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SU VISU 100 "W. L. B41SŲ"

Šiandien "“-.L.Baigaa" iSleiflžla 100-tąjį savo numerį. Tai nėra šiaip 
didelė sukaktis kasdieniniam laikraščiui, bet mūsų sąlygose ji jau šio 
to verta. Tai įrodo, kad mes, nors lyg ir pakelėje sustoję, imamės 
kranksmo, pastovaus darbo, kad nesame tapę kokiais čigonais, gyvenan
čiais vien tik su ta diena. Tai taip pat parodo, kad rediaclio^burelio 
pastangos yra tinkamai įvertinamos, nes skaitytojų ratas tolydžiai au
go ir auga ir tiražas yi-a pasiekęs gana puikaus skaičiaus .

Teisybė, apie 'šią sukaktį turėtų kalbėti tik tie Žmonės, kurie yra 
tikrieji "W.L.Balso” įsteigėjai ir tik kurių vieniį pastangomis ir jė
gomis-jis ilgą tarpą buvo palaikomas ir išlaikomas. Vienas iŠ jų - 
giedrininkas - n.Giedraitis, antrasis - faktiškasis jo redaktorius, 
vienas iŠ jaunesnių laikraštininkų, J .liekas. Tiem dviem turim būti dė
dingi, kad "-.7.L .Balsas" atsistojo "į kojas ir dabar tvirtai vaikšto^ 
Šiedu nepasibaidė savu laiku atsiradusios mūsų stovykloje "spaudos kri
zės", ją, be didelių politikavimų, nuvijo į šalį ir patraukė keliu, ku
riuo žygiuodami, štai, dabar jau’stovi prie 100-tojo"kilometrostulpio” 
- 100-tojo "W .L .Balso” numerio.

Savaime aišku, kas čia būtų per sukakties minėjimas, jei nebūtų 
duota progos iškelti sukaktutrininko kurio nors dėdėė, tetos ar sene
lio "nuopelnų”. Taigi, mažas žvilgsny s į ’r*Y.L5Bals o" giminę. Iš vardo 
"W .L .Bals as" yra trečias - po "Naujienų" ir "Žinių”, iš kurių pirmo
sios išleido-3b, o antrosios-28 numerius. Giminystės ryšius čia pa
laikė mūsų giedrininkas-jau nuo4-to’’Lau j ienų" numerio pradėjęs pastovų 
leidėjo darbą. Būtų netikslu Šioje byloje praleisti nepažymėjus, kad. 
pati pradinė iniciatyva priklauso pirmąjam mūsų stovyklos komendantui 
dipl.inž. a.Baoevičiui, savo laiku suieškojusiam kelis to darbo pradi
ninkus.

Si kukli sukaktis, be abejo, nebūtiį tokia ryški švieselė mūsij gyve
nime, jei užsimirštume ypač vieną aplinkybę. Juk mūsų tėvynė Lietuva 
jau vėl gyvena šeštus spaudos draudimo metus. Anais carizmo metais 
mums bruko- jš giesmių ir elementorių paimtus, bet tik rusiškais rašme
nimis, o dabar grynai bolševikinius išmislus, lietuviškais rašmeni

mis ir tai lyg patyčiai vadindami "tautine- forma, socialistiniu turi
niu". Tik į vakarus pasitraukę mes galime turėti tekius malonumus - 
beveik nevaržomai pasisakyti taip, kaip mūsų dvasia geidžia, arba skai
tyti tai, kas laisvai pasirenkama, o ne prievarta įbrukama.

Tokį laisvą, kad ir mažą, žodį skelbia ir "W .L .Balsas", šiandien 
išėjęs 100-tuoju numeriu. L.Balvočius

"YTIESBADENO LIETUVIŲ BALSO" REDAKCIJAI IR ADMINISTRACIJAI ’ 
Sveikiname Tamstas išleidusius 100 Jlr.ir tuo atlikusius didelį kul

tūrinį d^rbą mūsų tremtinių gyvenime.Linkime ir toliau sėkmingai mus 
informuoti,sviesti ir žadinti viltį greit grįžti į nepriklausomą Lie- 
tuvsįi. ' J.Košys,Wiesbadeno Lletuviiį Tremtinių

Komiteto pirmininkas.
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. „ . ■
ESTŲ NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE
Vatar estai minėjo Estijos Nepr įklausei^ bėsjpaskelb imą. Savo tauti

nes vėliavas iškėlė ir lietuviai su latviais. Šios šventės proga va
kare įvyko koncertas, dalyvaujant žinomam baritonui A. Christiansen, 
mezzosporanui Dina Kbster ir pianistei L.Kass.

