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Akėčių kitam neskolink!

AKĖČIOS
Pirmieji kilnieji pokariniai metai

Ekstra pranešimas:

Mr. Rokfeleris su Ievute pasiryžo savo 
kraujo gimines įsileisti į JAV

Afidevitai nesvarbu. Darbo dirbti nereikės. Suinteresuotieji ligi š. m. balandžio 1 d.
24 vai. registruojasi savo stovyklų emigraciniuose skyriuose.

Pagaliau prabilo kraujo balsas, kurj su džiaugsmu ir malonumu galime pranešti savo skaitytojams. Ka
dangi registracijos terminas dėl visiems suprantamų priežasčių negalėjo būti ilgesnis. Laisvųjų Akėtvirbalių 
Brolija pataria visiems tuo tarpu registruotis besąlygiškai. Vėliau gal bus galima dar palankesnes sąlygas 
išsiderėti, bet: ką nuderėsi — to nemokėsi. Svarbu išnaudoti siūlomą progą ir neatšalusią malonę. Tau
tinė garbė įpareigoja neužgauti naujojo giminaičio kilniųjų Jausmų.

LAISVŲJŲ AKĖTVIRBALIŲ BROLIJA

Tai ne snaudulys, bet pasiruošimas Rokfelerio akcijai — masinei emigracijai. Jaunuoliai aiškiai klysta: jie 
turi kreiptis ne į Centrą, bet į savo stovyklą. Be tvarkos — nebus naudosi

1



ItaReteme
Nugalėję visas kliūtis,* pagaliau 

mm gnlimc į visus tremtinius prabilti 
teisingu ir nesuklastotu žodžiu. Tai 
•akydami, mes anaiptol nenorime už
šauti bgi šiol gyvavusios ir vėliau 
gyvuosiančios spaudos, bet tik nori
me pabrėžti, kad ji, visada ir visur 
save vadinusi rimtąja spauda, nieka
da nieko rimto neparašo. Ji vis tik 
dailina ir dailina, lyg kažko bijoda
ma, lyg kažko prisivengdama, o at
viras ir teisingas žodis ir neišsprūsta. 
Gi tautiečiai stovyklose ir ne stovy
klose nors balandžio pirmąją nori iš
girsti, ką pagaliau tie veiksniai daro 
ir veikia arba tariniai galvoja ir ta
ria. Ant kelio juk nė su žiburiu ne
surasi jų minties, lygiai kaip ir gar
siai jie gyvenime dar niekada nekal
bėjo, kad aidas iš kur nors patikimai 
pasigirstų, Tad iš kur vargšas žmo
gus sužinos, koks likimas jo laukia, 
jeigu ir mes nepasinaudotume šia 
vienintėle metuose diena, kurią iš
drįstama atvira teisybė tiesiai išdrož
ti j akis. Todėl ir ryžomės nugalėti 
visas kliūtis, o jas nugalėję — ^tai 
prabylame j Tave, mielasis skaity
tojau.

O kliūčių mums su spausdintu 
teisybės žodžiu pasirodyti buvo daug, 
d daug! Kaip žinote, dienraščių 
spaustuvės užimtos kasdien — tam 
ir dienraščiai. Kreipiamės į savai
trašti su prašymu, kad jis mums tai 
dienai spaustuvę užleistų, bet kur 
tau! Girdi, mes patys eisime, kitaip 
negalime. Tikiname ir šiaip, kalbi
name ir taip — nieko ir gana. Ma
tome, jog be atominės bambos gera 
nebus. Nutariame panaudoti ją:

— Kaip gi jūs galite, sakome, ke
tvirtadienį rodytis ir nepasakyti vi
sos teisybės: juk tai balandžio 1-ji, 
tai teisingiausia metuose diena. Jei
gu jūs ir tądien teisybę, kaip papra
stai, | pakulas vyniosite, kas gi pas
kiau jumis betikės? Geriau tą dieną 
pritilkite, o leiskite mums ja pasi
naudoti — liks ir vilkas alkanas ir 
ožka nesveika, anot liaudies išmin
ties. — Žinoma, po tokių svarių ar
gumentų, sudariusių sprogusios ato
minės bombos įspūdį, visagaliai spau
dos viešpačiai (mūsiškai ir jūsiškai 
—- nenaudėliai) turėjo supasuoti, o 
mes ėmėme remontuoti AKĖČIAS.

Dar vienas klausimėlis: kodėl gi 
pasirinkome Akėčias? Agi labai pa
prastai. Anot vieno Akademijos pro
fesoriaus, Lietuva yra žemės ūkio ša- 
Ms, o mes gyvename tremtyje, kaip 
pareiškė dar vienas Instituto profe
sorius. Kad nereikėtų stovyklose že
mės ūkio mokslams kartoti kursų, 
mes nutarėme būsiant' tikslinga jau 
dabar grįžti prie pavasarinių darbų, 
o čia Akėčios ir bus pirmutinis įran
kis, kuriuo imsime padraskyti sužė
lusią velėnąu Ne mūsų tikslas yra 
£avo- skaityto jus, kaip nusimanan
čius akėčių mene, atseit, žemės ūkio 
drabuotojus. be eilės išgabenti Ame
rikon, kur jų išskėstomis rankomis 
jau laukia farmeriai, bet jeigu kam 
|r čia netiesioginiai pasitarnausime, 
tenepasiliekame ir mes užmiršti. Jei
gu jau žmonės prašo pakietėlių iš tų.

TAUTIEČIŲ VARGAI AMERIKOJE
Mūsų tautiečiai, išvažiavę į Ame

riką, toli gražu nerado to, ko tikė
josi . Skaitant jų laiškus, stačiai siau
bas ima ir kartais net norisi jiems 
pasiųsti iŠ Vokietijos pakietą. Tai 
yra faktas, tik pasiklausykim.

Išlipus iš laivo, afidevito išrašy
to j as pasiima svetį pas save į namus, 
apnakvindina malkų sandėlyje ir ant 
rytojaus duoda tiktai valgyti. Nė 
vieno dolerio neduoda smulkiems 
reikalams, išėjus į miestą. Taip kad 
negali užsukti nei į kiną, nei j kar- 
čiamą susipažinti su vietos gyvenimu.

Senieji Amerikos lietuviai nenori 
pripažinti nei mūsų diplomų, neuž- 
skaito mūsų nuopelnų tautai ir vals
tybei Kalbasi kaip su eiliniais žmo
nėmis, nė nesupranta, kas tai yra 
kategorija, referentas. O net gi mū
sų diplomuoto tautiečio fr ponu ne
vadina, o direktorinėms nesusipranta 
pabučiuoti į ranką. Viena vargšė 
konsulienė turėjo ieškoti pragyveni
mo siuvykloje.

Palaikę dvi savaites pas save, šei
mininkai nemandagiai praneša, kad 
reikia pačiam užsidirbti duoną. O 
fabrike visi vadina mūsų aukštą tau
tieti grinorium, prižiūrėtojas netiki, 
kad esi baigęs universitetą ir buvai 
referentu. Kai Lietuvoje esi turėjęs 
devynių kambarių butą, tai čia turi 
pasitenkinti vienu tokiu mažu kam
barėliu, kad net jame nėra vietos 
visiems diplomams, pagyrimo lapams, 
nuopelnų pažymėjimams pasikabinti. 
Visur kalba tiktai angliškai, o vokiš-

Australijoje reikia dirbti
(Iš tautieHo laiško)

— Nuplaukėm laimingai į Siekė
jų, krante mūsų laukė darbo mini
sterijos atstovai su duona ir druska. 
Mašinomis nuvežė j vienučius, kur 
radom kiekvienam švariai paklotą 
lovą, o ant pagalvio gulėjo raštelis: 
Sveikiname australų žemėje! Pasi
rašo darbo ministeris. Po antklode 
radom pakišta po’ penkis svarus 
smulkioms išlaidoms.

Ant rytojaus nuvedė į didelę sa
lę, kur grojo orkestras ir garavo val
giai, tarnaitės pilstė gėrimus, pro
fesoriai pradėjo vadinamus australi- 
zacijos kursus, rodi filmas, papuasai 
šoko tautinius šokius. Į miestą išė
jus, gatvėse visi sveikino mus, laf- 

kurių savo gyvenime nematė ir ne
matys, kuriems gera niekada nepa
darė ir nepadarys, kodėl tad mes tu
rėtume pasilikti neįvertinti? Kas no
rės mus surasti, visados suras pasi
klausęs kaimyną.

Taigi gavę sutikimą naudotis 
spaustuve, pirmuoju švabo vežimu 
išsiuntėme visus savo foto ir ne foto 
reporterius į visus pasaulio kraštus, 
ir Štai šiandieną galime skaitytojams 
pateikti autentiškiausias naujienas ir 
bū 4;ngiausius vaizdus. ♦

Sklaidykite tad. puslapius ir p»- 
tyfi įeiti

Akėtvirbalių Brolija 

kai niekur nesusišnekėsi. Koki ne
kultūringi tie amerikiečiai! Mes Lie
tuvoje kiekvienas suprasdavom po 
kelias svetimas kalbas!

Visuomeninis veikimas Amerikoje 
mažai naudingas, nes nei už posė
džius nei už kelionę niekas neapmo
ka. Jeigu skaitai iš rašto, tai niekas 
nęklauso ir nušvilpia. Ir tuomet nė 
neprašyk dolerių, sako, kalba iš ke
purės arba iš rankovės. Be to, nesu
pranta tarptautinių žodžių — mūsų 
diplomuotų inteligentų pasididžiavi
mo. Taip pat nemėgsta rimtų, turi
ningų prakalbų, o reikalauja juokų, 
visokių zababonų. Tatai pastato mū
sų veikėją i keblią padėtį ir verčia 
jį nusileisti iki gatvės stiliaus.

laikraščiai honoraro nemoka, or
ganizacijose reikia dirbti iš pasišven
timo, o jeigu ką padarai, tai tuojau 
kitos partijos tave išnagrinėja, at
skleidžia tavo praeities menkniekius, 
kaip, pavyzdžiui, kad tu tris kartus 
keitei įsitikinimus. Reikia tik stebė
tis, kad federalinė cenzūra tokius da
lykus praleidžia!

