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FLAMERIJOBAS PIEFUTI3

VALANDĄ
pereik man affidevltų, paauksintų skarbonių, 
Graudžių užuojautos maldų, nei billlų paspirties, 
"el žodžių Whitmanų, Shakespeare*ų nei Gilbonių. įspyriau kojomis tabaką, konservus ir uogas 
Ir stoviu viežkelyje nuogas, Tarytum, iš pirties.

Sudūzgia nežinion pro mane limuzinai Irų 
Ir išmylėta Unrra su žibuoklėmis plaukuos, 
Teisybė pėsčia nuskuba su ryšuliu pipirų Ir dėl bezmėno su Melu už krūmų smaugias, 0 aš - kankorėžiais apaugęs, 
Kvatojuosi laukuos.

t_ dangaus nuleistą virvės galą globia,
m?n t°reodoro bugnina širdis.uyvuoklt, šaunūs geradėjai, užJūriuos pralobę, 

ir priešai džiūgauklt, slaptingi ir viešoki, 
rrle laužo šokit pilvo šoki Ant mano pavardės!

Juokai man bombų atomai, ir Jaltos, ir Lokarnos, Šantanuos chartų antspaudai, aplaistyti vynu, - 
Manoj juodoj padangėje skrajoja baltos varnos, 
Pakaušy čiulba vyturėlis, saulėn prasikalęs, 
Ir žydi akyse kūkalis 
Su tėviškės kmynu.

Ak, dėkui jums, senatoriai, tautų tėvai ir popai, Išlaisvinę nuo sielvarto ir žemiškų minčių! Palaiminti suriję mano aviną kiklopai!
Gyvuok taikoj ir tu, barzdotasai kaimyne, 
Išgėręs mano gaidžio kraują ir naminę, 
Užvirtęs ant menčių!

Kvatojuos nuogas vieškely prieš damas majestotų, 
Kol giltinė drauge su pievų žiedu nudaigos. Nereikia man dafigoraižių nei fabriko varstotų. Šalin, draugai, prabilti į mane bijoję! - 
Štai mano laimė per laukus atjoja tnt šunio uodegos!
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r ATSIDUODANT n 
l NAUJO PONO RANKAS

Dvejus metus išbuvę ponios Unrros globoje, 
lyg ir drąsiau atsikvepiam patekę į pono IRO 
rankas, nes su vyrais vis gal bus kiek leng
viau susidoroti.

Tačiau nepamirškime, kad ir vėl reiks tu
rėti reikalą su ponu, vadinasi, jj privalėsim 
mylėti iš visą jėgų, kaip patį save. Ir jeigu 
pradės naujus tikrinimus, turėsim ponui pati
kti, nes kieno akys jam bus nesimpatiškos,tai 
geriau jau iš anksto tegu bėga iš stovyklos 
'ir prašo vokiečių burmistrą miške ar kur prie 
griuvėsių darbo bei kortelių. Be to, patikri
nimuose nereikia su ponais ginčytis, ir,jeigu 
sakys, kad tu fašistas, tai reikia jam pabu
čiuot! į ranką ir žemai nusilenkus tyliai iš
eiti, netrankant durų. Jeigu jau matysi, kad 
dėl karpos ant nosies tave nori Išmesti iš pa 
-bėgėlių stovyklos, tai nevargink pono įvai
riais dokumentais, nors ir būtum tris kartus 
lėkęs pro krematoriumo kaminą. Geriau sudras
kyk tuos popieriusi kad nesugadintum tam po
nui virškinimo.

Prasidėjus naujai kilnojimų bangai, pirma
sis rišk savo mazgelius ir nedalyvauk jokiuo
se neklausymo sąmoksluose, nes niekas ponui 
taip nepatinka, kaip valdinio klusnumas. Tai
gi, dar išvakarėse prieš iškraustymą jau sto
vėk prie savo stovyklos vartų ir, pamatęs ką 
iš ponų, rodyk linksmai nekantrų veidą ir pa- 
klausk švelniai, kodėl taip ilgai nėra sunk
vežimių, žinoma, saugantis, kad ponas šitą ta 
-vo kalbą neišaiškintų dviprasmiškai.

