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MES IŠEINAME
Musu neperiodiniam leidiniui pasirinktas vardas "Tikrove",be abejo, 

kiekviena tautieti suįdomins.Tie,kurie trokšta teisybes,bet jos istremime 
neranda,apsidžiaugs,tikėdamiesi musu šio leidinio puslapiuose ja atrasti. 
Tie,kurie teisybes bijo,išgirdė musu leidinio varda issigas,jausdami sau 
rimta pavoju būti atpažinti kaip melagiai ir vilkai avies kaily je.Tokie, 
patys pirmieji.nieko nelaukdami,ims rėkti,ir mus,kaip istremime jau Įprasta, 
apšauks įvairiais madingais vardais.Bet mes to nebijome ir nepabugstame. 
.iės ryžtingai išeiname i vieša ji gyvenimą!

Mes išeiname ginti tikrojo ir grynojo lietuviškumo nuo Įvairiu poli
tiniu vertelgų !Mes smogsime skaudžiai kiekvienam,kas savanaudiškumo inte
resais vadovaudamasis išeina i visuomeninio gyvenimo arena.Likimas mums le
me gimti lietuviais,lietuviais mes ir mirsime!Todėl siekimuose Tėvynei ge
roves mes esame nepaperkami ir nepermaldaujami,nes tai liečia musu ir musu 
vaiku ateiti ir gerbūvi.Lygiai tokie buvome ir busime pagal orą tautybes 
keitėjams,savanaudžiams ir spekuliantams.

Mes žinome ko mes siekiame ir ko norime:Laisvos Jiepriklausomos Lie- 
tuvoslBet toji Nepr.Lietuva turės būti kitokia,negu kad ja įsivaizduoja 
"buvusieji žmones":generolai be armijų,viršininkai be ištaigu.Ateities Nepr. 
Lietuva turės būti kitokia,negu kad ji buvo paskutiniji dešimtmeti.

Naujoje Nepr.Lietuvoje neturės būti kartojamos tos klaidos,del kuriu 
.-net čia,išeivi joje,mes turime politiniai nesubrendusiu žmonių mase,žmonių, 

kurie savo tautiečiu varga.nedateklius,kalbos nemokajima,išnaudoja savo as
meniškiems pasipelnymams,kurie neturi kilnesniu siekimu,idėjiniu tikslu,kaip 
savo msnkus reikaliukus,gyvena tik sau ir viltimis sugrįžus i laisva Tėvynė 
joje visomis priemonėmis siekti savo asmenisko gerbūvio,neatsižvelgiant i 
kitus tautines bendruomenes sluoksnius.

Mes vargstame tremtinio varga del tokios Nepr.Lietuvos,kurioje nebutu 
beviltiško tautiečiu vargo!Kad vienas tautos sluoksnis negyventu kito sluoks
nio saskaiton!

Naujoje Nepr.Lietuvoje turės būti įgyvendinta sąžines,tikejimo,žodžio, 
minties ir spaudos laisve.Kai kuriu is čia paminėtu laisvių ir dabar netu
rime, pav. spaudo s laisves.Darbo žmogus naujoje Nepr.Lietuveje turės būti su

I priklausančia jam pagarba vertinamas.Jis turės būti valstybes apdraustas nuo 
I nedarbo,ligos ir senatvės.Jam turės būti atviros durys,pagal jo sugebėjimus, 
ir i valstybes administracija.

, Ateities Nepr.Lietuveje neturės būti ne vieno dvarininko,ne vieno pra- 
■ menininko!Išskiriant valstybei suteikta teise laikyti nustatyta skaičių stam- 
į bosniu pavyzdingu ukiu,turės būti pravesta nauja ir pagrindine žemes re- 
ftforma,išdalinant dabar pristeigtu kolchozu ir sovchozu.o taip patį virs JO 
ha turėtas,lietuviu žemvaldžiu žemes lietuviams bežemiams ir mažažemiams. 
Kiekvienas lietuvis darbininkas turės būti valstybes aprūpintas atatinkamu 
žemes kiekiu.Naujakuriams valstybe turės padėti įsikurti.

Is viso,naujoje Nepr..Lietuvoje negales būti bežemiu!
Mes pries ekonomine vergi ja,prieš fabriku ir banku atidavima i priva

tines rankasiTik kooperaciniais pagrindais,valstybes kontrolėje,stambiosios 
pramones ir prekybos įmones tegalės veikti.

Kiekvienam Tėvynės laisves kovotojui,pagal nuopelnus kovoje uz Nepr. 
Lietuva,turės būti Lietuvos Valstybes,nors dalinai,moraliai ir medžiaginiai 
atlyginta.Jam kovoje ar istremime žuvus turės būti atlyginta jo artimiesiems.

Ateities Nepr.Lietuveje turės sau vietos rasti viso pasaulio lietuviai! 
lai tik keletas gairių,kurios bent kiek nužymi musu leidinio pagrindi- 

įne krypti užsibrėžto tikslo sipiriafcJSmulkiau apie tai ne karta kalbėsime ve
šliau, atskirais straipsniais. Į ,
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Politinėje emigracijoje mes busime tie,kurie savo neperiodiniu leidiniu 
jungsime visus tuos,kurie Nepr.Lietuva nori matyti tikrai demokratine,ne pa
gal Smetonos pasekėju demokratini šunratima.

Yra pasaulyje fizine vergija,bet yra uz ja baisesne,tai ekonomine-fi- 
nansine.kuri žmogų pavergdama pavergia ji ir dvasiniai.Aies atstovaudami pa
ti neturtingaji lietuviu sluoksnį.esanti istremime ir likusi Tevyneje, vi
sados busime nusistatė prieš kapitalo vergija,nors ir tautiečio rankose jis 
butu!Ateities Nepr.Lietuvoje viskas turės būti vertinama ne pagal pinigo 
kieki,bet pagal darbo verte.

Lietuvi,kursai nieko Lietuvoje nepalikai,ne dvaro,ne mūriniu namu,ne 
aukso užkasto zemeje.ne brangenybių,o tik savo tėvu kapus,kursai istremima 
vis labiau ir labiau suverži savo diržą ir kuri visados žingsnis žingsniu 
seke.seka ir seks juodas vargas,nedatekilai ir amžini medžiaginiai trukumai, 
-susiburk prie vienintelio emigracijoje leidinio "Tikrove“,leidžiamo ne pi
giais spekuliaciniais tikslais,o tam,kad oadeti vargstančiam broliui tautie
čiui išsikovoti Šviesesne ateiti!

Profesoriai i musu leidinį nerašys."Tikrovės" puslapiuose nematysi gar- 1 
siu dabartiniu rašytoju bei poetu vardu.Bet tavo,mažasis ir pilkasis_žmogau, 
straipsniai,rašyti kreiva ieroglifine rašysena,mums bus daug mielesni uz tu 
visu mokslinčių supelijusius rastus.Tu rašydamas paprastai ir gal kartais.net 
grubiais žodžiais užpildys! musu leidinio puslapius,atvaizduodamas žiauria 
tikrove,nuo kurios musu inteligentija,gyvendama netolimos praeities savo ne
rūpestingo gyvenimo atsiminimais,yra labai nutolusi,liūdnos šiandienines 
tikrovės nemato ir nenori matyti.Tu rasysi is širdies i si tavo leidinį,ku
ris gins tave nuo tautišku išnaudotoju ir atstovaus tavo reikalus istremime. 
Jei ne musu leidinys "Tikrove".kuris išeina parodyti tau teisinga kelia i 
tavo nešviesia miglota ateiti.įvairaus plauko inteligentija,serganti nepagy ■ 
doma karjerizmo liga.prisiskirs sau visus emigracinio darbo ir kančių nuo- 
pelnus,ir,kai grįsime i laisva Tėvynė,sakys,kad tu,darbininke,žemes kurmi, 
niekuo neprisidėjai prie Nepr.Lietuvos išlaisvinimo kovos,nors tikrenybėje 
tu čia nesi tos kovos sunkiausia našta ant savo suvargusiu pečiu!