Skaitydami tautiečių laiškus, ne
nuostabu, jei padarysim išvadą, kad 
daugis Amerikon nuvažiavusiųjų 
mielai grįžtų į Vokietijos DP stovy
klas, kur aukštesnis žmogus vis dar 
nepameta savo svorio ir titulo, ren
kamas į komitetus, kryžius, Balfo 
įgaliotinius. Tiktai visa bėda, kad 
vieną kartą nuvažiavus tenai, afide- 
vitų davėjai nebeišleidžia, kol neati
dirbsi už kelionę.

kraščių atstovai iš visų pusių foto
grafavo, tramvajų konduktoriai fun
di jo cigaretes, karčiamoje kiekvienas 
australas traukė prie savo stalo, gir
dė, valgydino, plojo per petį, glostė,

Ir, vaizduokis brolau, po trijų mė
nesių ateina į viešbutį su ilgais auli
niais batais ponas su popieriaus lak
štu rankoje ir visus šaukia iš eilės. 
Girdi, turėsim dirbti kas ūkyje, kas 
fabrikuose, kas kasyklose.

Vadinasi, mes vėl darbo vergai, 
niekam nereikalingi užsieniečiai be
teisiai išvietintieji. Ir už ką? Vien 
už tai, kad mes kovojom prieš visus 
pavergėjus, kad mūsų broliai ir sese
rys lieja kraują tėvynės miškuose, 
vaitoja tremiami i šaltuosius Sibiro 
plotus, kankinami tardymo kame: ose 
miršta badu, neturėdami duonos kąs
nelio.

Stovyklos kieme
— Ponas daktare, kur skubi?
— Bėgu į komitetą. O kur, ponas 

pulkininkas?
— Bėgu į raudonąjį kryžių.
— O Tamsta, ponas profesoriau?
— Man reikia užbėgti pirma į ko

mitetą, o paskui į kryžių.
— Gaila, kad man pirma į kryžių, 

o paskui į komitetą, šiaip jau eitum 
drauge.
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Politinė apžvalga
(PAGAL H. STOVYKLOS INFORMACIJŲ BIULETENĮ)

Kaip mūsų stovyklos dirbtuvėse iš 
senų wehrmachto dalių sustatytas 
radijas praneša, vakarų bloką suda
rius, politiniai horizontai giedrėja ir 
karas jau dabar padėtas kaip ant 
lėkštės.

Kai kurie mūsų tautiečiai, ypač 
gyvenantieji britų zonoje (tam tikros 
stovyklos randasi tik per 3 kilome
trus nuo sovietų tankų pirmagalių!) 
visai teisėtai jaudinasi klausdami, 
kas gi bus su mumis, atsivėrus ug
niai? Tai klausimas, kuris dažnai 
apkartina išvietintųjų srebiamą avi- 
žienių dribsnių sriubą ir mėlynuoju 
akmenėliu nugula ant inkstų, varto
jant degtinę per draugų išleistuves 
į Venecuelą.

Tačiau apžvalgininkui teko pa
tirti iš visiškai patikimų šaltinių, kad 
karo atveju santarvininkų valdžia mus 
visus (drauge ir už stovyklos ribų gy
venančius, klaipėdiškius ir rytprū- 
sius iki Karaliaučiaus) išgabens už
darais autobusais i Viduržemio jūrų 
pakrantę, netoli Ispanijos sienos, ir, 
iškraustę iš butų prancūzus, apgy
vendins privatiškai. 

Radioaktyvumo nemalonumui iš
vengti, Rivieroje bus įrengtos slėptu
vės su požeminėmis krepšinio aikštė
mis, su koncertų salėmis lenciūgėliui 
šokti ir literatūros premijoms skir
styti. Sunkiai dirbantiems numato
mos atskiros patalpos, kuriose, su
valgę padidintą maisto priedą, galės 
padoriai pailsėti. Kad kartais užkly-

dusi radaro varoma rakieta neužver-* 
stų (ėjimo slėptuvėn, prie angų turės 
dirbti gaisrininkų komandos su ato
minėmis pumpomis, o stovyklinė po
licija su lazdomis vaikys bakterijas, 
nes, reikia laukti, šis karas bus ne 
tiktai atominis, bht ir bakteriologinis.

Jeigu mums nenaudingi tankai 
pasirodys anapus Alpių, tuomet bū
sime . su visais daiktais perkelti per 
Pirenėjus į Ispaniją vyno gerti ir 
rungtyniauti su buliais, nes, gyven
dami Vokietijoje, išmokome elgtis su 
viršminėtais gyvuliais neblogiau už 
ispanus.

Daugis tautiečių be reikalo pasi
duoda panikai Įsikalbėdami, kad ka
rui prasidėjus nustos galios afidevi- 
tai ir jie nesuspės i Ameriką.

Šiuo reikalu atitinkami veiksniai 
kreipėsi i dar labiau atitinkamus 
veisnius ir gavo nedviprasmišką pa- 
tikm’mą, jog visi afidevitininkai bus 
dar prieš numetant pirmą atominę

DIDYSIS ĮVYKIS
A. Rūkas Mintyje palietė neesmi

nius mūsų tautinės bendruomenės di
džiuosius įvykius. Todėl čia pasi
stengsim suminėti visus mūsų tikrai 
svarbius {vykius nuo pat avykimo i 
Vokietiją iki š. m. balandžio pirmo
sios dienos. Man asmeniškai buvo 
didžiausi {vykiai, šie:

Kai du mėnesius padirbėjęs auk

bombą (kad neišsigąstų ir tuo nenu
stotų darbingumo) lėktuvais nuskrai
dinti pas afidevitų davėjus. Lekio- 
jančios tvirtovės, išmetusios bombų 
krovini, namo grįš tuščios, todėl ne
bus apsunkinamas transportas jung
tinėms tautoms.

O jei karo nebus? Taip kai kurie 
mums nedraugiški gaivalai kartais 
slapčia stato klausimą.

Tuo atveju, tikras dalykas, kad. 
rusai, vakarinio bloko stumiami, pa
sitrauks į 1939 metų sienas, prieš tai 
iš Sibiro atvežę gerai atpenėtus tau
tiečius, atstatę sudegintus ūkius, išė
ję kviečiais dirvonuojančius laukus, 
atsodinę išlaužytas obelaites, i iš
grobtus sandėlius prikrovę prekių, iš 
numirusiųjų prikėlę mūsų < nusipel
niusius vyrus ir su savim pasiėmę 
savo pakalikus.

Vadinasi, Įvykiai eina mums vis 
palankesne kryptimi ir laikas dieną 
naktį dirba mūsų naudai.

Prof. G. Begeterauskas 

sinių dantų pervirinimo fabrike, da
viau kyši prižiūrėtojui ir, išvykęs J 
kitą miesteli tėvų ieškoti, išsiėmiau 
dvigubas, korteles.

Kai mano žmona, susidėjusi su 
buv. policijos vachmistru, pabėgo nuo 
manęs, išsinešusi tiktai penkis auk- 
Sinukus, o visus palikusi.

Kai arbeltsamtas už kilogramą la
šinių man pranešė, kad geriausias 
trečiajame reiche būdas pasiliuosuoti 
nuo darbo yra pabėgimas.

Kai atėjo amerikiečiai ir nuėmė 
sargybas nuo prekių stoties, kur sto
vėjo penkiasdešimt vagonų su rūka
lais.

. Kai drauge su rusų darbininkais 
išgėriau aviacinio formaldehydrino 
ir. 200-ams rusų užrietus kojas, aš iš
likau gyvas ir ant rytojaus vėl gė
riau.

Kai sąjungininkų kariuomenė pa
kvietė mane i sandėlius plėšyti pa
kirtų.

Kai riešutų sviestu tepėm batus, 
pieno milteliais krepšinio aikštėje 
barstėm takelius, o kiaušinių milte
liais penėjom Maino šapalus.

Kai susitikau pusbroli amerikie
čių kareivio uniformoje ir kai jis 
man pasakė tučtuojau grįžti t Lie
tuva ir kad aš esu fašistas.

Kai susitvėrė pirmasis tautinis 
komitetas ir man išrašė kelionės pa
žymėjimą, pagal kuri savo mašinai 
gavau benzino.

Kai iš pirmosios kelionės pada
riau 10.000 apyvartą ir taip padėjau 
kertinį akmenį savo egzistencijai.

Kai tautiečiai nuvertė komitetą ir 
i naująjį išrinko, tarp kitų, ir mane.

Kai susiorganizavo pirmasis sto
vykloje tautinis ansamblis ir pašoko 
lenciūgėli, o po to buvo didžia b*» 

\ (Nukelta i M p«MU
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Tarptautinė infekcinė liga persimetė ir j tremtinių veiksnių bei veiksnelių Jnomą. Liga sunkiai pagydoma, 
nes ji jau įgavo įsisenėjimo teises. Jei nepasiseks jos nusikratyti su savos gamybos specialistais, gali atsi
rasti neprašytas chirurgas, turįs nepaprasto patyrimo sunkiausiose operacijose, nes jis nesigaili nereikalingų 

organų pašalinimo

Antiinformacinę Tarnyba tini demokratinės valdžios rinkimai,
* . kur valdžios partija yra skaisčiau-

Žmogus — didelis ar mažas, gra
žus ar ne, tiesus ar šleivas, senas ar 
jaunas — ieško priemonių ne tik sa
vo geiduliams įvairiose kryptyse pa
tenkinti, bet to paties pasisotinimo 
jis trokšta ir kitiems Šioje ašarų pa
kalnėje bevargstantiems tautiečiams. 
Kas tik sugeba, stengiasi sukurti 
priemonių aukščiausiajam tikslui pa
siekti. Tosios priemonės būna dvejo
pos krypties: — veiksminės ir ne- 
veiksminės. Tarp jų abiejų skirtu
mas yra tas, kad pirmąja labiau už
akcentuojamas veikimas, atseit, pra
simanomas koks nors veikimas. Ta 
kryptis tremtyje pagimdė veiksnius. 
Neveiksminė kryptis sudėtingesnė, 
nes čia svarbiausia surasti būdus, 
kaip tą neveikimą įgyvendinti.

Neužtenka neveikti — tuojau pra
dės DP kritikuoti. Reikia daug kom
binuoti, kad veikimu neperžengtum 
neveikimo ribų. Šio sunkaus užda
vinio negali bet kas išspręsti. Ypač 
tatai neįvykdytina pavieniams asme
nims. Tam reikalui buvo įkurta di
delė, garsi organizacija, kuriai vado
vauti išrinkti seni, įgudę daug dirbti 

ir niekada neperžengti neveikimo 
ribos.