Estų "E” rūm. III a. atidaryta estų meno paroda. Vienas skyrius pa
skirtas estij liaudies menui, namų išdirbiniams, o antras.paveikslams, 
kur randame visą eilę kūrinių ir be ne telentingiausio siu laikų gra
fiko esto E.Wiiralt.

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Komitetas, oštų Nepriklausomybės 
šventės proga, vietos estų komitetui pasiuntė šį sveikinimą: "Mieli 
estai! Estų Tautinės šventės proga Wiesbadeno lietuviu Tremtinių Bend
ruomenės Komitetas siunčia jums s ird ingiai sius linkėjimus. Musų ir jū
sų tautiečiu tremtiniu yra bendri vargai ir tie patys lūkesčiai. Mes , 
lietuviai, jaučiamo narsiai, tauriai ir kultūringai esttj tautai ypatin
gai dideię simpatiją, iš gilumos širdies linkime, idant visi estai 
tremtiniai netrukus galėtij grįžti į savo laisvą, nepriklausomą Estiją”.

VĖL KARINIAI VEIKSMAI KINIJOJE
, CUNGKINGaS. Mažiausiai šešiose Kinijos provincijoje įvyko antisovie- 

tinės demonstracijos. Šanchajuje demonstravo 3.000 studentų. Sovietai 
kaltinami sulaužę Kinijos - S .Sąjungos sutartį ir reikalaują naujų 
ūkinių, kone esi jų. Komunistų daliniai pradėjo pulti tautinę kariuomenę. 
Mukdeno apylinkėje, Komunistai paskelbė viešą protesto notą prieš ko
munistinio laikraščio n New China Daily News” patalpų ir knygyno su
griovimą. Protesto reikalaujama nubausti kaltininkus, panaikinti slap
tąją policiją ir atlyginti nuostolius, kurio apskaičiuojami 25.000 do
lerių. Septyni aukšti kiniečių valdininkai įsijungė į vis besiplečian
tį pasipriešinimą prieš sovietų poziciją Mandžiūri joje, protestuodami 
užsienių reikalų, ministerijai prieš slaptąjį Jaltos susitarimą. Tai 
pirmas įvykis, kad vyriausybės nariai viešai pasisakytų už studentų 
ir spauč os t r iuksmi v gą Men d žiūr i j os okupa c i j os pu.ol imą.

Prie ko prives i._r utinis santykių įsitempimas Kinijoje, sunku įspė
ti. Tuo tarpu tin v? .a vra aišku, kad Kinija mėgina atmesti bet ku
riuos politini® tp-./ihc kurie buvo jai be jog dalyvavimo ir su
tikimo Jaltoje ar kur .i- r uždėti.

italuos kairieji . .utalikų bažnyčią
VATIKANAS /AP/. I. 'tiriu laiku Italijos kairiojoje, ypač komunis

tinėje spaudoje,'padas:.jo puolimai prieš Vatikaną ir katalikų bažny
čią. Socialistų laikract-s "Avanti”, komentuodamas ^v.Tėvo kalbą kar
dinolų kolegijoje, pabrėžiu, jog daugelis tų kardinolų yra iš naujojo 
pasaulio ir tvirtina ,jog bažnyčia pasidarė "ketvirtąja pasaulio galy
be". Bažnyčia siekianti sąjungos su didžiąja pasaulio karine galybe 
- JAV. Komunistų "L'Unita" tvirtina tą patį ir pakartoja Maskvos kal
tinimus, jog bažnyčia karo^motu buvo totalitarizmo sąjungininkas. pa
sak. laikraščio, "katalikų bažnyčia, kuri Linkolno laitais kreivai žiū
rėjo į ten besikuriančią drąsią ir agresyvią buržuazinę demokratiją, 
dabar supranta, jog Vašingtono šalis tapo visų socialinio konservaty- ■ 
vizmo jėgų centru". į tai Vatikano laikraštis "Csservatore Romano" at
sako, jog Katalikų Bažnyčia todėl žiūri į JAV naujomis akimis ” kadan- 
gi^mes toli pažeagėm nuo to nuomonių skirtumo demo’crati jos atžvilgiu". 
Bažnyčią, remia "kiekvieną progreso pasireiškimą prieš kiekvieną re
akciją ir remia demokratiją prieš senojo fašizmo pėdsakus ir naujas 
.diktatūras".