Gink Dieve, nerinkime tokių valdžių,kurios 
šiauštus! prieš tuos kilnojimus, nes ponas ži 
-no, kad'vienoje vietoje ilgai sėdėti nesvei
ka, susidaro pulkininkų kompanijos ir per il
gą laiką taip prasilošia, kad nė vienas nebe
turi pinigų ir vienai serbentų kekelei nusi
pirkti.

Ponus reikia mylėti ne tik visomis kūniš
komis pajautomis, bet ir darbais,vadinas,gir
dymu, lenciūgėliais, tautinėmis dainomis, me
no parodomis, skautų laužais, liaudies ir vi
sais kitais išdirbiniais, kad ponas savo vie
špačiams galėtų parodyti tuos meilės vaisius 
ir, grįžęs namo į savo gimtinį restoraną arba 
skalbyklą, turėtų kuo pasigirti savo perdėti- 
niams arba bendradarbiams.

Taigi, pajutę tarpuvaldį, Unrrai išsibai
gus, prisnūdę mūsų liaudies ansambliai, opera 
ir baletas akyvaizdoje naujo pono turi nusi
purtyti miegus ir nupūsti dulkes nuo kanklių 
bei lumzdelių, rengiantis pagarbinti mūsų ge- 
radėją, kuris mūsų džiaugsmui ir rykavimui sė 
-dasi stipriai į valdžios sostą.

Tūlose mūsų tautinės bendruomenės apylin
kėse Unrros iširimu pasinaudodami mūsų tautie 
-šiai jau per daug įsibėgėjo demokratinėje - 
praktikoje, nė žingsnio nežengdaml bę rinki
mų. Turime apmalšinti šias rinkimines aistras 
dėl to, kad ponai labiau mėgsta skyrimus,negu 
rinkimus. Daug mūsų tautiečių kaip Unrros pa- 

■ likimas buvo pervesta naujam ponui. 0 taipgi 
buvo ir dar bus daug paskirta naujų.

Kreipdamiesi į juos, paakiname į tai, ' kad 
jie gyvi ar negyvi atsimintų, jog jie tarnau
ja ne tautiečiams, bet savo ponui,taigi, atė-

RAUDONAS URVŽ1US 16 GELTONA SAULE

Visi kūnai nuo karščio traukiasi

jus mūsiškiui su reikalu, varykite lau
kan jį, nes tuo labai įtiksite savo po
nui. Jeigu poną griebs viešpačiai atas- 
kaiton, tai jie turės kuo pasiteisinti, 
sakydamas, jog visas kiaulystes savieji 
daro. Mes nekviečiame, žinoma,ponui ba
tus valyti /tokių atsiras savanoriškai/ 
bet kviečiame visus prie paklusnybės,su 
-siklausymo,vienybės. Tiktai naujam po
nui šokdami lenciūgėlį,žaizdami krepši
nį ir grodami lamzdeliais mes galim ti
kėtis šio to ir patys. Dėl meilės savo 
ponui dar niekas neprakišo ir,tikėkime, 
neprakišime ir mes.

Dr.Putralakas,buv.II laip
snio Unrros karininkas
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KIAULĖS IB IRO

Baigdama eavo dienas ūnrra D. stovykloje 
1S tremtinių konfiskavo kiaules,kurio® buvo 
jau netoli skerdimo. Įsikūrus Irui,nukentė
ję tautinės bendruomenės nariai rengiasi pa 
-duoti prašymą naujai organisaoijai, kuri, 
reikia tikėtis, atitaisys Unrros padarytų 
kiaulystę.

Reikia budrios akies ir apdairumo,nes ir 
naujoj organizacijoj gali atsirasti žmonių, 
kurie nemėgsta kiaulių.

