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Bt ARIR^LU IP Bt WAHDZIo!
• • ■

Ką pašė jon,tarėj om palikti, 
ir mūsų derlių nepjovė su. pjau-’ 
-far/u ir žemę išlygino su kūju.

Praeitą pavakarį sėjome bai-.- 
m°,o'rudenį pjovėm jau konser- ' 
vus ir miltelius.

Ką sėsin šį pavasarį ir ką * 
pjausim šį rudenį? *

Vienam/lageriui UNRRA pasiū-; 
lė žemės sklypą,kurį DP /‘Dievo ' 
Paukštoliai/ sūrėsią apsėti. ’ 
Kuo? Reikia manyti,konservais. ; 
Pavyzdžiui,pašėjus veršienos , 
konservus,reikia laukti,rude- i 
niop išaugs veršis,kurį pas - j 
keisti nebe draus MP. Ypač kad j 
UlTRRAos gausybės ragas užsida- ; 
rysiąs metų pabaigoje. -į

Tašiau pagal evangeliją Die— 
vo Paukštelis nei sėja, nei p jau
na, bet visada apsirengęs ir so
tus. Tiesa,nei evangelija,nei 
UNRRA nieko nemini, apie gėri- 7 
mą. Todėl visi D? taip godžiai , 
metasi ant slyvinės,parduodami j 
paskutini-uji batus.

. Toliau sakoma evangelijoje, • 
kad Dievo /ankšteliai vis dėl 
to linksmi ir čiulba. Kartais 
taip įsilinksmina,kad net pa
miršta kurioje zonoje gyvena, 
ir tik ant rytojaus iš MP su
žino apie- savo gyvenamąją vie- j 
tą. Taip pat ir’prisičiulba 
iki soties,ypač per rinkimus, • 
pravedant propagandą už savo 
partijos kandidatus. ■

Čiulba ir vaizbūnas ,kol tau • 
už didelį pinigą įčiulba ^po- * 
pieriniaįs paėais batus. Ciul—- Į 
ba linksmai mifsų ansaa&liai, j 
čiulba koeid^tai^ol juos ren- . 

ki,čiulba UNRRA,kol jai šoki tau
tinius šoki n.s.'

Dlęvo Paukšteliai ,tur but, dėl 
to pavpsaTį ir nešė ja,kad rudenį 
privalo ussy visti į svetimas ša
lis. G kadangi mes dabar,pavasa
rį, esame svetimoje šalyje, tai, 
reikia manyti,rudenį išskrisime 
į...

Taigi,pačiulbėkime dar, kol 
saulutė atkopdama budina svietą. •

SAUGUMO TARYBA IŠSISKIRSTYS ?

POŠ IMTSPYPKINGEUAS ,194.6. IV.l. 
Vienas musų kolonijos narys, bu
vęs smetoniškojo saugumo, depar
tamento valdininkas,kalbėdamas 
su Associated Press atstovu,pa
reiškė,kad bet koks saugumas, 
jeigu jis tiktai viešai paskelbs 
kad ieškomas toks ir toks prieš
valstybinis gaivalas,tai tiek jį 
ir tematys. Vadinasi,ir Saugumo 
Tarybai nieko kita nelieka,kaip 
tik išsiskirstyti,nes ji per 
daug jau užsiplepėjo.

KADA GRĮŠIME NAMO ?

UNTBRPOŠIMTS?YPKINGENAS , 194 6. 
IV. 1. _ Amerikiečių zono-je grį
šime prieš puse vienuoliktos, o 
prancūzų -prieš dvyliktą.Žino
ma, jei neblaiviame stovyje, tai 
galėsim grįžti ir po trijų parų, 
žiūrint,kokia bus IIP ir karinio 
tribunolo nuotaika.

KARAS DAR. KEPA SI BAIGĖ

OBERPOŠIMTShlKINGENAS, 194 6. 
IV.l. - Misų kolonijoje vienas 
išvietintasis,kuris iš. Lietuvos 
atsivežė karalienės Mikailos
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pranašysčių knygą, g ako .kad joks 
Kara J nėra baigtas, jeigu, ja’fie 
neoakyvavo. turkas. ' I

IABI-T AUTIEM VA*T“T*7CS KO^FZBSYOT- 
JA KETAV7KQ ' ” .* " ~ .