BRIUSELIS. Belgijos provinciniuose rinkimuose vėl laimi katalikai. 
Socialistai išlaiko savo pozicijas, pralaimi liberalai.
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fa TIK KuuRO NUBIKALTŽIJaIS IR KR IŠKALI ŠTAI S NORIMA ATSIKRATYTI
17 FRANKFURTAS /UP/. Gen r Josepi.? ito-s Naincy užvakar .pabrėžtinai paneigė 

dL... gandus, jog Jav karinės įstaigas ■■■:«.-•■/as.L išsiųsti Pabaltijo piliečius 
'j. iš JaV zonos į jų tėvynę. Apie fab atvijo piliorių priverstiną. išvežimą 
“ į tuos kraštus, iš kur jis atvyko. nebuvo ir galvojam,- išskyrus karu 

nusikaltėlius ir dabartinių kriminalia tinių nusikaltimų atvejus.” Jei 
paaiškės, jog koks nor Pabaltijo ar Suvienytų Tautų pilietis buvo na
cių bendrininkas, jis nebebus traktuojamas kaip suvienytų Tautij DP ir 
nekalsiant bus juo atsikratyta’.’

LONDONAS. Kaip pranešama iš Romos ,New-Yorko arkivyskupas T.J.Spel- 
Imanas, naujai pakeltas į kardinolus, iš Romos vyks į Madridą pasimaty
ti su gen. Franco. Jis nuvešiąs Sv.Tėvo laišką, kuriama bus paliestas 
Ispanijos monarchijos atstatymo reikalas.

KANADOS ŠNIPAMS GRESI ANČIOS SUKTOS BAUSMĖS v ‘
OTAVA /AP/. Karalinės komisijos taryba špionažo bylai tirti praneša, 

jog 11 vyrų ir 2 moterys po ištarčymo yra sulaikyti. Atrodo, jog^bus 
reikalinga apklausinėti dar tam tikrą skaičių asmenų. Tyrimo ligšioli
niai rezultatai yra nepaprastai svarbūs ir rimti. Praeis d^r trejetą 
savaičių, kol kai kuriuos tų rezultatų bus galima paskelbti. Tyrinėji
mai daromi visiškai slaptai. Daugeliui asmęnij gresia sunkios bausmės. 
Pranešama, jog informacija nesukelsianti tarpvalstybinio sukrėtimo.So
vietų Sąjunga būtų galėjusi daug žinių gauti, jeigu būtų jii prašiusi, 
bet ji toms žinioms gauti pasirinko mažiau atvirą met-idą.

NUSRNBER GaS . Ribbentroppes pareikalavo pakviesti Churchill! liudi
ninku Nuernbergo teismą. Gooringo gynėjas pareiškė, jog Goeringas no
rįs liudininkais lordo Kalifato, B.J-alilens /švedas/, gen. Bodensohatz 
ir Sir G.O.Forbes.

VIE11A /S.a.S/. į Austrijos provinciją KSrntęną, prisidengę, politi
nių pabėgėlių vardu, stengiasi prasmukti Tito organizao i jos nariai. Ti
to reikalauja plebiscito, kuris įrodysiąs, jog ta provincija priklauso 
Jugoslavijai.

LUSKVA/UP/. Husų TSR vyriausybė atleido visus vienuolynus nuo mokes
čių už pastatus ir “Žemę. Maskvos patriarchatas praneša, jog Rusijos 
TSR dabar yra 89 vienuolynai .

FRANKFURTAS. Rumunijos min. pirm. Groza pareiškė Bukarešte, kad vi
suotiniai rinkimai Rumunijoj to galėsią būti įvykdyti tik į vasaros pa
baigą, kad nesutrukdsi^s čartio. 'iis Grozos pareiškimas, kaip
pažymi radijo komentatorius, J irįs gauti ^glijos ir Amerikos vyriausy
bių pritarimą, nes jos sut' :o pripažinti Rumunijos vyriausybę su sąly
ga,“ kad krašto artimiausiuu j r Z alku tūtų padaryti visu etini., i rinkimai.

OSLO. Vyriausias Norvu.fi jes prokuroras pranešė, kad psichiatrai nu
statė, jog 8.7 metų Knatas L-umsurvs sergąs atminties nusilpnėjimu. Kna
tas Hams anas priklausė Ouisslinjo partijai ir po ilorvegi jos i M.«is Ti
nimo buvo suimtas ir turėjo būti teisiamas kaip karo nusikaltėlis.

VASIN STONAS /UP/. Amerikoje planuojama. ckupaoi.nos armijai, kur’ams 
reikalinga 60.000 vyrų, sudaryti vien iš savanorių.

PARYŽIUS. Prancūzija pasirašė su Italija sutartį, pagal kurią 
20.000 italų darbininkų vyk darbams į Prancūziją.

LONDONAS. Vakar prie Cuodiaveno nuskendo laivas su 120 keleivių.Iš
gelbėt i pavyko tik 8 žmonės.