FABRIKAS YRA, BUS IB RAUDA

Soh. stovykloje, kaip iŠ apmokamų Šalti
nių teko patirti, vienas mūsų tautietis/pa- 
vardės tarnybos labui neakelbiam/ buvo pa
statytas prieS faktų, kad turėjo vesti vie
tos fabriko savininko dukterį. Po vestuvių, 
pasinaudojant prievarta, duktė ir žentas bu 
vo IBvaryti iŠ namų. PrieS pora savaičių, 
man inspektuojant rajonini bendradarbių tin 
-klą, traukinyje atsitiktinai teko susidur
ti su anksSiau pažymėtuoju tautieSlu,kuria
me nepastebėta didesnių nusiminimo žymių.

Besikalbėdamas su savo kelionės draugais 
jisai konstatavo kas seka:

- Nieko, fabrikas greit pradės duot nau
dą.

Reikės sustiprinti sekimą, kad ta nauda 
nenueitų be naudos.

MENAS IR DOMAI

Soh.G. stovyklos Laikinasis Komitetas - 
mūsų agentūros žiniomis jau nuverstas -savo 
kadenciją baigdamas nusprendė dirbantiesiem 
menininkam nebeduoti cigarečių, kad tuo ne
sumažintų normos dirbantiem amatininkam ir 
komiteto nariam, motyvuodami savo sprendimą 
tuo, kad menininkai yra kaip tie paukšte
liai - jie vistiek čiulbės, ar bus sotūs ar 
ne.

Reikės prakišti į komitetą eavo agentus, 
kad jie valdžiai pašnabždėtų į ausį, jog ne 
dėl batsiuvių ir direktorių lietuviai įsi
gijo tokį vardą užsienyje.

AMERIKONO PALAIKAI

F. stovyklą ties Stuttgartu netikėtai pa 
liko tautietis 7.ir.ne
spėjęs susikrauti daik- 

* tus, išvyko į Ameriką.
Prieš sėsdamas į laivą, 
iš Bremeno-parašė gimi
naičiui atvirutę,kurio
je savo palaikus P.sto
vykloje perduoda amži
nam jo vartojimui.Prieš 
kelias dienas, tarnybi
niais reikalais F. sto
vykloj besižvalgydamas, 

sutikau amerikono giminaitį, kurio veide pa 
.stebėtą didelio susirūpinimo žymių. Po ati
tinkamo tardymo jis prisipažino, kad į'Ame
riką išplaukusio giminaičio palaikai neži
nomu jam būdu patekę JT., prancūzų zonoje. 
Priimdamas tai į dėmesį, jis kreipęsis į F. 
tremtinių bendruomenės apylinkės komitetą, 
kad šiai bylai būtų duota eiga ir palaikai 
su lydraščiu būtų atsiųsti jam,tiesioginiai 
išvažiavusiojo p.V. giminaičiui,nes į pran
cūzų zoną jis neturįs leidimo. Be to,dėliai 
neteisėto palaikų vietos pakeitimo jis įtei 
-kęs stovyklos komendantui motyvuotą pro
testą.

Tarnybinių priežasčių verčiamas pasitei
ravau, kokios sudėties ir pobūdžio yra tie 
viršminėtieji palaikai.

- Du krepšeliai serbentų, - painformavo 
mane oficialiai p.V. giminaitis.

Reikia bylai duoti greitą eigą, nes ser
bentai yra tam tikra vaiskrūmių rūšis, kuri 
greit genda.

IR GYVATĖS PRIEŠ DP

Naujoje Soh.G, stovykloje buvo užregis
truota penki gyvačių kandimai,pastarosioms 

pasinaudojant mūsų tau- •. 
t iečių neatsargumu. Lar 
kantis šioje stovykloje 

(g naujos agentūros orga-
nizaciniais tikslais, - 
teko patirti, kad virš- . 
minėtas gyvates paleido 

G— 1 šlaitus apylinkėj tu- j
savo gyvenamas vie- ( 

tas švabai,kuriems daug 
--------- - nuostolių pridarė anks

čiau čia gyvenę lenkai. 
Apie gyvačių atsiradimo faktą buvo atitin
kamai painformuota Sch.G. tautinės bendruo
menės apylinkės oficialiame biuleteny. Gam
tininkams užprotestavus, vietos taut, ben- 
druomenė išnešė viešą nutarimą, kad jos pen 
-kis narius įgėlė ne gyvatės, bet skorpijo- 
nai.