P0ŠTI5TSPYPKI Y C- ?: 'A S ,194 6. IV. 1 , 
Kaip msų paslturintie j 5. bendruo
menės xiariai paraiškų s, /...< aukso 
for.do- koh-ferenc-ija nepavykusi to
dėl,kad- į ją nebuvo į?ąkvžesti lo- 
.šimtSįiypkj-Lgeno tremtiniai.

' UT.I.L i.A,L.’fJ; » į>A-Aį_lO
’ .-POSTMISPYPKINGBilC APYGARDOS A2- 
' *ll££BA-3TIS VISOMS APYLINKĖMS

■ Slaptai
Žiniai ir vadovąvj,malsi.

Pastebėjau per šaržo patikėti- ■ 
niu.s,ka< eilėje apylinkių- renkant 
komi'to tus ■ nusikals t ąmta demokrati- 

-■niar.s dėsniams,^ ypač balsavimo 
slaptumo nrinoibūi.

VAIZBŪNO ŽEMĖLAPIS

taMAttfetaal t šilki ženklina anglą toną, dgarettt — MtffldtflH. 
pubookb — prancūzų,© rasų —/

Teigi šiuo įsakau,kad ateity
je Rinkimai į visus apylinkių or
ganus turi būti atliekami slap
tai! ‘ Vadinusi,pirmiausia reikia 
'susirinkti keliems patikimiems 
asmenims7sklandžiai užsidaryti 
■dūris,prie langų iš oro pusės

• Pastatyti savus žmones ir taip
i numatyti būsimus kandidatus nau- 
! jon apylinkės valdybon, 0 kandi- 
' datai s* reikia numatyti dorus,ne

Gražus spiritistų būrelis su
si rinko seans o. ii ? supra skit .e 
klaidingai - ne septyniasdešimt 
laipsnių "slyvinės" paragauti, 
bet patirti kas,m-iždav.g. de laši 
už šios ašarų pakalnės slenksčio 
ir kas mūsų laukia. Juk nežinios 
slėgimas yra baisesnis už Puntu
ko slėgimą.

- Vieningai buvo nutarta prisi
šaukti išmoningojo riterio Don 
Kichoto dvasią ir su ja praves
ti pasikalbėjimą.
- Po ilgesnio reikalavimo štai- ‘ 
ga kamine pasigirdo triukšmas, , 
ginklų žvangė j imas,skamb ė j imas. į 
buvo aišku, jog narsusis riteris---: 
jau atvyko. Paskui savo poną ka-■ 
minam įgriuvo ir jo ištikimasis i 
gmklanešis,narsingųjų žygių ir 
kautynių palydovas. i

a- vifigu.kįio aš privalau kautis.?-
pasigirdo rūstus ir įsakmingas J 
balsas. I Ir tris kartus trinktb-LiesUv3aiAu teiravosi 

Naclona'lnė 
M.Mažvydo 
Biblioteka

lėj.o ietimi į kamino sieną.
Išgirdė tokį nedviprasmišką 

iššaukima,pabąlo visi spiritis
tai. Spiritistas, dėvįs naują 
kl aurą liemenę,pagaliau išdrįso 
prabilti:.- -

-Varsingas riteri,kas gi gali 
išdrįsti veltis į kautynes su 
sveiku... Mes tik norėjome su
žinoti ... ~

-I'.ą sužinoti?
-Kada važiuosime į Ameriką?
-į Ameriką važiuosite tada, 

kai ne vištos kiaušinius perės, 
bet patys kiaušiniai perės kiau
šinių miltelius ir iš tų milte
lių išsiris geltoni •.viščiukai, - 
atsakė narsingasis ril-eris.^

Baisiausiai nusiminė mūsiš - 
kiai spiritistai. VaiJnysi,dabar 
lauk,žmogau,kol iš knusinų mil-

viena s’pakaruoklio balsuoto-
______— i-v Ai*. .- . j.u.
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geriančius, ne rūkančiais ir pasi- - i 
turinčius tremtinius,kuri e turi j 
nuosavas mašinas,kai galėtų len— i 
gviau palaikyti konkre
čius santykius su apygarda. 
Taip numatytų kandidatų sąrašą i 
laikyti nedegamo j spintoj užra
kinus,kad partiniai priešai ne
užuostų. Rinkimų dieną visiems ; 
patikėtiniams iš įvairių salės 
kampų pasiūlyti numatytus kan
didatus. Rinkikai visados išrinksi 
pirmuosius.