- Rytoj 16 vai. valkų darželio patalpose šaukiamas susirinkimas tų 
motinų, kurių vaikai lauko vaikų darželį.

- Norintieji jsigjti "įlūsu Kelio” išleistą ANGLŲ KALBOS vadovėlį ir 
B&ržinskų AUGLI.&Ai-TCKliilLAt-LIJSTUVIšS'Ą, žodyną, iki vėliausiai. 26 d., 
vasario prašomi užsirašyti "Giedroj’’ arba pas vaikus.
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UNRRA PRANEŠA, v 
kad. Treciosios Divizijos stabas skelbia sį įsakymą, 

liečiantį DP keliones:
1. Kelionės, a/ Amerikiečiiį okupacinei zonai, išskyrus amerikie

čių sektorių Berlyne, tremtiniams taikomi tie patys keliavimo suvar
žymai ir laiko aprubeziavimas, kaip ir oi viliama ^vokiečiams; jie nau
dojasi tomis pat teisėmis, b/ Tremtiniams išleidžiama keliauti iŠ 
vienos zonos į kitą ir šiam reikalui leidimai neduodami, o/ Tremti
niai gali keliauti įvairiais reikalais arba dėl malonumo, d/ Kelio
nės metu tremtinio liudijimas yra Index card, e/ Tremtiniai, kurie 
išvyksta iŠ savo nuolatinės stovyklos ilgesniam laikui kaip 24 val^., 
turi užsiregistruoti stovyklos specialiame skyriuje ir grįžę vėl iš
siregistruoti.

2. Keliavimo priemonės, a/ Normali susisiekimo priemenė, leistai
kelionei yra traukinys, kuriuo naudojimasis reguliuojamas atitinka-^ 
mals potvarkiais, b/ Tremtiniams neleidžiama naudotis automobiliu,iš
skyrus keliones, surištas su religiniais reikalais. Siam reikalui au
tomobiliai turi būti registruoti karinėj administrate jo j ir aprūpin
ti leidimais. v

3. Pakeitimas gyvenamosios vietos, a/ Tremtiniams neleidžiama pa
keisti gyvenamąją vietą be atatinkamo karinės admin istrao i jos leidi
mo. b/ Bendrai paėmus, tremtiniai neverčiami toje pačioje stovykloje 
pasilikti, išskyrus tuos asmenis, kai jie turi būti paliekami ten sau

gumo arba kuriais kitais įstatymuose numatytais reikalais. Jeigu jie
savanoriškai apleidžia stovyklą, jie neguli be leidimo būti priimti į 
ki,t*i stovyklą. Pasirašo F.Pijnaoker - Hordi.jk

Administrative Officer

WIESBADENO DP STOVYKLOS PAVASARIO IIMBOD.'. PIRMENYBĖS
Antradienį, "Lituanioos" iniciatyva b? TNERAi pritariantJpraside- 

da Wiesbadeno DP stovyklos pavasario lutlolo pirmenybės, stovyklos 
maisteriui išaiškinti. Dalyvauja penkios romances: dvi lietuvių,vie
na vengru, viome lenkų ir viena latvių-estų.. Pirmenybių tvarkaraštis: 
vasario 26 - lietuvių I - lenkai.;, žfi d. - lietuvių II - vengrai; ko
vo 3 d - lenkai - Latviai /estai/; 5 d.- lietuvių I - lietuvių Ii; 
7 6. - vengrai - 1st via i/estai/į 10 d . - lietuvių II - lenkai; 12 d.
- lietuviu I - latviui /estai/; 14 d. - vengrai - lenkai; 17 d . - lie
tusių II - latviai /estai/; 19 d . - lietuvių I - vengrei. Pirmenybės 
bus vykdomos bėt kokiam orui esant. Teisėju paskirtas UNRRAos tarnau
tojas Renato Travi. Pirmenybių komisiją sudaro: UNRRAos atstovas Bar- 
džilauskas, Icnkų-Soibe, vengrų - Itn.Karkas, latvių-ostų - lileorgas, 
lietuvių - Lingys.

APIE MŪSŲ STOVYKLOS LaIKRASČIUB
"Naujienos” , pirmasis mūsų stovyklos laikraštis, ižėjo pereitų me- 

tij birželio 2b disnąt išleido viso 30 nr. ir sustojo rugpiūčJo 26 d. 
"Žinios" pasirodė rugsėjo 20 d - ir iki savo sustojimo, opelio d., 
išleido 28 nr. Praslinkus t/ims dienoms po "Žinių" sustojimo, spalio 
25 d. išėjo pirmasis "'71 Balso” numeris. Iki ėiol i? viso išleista 
250 puslapių. Iš jų 19 y’slapių skirta "Mažųjų Pasauliui". Be vieti
nės stovyklos, klek leidžia ribotas gaunamų popieriaus kiekis, "WL 
Balsas" yra siunčiamas ūer ir į 43 su viršum kitų, stovyklų.