Beikės savo užangažuotiems bendradarbiam 
įsakyti, kad jie slaptai veiktų tautinę ben 
-druomenę tol, kol ji nusileis iki uodų.Bet 
koks vienos.visuomenės dalies prieš kitą 
kiršinimas yra įstatymų baudžiamas. .

PASKUTINIS PRANEŠIMAS :

Mūsų agentams išplėtus veiklą Sch.G.sto- ' 
▼yKloję, tautinės bendruomenės visuotinas 
susijaudinimas dėl gyvačių po tam tikro lai 
ko parodė tendenciją atslūgti. Arčiau rei— 
kalą ištyrus paaiškėjo, kad tam tikra viauo 
-menės dalis jau per pora mėnesių iki tokio 
laipsnio pažengė vaizbiniuose santykiuos su i 
artimųjų apylinkių gyventojais, jog jie,tai 
yra švabai, visas gyvates atsiėmė atgal, ii ' 
tuo reikalas laikomas galutinai likviduotu. 1
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atsilankė tiktai 60

LENŪIŪGŽLIO ATORŪGO3

Weseniai mūsų meninės 
identifikacijos skyriaus 
viršininkas sekė pianis
to Andriaus Kuprevičiaus 
veiklą A. stovykloj, kur 
pastarasis turėjo 2 kon
certus: vieną lietuviams 
ir kitą vokiečiams. Lie
tuvių tautinei bendruo
menei skirtame koncerte 
bendruomenės narių. Gi į

vokiečiams skirtą koncertą vos tilpo publika 
Schaetzlerio Rūmų salėje, kuriąje tiksliu mū 
-sų apskaičiavimu gali pasitalpinti nemažiau 
kaip 400 žmonių. Mūsų M.I.S.Viršininko paim
tas į kryžminą tardymo ugnį A.stovyklos ben
druomenės muzikos vedėjas pagaliau prisipa
žino:

- Štai ką padarė lenciūgėliai!
Reikės Andriui Kuprevičiui priskirti porą 

vyrukų, kad jie išvystytų veiklą stovyklose 
ta kryptimi, jog gana jau mums tų lenciūgė 
lių ir kitų tautinių šokių.

NEVYKUSIOS PASTANGOS Niekas nepasikeitė

turėdamas galvoje

I? prancūzų zonoje teko mūsų vyrukam ras- 
,ti lagerį P. miestelyje, kur lietuviai gyve
na viename name. Kiekviena šeima turi atski
rą dviejų kambarių butą. Tačiau tame lagerė- 
lyje nėra net komiteto, ir benduomenės na
riai turi skolintis valdžią gretimame mies
te, kur veikia visi valdomieji organai. Taip 
pat neteko pastebėti.ir jokio ansamblio, ku
ris lenciūgėliu reprezentuotų mūsų vardą už
sienyje. Sode žaidžiąs lietuvių tautybės vai 

kas paklaustas, kas įeina 
į komitetą, nieko neatsa- 1 
kė, girdi, pasiteirausiąs 
pas tėvelį, bet jo tėve
lis taip pat nė vienos pa 
vardės negalėjo pasakyti.

- Yra toki čia, kurie 
tuo užsiima... -pamojo su 
ranka ir nuėjo laistyt ta 
-bokos.

- Aš norėčiau pasišne
kėti su jūsų komendantu,- '

naują agentūrą tariau mo
teriškei, kuri ravėjo kopūstus.

•-Ai,' ponas, ar susišnekėsi su mūsų ko
mendantu? - palingavo galva moteriškos ly
ties išvietintasis asmuo.