Mums svarbu ne jos vardas, bet 
jos veikla. O šį uždavinį ji atlieka 
kuo puikiausiai. Ji suorganizavo 
„Antiinformacinę Tarnybą“, kurios 
vyriausias tikslas — nesudrumstų 
plačios visuomenės nuotaikų išsaugo
jimas. Tą tikslą ji bus pasiekusi vi
su šimtu ir dar su priedais procentų,

Migracijos Tarnyba užimta
Atominiame amžiuje viešasis gy

venimas yra apvirtęs aukštyn kojo
mis. Jei prieš šią epochą buvo vis
kas vertinama darbu, judėjimu, tai 
dabar virto atbulai — tyla, snaudi- 
mu ir laukimu. Įsivaizduokite, kas 
būtų, jei atominėse bombose atominė 
energija nestovėtų, o judėtų — vis
kas eitų velniop. Dabar gi ji tūno ir 
laukia signalo, kada jai bu» įsakyta 
prrdėti veikti.

Šį naują metodą pasirinko ir Mi
gracijos Tarnyba. Ji, mums atrodo, 
miega snaudžia. Iš tikrųjų taip nėra, 
tik to naujo metodo nesuprantan- 

sias reikalas. Taigi „Antiinformacinę 
Tarnyba“ savo uždavinį puikiausiai 
išsprendė, nors per suvažiavimus vi
sokį nenuoramos ir kelia nepagrįstą 
triukšmą, šiais laikais šventos ra
mybės ir tylos išlaikymas yra di
džiausių pastangų vertas nuopelnas.

Tebūnie neužgirstas Velykų var
pų gaudimas ir Neveikimai tegul il
sisi ramybėje...

Tos pačios organizacijos narys

tiems taip atrodo (kalta mūsų fnž. 
sąjunga, kuri nepasistengė suruošti 
kursų atominės energijos amžiaus 
paslaptims išaiškinti). M. Tarnyba, 
kaip ir spiritualizmo transe, snaus
dama jaučia, kur kas dedasi. Kaip 
tik bus gautos paskutinės žinios apie 
prasidedančią migraciją iš rytų, žai
biškai šo*ks iš letarginio rriiego ir gar
siai suriks: „Imkit savo skudurus ir 
maukit, kur kas išmanot, nes ir mes 
jau nešame savo kudašių pietvakarių 
link!“ (2iūr. pirmą pusi).

Spec, koresp. migracijos reikalams
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Siedinąs lankėsi Jungtinėse Valstybėse
SPEC. AKĖČIŲ KORESPONDENTO PRANEŠIMAS 16 KEPURĖS

Km skaitote priešvelykinę spau
dą, galėjote pastebėti, kad kai kurie 
Baltųjų rūmų senatoriai jau nebe 
šiandien kelia mintį, jog geriausias 
kelias visiems neaiškumams išsiaiš
kinti— tai asmeninis didžiųjų susi
tikimas. Taigi vykdydamas apdai
resniųjų politbiuro nartų patarimą, 
Velykų proga Stalinas ir išsiruošė 
slapto vizito i Jungtines Valstybes, 
kad tenai atliktų visą eile taip pat 
slaptų pasitarimų, pirma su vado
vaujančiais JAV politikais, vėliau su 
slaptaisiais savo patarėjais, pagaliau 
su kūnu ir dūšia atsidavusiais paka
likais, jų tarpe streikuojančiais an
gliakasiais ir bimbininkais.

Pati kelionė buvo suplanuota taip, 
kad *s, atlikęs vizitus kur reikiant 
Jungtinėse Valstybėse, laiku galėtų 
grįžti j Maskvą ir tenai dalyvauti 
prisikėlimo iškilmėse, kurios, kaip 
žinome, Maskvoje vykdomos pagal 
senąjį kalendorių, bet pagal naująją 
stalininę liturgiją, kurioje centrine 
figūra turi dalyvauti, be abejo, jis 
pats. Taigi ir jo amerikinis vizitas 
turėjo būti daromas paskubomis, net 
nepainformuojant visažinančios Tas
so agentūros. (Faktas, apie tai ji nė 
nekalbėjo). Velykų antrąją dieną, ka
da JAV kongresas svarstė krašto gy
nimui kreditų padidinimą flti 14 mili
jardų dolerių, Stalinas povandeniniu 
laivu priplaukė prie San Francisko 
pakrantės ir, paspyręs laivą į Ra
miojo vandenyno bangas, idant su
maišytų pėdsakus, pasileido pėsčias 
Tolimųjų vakarų vieškeliais. Paga
liau drangų ir bendraminčių padeda
mas, o Mmbininkų remiamas, mar
šalas atsidūrė Baltuosiuose rūmuose, 
kur kaip tik posėdžiai buvo pasibai
gę. Pirmasis vizitas, kurį čia jam 
teko padaryti, suvedė jį akystaton su 
savo pažįstamuoju iš Kinijos laikų, 
būtent: Sir G. C. Marshalliu. Šisai, 
būdamas akcijos žmogus, vietoje tuš
čiu kalbų, nepaprastam vizitininkui 
pa_.ūlė pramogą — sulošti šachmatų 
partiją, tardamas, jog sovietai per 
keletą paskutiniųjų metų padarė vi
są eflę ėjimų, iš kurių ir geriausias 
šachmatininkas turi ko pasimokyti 
Sutarta — padaryta. Marshallis ėmė 
lošti baltaisiais, kaip pridera Baltųjų 
rūmų šeimininkui, gi Stalinui atiteko 
juodieji, kadangi jo darbai nepratę 
prie dienos šviesos. Nežinia, kuo bū

tų pasibaigusi ši šachmatų partija, 
jeigu dėl vieno simptomingo įvykio 
nebūtų ji be laiko nutrūkusi O bu
vo labai paprastai. Stalinas įsitrau
kęs azartiškiau į lošimą, ne tik kad 
nebepasitenkino nuimtomis figūro
mis kaip Rumunija, Lietuva, Latvija 
ir kt., bet ėmė pūsti savo partneriui 
dūmus į akis, tiesdamas ranką jau ir 
į Suomiją, Austriją, Italiją ir kt. Čia 
staiga pasigirdo įerzinto Marshallio 
griežtas S ach! — ir žaidimas -turėjo 
nutrūkti, neišaiškinęs nugalėtojo. 
Savaime suprantama, ir patsai vizi
tas apsiblausė tokia nuotaika, dėl 
kurios prisiėjo mauti kaip galint grei
čiau pro duris. Stalinas taip ir pa
darė.

Gal jau būtų leidęsis ir tolimes- 
nėn kelionėn — namo, jeigu čia pat 
nebūtų prisiminęs savo kelionės tie
sioginio uždavinio: išsiaiškinti su 
prez. Trumanu žinomuosius nesusi
pratimus. Laimei, kaip tik čia pat 
pastebėjo žiburius prezidento kabi
nete ir pasiryžo užsukti velykinio vi
zito. Prezidentą rado bedažantį mar
gučius. Tasai po vienos kitos man
dagumo frazės ėjo tiesiog prie rei
kalo: jeigu, sako, pripažįsti Velykas, 
tai turi pagerbti ir jų papročius, — 
trauk margutį iš savo trinyčių kiše- 
niaus ir daužkim! Kieno pirma 
sprogs? Staigiai užkluptas, Stalinas 
tuojau ištraukė ranką H kišeniaus, 

atkišo savo margutį, tačiau apsigal
vojo, suvaidino užsigavus!, sužvan
gino pentinais ir, nė pusės žodžio 
nebeprataręs, gromykinlu metodu 
apleido salę. Jurgis Spurgeckls

ItesustaMtysi...
Poemos pėdsakais

Nesustabdysi tremtinių sriauto, . 
Nors ir užtrenktum plieno durte: 
Nenuslopinai noro keliauti. 
Nors nežinotum, kur priežastis.

Kai rytai drumsčias, klaikus ryto- 
Vietoje liktis oi netikslu: [jas
Jei vakaruose jau apsistojai, 
Lauk atvažiuojant ten ir kitų.

Ar Kelias Mūsų, ar jisai jūsų — 
Žiburiams vienas ir vis tas pate: 
Jiems vis neaišku, kas čia bebūti^ 
Kad šisai vengia garbint sroves.

Partijos siekia vėl kaip kadaise 
Laimės rinkimuos, galios, valdžios. 
Veltui belauktum, kad pašilai alsias 
Vėl bus vieningos dėl Lietuvos.

Tėviškės Garsas mirė be laiko. 
Tokia jau buvo Dievo valia: 
Grūdas sunyksta išugdęs daigų, . 
Kova dėl būvio reiškias te čte.

v?
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Mokslas ir
9m a*0q«Mtu pavasariu baigėsi 

■aotagdtioee mokėtas ir egzaminus iš- 
tai'lriusitji gavo mokyklinius diplo
mas, atestatus ar pažymėjimus. Jiems 
ingyti buvo reikalinga viena sąlyga 
— mokyklos suole pratrinti nustaty
tą skaičių kelnių fa- tam tikrą kieki 
rankovių. Tačiau yra dideli klaida 
galvoti, jog mokytis tetenka tik mo
kykloje ir egzaminus laikyti tik mo
kiniams. Žmogus mokaisi, kol gyve
ni ir pagaliau kvailas miršti Šita 
tiesa nė karto nesuabejojo ir a. a. 
Šaukėnų kriaučius, kuris per ilgą ir 
turiningą savo gyvenimą nesuspėjo 
išmokti švarko sukirpti, nors prieš 
užmerkdamas akis amžinajam poil
siui iš savo pašalinio verslo — resto- 
ranininkystės buvo bebaigiąs susi- 
lipdyti jau trečiąjį namuką. Jo tau
rųjį prisiminimą pagerbdami, nors- 
trumpai peržvelkime tuos mokslus, 
su kuriais dažniausiai prisieina susi
durti gyvenimo mokykloje.

