiklopedijoje buvo sukrauta mums labai palankūs daviniaipaimti iš 
pirmojo mūsų nepriklausomybės dešimtmečio,kada Lietuvoje vyko di
džiausias kultūrinis sąjūdis.

Dabar aš padėkojau statistikos daktarui už informaciją, nusi
ėmiau prieš jį nanie pamirštą. kepurę ir vėl įsimaišiau į pedagogų 
draugiją.

Ir štai,sėdime kilnioje meno salėjo,o mūsų dainingi lietuvukai 
graudžiai traukia apie žirgelį stonįoje pastatytą,apie karvutę žal
margę su speniais pienu lašančiais,Šitas menas sužavi visus ir aš 
jaučiuosi kaip namie už tėvo skobnių atsilošęs...
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Atsidaro varteliai ir išeina 
šokejėliai,Jie ima porelėmis 
suktis,o kai suktis nusibosta, 
pradeda iš lėto vaikščioti po 
sceną ir retkarčiais rankutėmis 
dailiai tekštelia ir plekštelia. 
Pailsėję ir vėl ima suktis,o 

' pasisukę vėl ilsėtis pradeda,< 
MalonUtNuo to meto,kai Baronai
tė Lietuvą šokiais išgarsino, 
jau visi Šoka ir moka.Dabar visi 
gabus ir pataiko: susitarė Jo
nas su Antose,pasikvietė Jurgį 
su Maruse,padarė repeticiją,' 
spintą į pašalį pastūmę ir,še, 
tau gryno meno gabaliuką iš 
lietuviškojo kaimo gilumėlio,..

fAįį^AlA MA

OL, Mes išrinkom komitetą 
~

tp—JĮ

i uc Utį

,7! Ir sukūrėme sekstetą - x 
j Šie vyručiai padainuos,

VI 0 anie pakornbinuos.

f

ii

Bot vaizbūnas rintes žmogus - 
Jis paniekino šiuos žiogus: 
Sako,nuo dainos neteksi, 
0 komitete susmuksi.

Užsidėjęs terbą plačią 
Ir namie palikęs pačią, 
Angltį zonon jis išėjo. 
Ir jam derlius užderėjo

Gražiai pasižymėjęs poetas 
Kairys išleido poezijos Įmygą - 
Blaškomi lapai.Ir kas iš to? Po
ezijos poetas parodė nemaža,aie 
išminties ir apdairumo - tai nė 
už centą! Tik pagalvokite,ponai, 
kokia dabar vargšui poetui nauda 
iš tų Blaškomų lapų? Ar dabar jis 
gali pasislėpti po tais Blaškomais 
lapais nuo kritikos,kuri taip įky
riai pradėjo jam kailį vanoti? Vi
sai kitaip būtų išėję,jeigu poe
tas- būtų parašęs knygą - Neblaš
komi lapai - tai šiandien jis ra
miausiai galėtų tupėti kur nors 
po Neblaškomu lapu,o kritikai te
gul sau skalytų,kol liežuvis iš 
dantų neiškris.

( Taigi,šitas įvykis tebūna pa-' 
moka ir kitiems pradedantiesiems 
poetams - jeigu rašoma knyga apie 
lapus,tai turi būti rašoma knyga 
tik apie neblaškomuš lapus,o ra
šyti knygą apie blaškomus lapus 

. yra daugiau negu nesusipratimas...
pagaliau,ponas Kairy,apie ko

kią ten gaštetę jūs parašėte? Be 
abejo,apie tokią,kur duodmas tik 
štamas ir alus iš aqua destilata. 
Ir vėl neapdairumas tematikoje. 
Jeigu jūs savo poezijoje būtumėt 
išaukštinęs bent tokią gaštetę, 
kur galima gauti švabiškos jau- 

tionos ir goros linduvkos,tai 
šiandien jūs galėtumėt tik nu- 
sispiaut i kritiką ir,įėjęs į 
šitą gaštetę,galėtumėt gerti 
nuo ryto iki vakaro.0 jūsiškė 
gaštetė, kaip sakiau, tuš t oi®... ♦

Poetas Byvas,leisdamas į 
pasaulį savo Verpetus, parodė 
jau daugiau išmonės ir,man 
rodos,kad niekas nesidyvys, 
jeigu jis vieną dieną,kriti
kams jį užpuolus,stačia gal
va ners į pirmą pasitaikiusį, 
verpetą,Ir kas jį ten suras!

Boja,vienas poetas „Dypu- 
kui" atsiuntė eiliuotą Verpe
tų recenziją. Tarp kita ko , 
ten sakoma:
Sukasi verpetai pono Dyvo link- 
Broba jis nabagas 
Ir dairos aplink,..

I.IUSĮT MIELAS DRAUGAS

„naujasis Gyvenimas" pasku
tiniu mete pradėjo labai daug 

’rašyti apie jumorą ir dar 
krikščionišką.„Bypukas",tie
siog sužavėtas,karštai sveiki
na šitą„Nr.u jo jo Gyvenimo" po- f 
sūkį ir tikisi,jog netrukus 
„Naujasis Gyvenimas" visiškai 
prilygs prie „Dypuko" 'ir savo 
išvaizda ir turinio rimtumu ir 
visu pobūdžiu.
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Gyvename nepaprastai išbujojusioje vertimų gadynėje. Vertėjas 
-kultūrinio gyvenimo arenoje dabar vaidina be galo svarbu vaidmenį - 

30 reikšmė nuolat vis dar didėja ir didėja, o sąvoka eina platyn.
Bolševikai,, ir tie jau suprato vertėjo reikšmę, ir Churginas 

Lietuvoje vertėjais patobulinti net kursus buvo surengęs. Ir aš pa
sakysiu, jog šitift bolševikų vertėjai buvo gana stiprūs - daug tar

nautojų jie išvertė iš darboviečių,.,
Tačiau ir čia, bevietovėje gyvendami, turime keletą kategorijų 

pirmos eilės vertėjų...
Dabar mūsų visuomenėje labai gerti vardą turi tie vertėjai, ku

rie markes verčia į dolerius. Dar kitaip jie yra vadinami neregimai- 
siais vaizbūnais. Tačiau šitos kategorijos vertėjams nemažą konku
renciją sudaro žydai. Pasirodo, kad žydai šioje srityje buvo ir bus 
geriausi vertėjai visame pasaulyje. Bet ir mūsiškiams ir žydams dide
lį .pavojų sudaro įeitos kategorijos vertėjai su lt? raidėmis, kurie ga
na dažnai šituos dolerių vertėjus suverčia į belangę, yeoerseniai ši
tie fnegadnieji vertėjai, apsupę Miinohenc meno muziejų, žydus ne tik 
į belangę suvertė, bet ir jų storas kišenes labai gerai išvertė...

Geri vertėjai yra ir verslininkai, kurie čia bevietovėje vaizbū
nais -pasivadino. Mat, anie į savo kišenę versdavo tiktai popierinius 
litus, o šitie verčia brilijantus ir auksinukus - pasikeitus vertimų 
objektui, vertėjų pavadinimas savaime turėjo*pasikeisti. Tenka pri
minti.-, jog ir šitų vertėjų vaizbūnų terbas DP labai dažnai išverčia 
anie vertėjai MP. - ■ -

Yra kita vertėjų kategorija, kurie verčia komitetų pirmininkų 
ir Ūnrros direktorių pasikalbėjimus. Jeigu šitų pasikalbėjimai būna 
tik viešo ir tarnybinio pobūdžio, tai ir šitie vertė jai' nekaip eg
zistuoja - tik labai retais atsitikimais kartais ten vienam kitam 
Pavykta iš kokio nors amerikoniško siuntinuko pakelį cigarečių iš
versti - na, ir viskas. Bet jeigu šitų viršininkų pasikalbėjimai 
būna privataus ir draugiško pobūdžio, tai tada šitie vertėjai verčia 
kaip iš maišo!..«

Žymiai blogiau egzistuoja tie vertėjai, kurie sėdi prie radijo 
aparatų ir mūsų visuomenei apšviesti verčia viso pasaulio mįslingą 
mintį, Kadaise šitie vertėjai buvo labai stiprūs - daug puikių, put
nių direktorių ir pasipūtusių ministerių jie yra išvertę iš patogių 
kėdžių. Be to, jie į savo pilviuką yra nemažai išvertę ir ano gerojo 
skystimėlio... Tačiau šiandien jie yra maždaug bejėgiai. Jie nepajė
gia išversti net paprasčiausio sandėlio vedė jo,.kursai kaip karalius 
sėdi kolonijos maisto sandėlyje ir pieno^milteliais sau augina beko
ną. Tačiau, norint nenorint, tenka pripažinti, kad šitos kategorijos
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vertėjai šiandien yra tiesiog meistriškai išsispecializavę versti 
sudėvėtas, blizgančias kelnes - vienoje kolonijoje vienas toksai 
vertėjas iš Kauno atsivežtas vizitines kelnes neseniai jau išvertė 
net trecią kartą. Ir šitas vertėjas pareiškė, jog jis tikisi šias 
kelnes dar bent pora kartų išversti,..

Komitetų ir visokios valdžios vertėjų galybė ir pasisekimas ba
lansuoja labai nevienodai. Jeigu komitetas nieko .neverčia, tai ir 
šitų vertėjų galybė yra lygi nuliui. Bet jeigu tik komitetas prade
da versti tai, kas ne jam priklauso, tai šitų vertėjų galybė stai
ga į padanges iššauna ir bematant tokio komiteto tik kojytės juo
kingai į viršų išsiverčia. Tokių faktų buvo ir pas raus ir kitur,..

labai populiari ir gausi yra ir kailio vertėjų grupė, Šitie 
vertėjai verčia savo nuosavą kaili. Ir kas čia tokio, pasakys daž
nas iš šalies, savo nuosavą kailį tegul jie verčia kad ir iki bega
lybės - man dėl to nei šilta nei šalta, ir dar labai ačiū tokiems 
vertėjams., kad jie neužsigeidžia mano kailio išversti. Taip, tai 
taip, kolega, bet aš pasakysiu, kad šitie kuilio vertėjai dažnai 
geriau gyvena, kaip milijonieriai. Jie visuomet sėdi pirmame suole, 
ir tie, kurie kailio neverčia, dažnai turi prieš juos be kepurės 
pritūpti, pažįstu vieną tokį kailio vertėją - šešis Įtartus jis savo 
kailį jau išvertė ir kol kas jam vis dar gerai sekasi. Bet klausi
mas,- kaip toliau eisis, nes ir prieš kailio vertėjus ve.ikia kontro- 
vertėjai - tai tie patys, kurie dabar sėdi prie radio aparatų ir 
verčia kelnes. Yra pagrindo manyti, jog nepertolimiausioje ateityje 
jie nustos kelnes versti ir pradės^versti kailio vertėjų kailius - 
atgal į jų senąją pusę, vyručiai. Čia tai bus gražumėlio!

o'vis dėlto visi ‘šitie vertėjai nublunka kaip mėnulis prieš 
saulę, kai į vertimų areną išeina anas mūsų didysis tėvas... Jis vi
sus savo vaikus verčia kaip geras plovėjas smilgas vešlioje pievoje, 
o kur jis juos verčia - visi gerai žinote,,.

Tačiau populiariausias ir galingiausias vertėjas - visų vertė
jų vertėjas, tiesiog vertėjų feralius yra alkoholis, Nuo pasaulio 
pradžios ištisi miliardai gabių narsių vertėjų mėgina jį išversti. 
Bet kur tau - niekra nepavyksta, o jisai visus verčia nuo kojų kaip 
plunksnas ir visus negailestingai suverčia į griovius, klanus ir 
kar tik pasitaiko, Kartais jis,pilietį išvertęs iš kojų, verčia 
tiesiog į kapą - su smulkmenomis jis nesiskaito...