- Dar nebuvo tokių, kad nesusišnekėčiau,- 
atsakiau jai! - Sakyk tik, kuriame jis aukš
te gyvena.

- Ai, ponuti, jis ne aukšte, bet komendan 
tūroje, pulkaunykas Laš Maš Kok ar kaip ten 
jis, - vapėjo senutė.

- Aš ne prancūzų, bet lagerio komendanto 
klausiu, - pyktelėjau ant ravėtojos.

- Tokių tai pas mus nerasi, ponuli,-numy
kė kopūstinė.

Reikės jiems iš Hanau 
atsiųsti instruktorių, - 
daro gėdą lageriniam gy
venimui .

siikKs KVAPAS

A.stovykloje būnant , 
jau nespėjęs įeiti į ko
ridorių, žinai,kad sil
kes atvežė. Visos apylin

kės pakvimpa sūrimu, ir pagal tą kvapą visa 
tautinė bendruomenė subėga pas vaizbūną.

Reikės patvarkyti, kad ir jautieną būtų 
galima iš tolo užuosti. Kaip tremtiniams, - 
taip ir MP lengviau būtų susigaudyti.

BALTO SUKAKTIES PROGA

Lankydamasis M. apylinkėse mūsų bendra
darbis pastebėjo miežiuose vieną kaliausę, 
kuri buvo papuošta LRK paskirstytais BALPo 
drabužiais: gėlėta liemene, languotu švar
ku ir skeltu mėlynu paltu. Smulkesnių žymių 
mūsų bendradarbis negalėjo nustatyti.

Reikės sueiti į sąlytį su LRK centru,kad 
greičiau būtų atstatyta BALPo garbė Ir Šva- 
bai toliau nebūtų klaidinami, girdi,kad tie 
drabužiai tik tam ir tinka.

DETMOLD: Sevilijos Kirpėjas. - Dalyvauja 
Kauno valst. operos solistai.

AUGSBURG: Pirmasis Skambutis. - Vaidina 
Kauno Teatro sąstatas.

AUGSBURG: Ooppella. - Šoka Kauno V.Bale
to ansamblis.

Trūksta tik božegraikoa ir P.Kubertavl- 
čiausl

Siurbtukas- jau ne vienas guli 
po žeme nuo metilo.

Piltuvas- kur yra piltukas, ne
truks atsirasti, ir siurbtukas.

Kotelis- jeigu piltukas nesnau
džia, tai siurbtukas greitai nusmunka nuo 
kotelio.

RAŠYKLt; AR KOTELIS?
DP kalbovininkų rikiuojantieji veiksniai 

sekę dr.Skardžiaus ginčą, nusprendė laiky
tis tos nuomonės, kad svarbiausia yra gerai 
rašyti,nes jei skorbutas ims kuri ir su del 
mantine rašykle,vistiek jo nieks neskaitys.
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MAKABfejūŽAS PLIUMPIS

tlLEUŽ
IŠGULDYTAS PAGAL A.BARANAUSKĄ

Veidai ištysę, pakaušiai nuplikę! 
Kas jūsų šlovei senobinei tiki? 
Kur toji puikybė jūsų pasidėjo? 
Kur išdidumas ministerijų veikėjų, 
Kai šilko suknios aplink šlamėjo 
Ir pušys ošė Palangoj, braškėjo? 
Kur jūsų žvaigždės, medaliai, kiemeliai? 
Kur jūsų vilelės, dvarai ir nameliai?- 
Visa prapuolė, tik ant lauko pliko 
Barakai ir Teamo direktorius beliko... 
Į jį tik žiūrint - jau kakta tau rasota, 
Tartum, stovėtum prieš Ponėką Pilotų. 
0 aplink, skardinėm bei skudurais nuklotų, 
Kepina saulė nenaudingą plotą, 
Kuriame ruoši tu didžią puotą, r

Nučiupęs kur silkės galvą marinuotą. - 
E, Metropolin, būdavo, eini pasėdėti, 
Vat taip linksma dūšioj, net noris šokinėti, 
0 protui pritemus sau vienas dūmoji: 
-Po * ‘ “ *---------- --------
Kur 
Kur 
Kur 
Kur

velnių, ar aš žemėj čia, ar rojuj?" 
tik uostai - vis miela: kumpiai,dešros,blynai, 
tik žiūri - vis gražu: likeriai,šampanai,vynai, 
tik klausai - vis linksma: šoka,ūžia,kulnais.trina, 
tik jauti - vis gera, į nosį bučiuoja balerina.