POŠIMTSPYPKINGENO APYG. 
PIRMININKAS

/parašas neįskaitomas./
P. S. Uš šio aplinkraščio iš

davimą numatoina bausmė nemažes
nė,kaįp už viešą girtavimą, su
rištą su triukšmo kėlimu.

RADI).KRYŽIAUS PRANEŠIMAS VIETOS J 
„SKYRIAMS

Liečia: 'drabužių paskirstymą. ' 
Žinotina ir vadovautineei* 
Gavus daiktus,iškabinti vie- I 

šose vietose skelbimus,paaiški- , 
nant,kad visi drabužiai ir batai j 
yra suplyšę,skylėti,neverti jo- į 

kio dėmesio. Jeigu ir po to at
siras vienas kitas interesantas, 
tai jam pakišti patį prasčiausią 
daiktą,po to - dar prastesnį ir 
t.t. 0 jei ir po to jis nenustos 
ūpo.tai po pusės valandos duoti 
pasirinkti iš visos krūvos. An
tras būdas: palaukti,kol susirinks 
apie 20 ponių ir tuomet staiga ati 
darius duris visas paleisti į san
dėlį. Po poros valandų ir tie da
lykai,kurie buvo apynauji,bus pa
virtę. į skudurus.

Trečias būdas: jeigu poniutė 
neišsirenka palto,tuomet pavesti 
dalinto jui,kad jis pagirtų kitos 
poniutės pasirinktą paltą. Tuo
met viąos puls ant to palto. Ir 
taip kartoti,kol bus visos pa
tenkintos.

R.K. VALDYBA 
Pirmininkas /par.neįsk./ 

P.S. Netinkamus grąžinti at
gal,mes pasiųsime Etijopijos 
vargšams pridengti strėnas.

Du /DP/ bėga, du, /MP/ veja, 
Ką patepsi,prie to ir pri

tapsi.

-Tai koks tada likimas lau
kia mūsų?

-Antras padalinimas, -nedve
jodamas atsakė riteris.

-Kas dalins?
-Tas pats komitetas. i
-Ar greit dalins?
-Greit,nes antra siunta iš 

Amerikos jau pakely.
Jau šiek tiek atgavę lygsva

ra spiritistai klausė vėl:
-Riteri,ar įsivels žmonija ; 

dar kartą į karą? .
-Ir dar kaip, - atsakė rite- j 

ris. /
-Kurioje pasaulio dalyje ka- , 

ras kils? }
-Raudonojo Kryžiaus sande- i 

lyje...
Tada saldžiu balseliu viena • 

poniutė pasiteiravo riterį:
-Taurus!s rit eri,pa sakyk,ar j 

aš gausiu paltą su sidabrinės 
lapės kalnieriuni? j

-Vargu,nes tris jau gavai,- j 
rūsčiai atsakė riteris.

Ji piktei suraukė lūpytes.
-Fui,koks tas riteris begė

dis... Nereikia čia jo, tegul 

keliauja Sau sveikas su vėjiniais 
malūnais kautis.

-Kuo čia kaltas orusis rite
ris? - sumurmėjo vienas seansi- 
ninkas. - Persižegnok,jeigu tris 
jau gavai...

-0 kas tau,durniau,darbo? Ga
vai jau penkias poras batų, tai 
irgi tylėk...

-Po“ velnių. Matot,.jau penkias 
poras, - karštai šokosi kitas.- 
0 aš dar tik tris... kodėl?

Seansas baigėsi muštynėmis. 
Sumušė geležinį pečiuką ir vie
ną arabišką vazą. Gal ir tauru
sis riteris būtų įsivėlęs į muš
tynes,bet kažkur tvarte sublio
vė ožka.