Juk spekuliantinęs erkes jau baigia mus,lyg eitrinas,iščiulpti.Grei
tai mes jiems busime nereikalingi.Žinoma,tuo tektų tik džiaugtis.Bet spėkų- . 
liantines erkes lydės mus visa ištrėmimo kelia.Ir i laisva Tėvynė sugrize 
mes lengvai nuo ju neissivaduosime.Todėl,nors ir svetimuose kraštuose bū
dami,mes išeiname i viešaji gyvenimą,kad apsigintume nuo parazitu,kad pa
justu Įvairus tautiški išnaudotojai ir skriaudė jai,jog,pagaliau,pritruko 
kantrybes ir eiliniam nežymiam žmogeliui matyti kiekviename bet kurios sto
vyklos kampe bujojanti melą,apgaule,veidmainyste ir klasta.

Dabar laisviau atsikvėpė ir uz savo galvojimo vieša pareiskima nejaus
dami baimes ir represijų mes turime neužginčijama teise pasakyti:mes,esantis 
istremime neturtingiausias Lietuvos darbininku luomas,reikalnujametkad atei
ties Nepr.Lietuvoje butu Įgyvendinta tokia demokratine valstybes santvarka, 
kuri laiduotu ir Lietuvos darbininkui ekonomini gerbūvi ir apsaugotu ji nuo 
pavergimo ir išnaudojimo.

Nepr.Lietuveje,nuo 1926 m. gruodžio men.17 d.fašistinio smetonininku 
perversmo.lietuvis darbininkas buvo visa laika pavergtas.Užėjusi bolševikine 
okupacija jam laimes taip pat nesuteike.Vokiečiu okupacijos metais lietuviai 
darbininkai.žiauriai nukentėję nuo savųjų tautiečiu vykdomu "valymu",per il
guosius kre metus sudėjo dideles gyvybes aukas kovoje pries nacionalsocia- 
lizmn.Tokiomis aukomis dabar nupelnytai didžiuojamės,nes jos išgelbėjo musu 
tautos garbe tuomet,kai kiti artimai su vokiečiu okupaciniais sluoksniais 
bendrndaroi judami tautos garbe tik terse.Juk nepaslaptis.kad vok.okup.metais 
buvo ir lietuviškasis saugumas,ir viešoji policija,ir biauriais nusikalti
mais pasizymeje "savisaugos daliniai”,i kuriuos juk niekas "per prievarta" 
neverta stoti.

Vokiečiu okupacijos metais lietuviai darbininkai buvo gaudomi ir siun
čiasi darbams i Reichą tu,kurie jau Nepr.Lietuvoje buvo nusistatė darbo žmo
gui neduoti laisves siekti s>u Šviesesnio gyvenimo.Uz nevykdymą įvairiu po
tvarkiu,ne jima i tveriamas įvairias pagalbines kariuomenes "savanoriais" ir 
slapstym-’si bei priešinimąsi vokiškiskiems okupantams lietuviai d rbininkai 
pačiu lietuviu buvo gaudomi,grudziami i kalėjimus,koncentracijos stovyklas, j
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pačiu tautiečiu saugomus.Toji dalis tautiečiu,būdama kartu su mumis istre- 
rnima,nepalankiai žiuri i salia ju esanti darbo zmogu,kuris vis drąsiau ir 
garsiau oradėda reikalauti savo teisiu.

Nors ir Įvairiais budais vokiečiu ir savųjų tautiečiu be pasigailėji
mo naikinami visa karo meta kovoje mes likome nepalaužti .ivies tebesame gy
vi ir musu tarpusavio solidarumas dar neišnykęs.Mes išlaikome savo kovos 
vėliava svaria ir nesutepta jokia išdavyste lietuviu tautai.

Mes žinome:sugrize i laisva Ievyne mes negalėsime to reikalauti,ko rei
kalaujame dabar,būdami istremime,sic leidinio puslapiuose,nes smetonines 
Lietuvos popierini:i patriotai puikiai moka priversti darbininką ir vise 
neturtinga ji tautos sluoksnį tylėti ir buti_23tenkįntu,kaip mokėjo taip pa
daryti nepamiršt imsis diktatūrinio Lietuvos valdymo metais.

Smetonos valdymo metais bet kokios darbininku organizacijos Nepr.Lie
tuvoje buvo uždarytos ir neleidžiamos veikti,lygini kaip ir visos Lietuvos 
politines partijos,išskiriant Tautininku fašistine partija.Tiesiog nesupran
tama,kaip šiandien tie visi pazistami banknotu patriotai su tokiu begėdiš
kumu gili vaidinti demokratus,demokratiskesnius net uz didžiuosius pasaulio 
demokratus?

Dazykites-nesidazykite,jusu plunksnų spalva palieka labai nedemokratiš
ki, k'ip lietuvišku varnu-juoda.Todėl l*Tikroves"puslapiuosa mes maginsime 
daug ko atvirai issiaiskinti.Nes biznelio sumetimais leidžiamuose dabarti
niuose laikraščiuose tokioms diskusijoms vietos nėra.

Todėl mums išeinant i pasauli lyg nuo 1000 perkūnu trenksmo sudrebėk 
po visu D? stovyklų barokais svetimoji žeme,kad mus,vargdienius,ir Lietuvos 
paprastus darbo žmones,esančius istremime.likusius .pavergtoje Tėvynėje ir 
po tolimas pasaulio silis issibarsciusius,visi vnkar dienos niekadejai per
sigandę išgirstu ir pamatytu įmes tebesame gyvi,nors kai kurie is musu tik 
is susaudytuju duobes yra prisikels!Ir mes,istremime,išeiname ginti Lie
tuvos neturtingojo luomo reikalu!

EIME, idlELAS DRAUGE

Eime,mielas drauge,! pasauli platu, 
Palikime čia vargingas savo dienas! 
Pasuksime kitaip -musu gyvenimo nata 
Ir jokia vargai dauginu svetur neatras.

Per amžių amžius čia žmogus žmogų ode, 
Lyg vabalai vienas kito siurbė kraują. 
Ir jokie lietus nenuplaus tos gėdos,- 
Čia niekas nesulauks gyvenimo naujo.

Eime,mielas drauge,kur saule šviečia 
Ir niekam nepavydi savo spinduliu, 
7!ur bekrašte jura laisvėn Visus kviečia-
Ir kur juodas dangus nusėtas žiburiu!

Čia greitai tave gali pakarti po saka, 
Arba uz’nuryti uz sienų kalėjimo.
Viena priespauda pakeičia kita, 
Ir niekad norą galo kantejimu!

0 toli svetur kasdienine juoda duona 
Nors butu k irtais ir gana knrti- 
Bus miela!Nes gyvenimo brangi laisve 
Duodama tik tiems,kurie jos yra verti. 
Kounns, lOt-J B.Vnrgunas
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KSDSKINGUo DXEftQS l.e'rRw.’JLIB

Rūsčios ir nedėkingos dienos istrėmime.Ateitis neaiški,žmones vienas 
kifs pikti,nedraugiški ir klastingi.Llikss nesulaikomai bėga vis nepntei- 
sindarj'.s i .’.teiti sudėtu vilčių.Medžiaginiai trukumai su kiekviena nauja 
dienu didėja.

Jei anksčiau daugelio buvo gyvonima mintimi,kad ryt,poryt,griztkae i 
Ievyne,šiandien ne vien 's pagalvojame,kad musu ištrėmimo kelias gali būti 
sunkus ir ilgas.

D .ugum ’ musu gyvename stovyklose.Stovyklų kolektyvinis gyvenimas pa
rodo smogu su visomis jo ydomis,kurios pastoviame gyvenime vykusiai yra pas
lepiamos šunienų,elegantiškumo.Kolektyvinis gyvenimas parodo ir musu tai 
kuriuos inteligentus,kurie ne vis-dos yra nuoširdus,pasiruošė eiti i pras
čiokėlius ir su broliška meile ten skleisti "sviasa ir tiesa”.

Labai mišri musu dabartine bendruomene. Joje. daug esama su lietuviš
kais liūdijimais,bet savo k-lba ir dvasia tolimu lietuviu tautai.Beveik ne- 
r organiz cinio gyvenimo,nep-sireiskia josiu visuomeniniu sąjūdžiu.Is jau
nimo orinnizaciju tėra tik sk-ut-i.Trūksta tik angelaičiu...Per mažo yra ir 
politinio idealizmo.