Anąkart ir pas mus vienas tipelis sūsiginčyjo su savo bendrai
siais., Gyrėsi, jog jis linduvką išversiąs į savo pilvą, o ne lin- 
duvka- jį išversianti iš kojų. Ir, iš tikrųjų, jis išvertė linduvkos 
net apie tris litrus į savo pilvą. Kiti, tai matydami, jau net plo
ti pradėjo. Deja, per anksti.,, Po trečio litro jis krito kaip me
teoras ant žemės ir buvo taip žiauriai išverstas, jog dar ir šian
dien jis dreba kaip kiškelis ir keturpėsčias šliaužioja po aslą,kaip 
Šunelis. Taip išverstas buvo nabagas, jogei jam net ir kaulai iš
tirpo.. Žinoma, nebuvo ko čia mums ir kalbėti apie aną menką tipelį - 
juk ir tą garsųjį vertėją tėvą vodka kiek kartų buvo išvertusi iš 
kojų, ir jisai šliaužiojo savo menėse taip pat drebėdamas ir ketur
pėsčias kaip šunelis.

Dabar žinau - jau visi taip-ir galvojate, .kad alkoholis ver
timų arenoje tarė paskutinį žodį. Nieko panašaus, vyručiai! Dar 

yra vienas vertėjas! Tai tas mažuliukas atomėlis - jis išvers visą 
pasaulį ir visus vertėjus: ir tą mūsų garsųjį vertėją tėvą ir net 
visų vertėjų karalių alkoholį...

. . ■ ' ' . . . :■ ....... . • .
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Važiavo vieni, važiavo kiti ir visi vis i Hanau važiavo. Žur
nalistai į. aituos piligrimus šaltai žiurėjo ir dėmesio nekreipė, 
nes galvojo, kad jie čia plaukia vaizbos reikalais. 0 vaizba žur
nalistai lyg ir nesidomi.,. Tačiau, kai visi važiuoti baigė, žur
nalistams paaiškėjo, jog šitio piligrimai čia jokios vaizbos neva
rė, o svarstė grynai tik lietuvybės politines ir JaxltUrines pro
blemas. Susigriebė žurnalistai ir metė šūki:

- Mes kultūros nešėjai ir visokios minties pradžia ir galas, 
tai ir žodi pasakysime pirmutini ir iš galo...

Žurnalistai atvažiavo, Vilkas jau sėdi suole, šelmiškai šyp
sosi ir sako:

- Labą rytą, vyručiai I Ha, kaip išmiegojote?- Atrodo, kad ne
blogai snustolėjot...

- Prašytume be komplimentų, - beveik pusiau užsigavę, šaltai 
atsakė žurnalistai, - darbas rimtas prieš akis stovi - reikėjo iš
simiegoti.' C jeigu jau taip kalbat, tai tada ir jus malonėkit šį 
tą konkretesnio apie savo veikimą.

- Vyručiai, norit apie mūsų veikimą girdėti, o mums pakvieti
mą tai surodagavot kaip pradžios mokyklos mokinukai - žurnalistiš
kos plunksnos tenai nė kvapo nesijaučia... Atropavotės vyrai...

Atrodė, jog padėtis jau komplikuojasi ne į gerąją pusę. Tačiau 
gera išmonė žurnalistų dar neapleido - vienas tuojau pasiūlė Vil
kui pakvietimą naujai perredaguoti. Prie darbo draugiškai sėdosi 
Kardelis ir Vykintas, ir pakvietimas bematant buvo nulietas sklan-. 
džia, gražia Žurnalistiška forma, ir Vlikas pranešiną padarė...

Tada žurnalistus labai gražiai ir reikšmingai pasveikino dar 
ir Žemės Darbuotojų Draugijos atstovas.. Jisai pasakė ir pabrėžė, 
jog žemės darbuotojus ir žurnalistus ištiko vienoda tragedija: že
mės darbuotojai, bėgdami iš tėvynės, pamiršo čia atsivežti arklą, 
o žurnalistai - plunksną...

Po sveikinimų atsistojo vienas akiniuotas žurnalistas ii' pa
sakė audringą kalbą apie kūrybą:

- Vyrai, rimtai snkaujums, gana mums gulėti, pagaliau reikia 
pradėt kurti - juk priekaištai labai nemalonūs girdėti,..

- Kurti? Bepigu tamstai kalbėti apie kūrimą, kai gyveni ame
rikoniškoj zonoj ir gryną kumelį, gauni, o man nuo frčnč-koianlio 
jau ųr kepenys apkarto, - paleido repliką vienas iš jaunuomenės,

- Atsiprašau, jaunasis kolega, visai ne apie toki kūriną aš 
kalbu. Sakau, rašyti reikia!

- Pagarba tau, seni! Ale. vistiok nebūk naivus ir neieškok 
čia zuikių: jau seniai tie laikai praėjo, kai Kauno Paukštelis ant 
popiergalio litrą parašydavo. Dabar litras ne rašymu kombinuojamas**

Pagaliau, išsiaiškinus kūrybos ir rašymo sąvokas, atsistojo - 
Kardelis ir užvedė kalbą su Vykintu apio politiką ir partijas.
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Diskusijos vyko labai sklandžiai, be galo draugiškoje nuotaikoje 
ir po poros valandx; pasikalbėjimo, principiniuose klausimuose jųjų 
nuomonės suėjo į vieną taškų. Tada juodu’vienas kitan rankų paspau
dė, Kardelis linkčiojo ir dantis labai draugi šisai rodo, o Vykintas, 
nusiėmęs akinius, simpatiškai.šypsojosi. Visiems atrodė, joę susi
tarimas jau tikrai pavyko - visi labai karštai paplojo, o vienas 
entuziastas net bravo pasakė. Atsisveikindamas Vykintas kepurę 
nusiėmė, žemai nusilenkė ir dar malonų komplimentu Kardeliui pa
sakė. Girdi, ateity mūsų bendradarbiavimui nebus gal-?, vienas 
apie kitų tik gerai rašysim, gražių žodžių niekada, nepritrūks, 
lead tik popieriaus būtų...

Ir štai, visai nelauktai ir netikėtai ant,šito popieriaus ir 
įvyko 'tas nenumatytas užsikirtimas, kuris visą žurnalistų suva
žiavimų- pastatė į gana kritišką padėti. Gavosi be galo nepatogus 
momentas: reikėjo visiems apsispręsti, į kurią pusę laviruoti...

Seniau tokių politinių krizių žurnalistų sąjungoje niekada 
neįvykdavo. Mat, anais laikais be tautininkų, krikdemų ir vals
tiečių liaudininkų,žurnalistų sąjungos viduje dar labai gerai 
veikė tokia vidutiniška reporteriško tipo , Serb antinė s1' partija; 
neblogai egzistavo ir redaktoriško tipo anoji trilypinė „Hen
nessey, Martel ir Biscuit" partija ir dargi palyginamoi neblogą - 
vardą turėjo net ir „Skaidriosios" partija. Tik,į šias partijas 
stojant, būtinai reikėdavo turėti rekomendacijas. Bet kas čia 
tokio - juk anais laikais be rekomendacijos žmogus niekur ne
pajudėdavai. Rekomendacijos buvo patogios - aiškiai skaitlinėmis 
sužymėtos. Būdavo, turi kišenėje rekomendaciją su dešimt - stoji 
į„Skaidriosios" partiją; guli kišenėje rekomendacija su penkias
dešimt - drąsiai veržiesi į „Scrbentinės" partiją. Žinoma, su 
trilype „Hennessey, Martel ir Biscuit" partija jau būdavo kiek 
sunkinu - čia reikėdavo turėti rekomendaciją nemažiau, su pora 
šimtų. Tokias rekomendacijas dažniausiai- turėdavo stipresnių 
laikraščių redaktoriai ir ofioiozinės spaudos darbuotojai.

Taigi, sakau, būdavo susikerta tautininkai su krikdemais, 
o Jonas su Petru ramiausiai sėdi kur nors salės galo ir beša
liškai sprendžia:

- Žinai ką, Petrai, aš nei į vieną, nei Į kitų pusę - sto
ju į „Serbantinės" partiją.

- Mielai, Jonai, tau solidarizuočiau, bet, žinai, šiandien 
pas mane kišenėje rekomendacijos nekokios... Man labiau pakeliui 
į „Skaidriosios" partiją.

Taip,būdavo, ir kristalizuojasi partijos ir aštrios krizės 
niekada nesigaudavo. 0 dabar, vos tik susirinkom po šešių motų 
pertraukos, rodos, vieni kitų pasiilgę ir draugiškai nusitaikę, 
o vis dėlto gavosi keblus momentas. Mat, vis dar tos nepalankios 
karo meto sąlygos nuodijančiai veikia... Tiesa, Obuolėnas su Ra
dzevičium vieną vakarą jau organizavo kažką panašaus į anas iš
ganingąsias partijas. Tačiau prie pat slenksčio suklupo vargšai - 
keliolikos markių pritrūko įstojamajam nario mokesčiui...

Taigi, sakau, tiedu viską išsiaiškinę ir susitarę, atsisvei
kindami ant gabaliuko popieriaus užsikabino ir labai ‘karštai susi
kabino. Ir- nežinia, kuo tas susirėmimas būtų pasibaigęs, jeigu Kar
delis pats nebūtų susikirtęs ir kolegoms apsisprendimo momento ne
būtų palengvinęs.

- 0 kas čia tokio, kolega, galėsim tarp eilučių rašyti - juk 
gerai atsimeni, kad anais laikais aš visumet rašydavau tarp eilu
čių, nors gero popieriaus netrūko, - šitaip pasiūlė Kardelis Vykin
tui išspręsti popieriaus klausimą.

15



14

O Vykintas, nuduodamas, jog jis tuo tarpu dar nieko nelabo no- 
galvoja, švelniai paklausė:

- Kaip ten, galonus kolega, su tomis eilutėmis buvo?
Ir Karei el is, tas atviras žmogus, dar aiškiau išpoškino;
- Taigi, kolega Vykintai, trylika metų, redaguodamas „Lietuvos 

Žinias" ir dirbdamas spaudos darbą, aš nieko neparašiau laikraščio 
eilutėse. Visa, ką parašiau, -buvo tarp oilučiiį.

Dabar Vykintas tik nusišypsojo, nusiėmė akinius ir rėžė;
- Girdėjot, vyrai, ką Kardelis pasakė? Trylika mett» dirbdamas 

spaudos darbą ir visą laiką būdamas aktyviu žurnalistų sąjungos na
riu, jis nieko neparašė laikraščio eilutėse, Pagaliau prisipažino 
nevidonas! Aš to tik ir laukiau. Štai, kokių žurnalistų mūsų sąjun
goj esama! Tiesa, jis dar teisinasi, sako, būk tarp eilučių rašęs. 
Ir vėl nesąmonė. Jau ir vidutiniškam provincijos korespondentui aiš
ku, kas laikraštyje tarp eilučių yra.

- Jei popierius baltas, tai grynas tuštumas J - atsakymui padavė 
toną jaunoji karta,

- Žinoma, neklystate, vyrai! -'pagyrė jaunuomenę Vykintas.
Taip ir-nusviro visį į: Vykinto pusę...
- Sakiau ir sakysiu, kad geresnio žurnalisto už Duriokį nėra! - 

pasiryžo parodyti savo išmonę dar vienas jaunuolis.
- Atsiprašau, kolega, bet juk Purickis jau seniai miręs, - pa

reiškė nusistebėjimą vienas senesnysis žurnalistas.
- Negali būti - miglą man į akis puti, seni. Juk apie Purickį. 

taip visi kalba ir visi be išimties jį giria.
Tada įsikišo pats prezidiumas ir pareiškė, jog Purickis tikrai 

yra miręs.
- Ak, atsiprašau,kolegos, tai aš būsiu čia sumaišęs... Mat, aš 

turėjau galvoje aną garsųjį žurnalistą Strimbickį... - pasiteisino 
jaunuolis.