Visuose mokykliniuose atestatuo
se pirmoje eilėje stovi tikybos pažy
mys. Gyvenimo mokykloje greta jos 
atsistoja daug šakotesnis ir daugiau 
pritaikomas dalykas — tai tikėjimas. 
Kaip visi gerai atsimename, pirmo
sios praktiško tikėjimo pamokos pas 
mus prasidėjo anuomet, kada su di
delėmis iškilmėmis ir dar didesniu 
triukšmu buvo Lietuvon pargabenta 
Stalino saulė. Tada reikėjo prisi
versti tikėti, jog toji saulė daugiau 
Šviečia ir geriau šildo už tikrąją sau
lę. Kas tuo įtikėti negalėjo, gavo pa
taisą — turėjo įtikėti, jog priverstinė 
kelionė užkaltuose vagonuose, kuriais 
prakeiktaisiais smetoniniais laikais 
būdavo gabenami gyvuliai, daroma 
tavo naudai ir gerovei Kas gi tos 
malonės nesulaukdavo, būdavo ver
čiamas taip pat tikėti, kad aukščiau
sias tėvelio gailestingumas atitenka 
žmogui tada, kai jis visiškai išva
duojamas patsai iš savęs ir savo var
gingo gyvenimo. Kai pagaliau vie
nus okupantus pakeitė kiti, tikėjimo 
pratybos įgijo vėl kitą turinį. Rei
kėjo įtikėti į naująją Europą, kurioje 
vieni turėjo valdyti ir valgyti, gi kiti 
tarnauti ir badauti. Pirma turėjo pa
dėti antrieji pirmiesiems įsitvirtinti, 
kad už tai vėliau pirmieji nepadėtų 
antriesiems. Kaip vėl visi prisime
name, ir šios pratybos nepasisekė: 
jos baigėsi kūno kultūros pratimais 
— bėgimu su kliūtimis. Daug čia 
buvo priežasčių, bet jų svarbiausia 
gal ta, kad klasėje mokytojas nenu- 
siimdavo savo fazaninės kepurės ir 
garsiai švilpaudavo, o bešvilpaujant 
kambaryje ir dar su kepure visados 
lengvai prisišaukiamas kipšas. O tas 
pats a. a. kriaučius vėl sakydavo, 
neik su velniu obuoliauti — paliksi 
be obuolių ir be maišelio.

Sekantis dėstomasis dalykas yra 
kalbos, kurios gyvenime turi nepa
prastos reikšmės, tačiau dar didesnės 
reikšmės turi nuovoka, kada geriau 
apsimoka kalbėti, kada tylėti. Kal
bėti gali kiekvienas kvailys, ypač per 
bendruomeninius susirinkimus, ta
fta* ne a—irinkirmioee ir ne iš kai-

egzaminai
bų turtai susikraunami. Čia protar
piais tenka nusižiūrėti ir į tuos, kurie 
švabiškai sakinio nesurezga, tačiau 
vaizboje prakutino ir švabą tiek, kad 
šis jau visais atžvilgiais savo moky
toją lenkia. Kalbos gali būti kele
riopai klasifikuojamos: tylios (jeigu 
kalbi savo partijos draugams apie tai, 
kaip į savo kraštą grįžęs atsigrosi 
savo politiniams priešams už tai, jog 
tave nuo bendruomeninio lovio nu
stūmė) ir garsios (jeigu kaimynė nuo
dėmes skaičiuoji), trumpos (jeigu 
prašai atestacijos nenorėdamas, kad 
tavo praeitis būtų prisimenama) ir 
ilgos (jeigu kaimyno altruistinius 
jausmus nori pravirkdinti, prieš gau
damas iš jo pinigų pasiskolinti). Su 
kolbomis ankštai yra susiję ir laiškai, 
kurie vis labiau išeina iš mados: jei
gu numatai iškaulyti siuntinėlį ar 
afidevitą, apsimoka ir ilgesnį ir grau- 
desnį laišką sulipdyti, gi kitu atveju 
laiškų rašymas — tai tik laiko gaiši
nimas ir popieriaus eikvojimas. Ap
skritai, dėl kalbų galima būtų pasa
kyti tai, ką ir švabai pripažįsta: kal
bėjimas yra sidabras, o tylėjimas — 
auksas.

Skaičiavimas sudaro vieną sudė
tingos matematikos šaką. Mat, pati 
matematika gali būti ne taip aukšta, 
aukštesnė ir aukščiausia. Aukščiau
sioji prasideda tenai, kur žmogus ima 
bendruomenę apstatinėti, o tokių at
vejų ir mūsų gyvenime pasitaiko daž
nokai Jeigu imiesi emigracinius rei
kalus tvarkyti taip, kad pats* nesu
laukęs masinės emigracijos, apie ku
rią tavęs nepažįstantiems pamoksla
vai, sėdi į laivą ir išlipi anapus van
denyno, kur vėl sprendi masinės 
emigracijos galimybes, — be aukšto
sios matematikos neišsiversi Jau žy
miai žemesnė matematika yra tada, 
kai rinkimų rezultatus skaič uodamas

J. BlėkoriM

Pirmininko švenčių pyragas
Mūsų stovykloje įvyko prieš šven

tes tdks nereikšmingas faktas, kad, 
atrodo, net nereikėtų dėl to gerbia
mųjų išvietintųjų ponų trukdyti, iš
blaškant jų dėmesį, prieš stojant į 
specialybės egzaminus, kuriuose dipl. 
teisininkas pasiryžęs priimti bitinin
ko arba vištininko profesiją nežino
damas: kiek viena vidutinio dydžio 
bitė per metus sudeda kiaušinių ir 
kiek legomų veislės višta per dieną 
įneša medaus į savo, avilį.

Faktas prasidėjo iš to, kad prieš 
šventes visos stovyklos ponios ant 
blėkelių nešė pyragus į kepyklą, o 
jų tarpe ir pirmininkienė.

Atsiimti pyrago nuėjo pirminin
kienė kiek pasivėlavusi (turėjo aštrų 
pokalbį su vyru dėl svečių sąrašo) 
ir kepėjas jai padavė svetimą blėke- 
lę. ant kurios pūpsojo nusigyvenęs 
pyragas iš pupalaiškių, maišytų su 
sėlenomis.

— Kaip norit, ponia, visos jau iš

netyčia suklysti ir tik taip, kad tau 
ir tavo bičiuliams balsų padaugėja, 
o kitiems atinkamai pritrūksta. Ši
tokia matematika negali būti tokia 
aukšta, kadangi ji pripažįsta klaidas, 
gi didžiausioji klaida tai ta, kad ne
sunaikinai juodraščio. Mat, matema
tikoje svarbu atsakymas, bet jeigu 
atsakyti turi kiti, o ne tu pats — 
egzaminą tikrai išlaikysi.

Dar būtų galima prisiminti istori
ją ir geografiją. Tai du mūsų varga
nose tremties sąlygose labai įsidėmė
tini mokslai, kuriuos daug kas mėg
sta ir su kuriais daug kam tenka su
sidurti. Istorija priimtinesnė, jeigu ji 
išreiškiama ne raštu, bet žodžiu (tuo 
būdu išvengiama ir daugelio nema
lonumų). Praktiškiausia tad istori
jas pasakoti kaip galint dažniau ir 
gražiau ir vis nenurodant šaltinių. 
Medžiagos labai daug ir įtikinančios 
suteikia patsai stovyklinis gyveni
mas. Jam pasibaigus, aišku, %iūsų 
istorijos išvirs tautosaka ir gerųjų 
dienų prisiminimais. Tad kol dar 
laikas, reikėtų savo gabumus šioje 
mokslo šakoje tobulinti ir plėsti 
Priešingai yra su geografija. Tuo 
tarpu ji ankštai rišasi su kelionėmis, 
bet kadangi tarpzoniniai ir kiti varž
tai šias labai sunkina, tai ir geogra
fiškai pasireikšti teturime maža gali
mumų. Pošventinis persikėlimas iŠ 
barako, sakysim, į daboklę — tai tik 
menka geografijos dalis, be jaudi
nančių pergyvenimų vyrams bepre- 
kiaujant su arabais švarkais, o mo
teriškėms — su juodukais jūrininkais 
visu tuo, kas yra po švarkais.

Sveikame kūne sveika siela, sa
kydavo graikai, pritardavo romėnai, 
prisimena ir pabrėžia imigraciją vyk
dantieji pirkliai Ir kadangi jiems 
svarbiau yla gelbėti mūsų sielas nuo 
sunykimo, negu naudotis mūsų kūno 
jėga savo plantacijų ir kasyklų dar
bams, tai glaėjome pastebėti, kad li
gi Šiolei' ir buvo pasirenkami emi- 

sinešė savus! — sausai pratarė k»> 
pėjas.

Ponia pirmininkienė, radusi pa
kištą blėkelę, aiškus reikalas, nubėgo 
tekina namo ir sukėlė ant kojų savo 
vyrą. Geriau pasakius, sukėlė ant 
kojų ne tiktai savo vyrą, bet ir visas 
bendruomenines bei pcirines val
džias, kiek tik jų buvo rinktų ir ne
rinktų mūsų stovykloje ir jos apy
linkėse (pirmininko partiniai ryšiai 
siekė visas tris zonas).

Gavę įsakymą, stovyklos polici- 
nįnkai nusismailino lazdas, užsimovė 
naujai ištinkuotus šalmus ir, nubėgę 
į kepyklą, prispaudė prie sienos šva
bą, pareikšdami jam, kad jis nacis, 
kad su visa šeima iki trečiosios eilės 
bus atiduotas į Nūmbergo teismą ir 
kad jam bus užkrauta reparacijos 
našta ant bėgamosios kepyklos pro
dukcijos.

Kepėjas pirmininko atsiųstiems 
policininkams atšovė, girdi jis, b*
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gracijai tik tie, kurių sielos sveikos, 
atseit, tvirto kūno ir ypač raumenų. 
Atrodytų, kad čia turima reikalo su 
kūno kultūra, tačiau toks galvojimas 
yra aiškiai klaidingas. Kitokiu at
veju biblijos tyrinėtojai nesulauktų 
iš Amerikos po vieną Care pakietėlį 
už kiekvieną laimėtą sielą arba so
vietų repatriacijos karininkai negau
tų po 600 RM už kiekvieną repatri
juoti prikalbintą tremtini. Tačiau 
šioje srityje negalima atsiriboti ir 
nuo kūno kultūros. Sakysim, emi
gracijos komisijų daromi atrankos 
seansai kad ir netiesioginiai remiasi 
kūno kultūra: atrenkamų kandidatų 
pabėgiojimas, pašokinėjimas, ritima- 
sis per galvą ir pan. rodo, kad norint 
greičiau emigruoti, reikalinga pra
tintis ir sportuoti, nes tik sportas 
išugdo sveiką sielą sveikame kūne

UI tam strocKoninn Kraštą'

Reikėtų čia prisiminti ir kitus 
mokslus, sakysime: biologiją, anato
miją, bet kadangi jie labai panašiai 
skamba į tokius terminus, kaip Ko
lumbija, Tasmanija, Anatolija ir kt, 
tai nenorėdami skaitytojų painioti 
dar daugiau, negu skryninginės ko
misijos jau supainiojo, paliksime tuos 
mokslus, jų plačiau nebenagrinėję, 
tačiau įtikinę, kad mokslas yra pla
tus kaip tėvelio malonė ir griežtas, 
kaip demokratijų saugomos emigra
cinės kvotos. Su tokiu įsitikinimu ir 
eisime iš Europos keliamųjų egzami
nų laikyti — šokinėti per virvutę ar 
laukti, kol visas vizas išdaliję pabal- 
tiečiams Baltųjų rūmų diplomatai 
pradės nerimauti, kodėl mes nesinau- 
dojame jų maloniu kvietimu.