Malonu šia proga pažymėti, kad dabartinei redakcijai, kaip ir "Nau
jienų" ir "Žinių" redakcijoms, techniniame darbe talkininkauja p. M. 
Jankauskaitė, kantiiai atlikdama mašinininkės darbą.
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įįį NEMUNAS DU KaRT PRAŽYDO
Mūsų niūraus gyvenimo scenoje naujas mono veikalas sukelia nepapras

ta dėmesį,tiesiog mus sujaudina. Dėl to kiek jis nekantriai laukiamas, 
tiek jam pasirodžius gyvai diskutuojamas. Jeigu mes narni o, norma Ii u lai
ku kreipdavome didelį dėmesį-į teatrą,kaip ir kiekviena kultūriniai su
brendusi tauta,tai šiandien ištrėmime soena turi mums ypatingos reikš
mės. Tai vienintelė mums prieinama tribūna,iš kutios mes galime Įspū
dingai prabilti netik į savo visuotinan skurdan brendamčius tautiečius, 
bet ir į tų tautu, atstovus,kurių rankose mūsų likimas, ^tai kodėl mūsų 
soenos reprezentantams tenka sunki atsakomybė už ju pasirodymus.. Niekuo
met dar lietuviškoji soena nebuvo pasauly taip plačiai praskambėjusi, 
kaip vargšų tremtinių nopalau Žįamu ryžtu ir nepaliaujamu triūsu sukur
toji. Neteko dar ligi Šiol nugirsti,kad mums dėl jos būtiį reikėję paraus- 
ti .

Wlebadeniooiai nekantriai laukėme seniai pažadėtos ir išgarsintos 
premjeros "Nemunas Žyd i",kurią popieryje ir rampoje sukūrė G.Velička. pa
galiau 16 Vasario -proga pamatėme. Na ir pasipylė ant kiekvieno kampo kri
tika .Vieni gyrė, o kiti išsijuosę peikė, Kat .kritikuoti žymiai lengviau, 
nekaip pačiam veikti, tačiau be kritikos,kaip be politūros , dailus daiktas 
neįmanomas. Tos politūros reikia ir "Žydinčiam Nemunui",kad jis srAuniau 
tekėtų.

Velička šį kartą pasirodė su žymiai pažengusiu kolektyvu,kaip gabus, 
prityręs režisierius, be t gal būt silpnokas autorius. Jau antrajame spek
taklyje guvus režisierius sumažino kaikuriūos beveik ligi įkyrumo ^nuo
bodžius banalumus,kaip senio muzikanto tūpoiojimus su tabaku ir užmirš
ta kepure. Minėkime,kad 4-8 suras ir daugiau tokio šalintino balasto. 
Juk kaip bebūtų,bet Nastė* verkšlenimas su nuimtu nuo galvos vainikė- į 
liu yra nenatūralūs pamokslininkavimas.sunkus suvaidinti,o dar^sunkesnis 
žiūrėti, kam apsunkinti tokiais gudravimais Šiaip visais atžvilgiais vy
kusią lietuvaitę? Taip put. labai neskaniai nuskamba kiaule vadinamas 
garbingas,senas ūkininkas Celkys.

Dėl aktorių,utsimėnart.kad čia ne senų profesijonalų,bet jaunų mėgė
jų trupė,reikia tvirta?, pasakyti.: jie puikūs! Ūkininkai - atrodo.kad ge
resniais jau ir būt negali „ Tačiau, jeigu jie mažiau pypkėmis dantyse 
barškintų /ypač kulbė dėmi/būtų jiems patiems sveikiau. Jonas prieklėty 
susirietęs sau po nosia švagžda laįjai prasmingas,visiems girdėtinas žo
džius, o LIaroė per daug sušaržuota. Dainos parinktos labai būdingos, jos 
skamba žavingai. Norėtųsi,kad ;v būtų daugiau. Šokiai,Kuriais gėrėjomės 
"Atsisveikinime", čia car dinc.mi Žkesni, grakštesni . Nors jie kak_kurie 
parinkti labai sunkūs,bet įokar.ii kaip plunksnelės ! Dekoracijos,grimas, 
drabužiai labai pasisekę. Soencje matai gyvą panemunės kaimą.

Autoriui-režisieriui rūpėjo duoti tėkį kūrinį,kuris būti! mielas mums 
ir įdomus svetimiesies žiūrovams, lai pernelyg sunkus uždavinys ir var
giai gali pateisinti pastangas, Atrodo, kad geriau būtų vienokį repertu
arą turėti saviesiems, o speciali, i kitokį /šokia ir daina/ svetimiesiems.