Pagaliau prasidėjo negailestinga laikraščių kritika. Vyriausias 
prezidiumas visus laikraščius pavedė gabiam kritikui Blazui sumalti 
į miltus. Visi redaktoriai sumišo, pradėjo labai jaudintis ir ner
vuotis. Įžangos žodyje Blazas pasisakė, jog kadaise ir jis .yra daug 
rašęs ir palyginamai net neblogų dalykų parašęs. Tačiau dabar nera
šąs, nes jo plunksna esanti gerokai apdilusi įr dar neaišku, ar, 
sugrįžus į Lietuvą, būsią galima kitą gauti. Šitoks atsargumas bū
tinas, pabrėžė Blazas. Ir paskui paklausė, kokius laikraščius jis 
turįs kritikuoti: ar tuos, kuriuos redaguoja komitetų ir vaizbūnų 
samdyti mėgėjai ir leidžia jųjų reikalams ginti, ar tuos, kuriuos 
redaguoja prityrę žurnalistai ir leidžia tiesos idėjai^skleisti.

- Savaime aišku - tuos, kuriuos redaguoja prityrę žurnalistai 
ir leidžia tiesos idėjai skleisti,,- nusprendė vienas iš prezidiumo,

- Labai ačiū, kolegos! Mano uždavinys jau baigtas! - tarė Bla
zas, nusilenkė ir atsisėdo.

- Atsiprašau^ kolega Blazai, Tur būt, tamsta manęs nesupratai: 
juk laikraščių, rodos, yra - tad pakritikuok juos, nesibijok, kole
ga, jei bus riestai, tai ir aš padėsiu, - šoko padė-tį gelbėti kolegą 
iš prezidiumo ir dar pastebėjau, kai jis viena akimi mirktelėjo Bla
zui, kad tas nesipriešintų.

Dabar jau ir Blazas suprato klaidą padaręs ir, neva juokauda
mas, stengėsi ją atitaisyti;

- Aš taip ir maniau, kad šitiems popiergaliams reikia truputį 
pipirų - juk aukštai nosį jie riečia, bet , matot, vienas lyg ir ne
drįsau. .,

- Nesibijok, pradėk,- visi padėsim, - padrąsino jį kolegos ir 
jis pradėjo;
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- Taigi,kolegos,su mūsų periodika reikalai nekoki„Straipsniai 
negeri ir negražūs.laikraščių redaktoriai neturi jokio supratimo 
apie žiogelius ir nosines*0 tematika ir problematika velnioniškai 
neįdomi.Šiandien jau niekas neberašo apie mūsų tautos prioaugliaus 
padidinimą’ir gerų paršiuku auginimą.Sako,kad lageriuose tam raiką- 
'lui sąlygos nepatogios,č.0 tačiau vienom c laikraštyje mačiau šuniu
ko fotografiją - reiškia,šuniukams produkuoti sąlygos patogios, o 
vaikams ir paršiukams ne! Kur logika,žmonės! Tas laikraštis tiesiog 
begėdiškai perša mintį,jog vietoj vaikų ir paršiukų reikia auginti 
šunis .Še, tau, jei nori! Po keliolikos me£ų mūsų tautai teks , šuninis 
pavirsti - dogoneruojamės,vyrai,šunėjam,taip sakant! Ir iš’kieno 
priežasties? Iš mūsų pačių - dėl neprityrusių žurnalistų plunksnos... 
Kritikoje aš visuomet objektyvus - matau ir gerąsias puses.Bsu pa
stebėjęs, kad visi lagerių gyvento jai, prieš eidami gulti,labai uoliai 
skaito mūsų laikraščius.Pasiteiravus paaiškėjo,jog dabar lageriuose 
siaučia nežmoniška nemigos liga: negelbsti nei vaistai,nei stebuklai, 
Ir štai,mūsų laikraščiai šituo nepaprastai kritišku momentu nemigos 
išvargintai beviotoviškai visuomenei ateina pagalbon; nuo trijų mi
nučių skaitymo kaip baslys griūva didžiausias neriglius!...

P?.galinu kalba užsivedė apie liniją.Galiu pasigirti, jog žurna
listikos mene esu ne naujokas - moku gerai rašyti ir skaityti,tačiau 
kokį velnią jie ten su tąja linija malė,tai ir aš pats nesupratau* . 
Visą laiką maždaug tą patį.bot vis kitaip:

- Kolegos,reikia labai gerai žiūrėti į liniją,vyrai,reikia la
bai tvirtai laikyti liniją,nereikia nė per pėdą atsitraukti nuo li
nijos, į viską reikia žiūrėti tiktai pro liniją,reikia eiti pagal pa
statytąją liniją,nereikia niekada iš akių išleisti linijos...

Ir jau neveltui mano kaimynas,pritrūkęs kantrybės,išsižiojo;
- Ta linijn,tur būt,iš gryno brilijunto nutekinta!'
Ir.šitaip jiems bomalant apie tą liniją,balso paprašė Yla.Ir- 

vėl jaudinantis momentas.Na,dabar galvojam sau,Yla tai jau durs kam 
nors į pašonę,Žiūriu,Kardelis tik susigūžė ir lies<į pilvą įtraukė,o 
Vykintas išbalo ir meilų žvilgsnį į Kardelį motė.

- Kolegos,Smetona buvo geras žmogus ir daug ką gera mums pada
rė - apie tai ir kalbėkim! - ramiai tarė Yla.

Ir,žinote,Vykintas tuojau nušvito kaip saulė,o Kardelis susi
raukė. ir kraipė' galvą..

Paskui,žiūrim,Yla jau suka visai į kitą pusę:
- Grinius irgi yra labai geras žmogus,daug gorų darbų padarė 

ir,gal būt,dar padarys...
Dabar jau Kardelis nušvito kaip mėnulis,o Vykintas pasidarė 

santūrus....
Suvažiavimui besibaigiant,vienas galvočius pasiūlė mūsų spau

doje judinti karo klausimą <>Kitas,praktiškai galvojantis žurnalistas-, 
pasiūlė prie centrinio Unrros sandėlio atgaivinti Eltos agentūrą,ku
ri visiems žurnalistų sąjungos nariams iš amerikoniškų šaltinių-ga
lėtų teikti-labai geras žinias...Trečias-pasiūlė žurnalistams su
rengti plunksnos į ranką paėmimo ir laikymo kursus.Esą,daug žurna
listų šį pagrindinį žurnalistikos veiksmą jau pamiršo,o,be to,dabar 
yra nemažai ir tokių,kurio rašo vištos koja...Dar vienas žurnalis
tas patarė dabartiniams laikraščiams perspausdinti jo gerai parašy
tus atsiminimus iš Voronežo laikų.

Žurnalistų sąjungos pirmininku buvo išrinktas Pajaujis,Ale aš 
mačiau,kad „Dypuko” redaktorius už jį nebalsavo.-Jis balsavo pats už 
save ir tikrai būtų buvęs išrinktas - tiek daug simpatijų publikoje 
ture jo,taip gražiai šypsojosi ir tik dėl menko nesusipratimo nebuvo 
išrinktas - gale rinkimų, paaiškėjo,jog jo-kandidatūra nebuvo išsta
tyta. .. ...
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Dorybėse skendo Pipingeno kolonijos gyvento jai,Čionai žmonės 
taip gyveno,kaip šventieji anais dar geraisiais laikais.Net kūmutės 
ir tos,kurios paprastai jau mėgsta papletkavoti,tylėjo liežuvius 
prikandusios,kad savo kaimynės netyčiomis neįžeistų.Vaizbūnai pirko 
ir pardavinėjo tik labai geras prekes ir mažiau pasiturintiesiems 
kartais jas net žemiau savikainos atiduodavo,0 ansai gerasis ūso
čius dogtindarys sakė,kad į degtinę vandens jis visai nepiltų,jeigu 
to nereikalautų šventas visuomenės sveikatingumo palaikymas...

Kai sekmadieniais dorieji pipingėnai,susirinkę į bažnyčią,pra
dėdavo melstis ir garsiai muštis į krutinę,tai šventieji ant alto
riaus ir pasieniuose lingavo galvas ir sakė,kad jeigu jiems būtų 
tekę gyventi tokioj doroj parapijoj,tai nebūtų reikėję bėgti nuo 
nuodėmingų žmonių ir slėptis miškuose bei tyruose,o tenai maitintis 
tik žolėmis ir šaknelėmis. Vienas jų net apsiverkė, regėdama s tokias 
karštas pipingėnų maldas ir prisiminęs savo parapijonių nedorybes. 
Aš pats mačiau,kaip trys stambios ašaros nuriedėjo per jojo šventą 
veidą.,. ■ *

Bet apsiriks visi,įjūrio pagalvos,kad pipingėnų tarpo dorybės 
taip lengvai .išbujojo,kaip raugių sauja,sviesta į purią kviečių že
mę. Ir čia buvo daug klystkelių išmindžiota,daug skriaudų ir netei
sybių patirtu,kol pagaliau buvo atrastas kelias,kuris veda tiesiog 
į šventojo Petro prieangį.

Kai vieną popietę senasis komitetas,bekovodamas su pipingėnų 
piktybėmis,jėgų neteko ir nevilties apimtas atsistatydinti pasikėlė, 
tada vieno posėdininko paprastoje galvoje gimė išganinga mintis,ku
ri išgelbėjo viso PLpingono garbę ir dargi jį išaukštino taip,kaip 
nieką, niekada čia žemėje.

Taigi,šitas paprastas posėdininkas anąsyk nedrąsiai paprašė 
balso ir truputį paraudęs ir jaudindamasis, iš dėstė savo surmnymą:

- Rodos,visai kitokiu būdu turėtume pradėti kovą su pipingėnų 
nedorybėmis.Tie,kurių sąžinė yra nešvari,o širdys užkietėjusios kaip

19

laikais.Net


17

granitas,galvoja,kad nežabota piktybė,lyg kokia ragana,šoimininkau- 
ja tik kolonijoj komitete ir jos Įstaigose. Jie Įsitikinę, jogei jų 
ydos yra tik nereikšmingi krisleliai prieš mūsų nedorybes.Tad ar ne
vertėtų juos visus čia pakviesti ir pasodinti ten,kur reikia kovoti 
su jų ydomis.

Kt siūlymąs buvo originaluš ir gerokai keistas,bet kadangi posė
dyje viešpatavo visuotinis nusiminimas,tai jis buvo kitų posėdinikų 
dar išgirtas ir priimtas be diskusijų.

Rytojaus dienų visi pareigūnai jau tyrinėjo °ipingeno koloni
jos gyventojų biografijas,sekančią dieną varė propogandą už naujų 
paroigūnų kandidatūras,o trečią dieną paskelbė laisvus rinkimus.

Komiteto pirmininku buvo išrinktas žymiausias Plpingo.no klas
čius, labiausiai pasižymėjęs tinginyba ir neleistinomis kombinacijo
mis.Jo asmenį puošė dar ir kitokios ypatybės,bet visos jos ne dory
bėmis buvo vadinamos...Teismo pirmininku susirinkimas išrinko tą 
pilietį,kuris labiausiai nemėgo tiesos ir neteisybių buvo daug kam 
pridaręs.Į policijos komandą buvo pasiūlyti ir išrinkti visi kolo
nijos peštukai ir triukšmadariai.Baugiausia balsų surinko žymiau
sias lUpingeno mušeika ir jis buvo paskirtas policijos vadu.Koloni
jos sandėlių raktai buvo perduoti toms rankoms,kurios labiausiai 
mėgo liesti svetimus daiktus.Virtuvės vedėja buvo vienbalsiai iš
rinkta didžiausioji kolonijos ėdūnė,nepaprastai riebi moteris,kuri 
praeidavo pro visus virtuvės sargus ir kasdien iš virtuvės išsineš
davo arba mėsos didelį gabalą,arba duonos kepalą didesnį už save, 
arba kompoto kibirą labai pilną.Ir parėjusi namo dar visuomet šauk
davo,kad matė virtuvės tarnus vagiant...Blaivybės draugijos pirmi
ninku susirinkimas išrinko didžiausią kolonijos alkoholiką,kuris 
dar ir į šituos rinkimus atvyko visiškai neblaivus.Net ir kolonijos 
klebonu buvo išrinktas tas kunigas,kuris žemiškoms pagundoms buvo 
labai neatsparus....