-Ar girdite? - sušuko rite
ris. - Kovos ragai šaukia mane 

. į didžius žygius.
Ir žvangindamas ginklais iš

skrido per kaminą.
Kaip matote,karo galima lauk

ti kiekvienu momentu. Karo kir
viai dar neužkasti.

alb.val.
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. NESUPRANTAMU

Ir.dipl.9o džįakalbys
akį

menė

kaJ 
kur

ti jo j ar kitoj t:

J 
■1 te Imtuoju.-j

dure

valonu ■■ 
gelt •■ > 
vos ša. 
va dint: 
iškeldinti galima tik 'panailojus 

iss.crid.om Paukščio sparnais arba? 
pabėgom nuo savybainėmis ko jomis.į

- ^om'tinio vietoj mes sakyt— i 
tarkime ^emtainis,nes iš žodžio' 
>*+' ^-i^iokas nedaro saldinys, 
j !l . 3aAO . n-Įldainie> ' taip lygiai

no sakinys. •* 
netgi Pastur-laiku įsiplakė

,rm a.™-, pavadinta tremškai
žiūriuSpi^'icni^nė visais 
siulytuJ,^ 3 aayi’ktina, ir mes 
trumpo j3 t tremtainibendrė. Ir 

skambu

J«l nebūčiau jautis, ir si nor&iiu boti DP,

ku perkep^į £r tremtainibend- 
r.e^ Ypa6 kad apylinkė
yra riu.sų •. lydžiai gg.ivasti.ngas 
raino^abropštis ,,'tie.sa, gal demo- 
kratmc^siiųį įr ne Vj_3ai priim
tinas,.

-aigastyje .nepamirškime pa
keisti ir sauso.davinio į sausa- 
ėmų,nes me 3 ne due dam, c 'tiktai

ULJ.R-i. - užuovėja nuo rudojo 
•audc np j p maro.
BALTAS - batai.apsiaustai,lo

pytos fufaikės ir apatiniai si
jonėliai.

VLIKA3. - visų lietuvių iv ka
talikų apaštalavimo sąjunga.

I)P J- durna padėtis . .
LAGERIS - išlaisvintų Euro

pos tautų gyvenamoji vieta.
trinta TORILĖMAS - BP bravorė

lis naminei virti.
UNO - už nieką džiuoiasi.
ANSAMBLIS - šoka,dainuo ja,o 

paskui geria.
KOMITETAS - tas namas, prie 

kurio durų stovi daugiausia ma
šinų.

RINKIKAI _ šioje demokrati
nėje procedūroje 
svarbu ne pats rin
ki mas,be t iš rinki- 
mas. Rinko daug kar
tų, bet manęs daf' 
nė karta neišrinko.

■URNA - lageriuo
se,kur yra kromato- 
rijumai,nesudaro di
delių sunkumų bal
savimo metu*

' SKAUTAS - "Pie
vų i ir tėvynei". . 
Lietuviukai šiai 
organizacijai n.e- 
t inka,ne s . ji e.turi 
tiktai Rieve.

I’Aippy ctųn _ nu
meris ant nugaros.

ZONA - tirs oku
pacines Vokietijos 
zonas užima lietu
viai, o ketvirtają- 
rusai.
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2546 METAIS MUZIEJUJE

» — Tikriausiai, tai yra užkonservuotas lietuvis ii UNRRA'os konservų gadynes .. .

KULTŪRINE VEIKLA - UNRPAi iš- ■ 
davus po dvi kortų kalades /vyks
ta patenkinamai.

•V? • •mano poilsis.
H..KKTSĮU3 - keturių aritmeti-j 

nių veiksmų vykdymo įstaiga: 1/ 
sudėti? /ją vykdo Amerikos lie— 
t ori a i./, 2. dar.gyb a /1 a.i p pat/,5. 
atimtis /vyksta. bevežant/ ir 4. 
dalyba /vyksta komiteto narių ir- 
pažįstam;: tarpe/.

L.i’ĄCĮj'Lj.il MILTELIAI - artėjant 
Velykoms U’NRRA pažadėjo išduoti <’ 
raudonų,žalių ir geltonų miltelių 
margu  Liars.

KONSERVAI - taupymas dantų.
DARBO PRIEVOLE - ekstra ’’Ca

mel" dėžutė pagal priežodį: "Kas 
nedirba,mielas vaike,tam ir dūmo 
duot nereikia".

SAUSAS DAVINYS - prancūzų zo
noje apsimoka imti,bet amerikie- ; 
šių ir anglų zonoje sušlapinimas i 
brangiau kaštuoja už pačią už - į 
kandą. ‘

ŠOKOLADAS - Niks promenad - j 
niks šokolad.

Įvairiių vertybių kursas bir
žoje labai nepastovus ir per - 
dainingas. Tai priklauso nuo to, 
koki pučia vėjai. Jeigu papučia 
taip vadinami "MP" vėjai, tada, 
pasidaro trumpas kursas.