A. B-s
DIDŽIŲJŲ MENO KŪRINIŲ PARODA
Wiesbadeno Landesmuseum’e atidaryta meno paroda,kurioje išstatyti pa

veikslai, bei plastinio meno kūriniai žymiausi’.! menininkų,kaip Botticelli, 
Raffaellio.Donatello.Rembrandtqvan Dyoko,Rubenso,Holbeino,DUrorio,Rie- 
mensohneičerio ir kt.Sie visi paveikslai buvo nacių surankioti ir sugrob
ti iš įvairių Europos kraštų.

Paroda atidaryta paprastomis dienomis 14-16,30 vai.,sekmadieniais 
10-16,30 vai. ir tęsis iki kovo 25 d.

"MINTIS" -tokiuo pavadinimu kemmingene išėjo dvisavaitinis laikraštis. 
Ten pat išleidžiama ir "Minties Dienos Naujienos",leidžiamos kasdieną.
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LAIŠKAS APIE 125IL?
Prašei parašyti apie meilę. Bet ką aš tau galiu naujo parašyti apie 

ja? AŠ jos net gi bijausi, nors žinau, kad nieko negali būti našiau ne- ■ | 
kr-'lto ir tyro, kaip meilė. Ir vis tik ji taip gąsdina mane.

Neseniai vienoje geležinkelio stotyje rasčiau motiną. Kas Čia nuosta
baus - motina! Taip tik motina, bet man pasidarė aišku, kaa iki šiol aš 
apie ją nieko nežinojau.

Jos maža dukrelė ir du berniukai pasiliko stotelėje užverktomis aki
mis, greta kitų likimo draugu, o ją,kaip ir daugelį kitų dirbti pajėgian
čiu karo pabėgėliu, išvežė. Ji nebegalėjo verkti, jos aįi'se nebebuvo 
ašarų. Tik vijas kūnzs drebėjo ir virpėjo. Ji vos vos stovėjo, svyravo, 
nors ir prisišliejusi prie vagone sienos. Skausmas ^išsiurbė jos jėgos.

Kas teliko jai? Ko ji' begalėjo daugiau norėti iš gyvenimo? Ar jai ne
bebuvo viskas visvienc, k-i tie, dėl kurių iki šiol dirbo ir gyveno, 
gal amžinai atskiriami nuo jos.

ji gali kuo nors kitu rūpintis ar džiaugtis, dėl ko nors kito gy
venti? - aš Žiūrėjau, kaip baltai ir abejingai skirstė jas, kaip ir gy
vulius .vežamus ir dabar bliaujančius vagonuose.

O stotelėje, .kaip mažas būrelis išsigandus iii gyvulėlių, į motinas 
įbetusios bailias akutes^ skranduose susisupusios, dairosi'užguitos ma
žos būtybės. Kada nors užaugs ir jos ir taip pat bus galima panaudoti ko
kiam nors darbui... v v '

AŠ žinau, kad visos motinos myli savo kūdikius ir aš dažnai pagalvoju: 
kas joms iš to? - ir aš stengidosi nebegalvoti apie meilę ir darausi Žiau
rus ir Šaltas, širdimi nepaperkamas...

A: tau norėjau papasąkoti dar vieną atsitikimą, kuris taip pat prisi
dėjo prie mano baimes mallei.

Tai buvo viena mergute, kurią pažinau pavasarį. Lies.buvome pažįstami 
tik iŠ tolo: j . kasdien račiai praeinant miesto parko takeliu. Dvidešim
ties metų veidus švietė jaunyste ir balta gailestingosios sesutės skare
lė baltavo tarp besimo, iancių sprogti medžių. Ji kartais sustodavo po 
medžiu ar prisėsdavo ^.‘.i suoliuko ir tyliai svajodavo. Ak, žmonės, kokie • 
jie natūralūs, kai tariasi esą vieni. Ji nanatė lange mano stebinčiij akių.

Ji eidavo į paštą ir ; -alokartą į dieną. Jos sužadėtinis fronte.Gir
dė jau kaip ji tyliai v >. . odavo jo vardą, kai gavus laišką šviečiančiu vei
du lėtai eidavo takeliu atgal. Ji buvo laiminga.

Dabar trečia savaitė, kiip ji iš pašto grįžta liūdnai susimąsčiusi. 
Laiško vis nėra.