Mikas Traidenis

Literatūrinis tetsnas
(Iš reporterio mažyčio bloknoto)
Šią temą apdoroti ėmėsi žinomas 

pasaulyje plunksnos graužėjas. Jis 
surinko medžiagą iš kaltinamojo ak
to, pavadinto Kryžiais, ir gynėjų bei 
liudininkų kalbų, kurios buvo at
spausdintos žinomoje periodinėje 
„Gandų“ spaudoje.

Koks yra kaltinamasis aktas ir 
garsiosios išminčių kalbos, visi gerai 
žinote. Čia pasitenkinsime tik pačia 
esencija.

Teisme
Prispirtas prie sienos pažangus 

ūkininkas nebegalėjo teisintis, nes 
baisus kaltinimas jį tiesiog pritrenkė. 
Jis tik teištarė:

— Už ką?
Prokuroras, gindamas valstybės ir 

partijos reikalus, pareiškė:
— Už tai, kad tu, kaip ūkininkas, 

norėjai krašto miestus paskandinti 
piene ir dar nenugriebtame: grietinę 
kaišiojai per visokias pieno agentū
ras ir spaudą buvai papirkęs, kad 
tave tik girtų, o tu sau netrukdomas 
riebų pieną tik pylei ir pylei į mie
stus ... To dar negana. Tu su savo pa
žangiaisiais sėbrais prigaminai tiek 
daug sviesto, jog buvo galvojama juo 
pradėti gatves grįsti. Tu miestus kė- 
sinaisi paversti balomis, o tikrąsias 
balas pats išdžiovinai, jog laukinėms 
antims nė vietos nebeliko, kur vai
kus beperėti. Medžiotojams paskuti
nį malonumą atėmei. Tu...

— Tu savo prakaitu priveisei 
krašte tide daug kiaulių, jog pado
riam žmogui nebebuvo galima rasti 
vietos, kur galėtų pasislėpti nuo kiau
liško tvaiko. Kraštas tiesiog subeko- 
nėjo. Dar baisiau buvo, kai tu liepei 
mums gyvas žąsis valgyti, o pats tik 
gulbės pieną gerei...

— Aš reikalauju aukščiausios 
bausmės!

okupacnėe ir savosios policijos, kitų 
valdžių nepripažinsiąs ir, jas suver
tęs ant blėkos, pašausiąs į didžiąją 
krosnį drauge su riestainiais, jeigu 
dar po jo nosim jie šmešėluosią laz
domis.

Tuo tarpu stovykloje partijos ir 
vyriausybės špiegai pasipylė po blo
kus, šniukštinėdami marškų užtva
rose, uostydami pro rakto skylutes, 
tardydami kiekvieną įeinantį ir išei
nantį tautinės bendruomenės narį, 
sekdami koridoriuose kiekvieną pra
eivį iš prausyklos ir kitų įstaigų, už- 
sirašinėdami kiekvieną įtartiną iš- 
vietintoje veiksmą.

Ant visų skelbimų lentų raštinin
kai mašinėle atmušė įspėjimus su 
antspaudomis, kur įsakmiai buvo ra
ginama blėkelės nusavintoja geruoju 
prisipažinti, nes tokiu atveju jai 
bausmė būsianti panaikinta be skau
desnių pasėkų, apsiribojant jos iš- 

ybraukimu iš sunkiai dirbančiųjų są
rašo ir nustumiant jos kandidatūrą 
važiuoti Kanadon į paskutines eiles, 
greta ligonių ir senių.

Be kitų draudžiamųjų priemonių 
per seniūnus ir skautų tuntą buvo 

sukviestos tautinės apylinkės mitin
gas, kuriame kalbėjo pirmininkas, 
gimnazijos direktorius, gailestingųjų 
seselių pasitobulinimo įstaigos vedė
ja, anglų kalbos kursų seniūnas, 
trumpalaikių siuvimo bei kirpimo 
kurselių tarybos pirmininkas, vaikų 
darželio vedėja, skaučių tuntininkė, 
šoferių mokyklos vicedirektorius (di
rektorius buvo išvykęs į tolimesnį 
'prieššventinį reizą), teisininkų drau
gijos vietos skyriaus ypatingas įga
liotinis, šaltkalvių mokyklos inspek
torius ir kitų administracijos, švie
timo ir specialiųjų mokslų atstovai.

Kalbėtojams reiškiant didį pasi
piktinimą ir stengiantis sukelti liau
dies kerštą tokiems gaivalams, kurie 
netgi neatsižvelgdami, kad tai buvo 
paties pirmininko blėkelė, vis dėlto 
prikišo savo nesąžiningas rankas, 
staiga salėje atsistojo vienas tautinės 
bendruomenės narys ir paprašė žo
džio.

— Paduok raštu! — įsakė darbo 
prezidiumo pirmininkas. •

— Kad aš nemoku rašyt! — spy
rėsi paklausė j as.

Prezidiumas, sukišę- nosis ir pa

sišnibždėję, nutarė duot žodį, išsisė
mus kalbėtojų sąrašui.

— Tiktai per klaidą paėmiau blė- 
kelę! — tarė susirietęs paklausėja*, 
lyg norėdamas išvengti smūgių kru
šos.

— O iš ko tamsta supratai, kad 
tai yra pono pirmininko pyragas? — 
ėmė tardyti pirmininkaujantis.

— Kad vidurius, paleido! — at
sakė visos salės pasipiktinimui.

— Štai tik ką grįžtu iš butafori
jos ar kaip ją tenai...

— Kaip tamsta drįsti taip kalbėti 
apie pono pirmininko pyragą, kada 

■ jis buvo keptas ir užmaišytas iš ge
riausių raudonojo kryžiaus miltų? — 
neiškentęs suriko patsai pirmininkas.

— Kad mūsų žmogus nepripratęs 
prie tokių miltų, dėl to ir paleido... 
— mikeno paklausėjas.

Vargšas bendruomenės narys bu
vo išmestas iš sunkiai dirbančiųjų 
sa.rašo ne dėl to, kad apkeiiė blėkelę, 
bet dėl to, kad išdavė viešą stovy
klos paslaptį. Juk visi mūsų apylin
kės tautiečiai žino, iš ko kepa pyra
gus valdžia, bet tai dar nereiškia, kad 
apie tai reikia kalbėti viešai.
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Toga apsisupęs teisėjas paklausė, 
has iš prisiekusiųjų norėtų žodžio.

Vienas išminčius prabilo:
— Aš siūlau kaltinamąjį aktą, ku

lte atidengia pažangaus ūkininko ža
lą kraštui, išversti į svetimas kalbas, 
kad būtų galima parodyti pasauliui, 
kiek blėdžių pridaro geras ūkininkas.

Atsistoja kitas, kiek mažesnis iš
minčius, ir pradeda:

— Aš norėčiau savo kolegos pa
reiškimą pataisyti. Mes negalime to 
akto versti l vakariečių kalbas, nes 
tuose kraštuose nepažangių ūkininkų 
visiškai nėra, tad ten nebus supran
tama, kodėl mes neapkenčiame pa
žangiųjų ūkininkų. Aš siūlau surasti 
Tagalų r? Ugnies Žemės tautų kalbų 
mokovą ir paprašyti, kad jis išverstų 
š| aktą. Tuo būdu anie žmonės ge
riau suprastų pažangaus ūkininko 
daromą žalą ir atsisakytų subekonė- 
jimo minties.

— Be reikalo, — prabilo trečiasis, 
— geriausią supratimą apie pažan
gaus ūkininko žalą kraštui turi tėvų 
tėvo karalijos viešpačiai. Sį aktą į 
tą kalbą ir reikia versti, nes tik ten 
jis bus su džiaugsmu skaitomas. Ten 
ūkininko žala seniai suprasta ir juos 
likvidavo, kaip mes kruvinaisiais lai
kais žąsis.

Išklausęs kaltinamąjį ir prisieku
siųjų pasisakymus, teisėjas pareiškė:

— Mano ponai ir visi čia susirin
kę nuodėmingieji! Visi girdėjote, ko
kia kraštui žala padarė pažangus ūki
ninkas. Tikiu nesuklysiąs, jei tokiam 
krašto nusikaltėliui, kuris paneigė 
senovišką ūkininkavimo būdą, iš tų 
laikų, kada žmonės su pelais maišytą 
duoną valgė, pritaikysiu aukščiausią 
bausmę.

Po tokių griežtų teisėjo žodžių su
sirinkusiųjų stebėtojų tarpe pasireiš
kė nerimas, niurnėjimas, šnabždėjl- 
masis.

Teisėjas, pasitaręs su dviem di
džiaisiais Išminčiais, pagaliau paskel
bė sprendimą:

— Nukryžiuoti!
Toks sprendimas stebėtojams pa

darė gaižų įspūdį, nes jis buvo vie
našališkas. Šviesiausias reporteris

Rūpesčių dienos 
Anglijoje

(Iš dienoraščio)

Foolwich, 20 kovo. I darbą nė
jau, biškį gaivą skauda. Bet aš tam 
Bumblauckui nedovanosiu. Tik įsi
vaizduokite: nieko neturėdamas kirto 
visą banką! Hostelin atėjęs neturėjo 
nė vieno peno, o apyryčiais išsinešė 
devynis svarus. Be to, kai dėjom 
motę ant alaus, jis davė tiktai vieną 
sikspensą. Žulikas!

Foolwich, kovo 22 d. Buvau dar
be, bet po dvyliktos bosą paprašiau, 
kad paleistų velykinėms rekolekci
joms. Bosas* patapšnojo per petj ir 
pasakė: „Okey, patinka man žmonės 
prie Dievo, gali eiti“.