Ir kai šitie pareigūnai buvo išrinkti,tada senasis komiteto 
pirmininkas juos karštai pasveikino ir dar ugningą kalbą pasakė;

- Komiteto pirmininku mes išrinkome doriausią ir darbščiausią 
kolonijos žmogų,kuris visiems parodys,kaip reikia dirbti visuome
nės labui,pamirštant net save patį.Dabar turiu prisipažinti,kad 
man per daug rūpėjo šeima ir asmeniški reikalai - todėl ir nuvir
tau.Esu tikras,kad šitas žmogus taip nesuklups kaip aš.O teismo 
pirmininku ką mes išrinkom? Tai teisybės paveikslą,gerieji pipin- 
gėnail Dabar visi ramūs eikite prie Temidės altoriaus - šitos lū
pos kreivos ištarmės niekada neištars.Na,o ką galine pasakyti apie 
naująją policiją - tai šventosios ramybės sargai angelai,0 sandė
lių raktus mes šiandien paimame iš tų rankų,kuriomis mūsų visuome
nė jau nelebai pasitiki ir perduodame juos tiems žmonėms,kurie ba
daus,nuplyšę vaikščios,bet visuomenės turto nepalies,0 ką išrinkome 
virtuvės vedėja? Tai moterį,kuri badaus,kad kiti sotūs būtų.Na, o 
ar tamstoms nėra žinoma,kad naujasis blaivybės draugijos pirminin
kas alkoholio labiau neapkenčia,negu popiežius Antikristo ir net 
patios Liticifero? Vargas dabar mūsų gerajam ūsočiui dektindariuiI 
Apie naują kolonijos kleboną aš jau nenoriu ir kalbėti ■- tai titna
go uola prieš pasaulio pagundas! Tegul tik kiti kunigai ima iš jo 
pavyzdį.

Naujasis komiteto pirmininkas atsidėkodamas pastebėjo,jog,iš 
tikrųjų,senųjų pareigūnų tarpe buvo truputį supuvimo ir čia pat . 
beveik prisiekė,lead naujieji viską atitaisys.

Ir,kai buvo ištarti šitie žodžiai,tą pat valandą prasidėjo 
naujas gyvenimas Pipingeno kolonijoje: visos piktybės buvo iškart 
iššluotos kaip burtininko lazdele,Triukšmas ir peštynės pranyko -
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.dabar jau niekas niekada nebeltišo savo peilio kaimynui į pašonę. Jei
gu, skubėdamas Į traukinį,prausykloje'pamįršdavai auksinį laikrodį, 
tai galėdavai ramus keliauti,kur nori,nes tikrai žinojai,kad,grįžęs 
po dviejų savaičių, laikrodį rasi toje pat vietoje.Kalėjimo užraktai 
ir gembės visiškai surūdijo,vidųj vorai,labai patenkinti,tinklus pa
kampėse audė,o jauna kregždė,prie išmušto, lango iš molio lizdą nusi- 
lipdžiusi,vaikelius trečiuosius ramiausiai auginti rengėsi...

Tiesiog pranašiškai išsipildė ir buvusiojo pirmininko žodžiai 
Ūsočiaus degtindario adresu.Dabar naujasis blaivybės draugijos pir
mininkas , eidamas pro šitą gerąjį ūsočių,kiekvieną kartą taip piktai 
į jį pažvairuodavo ir taip baugiai sugrieždavo dantimis,kad tas na
bagas stačiai į žemę norėdavo lįsti - taip jam tas žvilgsnis ir gar
sas kiaurai persmelkdavo kaulus.0 seniau to nebūdavo,Priešingai,ši
tas žmogus paprastai jam būdavo labai malonus,nes kasdien pas jį 
pirkdavo po vieną litrą ir vis dar prašydavo stipresnėss

Tiesa,maisto sandėlyje atsitiko truputį kitoks įvykis.Kartą 
sandėlio vedėjas susijaudinęs pranešė,kad nežinomi piktadariai iš jo 
sandėlio pavogė dvylika ryžio grūdų,Sakė,jog savo padėjėjų kol kas 
jis dar neturįs pagrindo įtarti.Tačiau,po trijų dienų jis pranešė, 
kad piktadariai jau susekti - vagystę padariusios dvi pelės,ir* vie
šai paprašė susirinkimą dvylika ryžio grūdų nurašyti į nuostolius,o 
peles perdavė kačių teismui...

Na,o virtuvės vedėja po poros mėnesių taip sudžiūvo ir susisu
ko, jog josios kaulai pradėjo net barškėti ir tarškėti kaip vaiduok
lių skeletai.

Bet tiesiog į keblią padėtį pateko naujoji policijos komandav 
Stačiai nėra ko veikti ir gana; nei triukšmo,nei mažiausio nesusi
pratimo . Stovi jie savo postuose ir susigėdę žiopso,kai, pro šalį ei- 

, darni,pipingėnai į juos svaido beveik paniekos žvilgsnius,kad jie ne
turi darbo.

Taip praėjo visas gavėnios laikas ir artinosi Velykos.Ūsočius 
dektindarys,nors ir vengdamas sutikti blaivybės draugijos pirmininką, 
vistiek sustiprino savo gamybą.Visi pipingėnai rengėsi Velykų šven
tėms .Nežinomais keliais,iš nežinomų vietovių į koloniją vis plaukė ir 
plaukė puikūs upėtakiai ir karpiai,pienu auginti ir balti kaip snie
gas paršiuką i,gražios pentardos ir kalakutai,gaidžiai ir veršiukai. 
Policijos vadas,pastebėjęs šitą judėjimą,tuojau užaliarmavo policiją 
ir dar pasakė griežtą kalbą:

•* Vyrai,kada ne kada,bet dabar tai jau artinasi momentas, Įsala u 
visiems šią savaitę uoliai pakartoti džiudžitsą,gerai patikrinti da
boklės užraktus,pasirūpinti grandinių rankoms surakinti ir,taip pa
sirengus , laukti Velykų.Dar kartą jums sakau - dabar tai jau busi

Komandos vyrai darė tai,ką vadas įsakė,o Velykos veikiai atėjo.
Ir vėl baisus nusivylimas.Policininkai poromis vaikšto po kolo

nijos kiemą,ir tik grandinės nejaukiai žvanga jų kišenėse,o aplinkui 
visur ramu,tylu: pipingėnai kas su giminėmis,kas su geraisiais kai
mynais ramiausiai svečiuojasi,nuosaikiai gerojo ūsočiaus gamybą ra* 
gauja,patylomis padoriai kalbasi,gražiai dainuoja,groja harmoška ar
ba skambina gitara. -

Priėję prie vienos palangės, policininkai sumano pasiklausyti, 
ką čia tie pipingėnai dainuoja - gal būt,kokias neleistinas dainas - 
ir tai jau būtų galima prikibti arba bent pamokomą pastabą padaryti. 
Ir prisiartinę klausosi,o tie pipingėnai,lyg tyčia,angelų balsais 
traukia - linksma diena mums prašvito...

Lyg užklupti vagys,susigėdę ir nuleidę galvas,policininkai at
buli sprunka atgal,paslapčiomis apsidairo, ar kas nors čia jų nematė 
ir-vėl kaip ant žarijų vaikšto plačiais kolonijos takais ir nuolat
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rausta,susitikę kiekvieną praeivį.

pagaliau,žiūri,artinasi kažkoks pipingėnas nelabai lygia eisena 
ir staiga atsimuša į ramiai einančią gražią ponią.Abudu policininkai 
nušvitusiais veidais kaip briedžiai vienu šuoliu šoka į įvykio vietą 
ir,aukštai iškėlę grandines,prisiartina prie nusikaltėlio.

- Labai atsiprašau ir meldžiu dovanoti,pagarbioji ponia,Šian
dien aš beveik kaip girtas - net žmonių nematau.Tik įsivaizduokite, 
ponia - vos prieš pusvalandį sužinojau,kad mano mylima žmona ir vai
kučiai sveiki ir gyvi gyvena pajūrio zonoje ir dabar aš bėgu į stotį 
pasiteirauti,kada galėsiu išvykti...

- Keliauk sau sveikas,laimingasis žmogau - niekuo man nepaken
kei,- švelniai atsakė gražioji ponia ir dar,su užuojauta pažvelgusi 
į nustebusius policininkus,pridūrė:

- Na,ir apsirik man taip šitiems pareigūnams!
Ir policininkai vėl nežino,kas reikia šitokioje padėtyje daryti • 

verkti ar gyviems į žemę lįsti.Ir iš tikrųjų,vienam iš gailesčio ir 
gėdos per veidą ašaros ritasi,o kitas iš susigraužimo alpsta...

Dabar juodu nutaria savavališkai nutraukti beprasmišką budėjimą 
-ir pasuka į vado būstinę.Būstinėje sėdi išbalęs ir susijaudinęs po
licijos vadas ir jau antra diena laukia raporto apie numatytus įvy
kius. Bis paskutinis policininkų pranešimas ir dar budė jimo -nutrauki
mas policijos vadą tiesiog įsiutina ir išveda iš kantrybės.Jis pašo
ka Įnirtęs iš savo kėdės ir užsimoja kumštimi į vieną policininką, 
bet paskutinę akimirką atšoka atgal,bejėgis krinta kėdėn ir,sunkiai 
alsuodamas, gailiai šnabžda:

- Ačiū Apvaizdai ir gerajam angelui sargui.Ir ką aš čia būčiau 
■’padaręs - vos,vos pats nesukėliau muštynes policijos komandoj...

Ir po Velykų pipingėnai taip dorai gyveno kaip prieš Velykas. 
Pagaliau visi prade jo. viešai kalbėti,kad policija Pipingeno koloni
jai yra visai nereikalinga.Kartą net susirinkime vienas žmogus iškė
lė klausimą,ar nevertėtų policiją panaikinti,Tačiau anas išmintinga
sis posėdininkas griežtai užprotestavo ir pareiškė,lead niekur pasau
lyje kalėjimai negriaujami,nors kartais kalinių ir pristinga...Pana
šios kalbos ėjo ir apie teismą.

Vieną dieną iš Mdncheno į Pipingeną atvyko iš pažiūros niekuo 
dėtas pilietis Rapolas Pinčiukas su nuosava žmona ir čia apsigyveno 
kartu su pipingėnais.Vėliau paaiškėjo,jog jis čia atvyko dėl to,kad 
jam patiko Pipingeno gerasis ūsočius ir jo gamyba.Pinčiukas buvo pa
siturįs žmogus,plačiai varė vaizbą ir mėgo gerą degtinę.Jo žmona ir
gi buvo gera moteriškė,bet turėjo dvi skirtingas ypatybes - svetimus 
vyrus mėgo labai,o savąjį nelabai...