Anądien Stuttgarto biržoje 
iš policijos pusės buvo didelė 
paklausa auksinukų. Tačiau pa
siūla buvo tik lazdų,bonkų ir 
akmenų. Keletas maklerių- per po
ros valandų svyravimą tarp pa
klausos ir pasiūlos smarkiai nu
kentėjo.

Mtincheno birža pergyveno pa
čias juodžiausias valandas savo 
istorijoje. Tenai dabar iš viso 
nebekotiruojamos jokios verty
bė s, ne s "MP" vėjai nupūtė visus 
pagrindinius kapitalus. Teks 
viską pradėti vėl nuo A.,.

Amerikiečių zonoje cigaretės

7
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kotiruojamos net .iki, triŲų mė- ■; apie tautų išlaisvinimą.
-• pgfjg^ gAm ^AIYTl refce_ ■ 

i au .kasti--apk . 'Įsi. bė-
• tęs su prusa - būsi apšauktas v 
> pr o japonu arba,- pro i nd o.uor. iečių, 
j Su prūsu ginčytis - papsi ž-pi— 
i-Plėštas. .
j PRAVAŽIUOJANČIU VAIZBŪNU BU- 
. TI - ženklina- linksmą susiė jimą 
; MP Draugystėje. Sveikintis su 
i vaizbūnu - saugok savo piniginę.-

,,ų, i J ąu U gė sni s lai ka s, ka£jč 
a ira pastovi ir nepermai-

Pačiame Poš.imtegpypkingene 
slyvinė svyruoja grlgnlnūngai ; 
nuo to ,kiek-tud/cdų kčdęi.ų Sau--- ’ 
gurno Taryboje. Dėt jeigu pats J 
pilietis'ima svyruoti,tai rei
kalas jau visai kitoje šviesoje ; 
gaubsi. Tuo a-tveju kotiruojama i 
nuo^dvj.e jų parų iki dviejų sa- j 
vaišių...

Anglų zonoje birža turi sa-< ■ 
vitą politiką- Nuvažiavę-makle- j 

' ria.i xš kitų zonų dažniausiai išį 
ten grįžta be kelnių

Išguldytas per didžius gal- Į 
\ vėčius,įdėmius ženklus dangaus i 

ir žvaigždynų,karaliaus Salia- ! 
mono orakulus ir karalienės Sa- , 
bijos Mikailos pranašystes bei 
kitokius nežemiškus apsireiški- į 
mus.

AMERIKĄ SAPNUOTI - ženklina , 
didžius pasisekimus vaizbūnystė-4 
je,o po to - jūrų 'ligą už grotų.;

AMERIKONIŠKŲ CIGAREČIŲ GAUTI I 
-- bagotystė; rūkyti prancūziškas 
cigaretes - ženklina -mažakrau- ’ 
jystę, -f ' _ Į

BLAIVUT INKŲ SAPNE BŪTI - žen
klina kaulų suminkštėjimą.

, -BURįHSTRYSTĘ SAPNUOTI - žen- ■ 
klina praėjusius ir nebegrįšian-* 
čius gerus laikus ir be laiko j 
pragertus 30° kontingentus.

GRĮŽTI - višada atsimink, jog 
pagrindinė tavo profesija yra: 
pabėgėlis.

ČIGONĄ MATYTI - atmink, jog 
dabar ne tik čigonai vagia.

■ DŪDĄ PUSTI ORKESTRE - ženk-

LUPTI GAUTI NUO ŽMONOS KOČĖ
LU -- Ženklina,kad tave -išrinks 
į komitetą.

MALKAS SKALDYTI ARBA PIEDA- ; 
VOTĮ - turi reikšmės valdžios ;
i v* r* cj n m

MUILO’BURBULUS LEISTI - žen-j 
klina.diplomatiją.arba kalbėti

3 - * ,

NANT MATYTI - 
su. valdybos narį 
ne tiek naudos , ki ek 
pačiam būti išrinktam 
bą - ženklina kelione 
kus namus.

REVIZIJOS KOMISIJĄ 
ženklin. 
pavirsi

ženklina ubagystę; 
s draugauti — 

šnektos; 
į valdy- 
į valtis-.