Užtat išbujojęs vienas kito birenus isn~udojimas.Is t-utieciu juodo 
vrgo spekulimtu tr n:l uz savo teikiamus patarnavimus turi gražius pelno. 
G be ju patarnavimo eiliniam stovyklos gyventojui issiversti negalime.. Ji e 
moka svetima k lb . ir turi susidaro pažinčių.Tik-is ju tegali nusipirkti duo
nos, nes duodamo .iokio neužtenka.C jos kepalėlis 1 1/2 kg svorio kainuoja 
45—50 Ra.Prie duonos reikia ir silkes.O ji t ip pat brangi,1 št. 6-8 Ra. ir 
1.1.Užtat kai spekuliantu tranai pinigus mis is skaičiuoja,kiti morkas ne
turi silkei nusipirkti ir yra priversti o irsiduoti geresni turima dulkta,dar 
atsivozta is Lietuvos,.•iro.: parsiduoti gaunama pupelių kavą.,o patys 
gerti karsta vandeni.Geresni kąsneli gaunamo maisto taip pat spekuliantui 
tenka parduoti,k.'d galėtumei juodos duonos d įsipirkti is to potięs spėka- - 
liunte... —"

-lūK s neturi jokio intereso nusileisti i tremtiniu stovyklini gyve
nimą ir ieškoti bucu ir priemonių sumažinti tautiečiu vargui.

V Iku sveikatingumo priežiūra apleista.Kugelis v iku yra nusilpę del 
netinkamu gyvenimo sąlygų ir vaikams maisto bei vitaminu stokos.Vieno ki ti
sinio knin.i-6 Hm.,kiaušiniai lab i retai yra valgomi vaiku.Apie vaisius, 
d'-rzoveS,uogas,kurios taip reikalingos vaiku sveikatai .galvoti netenka.

C cin^vien, b iltiniu reikia,kitam kelnes plyšta,bateliai jau be padu 
ir t.t.Tiems visiems dalykams pinigu ir dar karta pinigu reikia.G is kur 
ju tikrasis tremtinys paimti gali,jei jis nieko neuždirba...

Taigi,rūsčios ir nedėkingos dienos istrėmime.O ateitis vis dar neaiški.
P.K.

JIS SUŠAUDYTAS

Skaitydamas Vokietijoje išeinanti lietuviu savaitrašti “Žiburini“ 
Nr.24(J6),1946.6.15 d.,skelbimu-pnies-ojimu skyriuje atrandu paieškojimą 
Hr.2441 tokio turinio: "'.Vizas Anna,P.O.Box 477,Kėnoro Pa.,U.S.A...ieSKO Na- 
ginionio Baltraus,dirbusio Spindulio spaust.Kauna...“

Laikau s ve n r-iiga pranešti,kad Naginionio Baltraus njra gyvųjų 
tarpa.1)42 m.vasara, . n esant uz politine veikla suimtam ir patalpintam 
Kauno s.d.kalejim.,i kamera,kurioja as kale jau,buvo atvarytas naujai gesta
po suimtas Mginionis Baltrus,Spindulio spaustuves Kaune ilgametis masinis^ 
tas.Jo byl’. buvo tuo sunki,Kad be atlikimo techniškojo darbe spausdinant nele
gali.- priesvokisk spauda,jis buvo k-Įtinamas pi >tini-u atsis‘Ūkimu,kurs
tančiu neklausyti vokiečiu okupacines valdžios.Pas ji,kratos motu,buvo ras
ta ginklu.feginionis Baltrus buvo laikomas,kaip ir visi politiniai kaliniai, 
gestapo žinioje,su nutarimu “iki karo pabaigos" ir periodine elgesio ates
tacija, kuri -z kas J man. turėdavo gestapui parašyti lietuviu kalėjimo admi
nistracija. ,

oolitiniams kalini ms pasimatyti su artimaisiais gestapas neleisdavo. 
Tardymo metu Naginionis B Įtins buvo gest po žiauriai kankintas,kad prisi-i 
P zintu kaltinimuose ir kitus dar isauotu.Jors vėliau mus kalėjimo ’dminisA 
traciji išskyra.perkoldam-". i kitas kameras, su hnginioniu iv Iriais bud is /
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palaikydavome tarpusavio susižinojimo ir draugiškumo rysi.
1945 n. pr.idzio ja ,deka Įvairiu past angų,patekome abu dirbti i Kalė

jimo spaustuve.luomet kalėjime siaut j badas,įnešti is laisvas maisto ne
leist! vo.Dažniau ir dažniau atvažiuodavo i k’.lejinn gestapo masina vestis 
muku i IX fortą,kur gestapas uz akiu pasmerktuosius sušaudydavo.IX forto 
kulneliuose yra sušaudyta apie 1CU.000 žmonių,visokios lyties,visokio am
žiaus ir tautybes.

Kasdien mes buvome pasiruošė ten būti vežami.Nors artimieji ir pa
laike su muni s Įvairiais keliais ir budais rysius,bet mažai turėjome vil
ties,kad ju galėtumėme būti isgėlbeti.Dujautimas išsipildė.1943 n. vasara, 
puikia liepos men. diena,Kaginionis Baltrus dirbo prie kalėjimo tigelines 
spausdinimo masinos.lygiai po metu laiko gestapas vai ji buvo pradėjęs tar
dyti.Kažkas buvo suimtas ir jam buvo .-letami kažkokie nauji k .1 tinimai.

Ji isvede...Jis buvo is kalėjimo išvežtas lengva masina.Vėliau mes 
tiksliai sužinojone:teji pati gestapo lengva masina,apie 11 vai.pries pint, 
atvažiavusi i IX fortą atsiveža du žmonis,kuriuos gestopieciai susaude.Vie
nas is ju buvo atpažintas tu kaliniu,kurie susaudytuosius turėjo užkasti 
žemomis ir parnešti i IX fortą ju rubus ir smulkius daiktus.

Naginionis Baltrus yra žuvęs kaip kovotojas pries žvėriškąjį nncio- 
nalsocinlizmn.Knune-Sanciuose jis turėjo žmona„Dažnai man kalbėdavo apie 
vaikus.Su jo žmona susisiekti nebuvo man galimybes.Manau,kad ji vėlinu apie 
jos vyro nužudyme sužinojo.As pats stebuklingu budu issigelbej--u nuo pana
šaus likimo. A.G.

KG MUMS DAR TRŪKSTA?
Dažnai "Musu Kelio" apaštalai rūgsta savo Įvedamųjų išmintimi pasiro

dyti ir tarti savo autoritetingą, nuomone įvairiais klausimais,apie kuriuos 
tu straipsniu autoriai yra stebėtino is.annyao.Tai liudija kad ir toks straips
nis,tilpes "Musu Kelio" kr.27(36),1946.VII.11 d.,pavadinimu:"Ko mums trūks
ta?",kurio autorius,tarp kitko,ruso:

"Jei usu stovyklų mokytojai,menininkai,gydytojai,laikraštininkai yra 
parode daug organizaciniu Sugebėjimu ir net idealizmo,t ii vis dėlto daugelio 
kitu profesijų žmones tu savumu ners parode.Tatai mos teigdami,daugi tusia 
turimo vadinamuosius amatininkus.""...del stovyklose rubu siuvyklų nebuvimo 
daugelis stovyklos gyventoju turi nemažai rūpesčio ir dar d luginu gaišties 
ir gerokai turi patuštinti savo kišenes ir maisto santaupas,kol kurio nors 
siuvėjo prisiproso." "Ta pati galime pasakyti ir apie, batsiuviu dirbtuves. Ju 
stovyklose esam . ,tik labai sunku prisiprašąti,kad jose butu galima batus pa
taisyti." "Siuvęj i,batsiuvįai ir kitokie ■matininkai s vo arteliu stovyklo
se nosteigi- del to.k’d galėtu paskirai dirbti is žmonių,arb“ DP.lupikauti. 
Stovyklų komitetai ju sudrausminti negali."

Tark straipsnio .autoriaus tik paklausti:-Ponaiti, jus vėl norite ama
tininku padaryti dirbo vergu,kokiu jis buvo tais "geraisiais" S u tonos l.ai- 
k:is?Jus visi spekuliuosite,!rtrausite,vokišku meilužiu po keletą maitinsite 
ir išlaikysite,o vargšas amatininkas susirietos per dienas sėdas ir veltui 
jums dirbs?Tai geriau ir jam taip daryti,kaip dauguma kad jusu daro Nevyk
ios 'pliurzes" užsrėbus "vandravoti" ir silkėmis,cigaretėmis,pupaliu kava ir 
savo kailiu spekuliuoti,negu jums veltui dirbti!