Parėjęs l hostell jau radau drau
gus prie stalo. Ir aš sutikau su jų 
nvAmone, prieš šventes pulką neap
simoka, geriau akis. Pradžioje išlo
šiau du svarus ir penkiolika šilingų. 
Ir koks velnias po to mane sugundė 
leist l banką visą koroną! Na, bet 
taip lengvai nepasiduosiu, rytoj pra
dėsiu nuo mažesnių kirčių ir pereisiu 
1 ofenzyvą apie rytą. Alaus negersiu.

Stemford, kovo 23. Buvau nuva
žiavęs l kaimynini hostelį. Koki ne
subrendėliai! Vaizduokitės, jie lošė 
iki tol vežimą ir dumiu. Ir ne iš pi
nigų, bet iš degtukų ir guzikų. Atsi
kalbinėja, girdi, reikia siųsti pakie- 
tėlius šeimoms i Vokietiją. Pavyko 
juos įtikinti, kad greit bus karas ir 
visi grįšime namo. Po to susėdom ir 
padarėm akutę. Visiems patiko. Net 
vienas tautietis užsispyrė manęs neiš
leisti iki ryto, mat, aš buvau juos 
visus apšluostęs.

Foolwich, kovo 24. Kažkodėl nak
tim nesimiega. Tas sukčius Bum-

Įvykių šviesoje
* Ravensburgo lietuvių dramos tea
tras Lietuvos nepriklausomybės šven
tei pasirinko latvišką veikalą „Indra- 
nai“.

Tai buvo didelis įvykis latvių ko
lonijos gyvenime.

... Palydėdami Jus, brangūs Tau
tiečiai, l tolimą ir svetimą kraštą, 
nesakome ant visados sudiev, bet iki 
pasimatymo laisvoj tėvynėj Lietu
voj! (Pr. Al. Mintis 17. 3. 48.)

... Vienas išvykstančiųjų, atsaky
damas į jautrius žodžius ir linkėji
mus, pabrėžė, kad čia tremtyje ir tė
vynėje mums kieta žiema. Todėl tu
rime skristi į šiltus kraštus.

(L. E-tas, Mintis 17. 3. 48.)
Ir dar sako, Kad mūsų tautiečiams 

stinga patriotizmo!

Schw. Landesseitung atitaiso
• Jau kelinti metai Augsburge eina 

vokiečių kalba dukartsavaitinis lai
kraštis švabams „Schwabische Lan- 
deszejtun"1. Mūsų siapčtoustas ben

blauckas, sušlavęs visų savaitines al
gas, atsistojo ir jau norėjo išeiti. Dut- 
kis! Mes ji pačiupom už pakarpos ir 
vėl pasodinėm prie banko. Ir kas 
man įlindo l pirštus, kad kaip tik su
sidaro banke virš penkių svarų, man 
pradeda eiti bloga korta. Pasitikėt 
damas pirkimu, vis prakišti, o po to 
imu koliotis ir sėdu.

Foolwich, kovo 25. Užstačiau auk
sini laikrodį, kurį buvau gavęs iš 
pulko puskarininkių vardo dienos 
proga. Na, tegu juokiasi Bumblauc- 
kas iš svetimo nelaimės!. Pakryps 
reikalai geron pusėn vieną naktį ir 
atsigrosiu ne tik savo, bet numausiu 
ir jam kelnes.

Foolwich, kovo 26. Iš draugo pa
siskolinau du šilingus kiaušiniams 
pirkti, dažysiu margučius, susirinks 
anglai pasižiūrėti lietuviškų velyki
nių papročių. Vakare Autarė nelošti. 
Bet kai atėjo Bumblauckas, visiems 
iš pykčio užvirė kraujas ir susėdom 
prie stalo atkeršyti jam už visas šu
nybes. Skolintus du šilingus nunešė 
pirma neapgalvota kombinacija. Pa
didinau įsiskolinimą ant užstatyto 
laikrodžio iki 75 % vertės.

Foolwich, kovo 28 d. Didysis še
štadienis. Fabrikas nedirba. Gavau 
iš brolio Vokietijoj laišką. Net neat
plėšiau, nes ir be to žinau, ką rašo? 
siųsk, siųsk... Patektum į tokio 
Bumblaucko rankas, broleli, tai ir tu 
neturėtum laiko rašyti tokius ilgus, 
verkšlenančius laiškus!

Velykas švęsiu be margučių. Na, 
bet per dvi švenčių dienas atsiimsiu 
už visą gavėnią!

dradarbis balandSo 1 d. patyrė, kad 
to laikraščio vyr. redaktorius J. W. 
Naumann, prisiminęs kadais DP žur
nalistams pasakytą kalbą, paprašė 
paduoti jam komplektą savo paties 
laikraščio, kad galėtų pasiskaityti 
apie DP. Persklaidęs komplektą ir 
teradęs apie DP parašyta tik bloga, 
J. W. Naumann davė įsakymą savo 
redaktorių štabui nuo balandžio 1 d. 
atitaisyti DP padarytas moralines 
skriaudas. Čia pat kronikos redak
torius W. Pepper parašė straipsnį 
,,Ne Meerbecko DP, bet patys vokie
čiai dar sveikinasi naciškai“.

Britų ministerial valgo įmonių . 
kantinose

Velykiniame nr. „Žiburiai“, žvelg
dami Angliją svetimšalio akimis, in
formuoja, kad anglų įmonėse yra po 
kelias kantinas, kurių viena skirta 
eiliniams darbininkams, antra mini- 
steriams ir trečia direkcijai. Įsidė
mėtina būsimiems mūsų ministe- 
riams.

Nv. « Pte. 7 aktlt.)
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Kaubojiškasis laso ir Ponia Europa
Apie kaubojus daug kas esate gir

dėję iš senolių pasakojimų arba kny
gose išskaitę. Prieš kelis šimtmečius 
jų būta gausu vienoje Amerikos že
myno »*alyje — Meksikoje. Kaubo
jumi buvo vadinamas raitas žmogus, 
apsivilkęs paukščių plunksnomis ap
siūtomis kelnėmis, didele, plačiais 
bryliais skrybėle ant galvos ir apsi- 
raizgęs ilga virve. Ta virvė — tai 
laso. Gal kam dar ir šiandien neaiš
ku, kuriam galui ta jo virvė, laso, 
jam buvo reikalinga? Ogi, sakysim, 
joja kaubojus per prerijas (žmonių 
negyvenamus plotus), kur ganėsi di
džiulės bandos buivolų (tai tokia kar
vių ir jaučių giminė), ir užeina jam 
noras, nelyginant mūsiškiam vaizbū
nui, vieną jų pasigauti, kad savo išal
kusį skilvį šviežia mėsa nuramintų. 
Jis tuojau griebiasi savo ilgosios vir
vės, apsuka ją kelis kartus apie savo 
galvą ir paleidžia vieną jos galą į 
buivolų bandą. Žiūrėk — jau vienas 
laukinis gyvulys, kuris šiaip iš tolo 
bijo žmogaus, netyčia ir pagautas, 
virve suraizgytas: spurdėk nespurdė- 
jęs, gyvulėli, jau nebeištrūksi iš ne
gailestingo kaubojaus pinklių.

Sakoma, kad ir skęstančius žmo
nes su laso lengva išgelbėti: kaubo
jus metė laso, užnėrė skęstančiajam 
už kaklo ir tempia krantan,

Taigi matote, koks naudingas yra 
tas paprastutis įtaisas — laso.

Meksikos kaimyniniame krašte, iš 
kurio visi išsiilgę laukiame afidavi- 
tų, esą, senovėje taip pat buvę kau- 

‘bojų, puikiai mokančių laso vartoji
mo meno. Jų palikuonių tenai ir da
bar tebegyvenama, tik jie buivolų 
nebegaudo, nes ir tie gyvuliai pro
senolių iki paskutiniojo išgaudyti. 
Bet skęstąntiesiems tie palikuonys iš 
mielaširdystės visada ateina į pagal
bą. Žinovai kalba, jog tame krašte, 
prie pavojingų maudymosi vietų, esą 
paruošta skęstantiems gelbėti įvai
riausio ilgumo virvės, atseit, laso.

Aleluja
Linksma diena man prašvito: 
Ir aš gavau afidevitą.

Afidavitas reikalingas ne emigra
cijai, bet tik tam, kacį ji turėdamas 
nusiramintum ir atsisakytum nuo 
galimybių išvažiuoti kitan kraštan li
gi to laiko, kol ties tavo galva pra
dės kiaušiniai sproginėti.

Gersim po stikliuką,
Gersim po stikliuką 
B kaimyno buteliuko.

lietuvaite už milijonieriaus
Kaip praneša K. Čerkeliūnas, lie

tuvaitė Palekiutė ištekėjo už milijo
nieriaus Rockfelerio.

Tautinė tremtinių bendruomenė 
labai pyksta ant Cerkeliūno, kad jis 
spaudoje nepaskelbė tikslaus Rock- 
felerienės adreso.

Neseniai tame krašte buvojo „Akė
čių“ foto korespondentas, kuris tenai 
matė vieną konkretų atsitikimą ir jį 
nufilmavo. To įvykio aprašymą ir 
filmą čia pat talpiname. O buvo taip:

Jūsų foto reporteris vaikščiojo pa
jūryje. Staiga išgirsta tiesiog bevil
tišką klyksmą. Žvelgia vandens lin
kui — ogi skęsta Ponia Europa (toks

Kelionė algai
Jūsų korespondentas būtų buvęs 

perdaug neakylus, jeigu tokią stam
bią žuvį taip veikiai būtų paleidęs 
iš horizonto. Jis pasiryžo tylomis ir 
nejučiomis pasekti tolimesnius jo 
žingsnius. Žinoma, daug dar būtų 
galima apie kitus jo vizitus kalbėti, 
tačiau ši kalba turėtų kiek nukrypti 
nuo balandinių temų. Paliksime ta
tai nuošaly, pastebėję tik tiek, kad 
grįždamas Europon Stalinas buvo 
užsukęs dar Ispanijon, kur turėjo 
malonų pokalbį su savo bičiuliu gen. 
Franco, kuriam ilgai spaudė ranką, 
dėkodamas už jo atvirą kalbą, viešai 
pasakytą taip pat Velykų proga. 
Prancūzijos viršūnėse draugų nebe
turėdamas (Gen. De Gaulle sveiki
nasi su kitais vadais!), generalissi
mus pasuko Italijos linkui, kur savo 
vietininkams patarė į rinkimus eiti 
su didžiausiu pasitikėjimu, nes, jo 
manymu, amerikiečiai negalėsią pri
vežti tiek daug cigarečių, kad jais 
galėtų laimėti. Jeigu pagaliau ir lai
mėtų lokiu būdu rinkimus, tai dar 
nereiškia, kad galėtų išsilaikyti val
džioje, — tam esą devynios galybės 
kitų priemonių (čia tėvelis pašnibž
dėjo savo patikėtiniui Togliatti į au
sį, nuo ko šio veidas kaip mat nuš
vito).