Vieną naktį,kai ramūs pipingėnai giliai miegojo,o kolonijos 
bokšto laikrodis dvyliktą valandą mušė,staiga pasigirdo moteriškas- • 
riksmas,kuris siaubu pervėrė dar miegančius pipingėnų kaulus.Sukilę 
pipingėnai išvydo reginį seniai neregėtą ir negirdėtą: Rapolas Pin
čiukas savo kambaryje mušė nuosavą žmoną visai nesigailėdamas,Dorų
jų pipingėnų pasipiktinimui nebuvo galo,.Ėmėsi jie vargšę moteriškę 
gelbėti.Tada Rapolas Pinčiukas išvystė devynių milžinų jėgą ir iš
kart paklojo ant žemės dvylika pipingėnų,Tuo jau atbėgo du uždusę 
policininkai,bet toki patenkinti,toki šviesūs, ir laimingi,kaip ange
lai iš skaistyklos per dangaus slenkstį žengdami,Tačiau tą pačią 
akimirką vienas jų krito žemėn,o kitas laimingai paspruko su per
skelta lūpa ir nunešta ausimi ir užaliarmavo visą policijos komandą. 
Policijos vadas iš džiaugsmo tris kartus pabučiavo sužeistąjį poli
cininką ir,pats vykdamas su puse komandos į įvykio vietą,griežtai 
įsakė Pinčiuką nenukirsti pirmu smūgiu,bet įvykį taip tvarkyti,kad 

\visiems bent po truputį užtektų darbo. Vos nuvykęs į įvykio vietą,
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policijos vadas piirioje atakoje neteko trečdalio savo komandos.Tuo
jau buvo iššaukti visi rezervai ir prasidėjo, tokios alinamosios 
kautynės,kokių Pipingenas neregėjo net anais nedorybių laikais.Po 
dviejų valandų atkaklaus susirėmimo,kai beveik visi didžiojo pasta
to langai buvo išdaužyti,© durys suskaldytos,vargais negalais pavy
ko Pinčiuką užgulti ir surišti,Nugalėtas Pinčiukas iškilmingai pa
reiškė,kad tokios narsios policijos jis niekur pasaulyje neregėjo.

Ryto metą policijos vadas,aprišta galva ir subintuota ranka, 
išdidus ir pasipūtęs kaip povas,vaikščiojo plačiais kolonijos ta
kais ir visiems pasakojo apie pereitos nakties įvykį,policijos nar
sumą ir sunkias pareigas,0 daboklės sargas,sėdėdamas prie kalinio 
durų,visą dieną skundėsi ir dejavo,kad dabar jam reikės kartuvės 
statyti,o jis niekada tokio baisaus įrankio nestatė ir, be to, dar 
medžiagos nebėr.,.

Tuojau susirinko aukščiausias kolonijos teismas ir iškilmingai 
išsirikiavo už žalio stalo,juodomis togomis apsisiautę,blizgančiais 
retežiais apsikarstę.Akloji Temidė,šalta ir abejinga,jų užpakalyje 
stovėjo ir aštrų kalaviją rankoje laikė.Vargšą nusikaltėlį gynė-iš 
Mtincheno iškviestas advokatas Petras Rupeika,

Procesas prasidėjo.Atidarius posėdį,vienas kaltintojas paklau
sė, ar teisinas jaučiasi šitam dideliam procesui pasirengęs - ar kar
tuvės jau pastatytos ir ar budelis užsakytas .Teismo pirmininkas Se*- 
naausis Anupras pareiškė,kad kaltintojo klausimas čia esąs nevisai 
vietoje,tačiau davė suprasti,jog tuo reikalu jau rūpinamąsi.

Tada teismo pirmininkas rūsčiai pažvelgė į Pinčiuką ir paklau
sė, ar jis prisipažįsta kaltas.Pinčiukas iš pradžių truputį jaudino
si,bet tuojau susigriebė ir pareiškė,jog šitame reikale jis esąs 
taip nekaltas,kaip trijų dienų kūdikis ant nekaltos motinos rankų:

- Aš bučiavausi su nuosava žmona savo kambaryje.Rodos,nieko 
nepiktinau ir niekam nekenkiau.Tuo metu nedraugiška pelė nenumaty
tai pasieniu šmėkštelėjo ir,tik supraskite moterų būdą - toji mano 
mylima žmona suriko nesavo balsu,Aš norėjau jai bumą užčiaupti,kad 
mažus kaimynų vaikelius nepežadintų.Tuo tarpu į mano kambarį įsiver
žė vėzdais ginkluotų piktų pipingėnų būrys ir mane mušti nežmoniš
kai pradėjo,Aš juos visus švelniai atstūmiau; vienam per petį drau
giškai patekšlenau,kitą simpatiškai paglosčiau,prieš trečią pritū
piau ir meiliai nusišypsojau - ir jie susigėdę vėzdus numetė į pa
šalį. Tada mane užpuolė Pipingeno poliai ja, tokia žiauri iii-negai

lestinga,kaip paties pragaro juodžiausi darbininkai,Ir įvykis taip 
keistai ėmė klostytis ir įvyko toks didelis nesusipratimas,kad aš, 
teisus ir nekaltas būdamas,sunkiais retežiais surištas tapau ir gy
vas į drėgną požemį įmestas buvau,Mano nuostoliai,skaitant daiktais 
ir kūnu,yra tiesiog neapskaičiuojami,tačiau aš visiems viską dova
noju.

Šita kaltinamojo kalba visus pipingėnus giliai sujaudino;jie 
baisiai nustebo ir ėmė mėtyti keistus paniekos žvilgsnius į sumi
šusius pipingėnų policininkus.

Tačiau liudininkai kitaip įvykį vaizdavo,Jie pasakojo apie 
kraujo upes,sulaužytus žmonių kaulus,išdaužytus langus,išgąsdintas 
ir drebančias moteris,klykiančius kūdikius ir verkiančius senelius. 
Ir visas procesas pradėjo taip dėstytis,jog atrodė,kad Pinčiukas 
net ir žalčio vikrumą turėdamas,iš kartuvių kilpos neišsinarys.

Ir štai,šituo kritišku momentu atsistojo advokatas Petras Pu--... 
peika,pamaldžiai persižegnojo ir tarė:

- Nekaltą ir dorą žmogų gindamas,nebijau ir persižegnoti.
Ir,žinote,jis apie penkias valandas kaip pasiutęs plėšėsi ir 

draskėsi - ir kimšotomis trankė. stalą ir kojomis kirto į žemę ir
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taip atkakliai gynė Pinčiuką,jog pagaliau visi įsitikino,kad pipin- 
genai užpuolė ir nekaltai sumušė doriausią pasaulyje žmogų,Ir visą 
laiką jis taip akivaizdžiai išrodinėjo pipingėnų nedorybes ir taip 
graudžiai vaizdavo Pinčiuko kentė j iraus, jog pagaliau visi pradėjo 
verkti ir raudoti kaip kūdikiai,gailėdamies! ir nukentėjusio Pinčiu
ko ir prarastos dorojo Pipingeno garbės„Daugiausia verkė moterys - 
jos drėbė jo,kūkčiojo,dejavo ir alpo mirtinai„Gerasis ūsočius ilgai 
tampė lūpą ir keistai vartė akis,bet pagaliau ir jis nabagas nebe
išlaikė ir labai gailiai užbliovė kaip veršis ant visos teismo sa
lės. 0 teismo pirmininkas,išbalęs kaip drobė,nervuodamasis kramtė 
lūpą ir,nematomis braukdamas ašaras,visą laiką žiūrėjo į stalą ir 
pieštuku badė į vieną tašką.pagaliau nebeišlaikė ir pats Pinčiukas - 
ir tam ašaros pradėjo birti kaip pupos„Ir teismo pirmininkas,susi
jaudinęs , tuo jau paliepė vyriausiam prokurorui nušluostyti Pinčiukui 
ašaras,Ir tas,pats verkdamas,Pinčiukui ašaras šluostė.Gailiai verkė 
ir raudojo visi ir neverkė tik du vaizbūnai,atsitiktinai iš .kažkur 
į šį posėdį užklydęPJuodu,terbomis apsikarstę,įžūliai kaip kipšiu
kai staipėsi viename salės kampe,visą laiką prunkštė ir darė keis
tas grimasas.Teismo pirmininkas net dvi rimtas pastabas padarė,bet. 
ir tai negelbėjo.

Advokatas Petras Pupeika,karščiuodamasis,jau rengėsi tarti pas
kutinį žodį;

- Ir kuogi jūs kaltinate šitą žmogų? Parodykite savo kruvinas 
žaizdas ir pasakykite,kuriam iš jūsų jisai galvą nukando arba ranką 
nutraukė! Tylite - reiškia,jis to nepadarė.0 jūs jį kaip žvėrys ir 
budeliai gyvą. mėsinė jot,Pažvelkite į jį - jo skaistus veidas pei
liais išvagotas,rankos vinimis pervertos,kojos išnarytos,galva be
veik kirviais sukapota.Ir štai,jūs stovite čia,nuožmūs piktadariai, 
ir dar šaukiate:„Jis nedoras žmogus - jį gyvą kartuvėse pakabykit!" 
0 šitas kilnus žmogus taip kantriai kenčia šituos žvėriškas perse
kiojimus, jog mums,norint nenorint,prisimena vargšai pirmieji krikš
čionys, kur* uos nedori pagonys gyvus dideliais akmenimis mušė,baisiais 
žvėrimis pj adė,juodo jo smaloje mirkino ir į karštą ugnį be drabužių 
guldė! Ar jūs žinote šito-žmogaus gyvenimo igtoriją,jojo kruvinus ir 
erškėčiuotus kelius dėl artimo laimės? Jo gyvenimas prabėgo verkian
tiems tautiečiams ašaras bešluostant.Jo jo gera širdis ir gailestin
gumas net kiečiausius akmenis virkdė,Jisai su elgeta paslcutiniu duo
nos kąsniu dalinosi,su raupsuotaisiais vienoje lovoje gulė jo,povai- 
nikių mergelių pamestus kūdikius augino,iš lizdo iškritusius paukš
telius skraidyti mokino,liūdinčias lakštingalas savo dainomis links
mino, alkanus uodus savo krauju maitino,sergančius sliekus gydė...

Ir dabar tiedu išdykę ir įžūlūs vaizbūnai nebeišturėjo ir pra
dėjo garsiai prunkšti ir kvatoti kaip kelmukai ant visos salės.Ir 
vienas iš jų,nebodamas nei teismo pirmininko grąsiniraų,nei pipingė- 
nų piktų žvilgsnių,drąsiai atsistojo ir pradėjo poškinti Pinčiuko 
gyvenimo istoriją.Girdi, jis Lietuvoj kartu su Pinčiuku viename so
džiuje augo ir su juo kaino lankose žalmarges ganė,todėl ir labai 
gerai atsimena,kaip šitas paukštelis,keturiolika metų teturėdamas, 
kaimyno milžinišką jautį kuolu užmušė - tokį didelį ir r ciprų jautį, 
kad jojo tik vienas ragas svėrė daugiau kaip pūdą.Šešiolika metų tu
rėdamas, jis vargšui ūkininkui paskutinį arklį pavogė,vėliau kaino 
seniūnui galvą į tris lygias dalis padalino ir paskui jau visą gyve
nimą. kalėjime praleido,iš jo tik retkarčiais į laisvę teišeidamas, 
kad naują piktybę padarytų.Ir,visa tai pasakęs,jis iškilmingai pri
siekė ir dar savo draugą pakvietė paliudyti.Pinčiukas,visa tai gir
dėdamas, išbalo ir net apalpo,

Dabar teismo pirmininkas pasidarė griežtas kaip vikingas,jo
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veido bruožai įsitempė ir jis šaltai baisią ištarmę tarė:
- Pateks pagaliau! Rapolo Pinčiuko gyvenimas ir darbai muns 

aiškūs.Ir šį kartą tegul bus jam lemta visas savo nedorybes kartu
vių kilpoje išpirkti.

Ši baisi ištarmė didžiai sujaudino visus pipingėnus,bet labiau
siai ji užgulė vargšą kalėjimo sargą. Jisai verkė, dejavo, gynė s i ir 
niekas negalėjo jo priversti nei geruoju,nei piktuoju kartuvių sta
tyti. Girdi, kaip gi aš žmogaus gyvybei atimti tokį įrankį statysiu. 
0 daromos pastangos budelį surasti atrodė daugiau negu juokingos, 

Tada ir vėl susirinko aukščiausias Pipingeno teismas ir vy- . 
riausia valdžia svarstyti klausimo, kaip Pinčiukui bausmę įvykdyti. 
Jie rimtai svarstė ir karštai ginčyjosi apie pusę dienos,bet nie
kaip negalėjo šito klausimo išspręsti; niekas nenorėjo Pinčiukui 
bausmės vykdyti,bet nebuvo galima jį ir nenubaustą palikti.Ir ši
tuo kritišku momentu vėl atsistojo anas išmintingasis posėdininkas 
ir šaltai tarė;

- Pinčiukas nekviestas į mūsų koloniją atkeliavo,čionai vaiz
bą nešvariai varė ir galop dar labai negražiai nusikalto - dorą 
mūsų gyvenimo būdą sudrumstė.Todėl ir aš galvoju,kad jam buvo pa
skirta visiškai užtarnauta bausmė.Bet kamgi mums,doriesiems pipin- 
gėnans,šito niekingo žmogaus krauju savo rankas teršti? Turime sa
vo kieno dvylika piktų šunų: užsiundykime jais šitą begėdį Pinčiu
ką ir tegul jie jį išveja ten,iš kur jis čia atkeliavo!