‘ Toliau straipsnyje sakoma,k’d gydytojai, mokytojai .veltui dirba is ide
alizmo jau visus ..lutus.veltui visus metus?© kur dvigubos cigarečių,rnud.kry
žiaus paketėliu,kavos pupelių ir kitu dalyku normos,kurios veik istisus rie
tus buj'vc duodamos tiems idealistams? į

"Tėviškus Garsas" Kr.29 is 1946.VII.12 d. rasor’Anglu zonoje daugumas 
.oSytoju gauna toki pat .atlygini n, y ip vokiečiai mokyto jai (iki 600 rs.rua.). 
Kai Kur .okytojni natūra gauna iki 14 p.ak.Cigarečių i savaite."Taigi,puikup 
ide .liZ'.as gauti uz darbo i sdv.14 pnk.Cigarečių,atsimenant,kad uz viena ci
garete oknria 8 Re.

"Jei stovyklose aes neturim.- siuvyklų,batsiuviu,kirpyklų,skaityklų,t-i 
ei - kalti ne tik a .-tininkni.b t ir stovyklų komitetai." Po vieneriu metu lai
ko šauti rasi i ko.ritėtus,kad jie daugi u kreiptu dėmesio i matininku dirb
tuvių suorganizavimo reikalą.Bet tie komitetai...Gyveni,o praktika paroda,kuo 
jie rūpinasi ir ka jie nuveiks ir p įdare t-utieciu gerovei.

Amatininku suorganizavimo reik las tikrai opus.Bet jis pradėtas judinti 
ne is to galo.

Siuvėjas A.Pauža
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ZViLGiih'IS I i-.ijbc .?SHlvl)Il® SPALBA
P.HIAUKA

Liūdna ė rosi pažvelgus i :usu tre-.tinlska ji gyvenim .kurio tūrius 
jau pugsętru^r.~to st .zn,todėl galias susidaryti nuia ji vaizdo ir ners k r- 
ta'^rpfe' ji ’atvirai pasikalbėti.Seville jautis tas vaizdas.Nežavintis.Jeigu 
Amerikos lietuvis nuodugniai'p mtytu -.usu tre.’tiniska ji gyveni oa su visais 
jo užkulisiais,jis nustotu puses savo užuojautos,kuria jis nuoširdžiai pa
rodo nelaimes ištiktai broliui,vargstančio' DP stovyklose Europoje.

i-errazinu liūdna darosi pažvelgus i musu periodinę spauda,! joje besi
reiškiančius n u jus autoritetas, kurit. sy ūda yra monopolizavo ir su di
dele dr - sa ir izulur.u kert ’, necenzuruotu žodžiu rykšte kiekvienas per galva,“ 
k'.s mėgina prabilti ne taip,kaip tie sp ūdos verslininkai g.lvaja.uu apžlibu
sioms aries kiekvienas spaudos n.:u jagiris r nujos autorius atrodo "biauru- 
sis ančiukas".

Šiandienine periodine spauda yra beveik monopolizuota senojo nusista
tymo ir galvojimo žmonių,iki Įkyrumo sugebančiu pagal reikalu operuoti ta pa
triotine tėvynės meiles verkšlenančia giesmele,kuri gal ir butu turėjusi pa
sisekimo Maironio laiku gadyneje,tik ne dabar.

Šiandienineje spaudoje mes dažnai skaitome ilgus pamokslus,kad negražu 
yra svetimiesiems leisti sužinoti apie tarpusavio vykstančias intrigas ir ne
geroves,tuo jas lyg ir apdraudžiant bujoti stovyklų gyvenime.Aroa vėl daug 
kartu smerkiami kažkokie skundejai.grasinama juos išmesti uz bendruomenes ' ' 
ribų,tuo lyg ir autorizuojant pastovume įvairiu klikų,kurios kai kur turi ar 
turėjo vadovaujamas stovyklose vietas ir ten varo ar vare pragaištinga bend
ruomenes naikinimo darba.

Kad tai nėra prasimanymas,geriausiai gali pailiustruoti 7o.<ietijcs 
šiaurėje Ilensburge vienos stovyklos įvykiai,kur stovyklos vadovaujančioji 
klika,susispietusi aplink silpnavali ir jauna stovyklos vadeja,s.m.gegužes 
men.21.d. uz opozicini nusistatymą ištrėmė i kita stovykla 60 lietuviu.Tai 
Įvykdyti galėjo todėl,kad buvo apgauta Unrra.is kurios buvo gautas sutikimas— 
Įskelti tuos žmones,kaip nesugebančius dirbti kulturini darbe.1 ktinoi buvo 
tremiami stovyklos Kultūrinio darbe pionieriai.I ta slaptomis ruošta ištre
miamu sarusa buvo įtraukti visi tie,kurie ka nors pasakė pries netinkama sto
vyklos vadovybe,kuri bendruomenes .maistą eikvojo savo asmeniskiems reikalams, 
irenge atskira išrinktiesiems maisto katile,dore Įvairias kombinacijas sto
vyklos gyventoju vardu,is stovyklai gaunamo cukraus buvo varomas scunogonas.su 
stovyklos vedėjo žinia buvo vagiamas stovyklos kuras ir gabenamas vedejo ir 
kitu stovyklos ę-ireigunu meilužėms i mieste,nors esant žiemai stovyklos bendr 
budo patalpa nebūdavo pakankamai apkūrenama ir maži veikai peršaldavo ir ap
sirydavo ir t.t. ir t.t.

K -.d', jsu būdami istremime ir dar korta istremime ištremtieji del ne- - 
leistino,neteisingo ir apgaulingo ištrėmimo p siskunde ūnrrei.tai jie uz tai 
stovyklos sienlaikraštyje buvo išvadinti bolševiku apmokamais agentais ir pik 
tai pajuokiami,kaip amžini teisybes ieškotojai.Ten pat buvo parašyta melagin
ga žinia,kad ištremtųjų pasiskundimo rezultatas esąs Belgijos buv.liet.belais 
viu kuriu koncentravimas i jiems specialiai Unrros įsteigta stovykla.luo buvo 
rori ma išprovokuoti buvusiu knreiviu-stovyklos gyventoju kruvina užpuolimą 
ant ištremtųjų tremtiniu opozicionierių.Ir t.t.ir t.t.

Tokiu charakteringu Įvykiu yra gausu ir visur kitur.Bet sulig musu pe
riodine spauda, jei tautietis tave.t‘.utieti,skriaudžia ir dar musa .su basliu 
per galva,tu neąauk[Teisingas yra priežodis;mus' ir saukti neleidžia.

Štai 'Tėviškės Garsas'1 Mr. JI 1946.VII.25 d. skelbia straipsni didžiau
sio antrašte; Z o d i s Tėvynes išdavikams ! Kn gi,skaito
me ;

•*Se taigų nesKOS urzgimo,ne stepių zvieries staugimo,ne griaudimo pries 
mus visus pasaulio garsintuvus,no karstu pamazgų.kurios ant musu pilamos,mos 
bijokime.mums 1: blausiai pavojingos žudančios bakterijos,kuriomis norima mus 
uzkresti(mus demoralizuoti)ir kurios •’.teina i musu tarpa slaptai ir tyliai,
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kaip džiova,kaip cholera,kcip naras...Tie musu,kurie edame vienas kita,kurie 
einame skustis pas svetimuosius,Kurie velkama i stovyklas nuodus.kurie pa
laikome ir skatiname chuliganizmą.kurie savo p'sibiauretinois pasireiškimais 
dargiame lietuvio verda,kurie fabrikuojame ir skleidžiame melagingas žinias, 
keliame gyventoju tarps panika(kuriai lengvatikiai dažnai pasiduoda),kuria 
skleidžiame šmeižtus ir nesantaika,kurie v.orzomes del vietų,del portfeliu, 
del tuscios garbes,tie musu yra saaoningi ar nesąmoningi tu bakterijų nesujai 
Karto jie turi būti atpažinti ir jiems pasakyta nedvilinka tiesa,kam ir ko
ki darbą jie dirbu."

bulig "Teviskes Garso1, rašeivų politines ir teisines filosofijos dės
niais gaunasi Įdomus kurjoziski daviniai.anų ilensburgo 6C lietuviu tremti
niu, istremime ištremtu,pasiskundimas Unrrai yra tolygus nusikaltimas Tėvynes 
išdavimui...