Iš darbo grįžau parku. Ėjau patenkintas visu gyvenimu ir iškėlęs feal- 
vą Žiūrėjau į ilgas paukščių voras, išsidraikiusias danguje. _ 
, - Atsiprašau, panele, - aš jos vos ne užkliudžiau kastuvu. - Žiūrėkite,
panele, žąsys grįžta. Ar ne tiesa? Skrenda pas tavąjį... - bandžiau ne
vykusiai juokauti, bet paskutiniai mano žodžiai mirė burnoje, AŠ jos ne- 
bepažinau. ar tai tas pats veidas?

Ji manęs nematė. Jos nuleista ranka virpėjo ir spaudė mažytį laiškelį.
Taip, jis Žuvo.
Pavasaris. Toli girdėti grįžtančių Žąsų girksė jimas.

Meilė - kaip aš bijausi jos ir kaip vistik beprotiškai viską myliu, 
įpats save keikdamas. Kokia gležna ir nepastovi mūsų prigimtis, o koks di
delis ir gilus pasaulis .

Laukai, mieli mano tėviškės laukai, išvaikščioti kūdiki? kojomišI-«
Mao o vargše tėvyne, ir jūs, mano mieli draugai ir bičiuliai, kurių 

bendrus protėvius kadaise lls^.i prakeikė ir išvarė į žemę, apdovanoję 
širdimi ir išdidumu, kad justume tą prakeikimą - as myliu jus!

1944 .Balandis. J.Mks.
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APIE ŽMOGŲ IR LAPĮJ

Vieną kartą arė Žmogus pagiry. O meška gu
lėjo laužo. Ta’meška Saukė: "Žmogau, Žmogau, 
aš tavo jautelius plausiu”. O lapė atbėgus 
pas žmogų sako: "Ką tu manwcuosi, jei as ta
vo jautelius išgelbėsiu?”. Žmogus atsakė:"As 
tau atnešiu vištų maišą? Lapė nubėgo į^girią. 
Atbėgus iš kitos gusės šaukė: ’’Žmogau,žmogau, 
ar nematei čia meškų, stirnų, vilkų,šernų? 
>onas medžioklę daro”.O žmogus sako: "genė
čiau’’. ”0 kas ten lauže guli?” "Tai^šiekšts 
guli”. "Kad būtų šiekšta, tai būtų šakos ap
genėtos". Ėmė lap| ir nubėgo vėl į girią. O 
ta meška sako: " Žmogau, nukapok man.ko jas".

Eitą kartą lapė vėl išbėgusi iŠ girios sa
ko: " Žmogau, žmogau, ar nematei meškų, stir

nų, vilku, šernu? Ponas medžiokle daro". Žmogus atsakė: "Bemačiau". O 
lapė sako: "O kas tenai guli lauže?” "Tai medis guli ". "Kad būtų medis, 
tai butu į galą kirvis įkirstas". Ir vėl lapė nubėgo į girią. Meška sau
kė: "Žmogau, įkirsk man kirvį galvą". .

Vėl atbėgo lapė pas tą žmogų ir sako: "Matai, Laiptas tavo jautelius 
išgelbėjau nuo mirties, už tai tu rytoj atnešk man vištas, kaip žadėjai.

ant rytojaus žmogus susidėjo'du šuniukus į maišą ir atnešė ten. O la
pė atėjo' ir sako: "Paleisk, žmogau, vištas, aš pasigausiu." O žmogus sa
ko: "Eikš.čion artyn." "Tik leisk, aš griebsiu". Tas žmogus iškratė is 
maišo šuniukus . Kaip ėmė tie šuniukai vyt lapę, tai lapė įbėgę tiesiog 

.olą. Įbėgus sako: "Akelės, akelės, ką jūs man giIvojot?” "žiūrėjom, 
'įinom, kad tik tiesiog į skylę pataikyti". "O jūs, kojelės, ką jūs 
galvojot?’’. "O bėgom, o skubinom, kad tik greičiau į .olą atbėgti .

tu, uodegėle, ką tu dūmojai?" O ji at
kako: "O makalavau į visus šonus, kad tik 
rūšis margis greičiai! pagautų".

Tada lapė, iškišus uodegą lauk, sako: 
'Oimbili, bimbili, še tau uodega". Pagavo 
iniukai uz uodegos, išsitraukė ir supais

au jo lapę. /Lietuvių liaudies pxaka/.

GAIDYS IB PERIĄS
Kartą gaidys, į> e kapstydamas mėšlyną, ra

do brangų perlą. Matydamas jį numestą į mėš-_ 
lą, gaidys kalbėjo:"

- Žiūrėk, tu toks geras daiktas, o taip 
bėdinai Čia guli. Jeigu tavo rastų koks pirk
lys, jis labai apsidžiaugtų ir tu susilauk
tum didelės garbės. Dabar gi - nė tu man,nė 

tau nesam reikalingi. Aš pasiimu kokį grū- 
į ar kirminą, o perlus palieku kitiems 
’. sau gulėti, kaip gulėjęs.