Ir,žinote,šitų pipingenų džiaugsmui nebuvo galo.Išmintingąjį 
posėdininką jie ant rankų iš teismo salės išnešė ir taip pat ant 
rankų jį net į jo butą nunešė..

Rytojaus dieną visi pipingėnai anksti rytą susirinko prie ko
lonijos vartų.Ginkluota sargyba čionai atvedė išbalusį ir drebantį 
Rapolą Pinčiuką.Čia pat jau laukė,baisiai skalijo ir draskėsi ant 
saitų kaip demonai piktieji pipingėnų šunys.Vyriausias prokuroras 
drebančiu balsu perskaitė teismo sprendimą ir nupasakojo bausmės 
vykdymo nobūdį.Tada ginkluotoji sargyba palaimino Pinčiuką ir jam 
paliepė ant pečių užsidėti visas savo terbas su žažigalkomis,akme
nėliais ir kitokia vaizbūnišitąja manta.Taip aprengtą paėmė jį už 
parankių,išvedė už kolonijos vartų ir paleido Pipingeno šunis.Ir 
šitie piktieji pipingėnų šunys,baisiai kaukdami ir žvėriškai staug
dami,net septynias mylias vijosi ir teriojo vargšą Pinčiuką ir jį 
persekiojo taip žiauriai kaip velniai nedoro žmogaus dvasią,pasta
te jai nuo kūno atsiskyrus.Ir veltui jis nabagas blaškėsi ir visaip 
stengėsi iš jųjų nagų pasprukti; jojo tik skuduriai juokingai laks
tė ore,o juodas,tirštas dulkių debesys driekėsi paskui net penkis 
kilometrus.Ir taip iškedeno jam kailį tie šunys,joge! iš jojo vaiz- 
būniškųjų terbų tik vienos siūlės tepaliko,o visos naujos,geros 
žažigalkos ir brangūs akmenėliai tai net septynių mylių spindulio ’ 
tolumoje išbyrėjo...Ir Pipingeno šunys sugrįžo tik labai vėlai va
kare ir dar labiau pavargę,negu po trijų dienų medžioklės...

Ir dabar vėl dorybėse gyvena gerieji pipingėnai ir niekas jų 
ramaus gyvenimo būdo nebedrunščia...

Aną sekmadienį jųjų klebonas iš sakyklos,susigraudinęs ir su
si jaudinęs, pasakojo, jog pereitą naktį jį šviesūs angelai pažadino 
iš miego,nusivedė tiesiog į dangų ir tenai jam parodė nepaprastai 
gražią dangaus kertelę,kurią šventieji Dievo tarnai jau rengia sa
vo ištikimiesiems Pipingėnams.

Tenai nepaprastai gražiame pajūryje,kur. putotos,šnaranoios
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bangos geldeles ir kriaukles tylulučiai tal'ačkuoja,tarp pūpsančių 
kopų ir žėrinčių auksu smilčių,panašiai kaip mūsiškėje Palangoje, 
jau stiebiasi į viršų grakščiosios lieknos palmės,iškilniosios ole
andro s, riebūs kaktusai ir puikiausios orchidėjos,o magi,sparnuoti 
angeliukai šitų šventąjį sodų labai rūpestingai dienų ir naktį da
boja ir kasdien net po tris kartus švęstu,tyru vandeniu laisto.Taip 
pat tenai skraido nuostabūs kplibrai ir visi gražiausieji dangaus 
ir rojaus paukščiai ir visą laikų jie ten gieda šventąsias giesmes 
ir daro nuolatines repeticijas pipingėnams sutikti.Gražiausioje 
paūksmėjo,tarp nuostabiausių spindinčių brangakmenių,amžinai nevys
tančių žiedų,gaivinančių kvapų ir žavinčių garsų gerieji Dievo tar
nai stato nepaprastą sostą vienam jPipingeno kolonijos posėdininkui. 
Tačiau jo vardo ir jie nepasaka-mat,geras ir doras žmogus čia žemė
je visuomet mėgsta kuklumą.

Taigi,pipingėnai ir neapsiriko 
bet kokios emigracijos-netrukus jie

Visam pasauly ūpas negeras- 
Per ilgai Trumans su Juozu deras. 
Niekas nežino,ką juodu daro- 
Ar išsiaiškins viską be karo?

Bevinas naują politiką varo, 
Parduodamas žemę nuosavo dvaro, 
Liūtus neranda jau ramaus kampo- 
Vž uodegos vargšą visi jį tampo,

Juozapas vodką ramiai saikuoja, 
Jom vos paliepus,visi streikuoja. 
Gyvent jam Kremliuj būt gerumėlis, 
Jei nekybotų tas atomėlis.

Ispanas Frankas didis fašistas, 
Toks demokratas kaip komunistas. 
Su anglosaksais jis sugyvena, 
0 bolševikams dantis kalena.

0. tasai persas -tai tikras molis- 
Net pats nežino kieno jis brolis. 
Baltąjį kraują pigiai parduoda- 
Išvys jis veikiai dienelę juodą.

Dypy vaikeliai sunkiai dejuoja- 
Gimtą šalelę nuolat sapnuoja, 
Nernmumėly jie čia gyvena, 
Kada bus karas - kasdien vis mena.

čia bevietovėje atsisakę nuo 
visi emigruos į dangų...

I Anąkart mūsų vaizbūnijos 
i poetai ir rašytojai Memminge- . 
i ne surengė literatūros vakarą 
! ir,kaip "Alguvos-Baras” rašo, 
j gražiai pasirodė.Tame vakaro 
( dalyvavo ir mūsų koresponden

tas ir patvirtino,kad mūsų
I poetai ir rašytojai,iš tikrūjų, 
Į Mommingene be gulo gražiai pa

sirodė.
Volertas labai vykusiai 

■ debiutavo su puikiom į kantą 
suprosuotom kelnėm,Surdokas 

Į išėjo į sceną apsivilkęs labai 
simpatišką dzūkišką sermėgai- 

j tę,Stelingis pasirodė su kak
laraiščiu visų septynių valvo- 

j rykštės spalvų,Muraškauskaę 
I parodė fantaziją už genį mar- 
‘ gesnę,Rudžius labai pasižymėjo 
| ir iššaukė visų pasigėrėjimą 
į su praktiška naujo siuvimo 
I striuke,© Tyruolis tai stačiai 
i klasiškai pademonstravo savo 

puikiausią grynai -lietuviškų 
trinyčių kiteluką, Žodžiu,vi
si be galo gražiai ir puikiai 
pasirodė-publika buvo tiesiog 

j žavėto sužavėtą..» •
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Vienoje nuošalioje tremtuvos šalukelėje,daugel mylių nuo čio
nai į -tolimąją šiaurę,kartą bekeliaudamas užtikau plevėsuojant mil
žinišką trispalvę vėliavą.

- Tautiečiai pagaliau!,..- nudžiugau pavargęs ir išalkęs.Susto
jau prie vartų ir sutrimitavau.Takėliu akis ir žiūrau - užrašas: 
„Tikrųjų tautiečių lageris".Gerai,galvoju sau,čia tai jau tikrai 
gausiu pastogę...

Tuojau mane pasitinka milžiniškas pilvūzas ir jis tiesiog nu
stebina mane savo tautiškumu; jo švarko atlape aš nematau tautinio 
ženkliuko,bet jo visą krūtinę ir pečius dengia tiesiog milžiniška 
tautinė vėliava.

- Atsiprašau,pilieti,jeigu neklystu,čionai,regis,brangūs tau
tiečiai gyvena? - tariau,nusiimdamas kepurę ir trimitą užsikišdamas 
už kelnių juosmens.

- Taigi,tikri tautiečiai,- piktai atsakė storulis ir verian
čiai peržvelgė mano sąnarius*- 0 kas gi pats toks būsi?

- Irgi tautietis iš amerikiečių zonos 1
- Ja, ja.. .mžįstame mes tokius tautiečius! - perkūniškai sublio

vė storulis.- Tur būt,pirmo jo laipsnio kvislingas^naois,išdavikas 
arba tikras geštapininkas! Pasakyk iš anksto - prisipažinsi geruoju, 
ar dar reikės ceremonijų?...

- Atsiprašau,ką jūs čia,gerbiamasis ponuli,juk,rodos,aiškiai 
sakau,kad tautietis esu - tikras lietuvis, - pradėjau jam aiškinti 
truputį supykęs ir labai nustebęs.-

- Tuojau tavo plunksnas praskleisim, - piktai dantimis .griež
damas pagriebė mane už juosmens storulis,aukštai iškėlė į orą,tris 
kartus manim stuktelėjo į oementinį stulpą,kad tas net sudrebėjo ir, 
numetęs mane į kiemą,sušuko;

- Fritz, Įmesk šitą tipą i karcerį.Sakosi,tautietis esąs.Ryto j 
išaiškinsim.,.

Saugūnas mane įmetė Į karcerį.Į mano kamerą pro vilkelį žval
gėsi daugelis sargų,panašiai kaip Kaune Geštapo rūmuose.Pagaliau, 
nusižiūrėjęs vieną neva padoresnį veidą,paklausiau:

- Ei,pasakykite,meldžiamasis,kur aš čia pakliuvau?
- Ja,tu jau gali būt ramus: į vieną tikrų lietuvių stovyklą, 

naujai pariktuotą! Juk girdėjai jau,kad kvislinginiai komitetų pir
mininkai nepriima pasidarbavusių tikrų tautiečių Į lagerius ir apie 
juos dar prastas rekomendacijas Unrrai raso.Taigi,čia ir pariktavom 
tikrų tautiečių lagerį su savo regyrungu.Čia renkas tik tikri tau
tiečiai,

- 0 kas ten tas storulis,kuris mane prie vartų-sugriebė?
- Tas tai pats Heltkė iš Kauno,mūsų lagerio didis ponas poli

cijos vadas,Didis jis yr patrijots ir geras tautietis.Šišon pro jį 
joks kvislingas neįlįs..*

Rytojaus dieną mane pradėjo tardyti.Priešaky sėdėjo pats Helt
kė, o šalia jo Šmidtas,Šulcas,Šveicorius ir kiti panašūs tautiečiai,
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Kaune darbavęsi Vytauto prospekto rūmuose...
- Tai leur numetei ve kišką pasą ir kaip vokiškai vadipais^tu na

cių išpera?
- Taip vadinausi, kaip ir vadinuosi ir,ačiū Dievui,iki šiol dar 

išsiveržiau ir bė vokiško paso, - drąsiai atsakiau jiems, stebėdamas 
jų veidus.

- Meluoji tu,kiauliškas išdavike! Geriau prisipažink,kad tar
navai Gestape ir buvai kvislingasl

*- Ir ką gi jūs čia,ponai, juk aš visą laiką liaudies mokytoju
■ buvau, - pradėjau teisintisa

- Tuojau tu pasakysi teisybę,kvislingiško kailio apivarai - 
Šulcai, ąkirsk jam dvidešimt dvigubų!