Tolesnėje savo kelionėje Stalinas 
aplankė Triestą, apžiūrėjo britų da
romus įsitvirtinimus ir paskubėjo 
Maskvos linkui, kur minių minios su 
nekantrumu laukė, kada pradėti bol
ševikines Velykas. Mat, belūkuriuo- 
jant buvo pradėję sklisti gandai, kad 
Stalinas jau pasimiręs ir nebesulau

vargšės nelaimingosios krikšto var
das). Žvilgteri į kitą pusę ir tuojau, 
savo dideliam džiaugsmui, jis pastebi 
atbėgantį nutukusį džentelmeną su 
ilgiausiu laso ir kitomis tolygaus gel
bėjimo priemonėmis. Šis džentelmenas 
tuojau ėmė pagal visas kaubojiško me
no taisykles sukti laso apie savo galvą, 
kad galėtų toli nuo kranto skęstan- 
čiąją iš pat pirmo metimo pasiekti ir 
išgelbėti. Bet, matyt, laso per ilgas, 
o geradaris džentelmenas nebuvo dar 
įpratęs mėtyti savo pagalbą, kad tuo
jau pat visas susipainiojo, tuo tarpu 
gi nelaimingoji tiek pasinėrė vande
ny, kad vos ištiestų rankų pirštai be
simalė. Foto reporteris iš sujaudi
nimo apalpo, ir greitosios pagalbos 
buvo nuvežtas ligoninėn, todėl nebe
matė, ar nelaimingoji buvo išgelbėta.

Matydami šią filmą, mes galimė 
tik samprotauti: jei laiku šis džen
telmenas išsinarpaliotų, nelaimingąją 
galėtų išgelbėti, nes skęstantieji, pa
prastai, prieš nugrimzdimą dar bent 
tris kartus iškyla iš vandens.

Jūsų korespondentas 
Jonas Pimpidrickis

kęs užplanuoto 150 metų amžiaus. 
Nors tenai dažnai esti taip, kad pla
nas eina savo keliu, gi gyvenimas 
savo, tačiau savo pasirodymu dar 
kartą išsklaidęs susitelkusias miglas, 
nors ir pavargęs po tolimos kelionės, 
nuskubėjo į reformuotą cerkvę pasi
melsti.

O Tassas apie šią velykinę kelio
nę, kaip paprastai, tylėjo,

Jurgis Spurgeckis

į >

9



Lokys ir pelytė
(H pasakėčios)

Seniau mes žinojome pasakėčią 
apie liūtą ir pelytę, bet paskutines 
Ho amžiaus metais nemaža pasakė
čių yra sukurta apie lokį ir pelytę. 
Skirtumas tarp tų pasakėčių nėra di
delis. Naujosiose pasakėčiose lokys 
išreiškia žymiai didesnę savo meilę 
pelytei, štai vieną meilės pavyzdi 
matome ir paveikslėlyje, tik čia vei
kėjai atžmoginti, kaip paprastai pa
sakėčiose. Šios meilės galo nematytu 
Senosiose pasakėčiose daugiau mei
lės rodydavo mažoji pelytė, o dabar 
karštąja meile kaip tik alsuoja didy- 
tis veikėjas.

Pastąfojo meilė labai panaši į vo- 
to, kuris pirmiausia suraizgo puikų 
tinklą kur nors palangėje, ir jeigu 
kas 1 jį patenka, tam voro meilės 
pareiškimo tikrai būna gana.

Voras taip puikiai moka išreikšti 
meilę savo aukai, jog Iš tos meilės 
karščio telieka kaip buvęs numylėti
nis voras ir partnerio kauliukai.

Šitoji meilė išreiškiama tik kai
nynui. Bet ir čia susidaro naujas
nerpetuum mobile. Kada kaimyno 
meilė pasibaigia sužiedotuvėmis, kaip 
tai {vyko su trimis Baltijos undinėmis 
įr penkiomis Dunojaus sesutėmis bei 
Vyslos gražuole, — meilės siautuliu 
leberimdamas didysis kankinys pri-

Emigranto pageidavimai
Kur nors emigravus tuojau būti 

fjun^am 1 darbą — nėra malonus 
dalykas. Ot kad būtų taip:

Nuveža, sakysim, tave į Ameriką 
ar Kanadą, tegul ir kitą kraštą, kur 
nėra perdaug šalta ar karšta, kur 
gyvatės negnybia ir musės nezirzia, 
patalpina i Iškraustyto vietinio mi
lijonieriaus, su visais potogumais vi
la, kurią supa gražus parkas su pa
jūrio smėliu išbarstytais takais, ge
riausiam ir sočiausiam maistui pri
statyti tarnai ir pasiuntiniai, pasiva
žinėjimui puikiausias automobilis su 
televizijos aparatu... — gyvenk ir 
norėk, nė kieno nejudinamas iki gra
bo lentos...

O dabar, vos spėji iš laivo Iškelti 
koją, tuojau tave grūdą prie visokių 
darbų. Tik anglai kiek džentelmeniš- 
kesni, nes jie bent trumpą laiką pa
laiko ir be darbo, duodami progos

Traukinyje
— Kur važiuoji?
— Į Hansu.
— O ta?
— M Sanaa
— Parvyko parduoti?
— Ne, karas sutrukdė.
— Nepūsk arabų, koks Yarns'!
— WviHtiI — pamatysi: Ha

na Mta ■—kadp karat. 

siartina prie naujųjų kaimynų, ir de
rybos prasideda iš naujo.

Nebūtų čia nieko nuostabaus, nes 
kiekvienas geras kaimynas turi my-.

lėti kaimyną, bet kai kaimynai per- 
petuum mobiliškai kaitaliojami, tada 
atsiranda kalbd nebe apie meilę, bet 
apie ištvirkavimą.

Meilės auka

tremtinio akims pasigėrėti visu tuo, 
ko dūšia geidžia ir kūnas negali pa
imti. Mat, jie iš praktikos žino, jog 
po tokių išmėginimų darbas pasidaro 
žymiai malonesnis.

Besiruošią emigruoti

BUSIMIEMS RAŠTIJOS LAUREA
TAMS PATARIMAI

1. Nežmeižk tų, kurių prakaitu 
uždirbtą duoną valgei.

2. Neužkabinėk partinių priešų.
8. Taupyk popierių, nes knygą 

premijuoja ne todėl, kad ji stora.
4. Ką nors sukūręs, kas gali ne

patikti tavo artimui iš kairės, nepa
sikliauk vien panegyrikoms iš de
šinės.

5. Imdamas premiją stebėk, kad 
premijos paskyrimo akte būtų dau
giau negu vienas parašas.

PAGAL EVANGELIJOS 
SODŽIUS...

„Pradžioje buvo Žodis...“, para
šyta Evangelijoj. Tremtinių laikraš- 
tijos gyvenime irgi ne kitaip. Pra
džioje skambėjo garsas, iš jo gimė 
gyvenimas. Žemei sudrebėjus garsas 
nutilo skambėjęs, o gyvenimas sau 
eina ir toliau savo įprastine vaga.

flkėčio vaidmens 
papildymas

Akėtvirbalių Brolijos išleistoje 
enciklopedijoje akėčių definicija ao- 
rašyta plačiau, bet nežinia, kodėl šio 
istorinio metraščio vyr. redaktorius 
nesiteikė vedamoje linijoje nubrėžti 
visų akėčių uždavinių. Greičiausia 
jis panorėjo sudaryti malonumą savo 
bendradarbiams pamedžioti po gar
siąsias enciklopedijas — ką tos akė
čios reiškia.

Moderniškosios akėčios turi spe
cifini bruožą savo veikloje. Jeigu os 
su senaisiais, sudilusiais akėtvirba
liais arba dar net mediniais sukel
davo tik dulkes, tai šios moderniš
kos, ką tik išėjusios iš gamybos, 
smailiai nusmailintos, sugebės ne tik
tai įrėžti sukietėjusią ir per žiemą 
susigulėjusią plutą, kuri Rengia vi
sokių augimo faktorių veiksnius, — 
jos pajėgs apkiautusioje plutoje su
rūgusi orą pakeisti nauju ir sudarys 
sąlygas, kaip sako didysis agronomi
jos mokslų daktaras, nuolatinei oro 
cirkuliacijai, be kurios visi veiksniai 
būna arba neveiklūs arba jų veiki
mas esti paraližuojamas ten prirū- 
gusio oro ir prisiveisuaių anaerobi
nių šungrybių.

Akėčios savo veikla pajėgia iš
rauti ir piktžoles, o jei dar jos nesu- 
dygusioe, tai išvelka sėklas dienos 
švieson ir čia nuo gėdos, kurią su
ruošia pietų saulė, sudžiūsta taip, 
kad jas jau sulesa paukščiai.

Apskritai imant, akėčios yra vie
nas svarbiausių pavasarinių įrankių 
ne tik nedideliuose stovykliniuose 
darželiuose, sunkiai padalijamuose 
tarp nebuvusių ūkininkų, — bet jos 
gerai atlieka purenimo darbą ir di
džiuosiuose tremtinių laukuose, nu
statinėjant gaires ir paskirstant skly
pus veiklai. Taigi tikimės, kad akė
čios bus dabar labiau suprastos ir 
įvertintos. Dr. Enciclopedicus

SCHW.-GMUNDO TAUTOSAKA
Seniau sakydavo, kad valdžia va

gia, o dabar sako: apvogė valdžią 
(rašomąsias mašinėles).

Kazimterinės, juozaptnPs, o kada 
išsipagiriotinės?

Bėgo nuo meškos — užbėgo ant 
meškos (tautiečiai Kanadoje).

NEPAŽĮSTAMAI SVETIM
TAUTEI,

velykinio pobūvio meta nese
kus tai, ko jau seniai nebeturė
jo, nuoširdžią užuojautą reiš
kia

Iš miego pažadintieji 
suinteresuoti dalyviai
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Didysis įvykis
(Atkelta E 3 pusi.)

irus, kuriame dalyvavo ir komendan
to šoferis, labai palankus lietuviams 
amerikietis, kurį visą naktį nešiojom 
ant ra^kų.