Giliau panagrinėjus nusikaltimus.kuriu autorius "Tėviškės Garsas" Tė
vynės išdavikais vedina,gaunasi toks vaizdas;musu vadinamoji tremtiniu ben
druomene yra labai apverktinu žmonių mase,nes tokie individai sudaro dabar
tines emigracijos dauguma.Čia "Tėviškės Garsas" nesuklydo.

Istiesujkos istremime ėda vienas kita?Piniguociai spekuliantai.kurie 
jau antri metai kaip varginguosius tremtiniu sluoksnius ėda be jokios sąži
nes,moralines ir teisines atsakomybes,be abejo,"Teviskes Garso" moralas tec-' 
retiku nepastebimi ir i ta kategorija jie neįeina,nes ju suėsti,del ju riebu
mo,ir patys "Teviskes Garso' red ktoriai negali.

Kas palaiko ir skatina chulig anizma?Politiniam emigrantui si žmonių ka. 
tegorijn is viso yra visai svetima ir nežinoma.0 ir tokiu musu tarpe esmn? 
Taip,labai daug... ■

0 kas varžosi del vietų,del portfeliu,del tuscios garbes?Ne,brolau, 
stovyklos vedejo ar komendanto.maisto sandelio vedejo ar auku bei rubu pas
kirstytojo viet”,komiteto pirmininko,rysiu karininko,ar kitokio užimamo pos
to vieta nėra tuscios garbes vieta.Mes jau per pusantrų metu isitikinome ir 
patyrėme(Dažniausiai tokiu postu neužima darbo žmogus,kuris neturi jokiu ti- 

“tulu pries savo pavarde.Jos neužima ir tikrasis politemigrantr.s,kuris turi 
savo skaudžios emigracijos tikslą ir supranta jos prasme.

Arba. vėl,kas velka i stovyklas nuodus?Atseit,girtuokliauja?Tik ne tie, 
kuriems viens marke yra labai didelis pinigas,nes uz bonka brakalo,samagono, 
esesinio spirito reikia mokėti JOO-500 Rm.Dažniausiai siuos nuodus perkasi 
emigracinio gyvenimo atstovai.naujai susiformavęs elitas,kuris per naktis su 
mergom šoka,geria ir vemia,kai didele dauguma neturtinguju tremtiniu b a - 
d a u j n !

Kas fabrikuoja ir skleidžia melagingas žinias,kad greitai grįsime i 
į tiepr.Lietuva,skleidžia šmeižtus ir nesantaika,aišku be komentaru.(Musu sian- 

> di .-nine periodine spauda.Red.)
Tenka tik pasidžiaugti,kad pas socialistinio nusistatymo tremtinius 

tokios visuomenes -senizacijos.npio kuria "Teviskes Garsas" raso,nėra."Tėviš
kės Garsas" smetonišku botagu pliekia pats save ir savo kategorijos žmones. 
Tik npg’iletina,k.ad tie r seivos valkioja brangu V.Kudirkos varda ir jo gra
žiausio eilerascio "Maniesiems" posmn:"Jeigu audra ištikus verstu stulpą 
vieno..." Tokioje supuvusioje visuomenėje ar gali dar būti tvirtas nesupu- 

. ves stulpas?
lions butu galima rasti ir daugiau povyzdziu,charakterizuojančiu musu 

partedine spouda.bet manau pakanka ir tai,kad įsitikinti,kaip toki' spauda 
migdomo atbudusias tautos sąmone,kaip ja norima užgniaužti savaranku gal.'oji- 
mn.parolizuoti bet koki?, iniciatyvu.Tokioje spaudoje nerasi ne trupučio to, 
kas kiekvienam be Tėvynės likusiam benamiu! yra aktualu.

Pažiūrėkime,kaip svarstomas musu emigravimo klausiaas?Is to susida
rysime vaizdu,kokios vertes yra si sp ūda ir kokiais pagrindais ji yra leid
žiama. (Spekuliaciniais.Red.)Joje daug kalbama apie sugrizima i Nepr.Lietuva, 

-j-. . bet.kokia ta Janr.Lietuva bus mes ne vienas to nezi
nome.ūal vex acks vadas,kaip Antan; s,atsiras 'irbc bus pakviestas Lietuvos 
karaliumi nauju laiku Urachas,kain anais nepamirštom is laikais...
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■'“"'Reikotu, pagaliau, atsiginti tiems visiems ra šeivoms, kurie šiandien ne
šiojo "žurnalisto" vardu ir sunkiai gaunama popierių tėplioja,kad ne visi 
taip galvojome,kaip kad rašo nerdamiesi is k ilia kai kuriu "oficiozu" 
lyg ir oficialines nuomones reiskejai.Musu tarpe nemažai yra dar nepra
radusiu ir nepardavusiu savo Įsitikinimus žmonių.Tie žmones buvo ir bus • 
pries bet Koki 1 isvos minties varžyme,pries bet kokia bet kokios klikos 
diktatūra,jie kovojo ir kovos del žmoniškumo,laisves ir lygybes,jie skalbė 
ir skelbs,kad tik socializmas tegali ne tik tautas nuvesti i Šviesesne atei
ti,bet ir visa zaoni ja.,neteisybe je .išnaudojime-ir paniekinime paskendusia. 
Jie taip pat kovos tiek emigracijoje,tiek sugrize i Nepr.Lietuva,del lais
vos lietuviškos spaudos.

Mes esame Lietuves sūnūs ir dukros,kurie mylime darbo ir norime dirb
ti,mylime laisva gyvenimą ir norime gyventi.bat ,deja.negalime.Todėl mes Tė
vynėje kovojone.kovosime ir istremime uz tikrovės tiesa,kuri gludi Įgyven
dinime socializmo.Taip kaip kovojome uz Tėvynės visiško laisve,lygiai taip 
pat kovosime ir uz juodos duonos kąsni,kuri kartais nuo rusu alkanos burnos 
nutraukia šiandieniniai įvairus visuomenes veikejai,spekuliantai ir kiti 
monoIninkai,padedami ir talkininkaujami siu dienu musu periodines spaudos 
rašeivų.

ANTAKaS ęebirva

LITERATŪROS KURMIAI

"Musu Viltyje" s.m. geguzas men. 29 d.lJ-14 Nr.K.Barenas,nekultūrin
go stiliaus straipsnyje "Gerosios knygos ateičiai",su abejotino skonio iš
lavinimo epitetais,puolė siukslynais dvelkiančiais žodžiais Br.Diruausko 
eilernsciu knyga "?-.vasaris Ateina”,pavadindamas ja apnurgusia usnimi,ilin- 
dusia i poezijos gėlyną.Taip paraše apie Br.Dirmausko eileresciu knyga K. 
Baronas,kuris yra. pats nedidesnis eilekalys uz Br.Dinaauska.Jo eilerascini 
pasirašomi K.Barausko-Nendres vardu.

Bet tokie,kaip K.Baronas,kritikai turėtu apširiboti savo stovyklų 
dvelkiančiais siukslynais.kuriuose jie nuo senai yra iprate kapstytis ir po 
kuriuos jie,vis dėlto,neturėtu valkioti svetimu tautu rašytoju vardus,nes 
jie rase juk ne tam,kad K.Baronas juos vartotu spaudoje neigiamu pavyzdžiu 
lietuviams.Toks įžeidimas svetimos tautos rašytoju,nors ir nežymiu,griež
tai neleistinos bent dabar,kada mes visu tautu tarpe ieškome tik draugu. 

K.Barono varda ne kiekvienas lietuvis žino,jis gal ir populiarus jo 
vienminčiu tarpe,tuo tarpu Elenos Mnisek varda žino kiekvienas lenkas ir 
lenku ji nėra taip rašoma ir su tokia panieka sakoma,kaip tai daroma K.Bare- 
no straipsnyje "Gerosios knygos ateičiai".E,Mnisek lenku literatūroje turi 
sau garbinga vieta ir lenku yra gerbiama.Todėl tokie baronai neturi jokios 
teises ja piktu pavyzdžiu nurodinėti lietuviams ir del jos išleidimo rastu 
lietuviu kalba piktai bartis.