Ai, siaučia gražiai šilas, ne tik kvepia gardžiai, 
Siaudžia ir apie silkę ,vien tik šneka skardžiai. 
Vidurnakty taip tyku, kad girdi kaip už paklodės 
Svetimas vyras svetima žmona guodžias.
Gizyii, kaip širdys plaka, tyliai šneka: 
"Tu - mano Medinna ir mano Mekka!"- 
E, kai jau, dienai brėkštant, rytai šviesa tvinksta. 
Prie kortų stalo žemyn galvos linksta, 
Tada šilas nubunda, visa įra tyla, 
Prasideda pamažu šventa dienos byla.
Kas ten šlama? - E raugia jau brogą tipeliai. 
Prie jų guli visaip riesti vamzdeliai.
Kas ten treška? - E mergogauda: dieną, mat, užuodžia. 
Iš naktinės medžioklės pro barakus skuodžia. 
Pgi vienas velka jau šokoladą. 
Egi antras kitaip ginasi nuo bado, 
Egi, mat, buhalteris ir tiekėjas 
Šaukia vienas antram: "Niekadė jas!" 
Kas ten pliurpia? - E skaito jau politinį pranešimą: 
Karas, taika, karas, taika, - taip iki pamišimo. 
Kas ten kikena? - Egi pati išvežto į-Sibirą 
Raitosi jau glėby svetimo vyro.
Kas ten rėkia? - Egi komitetas posėdžiauja 
Kas bus: ir cigaretes ir degutą jau džiauja... 
Egi maistininkas rūsčiai bara seniūną, 
Egi sandėlininkas klausia savo pačią, sūnų: 
"Ką, ką jums atnešti? Ką jūs kalbat niekus! — 
Riešutinio sviesto ar džiovintus sliekus?" 
Egi, mat, kūmutės prausykloj skerėgduojas: 
Čia verkia dėl duonos, čia vėl pliotkavojas. 
Tik skamba visas blokas: čia ponią Irą 
Vanoja: "Ira, Ira, neviliok mano vyro!" 
Čia iškišęs galvą "ri-u, ri-u, ri-u" pats direktorius 
Po to balsų visokių lyg trūkte pratrūko. /sušuko, 
Vis kitokį balsai, vis kitokios bylos: 
Sandėlininkai,maistininkai.virėjai* alyvos 
Tiekėjai, Wellfar, Suppley - vis saviškai gieda: 
Rėkia, pyksta, daužos, arba niekus kliedą.
E už visus viršesnis komendanto balsas - 
Rūstus, skardus, g: 
Trenkia, perkūnais _ 
E tik niekas nesiklauso vargšo žmogaus dainos

■t, skalsus: 
mainos. -

p- MŪSŲ SPAUDOJE PASIŽVALGIUS.

...Labai madoje buvo vežtis 
laikrodžius, vadinamus stope- 
riais. Amerikoje yra geresnių, 
ir pigesnių. /J.Šakelė, M.K./.

Tai ką, po velnių, p.Šakele, 
tuomet, gal, wfirzburginius DP 
ženklelius supirkinėti?

•
...Jei Švabljoje yra miškų,- 

tai ir grybų turi būti. Tokia 
išvadą padariau aną rudenį. /K. 
Obolėnas, M.K./.

DP bendradarbis irgi panašių 
išvadą padarė, važiuodamas tran 
-kiniu: jeigu yra traukinys,tai 
ir garvežys turi būti.