Pagriebė mane už apikaklės ir paguldė ant kankinimų stalo,ir 
kirto pats Heltkė su Šulcu dvidešimt dvigubų labai smarkiai,Jau be
veik norėjau prisipažinti nebūtus dalykus,ale tik staiga išgirdau, 
kai Heltkė subliovė;

- Ovancig!
Ir vėl, neprisipažinus,Heltkė piktai sužviegė kaip kiaulė ir pa

liepė mane įmesti i KZ,kad dar ir tenai man išluptų kailį.
Ten mane pakabino už kojų,ilgai presavo jo mano nugarą su karštu 

prosu ir adatas kišo į panages.o ašj pirmo dušo užgrūdintas,vistiek 
neprisipažinau ir atkakliai gyniausi. Tada jie,netekę kantrybės,mano 
kaip šiaudų kūlį išmetė į kiemą ir dar, kad atsigaučiau,užpylė pora ■ 
kibirų vandens,Ten mane apspito būrys vaikų,jie rašinėjo su kreida 
man ant nugaros,ant galvos pylė smėli,tampė mane už ausų, ir kalbino:

- Onkel,Onkel,was sind šie Volksdeutsoh...ja?
Motinos juos' šaukė;
- Ericha, Wilhelm, Franz., kom į kambarį,. .Willst du -valgyti etwas 

duonos mit Kiise?
Kažkuris paėmė mano trimitą ir ėmė pūsti.Vaikai kaip pasiutę 

dar labiau pradėjo spiestis aplink mano,pagaliau jie išsirikiavo ir, 
užtraukę „Morgen wir wollen marschieren," nužygiavo tolyn...

Paaugliai prisiartinę sveikino mane pakeldami ranką ir prašė 
papasakoti nuotykių apie šnipinėjimą ir žydų bei užsieniečių žudymus. 
Tačiau,pa jutę mane silpnai grabeliojant vokiškai,tuojau atsitraukda
vo, ištardami: „Vers ehen”.,.

Kiemo po medžiais gulėjo ištisos virtinės šitų raudonsnukių 
tautiečių,apsikarsčiusių mūsų tautinėmis vėliavomis.Atsigavęs aš už
kalbinau pro Šalį einantį seną volios šturmerį, Jis buvo šnekus, senio
kas ir man daug ką papasakojo;

- Šišon mes gerai įsiriktavom ir gausim gerą verflėgungą ir be 
kvislingų užtarimo.Su kvislingais,naciais, ir repatri jantais mums ne
pakeliui - jie pasidarbavusius lietuvninkus skundžia sąjungininkų 
valdžiai ir visaip persekioja,..Aure,antai,mano trys sūnai - atsižy
mėję vyrai.Per seimelio rinkimus šimtą slidlietuvninkų išmušė,štur- 
įnoriais buvo.Stai,taurusis baronas von Roppas,vienas pora šimtų lie
tuvninkų atstoja.Ten guli policijos majoras ir ryšio karininlcas von 
Roivyt...Jis didžiai nusipelnė tėvynei ir buvo net šišon lageriuose 
kvislingų persekiotas.Už nuopelnus jis prie Kėdainių gavo malūną ir 
daug šaunių ordonų ir markių už parduotas prekes į liuftvafę.Ai,šmo
tą nusipelnė tas vyrs.o dabar viską šuo ant uodegos nunešė...

Prie'manes priėjo nepažįstamas tautietis ir paklausė:
- Ei,hens,ar tu manęs nepažįsti?
- Ach,ar tik nebūsite jūs Frojus? Tiesa,jūs taip vadinatės Klai

pėdoj, o Kaune iki vokiečių atėjimo jūs buvote Laisvūnas,vokiečių 
okupacijos metu jūs vėl buvote Frojus su kaukole.

- Menš,aš dabar vėl Laisvūnas,ką tu čia kalbi..,Aš kaoetinin-
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kas.., Štai nano draugas Berent!
- 0 ką jūs čia, ponas Berent, veikiat o?
- Aš prižiūriu stovyklos spaudų.
- Na,o dabar pasakykite,ponas Berent,ar Žalgirio mūšis yra is

torinis faktas,ar tik‘lietuvninkų išmistas?
- Po vokiečių kapituliacijos aš vis dėlto įsitikinau,kad Žalgi 

rio mūšis tikrai buvo.
- 0,ponas B..rent, ar pasitvirtino jūsų radiofono pareikštas tei

gimas, kad Pranas Eimutis ir Povilas Lukšys buvo arkliavagiai?
- Šišon buvo kvislingų provokacija,gudriai per radiofoną padaryta.
- 0 koks tenai tautietis guli prie medžio?
- Ten ponas Kossmanas,mūsų fiureris ir kovotojas dėl lietuvybės. 

Už veiklą Kulturverbnnde jis kacotėje sėdėjo...
- 0 kaip vadinasi ta storoji bliondinė ponia ten hamake?
- Tai Brau Kotkė,daug pasidarbavusi lietuvybei karo metu.liet lie

tuvių kalbą nuo persidirbamo pamiršo ir dabar kartu su kitais mokina* 
si lietuviškai,- paaiškino Berent.

- 0 kaip egzistuoja ponas Šnidtus,ar nepasiilgsta Brankos?
- Prarka paskutiniu metu prie kvislingų prisiplakė.Dabar jis ne- 

nor apie ją nė klausyt.
- 0 ką čia veikia tas leitenantas Dock?
- 0 tai gorus vyrs jis yr! Jis jau vėl savo šunį Hitleriu pavadi

no, panašiai kaip Lietuvoj smetoniškais laikais...
- Na,o kaip jūs čia laiką praleidžiate,brangūs tautiečiai?
- Ugdom patriotizmą ir kultūriškai šviočianės,Turim geriausią an

samblį. Ei va, pasižiūrėsim jo repeticijų, - pakviečia ritine pons Barant.
Ton režisierius Kompat daro veikalo „Didvyris,f ropeticiją.Fabula 

trumpa,bet aiški.Už šnipinėjimą Geštapo naudai teismas tūlą Hofmaną 
nubaudžia trim metais kalėjimo.Net ir atėję bolševikai jo iš kalėji
mo neišleidžia kaip politkalinio.Užtat atėję vokiečiai jį išlaisvina 
kaip didvyrį,gausiai apdovo.no ja ordenais ir žydišku turtu ir paski
ria Gestapo inspektorium.Atsidėkodamas savo geradariams,jis su Gesta
po kareivių kuopa išvaiko kvislingišką lietuvių laikinąją vyriausybę 
1941 m.liepos mėnesį ir, grįžęs iš žygio, sušunka: „Dabar šitame rauno 
jau aš esu pons ir viešpats I"

Paskui jie man parodo kitą vaizdelį.Wirwagulies,Kurschat ir kiti 
štumeriai ant Tilžės tilto karia žemaitį...

Tada aš persigandęs pradedu šaukti:"
- GvoltasiGvoltns! Gelbėkit!
Ir vėl prie manęs staiga prišoko Heltkė,Šulcas,Jakys ir Berent 

ir kaip polų maišą išmetė per tvorą.Mačiau,kaip pro tvoros plyšius 
jie man rodė liežuvius ir šaukė:

- Ansambliui noploja,neprisipažįsta Geštape tarnavęs ir dar tau
tiečiu dedasi... .....

KRIEGS GOTT
Pasirodo,kad vokiečių mill- J- 

tarinė dvasia panaikinti ne ti;- 
taip jau lengva,kaip aiiuriko- • '? 
nai galvojo.Uždraudus nacių 
sveikinimąsi - Heil Hitler, $$ 
pastebėta, jog dabar vokiečiai Ąi/’i 
jau vartoja kitą nilitariško ĮČ 
pobūdžio sveikinimąsi - Kriegs $ 
Gott - kas, lietuviškai išver- y 
tus, reiškia - karo dievas...

ii Z■ r =: ..A- -. -.-.r-.
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PATARIMAS U N R R A I
Unrra rengiasi siųsti į Lenkiją 

tūkstančius sveikų kačių ir katinų 
miestams nuo pelių ir žiurkių gel
bėti. Šitam kilniam Unrros žygiui 
mes pilnai pritariam,tačiau dėl vi
sa ko patarimu šiuos gyvulėlius, 
prieš siunčiant, nudažyti raudonai, 
nes,jeigu jie bus siunčiami neda
žyti) tai ten jiems gali ir netekti 
pelyčių gaudyti...
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.*::::" Anąkart mūsų kolonijos kiemugalyje, belaukdamas miško kirtėjų" 
sunkvežimio, netyčiomis savo nuodėmingu kūnu pastojau kelią, skais
čiajai saulei, kuri savo švelnia, spinduliuota rankove maloniai ku
teno riebaus piliečio papilvę, patogiai hamake po didžiųja liepą pa- 

- kabintą. Tasai dypukas ramiai gulėjo saulės atokaitoje ir, akis pri
merkęs, lūpų pakabinęs, kažką svajojo- greičiausiai jis svajojo anie 
tokicį Ūnrra,kuri dypukams galėtų parūpinti pakankamai dangiškų mig
dolų. Ir vos tik mano šešėlis palietė jo pilvo pakraštį, jis tuojau 
praplėšė akis ir suriko:

-Ak,tu valkata, dykaduoni, tu prakeiktas vaizbivara, man varg
šui pareigūnui jau ir saulės spindulėlio pavydi! Greičiau į patvorį, 
tu sąšlavidla neraliuotas! • ' .

-Labai atsiprašau, ponas pareigūne, bet juk aš nesu nei vaiz
bivara, nei dykaduonis-aš tik prastas žmogelis, malkų kirtėjas, 
laukiu sunkvežimio miškan vykti. Priešingai, jūs, pone, man atrodo
te panašus į niekveikos mylėtoją.

-Tu pelų maiše, netašytas, nejaugi namatai iš mano susirūpinu
sios kaktos, kad aš esu žvejotojų sąjungos sliekų rinkėju padėjėjo 
vyriausias buhalteris. Ar nematai, kad aš dirbu - akis primerkęs 
skaičiuoju, balansą sunkų vedu. 0 tas balansas atkaklus, priešina
si kaip ožys ir nesiduoda lengvai vedamas. Ir štai, lyg tyčia dar 
tamsta čia savo nosį užkabinai ir mano mintis ir net visą balansą 
velnioniškai sujaukei; aktyvą su pasyvu sumaišei ir salde gavosi 
tiesiog sliekų košė, panaši i Unrros daržovių mišrainę. Ir tik žiū- 

../* rėk, kas išėjo - akli alkanieji sliekai surijo sočiuosius.ir kas 
dabar man belieka daryti? Balansas neišeis! Kad kokios dar išeikvo
toju teks pasilikti. Ir dar tu čia žiopsosi kaip išpurtusi kempinė? 
Kad vošiu tau kuolu per galvą, tai žinosi kaip darbų trukdyti!- 
suriko susinervavęs buhalteris Kilbukas ir, pagriebęs meškerikočio 
formos lazdą užsimojo man per makaulėj. Aš puoliau ant kelių ir ‘ 
ėmiau maldauti, kad pasigailėtų. Sakiau, kad esu mažai mokytas ir 
apie proto darbą nedaug teišmanau. Tada sliekų rinkėjo padėjėjo 
vyriausias buhalteris atsileido ir dar man paaiškino apie pareigū
nų darbą ir vargus:

- Smogus dirbi ir dirbi ištisą dieną - skaičiuoji ir skaičiuoji 
nuo ryto iki vakaro, bilijonai ir trilijonai kaip sliekai galvoje 
susiraizgo, galva sutinsta ir pasidaro sunki kaip kopūstgalvis, 
švino pripildytas. 0 dabartinė visuomenė tau nei pagarbos,nei gero 
žodžio. Toksai Arbeitsamtas sau pirmas sunkiai dirbančio kolonijas 
išsirašė, o mums, ištikrųjįį sunkiai dirbantiems, tik pažadėjo ir 
neištesėjo. Nejaugi jiems ten sunkiau Į darbą žmones skirstyti, re
gu man čia hamake per dienų dienas su sliekais terliotis. Negirdė
tas proto darbo nuvertinimas!