Jei K.Barenas sugebėtu parašyti nors dalele panašiai,kaip E.Mnįsek, 
tai daugiau pasitarnautu lietuviu kultūrai,negu rasinedanas tokius straips
nius,kurio geriau butu jei pasitarnautu švaros reikalui ir neisvystu dienos , 
sviesa ir su laikraščiu nepakliūtu klaidindami skaityto ja,kurie nėra jokia 
kritika ir ne Kiek nepasitarnauja lietuviškos Knygos ateičiai.Tas pats pasa
kytina ir apie jo eilerascius,kuriuose nėra jokios pažangos nuo to laiko,kai 
jis su jais jau Nepr.Lietuvejo pradėjo rodytis,kada taip graudžiai rašydavo 
apie armonikas ir "lingum-achalingum"...

K.Baronas geriau padarytu,jei jam esant ne kiek nepranasesniam uz Br. 
Diruauska ir vis dėlto rašančiam apie ji zvegaliojimus.savo siukslynais dvel
kiančius straipsnius.kurie yra netinkami patalpinami ir jo stovyklos sien- 
laikrastyj-,nesistengtu prasnugeliuoti i spauda,nes tokie,anot jo paties ter
mino, zvagalio jinai, su svetimu tautu rašytoju niekinimais ir- žeminimais lietu
viams užsienyje garbes nepadaro. ’

9



2.KCKIA KRITIKA,TOKIE Ei KRITIKAI
J.Bireno prastųjų šiukšlynu smarve dvelkiantis straipsnelis apie lie

tuviškas knygas,kuriu jis pats ne vienos nėra parases,atrado sau ir aistrin
ga adoratorių.' ,;intis'! lir.lCS patalpino St.Vykinte- straipsneli,ji savo naza- 
tia ter-iata kaip didžiausia nau jiena, sta ibiausio sriito antrašte,skelbda:a.

St.vykintas pirmiausiai išgyrė K.Berens uz jo sali fe.tiška iš tinti, 
tik apg.silestavo.kad tame p.-.cia. : “slusu Vilties numeryje,Kuri-me tilpo 
K.Barono zvegaliavi-.-ai,til .o ir fr.Alisausko recenzija apie debiutanto At. 
kuiric '.-ii r sciu rinkini 'Blaskc.ri lapai“,kurioje recenzentas nesu aie..- 
autorių su uOkbl !is,bet,nore jo ir ne i r. gi re. '.s, paraše, raiba-1 a. - '■ rinzi- 
njlijta^—i jauno poete pasting 'S pripažinti ir palinkėti s-vo kur; lines. ga
lias plėtoti ateityje. * save strai.-sr lyja St. vykintas pasu-r . -t.Kairi ir 
kartu jo knyga recenzavusi xtrana Alisauska,pridedamas ■ -apsverit i,is ritikos 
reikalaujama objektyvumo ir teisingo sprendimo’'.Tad ir suprask, skaityto jau, 
kieno objektyvesne kritika del At.Kairio eilerasciu rinkinio •’Blaško..! Lapai’1 
ar .-tano Alisausko.ar St. ykinto?

Graborisxai pasitarnavęs literatūrinei kritikai St.Vykintos savo 
stmipsn,.-li užbaigia šitaip, kokia :o..zija,tokia ir kritika’.Is savo puses 
:-;-s patariame jau; a .. poetui At.Kairiui ir visiems įeitiems panašiu ’kritiku 
pucle.ei—:s nenusiminti,c Kurti toliau ir tobulėti,nes kokia kritika,tokie ir 
kritikai.renal i tokius ’kritikus '- n.verta kreipti dėmesio.

p ♦ PA ie-HIelAI JAI1KT V--11 J- PieETA.'lS IR RAoYxJjA..’iS
Jaunieji poetai ir rašytojai prieš i.idaiši i rankas plunksna ka nors 

...rti, turėtu gerai pagalvoti,kosi tikslą turės ju kūryba.Ar jie siekia skai
tytojo m-m griautojo skoni patenkinti,netur.-df-ni aukst.sniu siekimu.:t-ip norą 
p vsizšucti savo -meiles kančias ir -pergyveni ,us,;?r jie ic-ssos kelio i tikroji 
kūrybos tikslą.

Tikrasis suryoos tikslas yra pasalinti is žmonijos gyv.ni-o vargus, 
n lai'. eS,nešat įklius,kurie yra atsiradę d.l zrioguis -egoisto priežasties, ir 
kuri; tolei žmonija kamuos,Kolei nebus pasiektas ir i gyvendinti s visame pasau
lyje socializeias,o kartu su juo ir socialinis teisingu-.as.

Jaunasis poetas ir rašytojas,siekdamas to kilnaus tikslo,uz kuri sa
vo -galvas yr pėdoje siutai tukstenciu geriausiu visu tutu sunu,prieš pra
dedamas ka nors kurti,turėtu atydziai a-psizvalgyti aplink save,gerai istudi- 
juoča; s ta aplinkuma,kurioje jis gyvena.Tada jis pamatys,kiek puikiu temų 
yra kasdieniniame tremtinio gyvenine jo kūrybai pasireikšti.Kiek 3 ug ašarų, 
skausmo,-:..leimiu yra stovyklose.! is kitos puses kiek niekšybių ir melo!

Enbartineje .tusu periodine ja spaudoje pasireikšti j-uniesie-.is poetams 
ir rašytojais sąlygų kaip ir n.ra.Tokia spauda, ke.ip si ndienin-e ,netured '-:-a 
atve aiškaus veido,daugeliui jaunuju poetu ir rašytoju yra nepriimtina del 
to,kac ji ne kiek nesutampa su socialistiniai desokrrtinesis pažiuro ’.is,tiek 
i naujos Kepr.Lietuvos atstatyt a,tiek i emigracini gyvenimą ištratino.Be to, 

joje dažnai aptink"; :a rafinuotai raiški os paniekos ir pajuokos ds.rbo zio- 
P11- ...

Pav.,užtenka pantu i rankas ‘a--viskas Garsa" !ir.*.2 ir paskaityti nova 
įfeljetena “žaros Vazlienes pus .utinis ".Darbininkas z ogūs,buv.sargiene,la- 
L i išjuokta,p--rst.-.tO".a k -ip -.adų vaikytojo ir 1.1.Tuo,nors ir feljetone,la
ibai sui'Isiiikuojutas realus tikrovės vaizdas.Tai ne truputi neturi psicho- 
■egin-es tiesos.Jei kas bud imas istre-r;i;au .du ir v likosi,t ii tik nu darbo 
■ l;C;.,us,v rgo tela.buv.gatves šlavėja sargi.>n>,bet buv.direktorienes,virsi- 
■inkien.-s,vokiečiu okupacijos laiku l.ctiš ;rienc-s,t-.r. ji-enes ir kitokios -ie- 
ks,kuriu istre i’ e yr- n azai ir kurios 1-bni didžiuojasi saVo vyru .r pa
lių turėtais titulais ir skrybėlėje dar tab nesieja r. ergo gaidžio ar pent’erdos 
plunksn..Ju lupos vis-: os nudazvtos,raudonos, lyg žiurkes kr-.uja gerus. - 
Į Jaunasis oe-tes ir rašytojss neturėtu juoktis ir tyčiotis is žmogaus, 
[savo t?.uti .cio,kuris del save socialines padaties natūroj© g-.li--ybes pasiek- 
Įti aukštojo .okslo,Įsigyti kapitalo,tapti turtingu.Jei voks žiogus ir oada-
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ro klaidu gyvenime, jar* atx -iština.Jaunam poetui ir rašytojui rm* ikatu pil
niausiai pamatyti tuos,kurie pasisovo būti dideliais visus :en-s veika j jis, 
rašyto jais, poetais, ’žurnalistais1’ rašo kitiems pamokslus,natys būda in.-’ 
noksos,kurie daro sąmoningai klaidas ir nusikaltimus savo* bund^uo. -a*s at
žvilgiu. Nors jie neverti prasčiokėliui užristi jo avalynei raikšti,vis 
dėlto jie turi iziulios drąsos ji niekinti.Tokiu ištremtie yra prisiveisė 
gana daug...