Kai susikūrė Unrra ir paprunkštė 
milteliais.

Kai prasidėję politiniai patikrini
mai iš stovyklos išmetė mano pavo
jingą konkurentą prie pulkininko 
dukters.

Kai pakilo kainos amerikietinėms 
cigaretėms ir tautiečiai ėmė rūkyti 
vokišku mėšlatabokiu.

Kai atvažiavo profesorius ir poli
tiniame pranešime paskelbė, kad tuoj 
bus karas.

Kai mūsų stovyklos chemikai iš 
runkelių ėmė gaminti degtinę, nė 
kiek neblogesnę už vokiečių valsty
binę.

Kai mane paleido iš kalėjimo po 
to, kai atsėdėjau dvi savaites už 
vaikščiojimą neblaiviam stovyje 
draudžiamu metu.

Kai baigiau kirpimo-sruvimo kur
sus ir stovyklos administracijai pri
siuvau barzdą įtikinęs, kad esu sun
kiai dirbantysis.

Kai gavau afidevitą ir, jį parodęs 
savo konkurentui (pas generolo duk
terį), taip jam atkeršijau, jį galutinai 
m įpaikindama*

Kai mūsų stovykloje iširo ansam
blis ir atsirado daug naujų vakansi- 
jų papildomam maisto daviniui gauti.

Kai laikraščiuose rašytojai, iš 
anksto apsirūpinę afidevitais, ėmė 
varyti propagandą, kad tautiečiai 
nevyktų į užjūrius.

Kai sovietų ryšininkai pradėjo 
gabenti pundais tarybinę spaudą į 
stovyklas ir taip išsprendė vynioja
mojo ir tualetinio popieriaus stiglių.

Kai prieš Velykas seniau gauda- 
vom po pakletą ir kapą kiaušinių.

Kai per šias Velykas .valgėm at-s 
siminimus ir gėrėm atsidūsėjimas 
apie tuos laikus.

Kai per š. m. balandžio pirmą 
dieną mane vienas draugas apgavo, 
sakydamas, kad pašte guli man pa
klotas iš Amerikos.

Peir. Keidošius

Paskutinis mohikanas mdijoAų

Patarkit,
Jei gauni seną skudurą, žmonės 

sako, kad turi giminių sandėlyje ar 
čierką geri su dalintojais. Jei nieko 
neimi, sako, tu esi banką ant savo 
pečių išnešęs. Jei vaikščioji nuply
šęs, tave įtaria girtuokliu ir korti
ninku. Jei nusiperki senus batus,

Kas klausia - neklysta
1. Klausimas: — Vargais negalais 

gayau iš Raud. kryžiaus 200 markių 
pašalpos. Atžymėdamas šį nepapra-

kas daryti
prikergia tau vaizbunystę. Jei dirbi 
spaudos darbą, sako, turtus krauni 
Jei nieko nedirbi, sako, tinginys ii 
nenorįs pasiaukoti visuomenės labui. 

Tad patarkit, gerbiamieji, kaip 
laikytis stovykliniame gyvenime j* 
kas veikti?

stą laimikį, nusipirkau pas vaizbūną 
(nuostabiai pigiai — taip pat ui 200 
RM) litrą ir su bloko seniūnu dviese
jį per valandą išdažėme. Pakilom 
nuo stalo kaip negėrę. Seniūnas iš- 

.vedžiojo, kad čia galėjo būti tik Į 
užsistovėjusi butelį supiltas vanduo 
arba, geriausiu atveju, kanisterfo pa
mazgos. Vadinas, vaizbūnas nesąži
ningas — šaipos iš Raud. kryžiaus 
veiklos. Trečią dieną sutikęs vaiz
būnui viską išdėsčiau, kaip seniūnas 
kalbėjo, ir pareikalavau arba grąžin
ti pinigus arba stotis prieš bendruo
menės teismą. Tačiau sumišęs vaiz
būnas mano planus visiškai suraizgė. 
Jis pasiūlė dar vieną litrą, jeigu jam 
primokėčiau dar 100 markių. Kas 
dabar daryti? Padurkas

Atsakymas: — Atsiimti, jeigu tflc 
duoda, tuos du šimtus markių ir gra
žinti Raudonajam kryžiui.

I

/

11



ALp(LKA)5357
1948, bal.l

Balandiniai sveikinimai if linkėjimai
Balandinis be linkėjimų t— tai tas 

pats, kas komitetas be nuomonių 
skirtumo, sandėlys be nuobirų, skry
ningas be išmetimų, plaukimas per 
vandenyną be sieksninių laiškų ar 
stovykla be elektros srovės. Kad ši
taip neatsitiktų, mes buvome priver
sti kelias dienas užtęsti ir Akėčių re
montą, kad tik jas parodytume be 
tokių spragų, kaip, sakysime, Balto 
atsiųstame kostiume, kuris susideda 
tuo tarpu tik iš vienos kamziulės. 
Sis mūsų pasivėlinimas atitinka pa
galiau ir laiko dvasią, nes gi ir įsi- 
kurdinimo tariniai pasirodo, kas jie 
buvo, tik tada, kada jau patys sau- 

. giai įsikuria, o kitiems pataria nesi
rūpinti: gal gi kada nors, kur nors ir 
kas nors visą masę iš karto įkurdins 
pvz. ugnies žemėje. Siems linkėji
mams surankioti skirtasis mūsų re
porteris buvo tiek laimingas, kadan
gi jis galėjo sueiti į sąlyti, su valdo
maisiais, kurie, ką tik praėjusias 
šventes iškilmingai švęsdami, gėrė iŠ 
tuščių bonkų ir .valgė iš švarutėlaičių 
lėkščių, atseit — jų protas buvo blai
vus kaip balandis, o širdis — nesu
teršta kaip po velykinės išpažinties.

■ Taigi jų balsas ir be partijos apro- 
’ bato laikytinas visuomenės balsu:

VLIK-ui: Bet kuria kaina išlaikyti 
partijas. Jeigu joms būtų lemta

Atitaisymas
Spaudoje pasirodė žinia, kad DP 

turi atiduoti auksą, platiną didesniais J 
gabalais ir stambiais svetimos va-' 
liutos banknotais.

Patikimi šaltiniai, neužšalantieji 
ir žiemą, prašo paskelbti, kad auk
sas, briliantai ir kitokios brangeny
bės bei svetima valiuta bus surinkta 
iš Vokiečių ir padalyta tarp DP.

•S&ABJlST3OJ?n
aa£ jpia ‘apų sne3 seuaiAjpja 

ir iš ten išnykti, iš kur gi žmonės 
susigaudys, kurios partijos bandė 
steigtis prieš 20—25 metus Didžio
joje Lietuvoje? Stiprybės sem
tis tik iš praeities: ateitis šiandien 
tvirtai laikosi vienos partijos, gi 
praeiti galima vaizduoti taip, kaip 
kam atrodo naudingiau.

LTB VK-tul: Keisti statutą pagal 
reikalą, bet reikalą nebūtinai 
pagal statutą. .Mat, įstatymas —- 
tai rodiklis: kur pakreipsi — ten 
važiuosi.

ELTAI: Susidomėti tuo, kad pasta
ruoju metu apie tremtinių stovy
klas Vokietijoje gana plačiai pra
dėjo rašyti kinų spauda. Reikėtų 
tą medžiagą sulietuvinti ir iš kar
to pateikti visiems tremtinių lai
kraščiams. Tokia informacija bū
tų objektyvi, tiksli ir, kas svar
biausia, neabejotinai greita, o 
skaitytojui būtų didelis užvadas 
— nebereikėtų kiekviename lai
kraštyje ieškoti naujų žinių.

„Tėviškės Garsuį“:
Nenusiminki kritęs be laiko, 
Tokia jau buvo Dievo valia: 
Grūdas sunyksta išugdęs daigą,— 
Kova dėl būvio reiškės ir čia.

Vyr. FASK-tui: Kito ko geresnio ne- 
benusitveriant, • pagaliau oficialiai 
nustatyti, kelis kartus pajėgesnis 
už pasilikuslji yra kiekvienas iš- 
vykstąs sportininkas.

Profsąjungai: Išlaikyti tradiciją, kad 
nariais būtų priimami iš profesi
jos priklausantieji kurioms ki
toms sąjungoms, tačiau nebūtinai 
amatininkams, darbininkams ar 
tarnautojams.

Čiurlionio Ansambliui: Mergaitėms 
prilaikyti vyrus, o vyrams — mer
gaites, kad bent vienas ansamblis 
įrodytų, jog ansamblių dienos dar 
nepasibaigė, jeigu yra tarpusavio 
sutarimas.

Stovyklų paštams: Išvengti nacio
nalizacijos, nors kai kur toks pa
vojus ima grėsti.

Kuopų vyrams: Dažniau prisiminti 
savo šeimas, nes kaip yra pagun
dų tenai, taip jų netrūksta ir čio
nai.

LTB apylinkių komitetams: Jeigu po 
mirties laukia dangus, pragaras ir 
skaistykla, tai skaistyklos jums 
tikrai nebeteks matyti, nes ją iš
kenčiate savo stovyklose.

Devizų ir aukslnukų laikytojams: 
Užuojauta sunkiomis jūsų rūpes
čio dienomis! Teisingi Pulgio žo
džiai: — Nekraukite turtų žemėja

BDPS (Brolių D.P. Sąjungai): Kiek
viena herezija susilaukia eksko
munikos.

Vaizbūnams: Sumenkėjus bet kuriai 
rimtesnei pasiūlai, atrodo, dar ga
lima būtų uždirbti iš meškerioto
jų, pristatant jiems sezono metu 
sliekus, nes šie paštuose tuo tar
pu dar nepardavinėjami.

Profesinio parengimo kursams: Pir
ma nustatyti, kuri profesija pri
imtiniausia, tik po to verbuoti 
kursantus, nes kitaip kaip tik dėl 
to ir nesusidaro klausytojų mini
mumas. Afidevitų pažadėjimas 
nebe visados kursantus patraukia.

Lietuvių Rašytojų 
S-ga Amerikoje
Steigiamajame susirinkime buvo 

Išrinkti sąjungos organai. Į valdybą 
įeina: V. Krėvė, Aistis, Vaičiulaitis 
ir Tysliavą. Į revizijos komisiją: 
Tysliava, Vaičiulaitis, Aistis ir V. 
Krėvė. Į knygų leidimo komisiją: V. 
Krėvė, Aistis, Vaičiulaitis ir Tysliava.
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