SAPNUOTI- 
dulkė buvai,dulke ir

ROŽANČIŲ SAPNE TURĖTI - tik
rai busi "užinkaruotas" kaip bū
tinas darbuotojas į pašlovintą
ją koloniją Pošimtspypkingeno 
apygardoje,gausi liuksusinį bu
tą su baldais ir tada jau galė
si kojas ant stalo susikėlęs- 
švilpauti ir nieko neveikti.'

SULOPYTĄ ARBA KIAURĄ LIEMENg 
GAUTI ženklija,kad tave iš
rinks Į Raud.Kryžiaus valdybą 
ketvirtuoju kandidatu.

liudininku į teismą.
SAPNUOTI VISOKIUS JUOKINGUS - 

DAIKTUS,kaip antai: Į Ameriką 
važiuoti, gauti nesuplyšusias 
kelnes,! komitetą būti išrink
tam,užkandžiauti lietuvišku 
kumpiu - ženklina,kad. reikia 
'skubėti pas psichiatrą, 

turką sapnuoti - ženklina 
linksmybe Europoje.

VĖJUS'RĖČIU GAUDYTI - tikė
tis,kad be pažinčių gausi lei
dimą apsigyventi Oberpošimts— 
pypkingeno kolonijoje.

VYNĄ DALINTI - ženklina,kad 
reikia ateiti ,į krautuvę , kol 
dar nesuspėjo įpilti vandens.

■ RAUD.KRYŽIAU 3 PAKETĖLIUS PLĖ- 
'ŠYTI - kalėj imas,surištas su 
maloniu grįžimu į tėvyne.

JOTI ATBŪTAM ANT PABALNOTOS 
KIAULĖS - ženklina,kad ir esi 
kiaulė.
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BĮBLIOC-.1AFPTIS IITST^VTA S 0LB--
CHEEIHGEX& i

Bibliografinio Xnptit’<’'ė.s One- ' 
chebingene prašo visiems '•
lageriams,kad siinSibcuį periodi
nių ir neperiodinių leidinių škai—’ 
Sius dabar podidinamas iki ketu- . 
rių egzempliorių,ne3 jų paklausa i 
tam tikrų valstybių įstaigose nė- ' 
ra jau taip bloga. Taip pat re- 
dalrtoriaijkurie vartoja slapivar- Į 
džius,pcr-a&omi nurodyti t nlcra s pa- ; 
varles ir tikslų dabartinį adre- ' 
S£į.

• SVETIMŲ’ K1TYG-Ų 320 AZIJOS j 

1. B.Brazdžionio: "Svetimi kal
nai" .

2. k.Bradūno: "Svetima duona".
3. P.šikšnelės: "Svetima žmona".;
Skaitydami šių trijų pagrindi- ■ 

nių Lietuvos poetų rinkinius,nes 
sužinome,jog gyvename svetimoje 
žemėje,laipiojame po svetimus kal
nus, valgome svetimą duoną,mylime 1 
svetimą žmoną,geriame svetimą deg
tinę .nakvojame svetimoje nuovado
je,ant rytojaus vaikščiojame vi
są dieną svetima fealva,ieškodarni į 
pas svetimtaučius ko nors atsipa- i 
girioti.

Toliau mums paaiškėja,kad svet i 
timi kalnai per .daug puspadžius į 
drasko,svetima duona pilna ašakų • 
/nors ir unrrinė balta/.,svetima 
žmona nemeili,svetima degtinė v-ią 
ki.a silpnai,svetima nuovada ne- į 
vaišinga,pagirios nesklandžios.

Žinoma,mums geriau būtų lai
pioti po savus kalnus,vaigyti sa- i 
vo duoną,bučiuoti savo žmoną /?/, j 
gerti savo degtinę /?/,nakvoti sa-l 
voj nuovadoj /?/. Dėl šių trijų* j 
pastarųjų dalykų galima būtų pa- * 
siginčyti,nes svetimą, žmoną bu- ! 
Siuoti ir svetimą degtinę gerti 
nėra jau taip nemalonus dalykas. 
Tiesa,nakvoti savoj ar svetimoj į 
nuovadoj dažniausiai - tas pats ’ 
biesas. Pačiam šių eilučių rašy- 
tojui vieną kartą teko miegoti 
pirmojoj,vadinasi,savo nuovado-
je,o kitą kartą - trečiojoj. Ir,, 
žinot,kas? Ir pirmoji ir trečio
ji nubaudė po 15 litų.

ĖĄ 73IZIA M'JS'U BADYTOJAI

S, SANTVARAS: Atidavė spaudai 
eilėraščių linkinį.