-Nešj-karščiuok, ponas buhalteri, ir su mumis, miškakirčiais, 
ne kitaip'tas Arbeitsamtas pasielgė: ir mums pažadėjo sunkiai dir
bančiojo kalorijas, o kasdien prideda tik po i-iekele dėdės Trumano 
pyrago. Sako, kad skirstymas Į.‘.darbus sunkiai vyksta, tad ten rei- 

- . kią daugiau kolorijų nukreipti, kad skirstytojai pajėgesni būtų.
-Begėdi, akiplėša, kiaulės akis turi, drįsdamas taip pikta

žodžiauti prieš gerą valdžią ir poną Dievą. Miške nuo pyto iki va
karo saulės vonias priiminėji, grynu oru iki sotės kvėpuoji, prie
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kelmo, lauž^ susikūręs, iš žemuogių ir mėlynių konfitūrus verdi, o *• j-;
grybus kaip begemotas ryji iki šonai išpampsta. Na, o pagaliau pasi- . /*
sakyk atvirai, ar vienam briedžiui tu ten ragus su kirviu numovei, 
ar vienai stirnai su pinklu gerklę perplovei? Aha,jau rausti, krau- 
jagery!'Manai, kad mes nežinome, ką jūs ten miške veikiate? Visas 
saule įdegęs, raudonas kaip batvinis ir dar papildomų kolorijų gei
džia. Tad ką tada pasakys visi tie, kurie Obersdorfe ir Garmiše gy
vena, arba ant Rottacho kranto nuo ryto iki vakaro saulėje kepinasi, 
kur nėra nei uogų, nei grybų, nei briedžių ir stirnų?

Ir vėl ponas buhalteris siekė savo lazdos, bet tuo metu čia pa
simaišė antrojo bloko seniūno pavaduotojo padėjėjo pagelbininko tre
čiojo sekretoriaus pasekretoriaus padėjėjo vyresnysis raštininkas ir 
paprašė poną sliekų rinkėjo padėjėjo vyriausiąjį buhalterį leisti jam 
čia kaiminystėje po liepą pasikabinti savo hamaką, idant jis čia ga
lėtų sekti ir registruoti savo bloko langų atidarymo ir uždarymo ju
dėjimą dienos būvyje. Tuo tarpu aš išgirdau atkriokiant sunkvežimį 
ir nuskubėjau prie jo, hamake palikdamas sunkiai dirbantį sliekų rin
kėjo padėjėjo vyriausiąjį buhalteri...

Kemptene apie dvidesėtkis miškakirčių kiekvieną rytą apie penk
tą valandą susirenka prie didžiosios liepos ir visuomet laukia savo 
penkių viršininkų pasirodant su sunkvežimiu apie dvyliktą valanda. 
Patyrinėjus paaiškėję ir šito reiškinio priežastys: mat miškakirčiai 
ir viršininkai yra nevienodai apmokami cigaretėm! s -būtent, m'iškakir- 
tys gauna penkiolika cigarečių už du erdmėterius sukirstų malkų, o 
viršninkas gauna penkiolika cigarečių už darbo dieną. Mes siūlytume 
ir miškakirčiams duoti cigaretes už darbo dieną-tada tarp miškakir
čių ir viršininkų pranyktų trynimasis ir jie visi sutartinai vyktų į 
mišką apie penktą valandą vakare...
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I
"Bypuko" redakcijos ausi pa
siekė gandas,jog Hanau pogrind
žiais teka Nemunas,Šitam reiški
niui išaiškinti tuojau pasiuntė- 
me į Hanau savo rimčiausių kores- 
pondontą.Korespondentas parvykęs 

' patvirtino,kad,iš tikrųjų,Hanau 
pogrindžiais teka Nemunas.Tačiau, 
atydžiau patyrinėjusjpaaiškėjo, 
jog Hanau pogrindžių Nemunas vis ' 
dėlto šiek tiek skiriasi nuo Lie-, 
tu-vos Nemuno.Skirtumas tarp šitų 
Nemunų yra toks,kad tas Nemunas, 
kuris teka Lietuvos laukais,į . 
Baltijos jūrą neša visos Lietuvos 
vandenį,o tas Nemunas,kuris teka 
Hanau pogrindžiais,į .Sėmenos ir , 
Šileikos kišenę neša visos Hanau 
kolonijos markes.Hanau pogrindžių 
Nemuno potvyniai taip pat yra pa- 

'jingi kaip ir lietuviškojo Ne- 
Pavyzdžiui,neseniai ant šito 
o kranto įsikūrė restoranas 
•bė".Nemunui tas restorapas 
;iko ir jis jį tuojau užtvin- 
f pasiuntė į ramybe,-

-as mus du vaizbūnai, Vilkei i s 
ir Jautelis taip pat projektavo 
panašaus pobūdžio Nemuną įjungti 
į savo kišenę.Tačiau jiems tai pa
daryti nepavyko,nes ir kiti vaiz
būnai panorę jo,kad toks Nemunas 
būtų įjungtas ir į jų kišenes,Vie
nas iš jų šitaip sakėj 1 .. .

-Vyrai,jungkite šitą Nemuną 
į mano kišenę,tai aš jums duosiu 
palaimintą faktorių!O kitas,pas
tara jam konkuruodamas atsakė;

-Kolegos,jungkite šitą Nemuną 
į mano kišenę,tai aš jums duosiu 
gerą ekonominį nusiteikimą iš sa
vo apyvartos pelno.

Taigi,jeigu seniau Lietuvoj 
knra nors būtų pasiūlyta į savo 
kišenę įsijungti Nemuną,tai toks 
pilietis būtų tik pasišiaušęs ir 
sušukęs;

-Vyruti,ar iš proto išėjai- 
jūk netilps t

0 dabar visi šaukia ir rėkia;

■ ■

-Vyrai,susimildami,jungkite • 
tik į mano kišenę,jungkite grei- 
čiau-aš garantuoju,kad tikrai 
tilps..,

0 tempore mutantur.

SKAUTU LAUŽAS

Kadaise Kempteno D?e skautai 
surengė tarptautinio mąsto lau
žą. Daug aukštų svečių pasikvie
tė iš Unrros ir amerikoniškos 
kariuomenės.Ir lietuviškieji 
skautai čia turėjo pretenzijų 
dominuoti.Ir iš tiesų,jie gryna 
Rygiškių Jono gramatikos kalba 
kilometrinius monologus ir tau
tiškus eilėraščius užsienis-. 
čiams sakė.Svečiai labai gailė
josi, kad dar nemoka lietuvių 
kalbos ir paprašė mūsų komitetą, 
kad jiems čia pat surengtų lie
tuvių kalbos kursus.Bet ypač 
pasigėrėjimo buvo vertas tas 
numeris,kur buvo pademonstruo
tas nosies nusišnypštimas že
maitiškame stiliujej,«

-Žavėtinai puiku,..-paplo jo 
rankutėmis Unrros direktorius.

-Mes litovous pažystam!- 
entuziastiškai šaukė lenkai.

To šito numerio į aikštę iš
ėjo nekviestas "Rypuko"mono ko
respondentas ,pasikvietė visus 
didžiuosius skautų vadus ir 
jiems uždainavo:

Tas puodas,tas puodas, 
Kur žiūri,vis juodas- 
Valyt nesiduoda visai...
Ir "Dypuko"korespondentas 

visus nunešė-visi ėmė ploti ir 
šaukti;

-Supratom,supratom,bravo, 
brnvisimoI

Ir net pats Unrros direkto
rius išėjo į aikštę,draugiškai 
paplo jo "Dypuko"korespondentui 
per petį ir jw davė net visų 
cigaretę užrūkyti,
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Memmingen!škė "Mintis",nenu
ilstamai puoselėdama kalbos kul
tūrą net tremtaujos sąlygose,ne
seniai futbolą kojiniu pavadino. 
Puikus žodis! Tik gaila,kad "Min
čiai u pritruko kvapo visam reika
lui iki galo privesti.

Jeigu jau futbolas yra kojv- 
nys,tai tas asmuo,kuris kojinį 
žaidžią,kamuolį į vartus varo,yra 
ne kas kitas kaip kojivara. O tas 
kamuolys,kurį kojivara spardo,tu
ri būti pavadintas kojispardžiu. 
Ko jispurdis yra varomas į vartus - 
dvi išsižergusias medines kojas. 
Todėl kojinio vartus tenka koji- 
žargiu pavadinti. 0 kai kojivara, 
kojinį žaisdamas,kojispardį į 
priešo kojižargį įvaro,tada jisai 
pasiekia,taip sakant,kojinio tiks
lą, galą-taigi,golą,įvartį,reikia 
kojigaliu pavadinti. Ir dabar gau
nasi labai skambus ir lietuviškas 
sakinys; prasidėjus kojiniui su 
Eintrachtu mūsų vidaus kojivara, 
pagavęs kojispardį, tuo jau įmušė 
kojigalį į priešo kojižargį.

Taip pat tiksliai galima su
lietuvinti ir krepšinį. Kadangi 
čia vyriausias veikėjas yra ne 
krepšys,bet ranka,tad,savaime aiš
ku ir visas šitas žaidimas turi 
vadintis rankiniu. Kamuolį čia 
reikia pavadinti rankigraibiu, 
žaidėją -rankimeta ir t.t, 

fcituo keliu einant,nesunku 
sulietuvinti net ir tremtaujos pa- 
reigūnii titulus. Pavyzdžiui,čia 
pas iirus yra toksai žymus Darbo 
Referentas,kuris visus dypukus 
darban varo - jis tiesiog klasiš
kai gali būti pavadintas darbiva- 
ra arba dar tiksliau darbanbivara. 
Ir iš tlkrūjų,toks sulietuvintas 
titulas jam net žymiai gerinu tik
tų, nes anąkart jis net šešiasde
šimt vienų metų senelį išvarė grū- 
zo kasti,

Paskaičius Tremtinių Mokyklo
je atspausdintą 1,Miškine recenzi
ją apie Santvaro eilėraščių rinki
nį "Daivai palaužtom burėm",taip ' • ■» • 

patnkyla reikalas sulietuvinti 
ir žodį recenzentas. Iš šitos 
recenzijos išplaukia,jog žodį re
cenzentas pilnai galima pakeisti 
lietuvišku žodžiu-niekitnuška.

Iš savo pusės mes norėtume
pridurti,jog mus neįtikina tik 
Santvaro tematika ;Laivai palauž
tom burėm! Truputį kažkaip keis
tokai skamba. Jule burė yra audek
linio pobūdžio laivinis įrankis, 
kurį ne tik palaužti,bet net ir 
nutraukti yra beveik neįmanoma. 
Mūsų manymu Santvaras šitą eilė
raščių rinkinį turėjo pavadinti; 
"Laivai palaužtais buriastiebiais".

LAIMINGAS,;NEIAIMI1'IGAS IR LABAI 
^LAIMINGAS

"Dypuko” korespondentas m? j 
no reikalams,patyrinėjęs meno ' į 
samblių sąstatus,nustatė salį 
palankumą meno veikimui ugdyt. 
Esą ansamblio vadovas būna ti 
laimingas ir meno srityje tai 
vai vegetuoja,kaip graikų r.poi 
čiai,jeigu tame ansamblyje visiš
kai nedalyvauja jo žmona.Tačiau 
meno ansamblio vadovas yra jau ne
laimingas ir jo meniškas veikimas 
yra žiauriai supančiotas,jeigu jo 
vadovaujamame ansamblyje dalyvauja 
ir jo prisiegėlė. Ir meno vadovas 
būna labai nelaimingas,net už patį 
Jobą nelaimingesnis,jeigu jo žmoną, 
jai scenoje pasirodžius su solo
parti jomis,savo skiltyse pagiria 
kolonijos oficiozas... Žinoma,to 
laikraštuko kritikas čia piktos va
lios neturi,nes jis yra toks pat 
meno kritikas,kaip ansamblio vado
vo Žmona solistė...
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