...Jeigu p.J.Griniui rūpi jo 
kandidatas, tai reikalas yra pa 
-vėluotas. /M.K./.

Netiesa, kandidatas tam ir 
yra, kad vėliau įeitų į valdžių.

Kas skaito rašo, 
To dirbančiuoju neužrašo

Kas laks - neapako.

Unrroj tarnavęs ir į Iro žiū

Kas Šia velnias do taboka - 
Atsiduoda taukų smoku...

/Pirkėj as,įsigijęs 
16 vaizbūno prancūziškų cigare
čių/.

r- BAUJI KOLIOSENOS TERMINAI —,

Kaip dėsiu su Trumano doktri 
-nal

Užčiaupk savo kominterną!
Dėsiu į BALPo skudurus! 
Nepūsk man bavarskų į akis! 
Neieškok čia man bimbų!

APŽVALGA
Rašo Dr.Spirgas---------- ->

PO' 
it.

BLOKŲ POLITIKA
- Šiandien jau aiškiai matome- 

pasaulį pasidalinus į du bloku. 
Kokios iš to kils pasekmės,sun
ku ir numatyti..., - šitaip ra
šė brolįai Alsopai NYHT.

Preciziškai analizučjant 
litinę padėtį, tektų prieit 
vados, kad broliai nedaug 
nusimano apie blokus ir jų bai
mė yra perdėta. Sakysime, mūsų 
lageris yra pasidalinęs ne tik 
i du, bet net į trylika blokų, 
ir jokių pasekmių dar neatsiti
ko. Išeinant iš bendros politi
nės situacijos, kiekvienas blo
kas turi savo komendantų, kurie 
tarpusavy draugingai bendradar-
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RIKIUOJANTIS VEIKSNYS: /išvažiuojaučiam 
į Angliją DP/ - O Kultūros Fondui jau au
kojai?

IŠVAŽIUOJANTIS DP: - Paskutinius marš
kinius paaukojau Profesorių Sąjungai.

biauja) ir ne tik tarpusavy, bet net palai 
-ko oficialius, o k artais ir draugiSkus - 
ryšius su maistininkais /žinoma, jei lieka 
koks trupinėlis/. 0 tryliktame bloke yra 
net karčiamėlė ir batsiuvių dirbtuvė,todėl 
ten bendradarbiavimas vyksta itin sklan
džiai. Taigi, blokų politika mumyse neturi 
kelti jokios baimės, nes tik mes geriau
siai nusimanome apie blokus, o ne tie, ku
rie sėdi patogiuose foteliuose dangoraižy. 
Susiskirsčius i blokus jokių pasekmių ne
atsitinka /mažiausiai, bent metus laiko/, 
ir galima todėl gyventi darniai ir net gi 
linksmai...

SIENŲ KLAUSIMAI 
Visiškai kitas klausimas šiandien yrą -tai 
sienų klausimas. Ar pastovi yra Neissės - 
Oderio linija? Ar Rytprūsių sienos nerei - 
kalingos jokių koregavimų? Tai klausimai,j 
kuriuos nerandama atsakymo. Sienos tai yra 
tikros parako statinės, dargi su gatavai 
įtaisytais padegamaisiais knatais. Tik be
reikia ugnies. Ką šia ugnies - kibirkšties 
užtenka. Štai dešimtame bloke dėl sienų 
jau buvo prasidėjęs karas: vieną išmetė iš 
antro aukšto per langą.