Jaunasai poete ir rašytojau,savo plunksna pasvesk vargstančiu tautie
čiu gyvenimui pagiedrinti.Tada tu nusipelnysi sau nemirštanti garbes v Įni
ks. Lietuviški dvasios ubagai,pradedant suvaikojusiais generolais ir bii'jl et 
tarė jais,direktori-is ir įvairiu bazių vedėjais,dar budriai Lietuvoje,nors 
galėjo pigiai pirkti knygų,ju nepirko,jos kirnydavc knygų lentynose.Jie ir 
čia,istremime,ju nepirks,nors tu ir busi jas pirases Ir isleides.Tio visi 
ponai,vietoje ju sk .ityio,geriau kokias nors aukas mėgsta rinkti,arba bū
dami "užsienio pasu" išdavimo agentai smarkiai apgaudinėja vargstančius 
svetimuose kraštuose tautiečius,imdami uz neturinčius jokios vertes ir ga
lios "užsienio pasus" po kelis siutus markiu...

Tiems musu ponams rašydamas tu isstatysi save i juos panašiu "žurnalis
tu" kritikai ir pejuokai,nes "išlepintam" tokiu ponu skoniui nevisodos mo
kėsi tu, naujokas, Įtikti, Ko gero,koks lietuviškos Tamošius, .jau sens s, pliku 
pakausiu poetas,rasos libai puikius savo Agnieškai eilerasčius,pagalvos,kad 
savo poezija tu ji nori pralenkti ir jis tave siandi .-mineje spaudoje t-.ip 
smarkiai išpeiks,kad su tavim stovykloje padorus žmogus ir kalbėti nenoras.

C neturtingasis luG.ns tik. knygose atranda sau džiaugsmo.Kitos įvai
rios kultūrines pr .i ogos darbo žmonėms dažniausiai neprieinamos.Štai kodėl 
jaunasis poete ir rašytojau,rašyk,kurk,i savo kurinius įliedamas atomine 
socializmo 'inti.Stok i neturtingosios ir skriaudžiamosios klases teisiu 
kovotoju eiles.Tado tikrai nusipelnysi sau amžina garbe!

4.UŪPLESU3"KRITIK0",PSETEBDU0JAiĮCI0 I KRITIKUS,KAUKE
K.Barauskus-Nendre,pats rašydamas silpnus eilersscius,puola savo pro- ] 

f esi jos draugus, prisidengęs K.B-reno slapyvardžiu, Įvairiai juos iskoneveik- 
danas ir apdrabstydauas dumblais.Bijodamas būti -atpažintas, "Husu Viltyje" 
Nr.2J-24 prisidengė nauju slapyvardziu-E. Arenas.Straipsnyje"Stambus rinki
nys- skurdžios poezijos" smarkiai puolė susibur-usius i poezijos almanacha 
"Verpetai- jaunuosius poetus.Tarp kitko,jis rašo ten:"porevoliucinėje Rusi
joje poetu buvo skaičiuojama labai daug,o kiek vėliau,kai gyvenimas sunor— 
riale jo,didžio ji ju dauguma išnyko kažkur,lyg kamparas.Taip atsitiks ir su 
daugeliu staigiai gimstančiu ..rusiškiu poetu,kurie šiandien dygsta,k-.ip šil
ta rudeni grybai po lietaus."Tas pasakymas labai tinka tokiems kritikams, 
kaip K.Barauskas—Nendi-cg^ppeę^^.. ir t.t.Tenka stebėtis "Verpetu" rcdakto— 
riaus,neapdairumu,uzm.irvt*. mu’šhvo poezija dalyvauti almanache ir poną kri—1 
ka.tada visus almanache dalyvavusius poetus jis tikrai butu isgyres.Pasku— i 
tine.ris žiniomis K.Barenac,pavirtęs i K.Arena,persikrikstyjo i A.Dziugena 
(iiintis Kr.1),bet apie tai sekanti karta. j
oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxcxoxcxoxoxoxoxuxcxoxoxoxoxoxcxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxcacc^ 
T R E M T I N I U PASAULYJE

liEWTII.IAI BADAUJA J
Koks dabartinis trer>tiniu(ne spekuliantu ir piniguočiuj gyvenimas yra ■ 

sunkus ir beviltiškas,sunku ir aprašyti.Anglu zonoje gaunamas stovyklose ■ 
maistas taip sumažintas,kad neturtingieji tretiniai,kurie gyvena vien tiįJ 
is gaunamos maisto normos,jau kuris laikas kaip b a d a u j a.Badas yra M 
sunkus dalykas.

Luti amžinai alkanas,amžinai galvoti apie maista,veržti diržu gurgu-H 
liuojanti pilvą ir eiti alkanas miegoti,-kokia liūdna šiandienine tikrove^B 
apie kuria ne vienas susu laikraštis neparašo,bet i kuria šiandien yra pa^B 
kės tikrasis tremtinys.0 čia dar tos ateities netikrumas! ^B

Bet,broli,sese,nepasiduok nusimini ui,tos sunKios dienos pagaliau praeB 
kaip praėjo ir tie žiaurieji karo etai,kuriu galo tu nesitikėjai sulaukti ■
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rrasvis Šviesesni ir mūzas laikai

POLITR.l’KU PIUTIS
Tokiais laikais silpnieji susvyruoja,neatsieke užsibrėžto kovos 

tikslo:Tėvynės laisves!Ir šiuo sunkiuoju setu j<u daugelis lankosi pas pc- 
litruka ir ryžtasi važiuoti "namo '.Brolau,sese,.gerai pagėlvokireapsigauk! 
keapsirik!Is ten nėra kelio sugristi atgal.Laisves neparduok tai >’ oi'iai- 
uz vergo duonos ziaune ar pigu ir beverti pazaoa.

Taip nebus ilgai.PaKenteK.Tures atsidaryti durys emigracijai i 
ūgniesZeme ar Afrika bei Australija.Amerikos tu nesitikėk pamatyti,bus 
kam ir be tavęs ten nuvažiuoti.Bet rur bebusi,tu susirasi sau darba.oaken- 
ciamas gyvenimo sąlygas,užsidirbsi ir duonos ir prie duonos.Ir is ten ko
va del Tėvynės visiškos laisves bus taip pat vedama.Issisprenėus emigra
ciniam Klausimui issispres gal ir savanaudžiu likimas,kurio jie t-'.io la
bai bijosi,nes teks imtis uz kastuvo ir sunkiai pelnytis sau duona.Tautie
čiu vargu spekuliacija karta turės pasibaigti!

nes tavęs nenorime atkalbėti nuo tavo užsimoto žingsnio,eit:, oas po- 
litruka ir,atsižadėjus savo nusistatymo ir Tėvynės laisves,važiuoti i pa
vergta krasta,kuriame nežinai kas tavęs laukia.Les nepasakysime ir taip, 
kad tu jau busi Tėvynės išdavikas,jei taip padarysi.Daugelis neraoe Vokie
tijoje savo artimųjų ir patyrė,kad jie like Lietuvoje,ryžtasi važiuoti,nes 
čia jie be savųjų jaučiasi labai vieniši.Daug prisidėjo prie ju išvažiavi
mo ir tas nelemtas emigracijoje savanaudžiu ir spekuliantu elementas,kuris 
taip viską sujauke,palaužė pasitikėjimą tautiečiu artimu.Juk tokioje balo
je rugstame mes!Bet apsivalysime nuo tu erkių ir istremime būdami!Susidur
sime !socialistas drąsiai žvelgia i ateiti Uis nugali visus sunkumus!

Pažvelk ir tu,brolau,sese,kartu su mumis:musu ateitis-laisva Nepr. 
Lietuva,kurioje nebus savanaudžiu,išnaudotoju,spekuliantu,Kurioje užteks 
Kiekvienam darbo ir duonos[Kovokime ir ištverkime del Laisvos Socialisti
niai Demokratines Lietuvosllr neapleiskime bailiai kovotoju eiles!