/Ezopo pasaka/.

greičiau į .olą atbėgti’
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APIE Žn.’-lITĮ 13 VEIKIUS 
/lietuvių liaud .pasaka/

Kartą žemaitis išėjo iš kariuomenės na
mo. Užėjo į --ieną karčiam^ ir rado žmogelį 
begeriantį. Tas ir prašo žemaičio, kad jis 
nupirktų degtinės. Žemaitis sako: "aš pini- 
giį daug neturiu, tik tris grašius”. "Jai 
pirk sen nors už tuos tris grašius^. Žemai
tis nupirko. Už tai atsidėkodamas žmogelis 
davė jam terbą ir lazdą. Ir išėjo žemaitis 
sau. Ėjo per miestą ir užsimanė rūkyti ta
bako. Kostelėjo lazda, pilna terba tabako 
nasidarė. Eina žemaitis toliau, užsimanė 
valgyti. Kostelėjo su lazda, pilna terba 
duonos priėjo. Eina jis toliau. Užėjo į vie
ną dvarą pas poną. Įėjęs į virtuvę klausia 
virėjo: "at negalima gauti pas jūsų poną 
nakvynės?” "Kės patys Čia nemiegam, važiuo
jam kitur miegoti. Eik, klausk pas poną".

Suėjo žemaitis pas poną. Ponas sako: "Gali miegoti. Jeigu tavęs ^nesu- 
čraskys, bus viskas gerai". Ponas liepė užkinkyti arklius į bričką ir 
atvažiuoti prie rūmų, Atvažiavo vežikas, įsisėdo ponas su visa savo 
čiroyna ir išvažiavo, o Žeunitis paliko. Atsigulė jis,į lovą ir miega. 
Atėjo velniai su visa savo veselija, įėjo į saloną ir pradėjo šokti. 
Ale vienas velnias sako: ’Čia .žmogiena smirda". Nuėjo pas tą žemai
tį ir parvertė lovą. Žemaitis vėl lovą pasistatė ir vėlatsigulė.Atė
jo kitas velnias ir vėl parvertė lovą. Žemaitis vėl pasistatė ją ir 
miega sau. Atėjo trecias velnias ir norėjo vorsti. Tada žemaitis mos
telėjo su Lazda ir sušuko: "Visi velniai į terbą!" Visi velniai tuo-

Pūsk, vėją Ii, 
Pūsk, gaivuti -
Sadautėle
Rima _tuto.

Tėviškėlės

Pūsk, gaivuti, 
Rima tuto.

Tėviškėlėj 
Gera būti, 
Sadautėle, 
Kas bebūtų!

V .Gytis

jaus ir suėjo į terbą.
Iš ryto parvažiavo ponas, klausia Žemaitį: J’lia, ką gi tu matei. 

"Ką mačiau, tai mačiau". Klausia žemaitis vono: "Ar tu daug turi kū
likų?" "Šešis turiu", luaežė žemaitis velnius į klojimą. Į;une.,ęs^lie
pė kūlikams kulti. Kūlikai pradėjo terbą mušti, visi^velniaijpraaė jo 
oypti. Tas Žemaitis išnešė torbą lauk pas prūdą ir iškratė is terbos 
velnius į vandenį. Purėje jis pas poną. Ponas klausia: "Na, ką? Ar 
daugiau velnių nebus?" "ketus jau", - seko žemaitis. "Na, 'tai-gerai, 
kad tu išvalei mano namus, užtai as duosiu savo dukterį ir pusę savo 
laukų." "Tal/gerai”, - apsidžiaugė Žemaitis. Apsivedė jis, gavo žemės 
ir gražiai gyveno. ..........................

VARLĖ IR PELĖ
/Ezopo pasaka/

Kartą pelė norėjo pereiti per vandenį 
ir niekaip negalėjo. Tada ji paprašė var
lę jai pagelbėti. Varlė buvo juokdarė ir 
sakė pelei:

- Prisirišk savo koją prie manosios ir 
aš tave taip pertempiu per vandenį.

bet kai ji įšoko vandenin, ji nėrė že
myn ir norėjo pelę paskandinti. Kai pelė 
gynėsi ir abi taip darbavosi, skrido pro 
salį vanagas. Jis pačiupo pelę kartu su 
varle ir abi prarijo.

□į numerį iliustravo V.Adamkovičius .

V.Gyt is
JONAS

Jonas didis 
Karvedys. 
Jonas Žino 
Ką galįs!

Švilpų švalpų 
jo strėlė - 
Guli perverta 
Lėlė.
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