Jugoslavija Saugumo Taryboje rėkia, kad 
graikai pažeidė sienas: jų lėktuvai buvo 
^skridę į jugoslavų teritoriją. Graikai gi 
vėl šaukia, kad jugoslavai siunčia bandi
tus per sieną į graikų žemę. Vadinasi(Vie
nas blokas su kitu jau vaidijasi dėl sie
nų. 0 mūsų penktame bloke atsitiko kur kas 

gražesnė istorija. Vienas grjžo iš draugo 
truputj apeišnapsavęs. 0 kazemato sienos 
visos vienodos: marškos, drobulės,dėklai. 
Nepataikė 1 savo kampą, o įlindo į sveti
mą teritoriją. Tai piktas vyriškas bal
sas k ad suriks: "Ko čia tamsta ieškai 
svetimoje teritorijoje? Suverenumą, vadi
nasi, pažeidinėji. 0 gal prie žmonos no
ri prisitaikyti..." Gi tas ir sako: " Eik 
tu peklon pypkės prisidegti, ko čia dabar 
kabinies? Visos teritorijos čia ir sienos 
vienodos, paklydau..." Tai tas pirmais, - 
kaip laikė rankoje pamidorą - taip ir pa
leido kakton anajam, kuris svetimą teri
toriją pažeidė.

Ir taip kasdien nauji skundai plaukia 
į Butų Komisiją: Šia pažeidė sienas, šia 
teritorialinį neliečiamumą, integralumą , 
suverenumą, anas pusantros pėdos nukėlė 
sienų gaires prie lango, tas vėl su vai
kais trokšta be oro, ketvirtam gi trūksta . 
erdvės. 0 Butų Komisija tūpčioja vietoje, 
nieko negalėdama padaryti, lygiai kaip ir 
Balkanų Kvotos Komisija. Čia jau nieko 
nenuveiktų ir sienų žinovas - Patirgas.
A P 0 K A L I P S I J S S P A B A I 3 0 9

Iš žiemių saulėtekio šalies vis artyn 
mūsump slenka apokalipsinės pabaisos,sma
kai su devyniom galvom ir kitokį nelabi 
padarai, būtinai tykodami praryki biedną 
žmogų. Ir ką turime daryti?

Buvo toks politikes vyras, kuris dve
jetą metų iki -drebėjimo gąsdino visą ame
rikiečių zoną naujaisiais ginklais ir pa
būklais: lakiojančiais sviediniais, ultra 
raudonais spinduliais, maro baoilom, nau
jais čarteriais bei memorandumais ir ul
timatumais. Visi drebėjo ir tik sapnavo 
naują karą. Ir visi tikėjo jo drąsa, nes 
jie be baimės šaukė į kovą visas apoka
lipsines pabaisas. Bet tas Gediminas Lip
nia na s .staiga metė visus ginklus ir krito 
nelygioje kovoje, besąlyginiai kapitulluo 
-damas prieš daiktą, kuris yra vadinamas 
dailiaja lytimi... Ir visas painiausias 
sienų problemas jis išsprendė vienu žing- 
-snlu: iš amerikiečių zonos jis perėjo į 
prancūzų zoną...

ATEITIES PERSPEKTYVOS
Būkime optimistai ir nenusiminkim. Kol 

kas dar visus neišvežė | Kanados miškus, 
ir kol dar duoda cigaretes - karo nebus. 
Bet kai pradės duoti vokiškas cigaretes , 
arba jų visai neduos, tada, galima spėti, 
kils karas tarp komitetų, sandėlininkų ir 
maistininkų bei buhalterių. Taga gali nu
kentėti tik visuomenės labas, o mes asme
niškai vistiek nieko daugiau jau nenuken- 
tėeime.

Taigi, iš besirutuliojančių pasaulinių 
įvykių ir iš to, kas anksčiau išdėstyta, 
suma sumarum išeina, kad toji mūsų apo
kalipsinė pabaisa yra ne kas kitas, kaip 
kasdieninė vandeninė "haferflockų" buiza. 
Todėl jos priputę ir kooptimistiškiausiai 
nusiteikę miegokime sau ramiai krūvomis 
sukritę už marškų, o kada veš į Kanadą ar 
į Ameriką ar, pagaliau, kils jau karas - 
vaikau! pasakys. Taigi, apie tokius daly
kus neverta galvą sukti ir nervus gadinti 
- yra,* kas tuo užsiiminėja, neatimkime iš 
jų duonos.

Dr.Spirgas
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