KAS YRA TE ilEMELENDERIAI ARBA SISOlvISKIAI?
Išemelenderiai arba sisoniskiai yra klaipėdiečiai,kurie nežinia kieno 

interesais musu dabartinėje spaudoje apginti nuo jiems metamu kaltinimu ir 
padaryti pilnateisiais ir grynakraujais lietuviais nemokančiais lietuviškai 
kalbėti,sudaro didžiausia nuošimti is dabar gristanciu "lietuviu” i paverg
ta Ievyne.Anglu zonoje,is k.stovyklos,išvažiavo vienos gausios sisoniskiu 
šeimos tev.i, palike savo vaikus.kuriems jau paraše laiska is...Varšuvos,Kad 
jau esą pakeliui i Lietuva.Kada jie parašys laiska is Lietuvos,tada žada 
važiuoti pas tėvus ir ju stovykloje gyvena vaikai.

BISOUISKIU IŠDAIGOS
Vienoje F.liet.stovykloje gyveno sisoniskiai,nemokantieji ne vieno 

zodzic lietuviškai kalbėti(įdomu,kuriuo pagrindu tiems vokietininkams ko
mitetu buvo išduoti asmens liūdijimai,kad jie yra lietuviai?Red.)Per viena 
stovyklos gyventoju patikrinimą jie Unrros buvo is stovyklos pasalinti.I 
|M[ reaguouauii jie paraše didžiausia sicunda Kriminalinei policijai,atidengia 
■f visas stovyklos gyvenimo paslaptis.otundo rezultate i stovykla atvyko 

K.krim.pol. su «:p,Kuri stovyklos maisto sandelyje atrado paslėpta spe- 
Fsulimtu silkių statine .Rastos stovykloje jau pusėtinai užsiaugintos ivai- 
.riu asmenų kiaules paliktos stovyklos komendanto zinicje iki atskiro parė
dymo. Atrasta 2c lt benzino.r“asieme viena motociklą. Ieško jo paplautu Karviu 
ir, oulviu.

.ekancia diena vok.krin.pol. su it? atvyko i stovykla issivezti kiau
lių. stovyklos gyventoju minia susirinko prie tvartelio.'.’erkdr.mos moterys 

'putple pc ii? vyru kojomis,kad šie Kiaules paliktu. vi ti vokiečiu krim.pol.eis- 
KiJiOjkad vokiečiai ne tiek Kiaulių isveze is Lietuvos .Viena moterele neis- 
laike nervu iteapimo,Įpuolė i isteriką,apipylė vok.krim.pol.pareigūnus mur-
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zinu vandeniu ir Uzveze samčiu per vieno is ju nugara.Kites kiaules buvo tvll 
telyje užrakintos ir niekas nedavs nuo ju rakto.Buvo telefonu iššaukta- dau- 
giau ui? pastiprinimu,curie greitai su džipais atvyks.masinpistclemis 'tinkluc- 
ti,raminančiai paveiks tremtiniu susiburusia minia,spyna susauča,visas kiaules 
issiveze,kartu issivezdami ir vienos augintos kiaules savininka,buv.av,k-pit., 
kuris patalpintas kaip atsakovas uz visa ivyki i kalėjimą ir laukia teismo.
(Jau nubaustas 3 men.kalėjimo.Red.)

Spekuliantas,kuriam priklausė silkių statine,rasta stovyklos maisto 
sandelyje (Spekuliantai žino su kuo draugauti ir kur prekes :asi;eti.:ied.), 
norėjo papirkti viena savo koarpanijoną,kad sis prisiimtu silkių statines nuo
savybe savo vardu.Uz tai jam siūle 4C00 Rm.Set kompaaijonas nesutiko, -osksi- 
ciuodamas.xad geriau spekuliuojant s.vo tautiečius apiplesti(silkes-bėrio v-.l- 
gis.Red-.)jiegu is savo gildininko uždirbus didelius pinigus eiti i ksle-jime. 
Kviečiamas spekuliantas atvykti i policija pasiaiškinti del silkių statines 
is stovyklos išnyko,kaip pypkes durnas.

ŽUVO DAUG 7U5TU IR TRIUŠIU SU DP TEISĖMIS
Prie tos pačios !-!.liet.stovyklos tvartelio graudžiai naudojant moterims, 

kuriu kiaules vok.krim.pol. stengėsi Įkelti i sunkvežimi,kiti stovyklos 
gyventojai,vistu’ir triūsiu savininkai,šoko paslėpti labai tremtiniui bran
gias paukščiu ir gyvulėliu gyvybes,nuo ju galime nusavinimo.Vistos ir triu
šiai žmonių buvo nuvaryta prie fijordo,iki pavojus praeis.Dalis vistu ir 
triušiu,užpultu klaidziojancio_vilku veisles suns,ipuole i fijorda,ku'r pri
gėrė.Išbėgiojusios vistos ir triušiai,pavojui praejus,žmonių ilgai visur 
ieskotos.bet nerastos.

riUSU informacijos žiniomis pranešame,kadorrJdZ'Vtfgsejo men.buvo aptaria
mos IIP teises ,DP teises klausimais vykusiuose pasitarimuose pirma karta tarp 
Trijų I-idziuju prieita vieninga nuomone:kiekvienam DP-ieciui leisti laikyti 
pas save kanapine virve,kad jis galėtu visuomet pasikarti.
= = === = = = = = = = = r = = = = = = = = = = = t = = = -- = =^;= t u == = = = = = = = r. = s = .i-:-:u = -c-_- = r.ux==

KO R E S P -0 N D E K C I J 0 S

VOKIETIffIKKU LIZDAS
LEBENSTEDT JBER BRAUIfoCHVEIG.Gyvena apie 400 tariamųjų lietuviu,vokie

čiu repatriantu,kurie turėjo priėmė Vokiečiu Reicho pilietybe.dabar yra pasi- ' 
dare uoliais lietuviais,savo rankose turi komiteta,kai kurie dirba Unrros 
žinioje esančioje maisto paskirstymo krautuveje.Del to staiga yra praturtė
ję ir samdosi net tarnaites.(Geri tremtiniai!Red.)Veikia vaiku darželis,ku
riame vaikai mokomi lietuviškai.Vaikai lietuviškai ne žodžio nesupranta.Vo
kietininkai ,pasivedime lietuviais,labai neužkenčia čia esančiu tikrųjų lie
tuviu.K-to buvo dalinamos vilnos taip gftdriai.kad ju po kelis tik siulus te
galėjo pamatyti tikrieji lietuviai.Pagautas is DP krautuves bevagiant svieste 
policininkas,norint K-tui uz tai ji atleisti is pareigu,pareiškė:kad visas 
K-tas eis po velniu,nes jis atidengsiąs jo veikimo ir maisto vogimo paslap
tis,. Policininkas savo pareigose paliktas.-Repatriantai turi pirmenybe ir 
bu dalinimo atvejais,kuriais pirmiausiai apsirūpina repatriantu k-to r-ariai^H 
ju, seimos bei ju artimieji.Kol davė raud.kryžiaus paketėlius,tolei buvo be gS 
daug to juodojo elemento lietuviu DP eilese.Dabar,verčiami eiti i stovyklas V 
kuriu jie bijo,nes gali būti atpažinti,jie vsl pasidaro vokiečiais.-Labai 
skriaudžiami darbininkai.Jiems skirti konservuoti ryžiai is dezuciu nugeria
mi cigarečių ir rubu paskirstytojo,kuris prie ryžiu ir vaikams skirta pyra
ge uzsitaso.-Bendrai imant,vaizdas cin labai klaikus, jeigu daleisti.kad čia 
yr" tie,kurįe_nori_utstatyi !!epr. Lietu va. D. rruas telis
Leidžia ir redaguoja "TIKROVĖS" redakcinis kolektyvas.Sekantis numeris iseis ■< 
pagal popieriaus gavimo galimybe.Visus lietuvius socialistus "Tikroveje" kvįe- 
cįame bendradarbiauti.Skaitytejus prašome medžiaginiai(popieriumi ir pinigais) 
-tremti ledinio leidimo.Ir ateityje mes nebijosime pasakyti karčios teisybas 
žadi.Skaityk ir duok kitam paskaityt! "TIKROVĖS" REDAKCIJA. į
oxpxcxoxoxoxcxoxoxoxoxoxoxoxcxcxoxoxoxoxoxoxoxoxoxcxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxcxojjoxo
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