■T/’iZ!70"rIS: Atidavė spaudai 
oi j ė.??.- S Si u rinkinį.

M.VAITŠTS: Prašė,bet neati
davė .

?.O'T0 PARODA MUNOHEHB 

Praeitą rudenį lietuviai dai
lininkai nutarė surengti Bava
rijos sostinėje savo kūrinių re
prezentacinę parodą, teikia'pa
sidžiaugti didele dailininkų ener
gija ir nuopelnais iškeliant šį 
sumanymą. Be šio kilnaus sumany
mo būtų labai nukentėjęs geras 
lietuvio vardas ir Yak.luropa ne
būtų pamačiusi,kai ir Lietuva tu-
ri meną^Prie sumanymo rengti pa
rodą prisidėjo visų trijų zonų 
tapyto jai,grafikai ir dekorato
riai. Ypač nusipelnė sumanymą iš
keliant Mlinchene gyveną dailinin
kai. ?Tors«ir šis sumanymas pri
imtas jau pernai rudenį,bet jis 
gražus ir dabar,ne s parodo mūsų 
meno pasaulio energiją ir trem
tinio sąlygose.

A.MIKULSKIS RENGIASI KARUI

Yuo š.m.vasario 16 d. Mikuls- 
kio ansamblis kažkur dingo ir 
apie jį neturėjom jokių žinių. 
Pagaliau iš Londono komunistų 
dienraščio "Daily ■orker" pąty- 
rėm.jog A.Mikuiskis tuo metu su
darinėjo karinę santarvę su Ang
lija ir sukaliojosi apie atomi
nės eri?rgijos paslaptį. Tačiau 
kas pažįsta Mikulskio energiją, 
yra įsitikinę,kad'jis pats jau 
moka skaldyti atomą. 0 dėl kari
nių santarvių rengimo,tai,patik
rintomis žiniomis,čiurlionies an
samblis jau seniai yra nukariavęs • 
prancūzų ir amerikiečių zonas. 
Dabar jis įvykdė savo karinius 
planus ir britų zonoje.

; ATOMINEI BOMBAI - išduoti pa-
i slaptį,kol dar yra kam išduoti. . »
i ŪTTRRAį - įsakyti visoms DP

- 9 *
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iš kiauMCŽų miltelių 
po tuziną viščiukų^kad vaikai 
turėtų šviežių kiaušinių.

L.TREMTINI? BBNDRUOMEITĖS CE.U—•" 
- TRO PIRMININKUI -"nesikelti į 
puikybę,nes ištremtyje už tai . 
dvaro centro /kiemo/ DP neraudo- I 

• -vanos,
POSIMTSPYPKINGENO APYGARDOS j 

PIRMININKUI - atsiminti,kad to- ‘ 
kio didelio apskričio Lietuvoje j 
iš viso nėra.

UNTERPOŠIMTSPYPICINGENO APYLIN-I 
KĖS PIRMININKUI - turėti galvo- i 
je,jog dvasinė ir pasaulietinė I 
valdžia tuo skiriasi,kad pirmo
ji nenumato,o antroji numato ka
lėjimą.

PCŠILITSPYPKINGENO APYGARDOS | 
BIURO ATSTOVUI - juo mažiau pa- ‘ 
reigų eiti,nes tuo labiau eis į 
sveikatą tremtiniams.

TABAKO "DUMAS" AKCININKAMS - 
pervesti savo■atsargas Žirgulio 
cheminiam fabrikui "Flito" ir ki
tai vabzdžių nuodijimo gamybai. ,

R.KRYŽIAUS CENTRUI - daugiau i 
dalinti,mažiau kalbėti,nes kai- i 
bomis pasirūpinsime, mes patys. 1 

BALPui - rinkti mažiau lieme
nių, o daugiau kelnių,nes,kalbant 
apie elgetą,nesakoma: vaikščioja 
su nudriskusia liemene. Jei kal
bama, tai tik apie kelnių keturką.

LAGERIŲ VADOVYBĖMS - kuo il
giau laikytis valdžioje,nes vie
nam komitetui apsirūpinti visada ! 
mažiau išeina,negu naujiems trimsj 
ar keturiems.

VERTĖJAMS - einantn savo pa
reigas žiūrėti,kad versti vaiz
džią reikia i;ik tuomet,kai ji
pati virsta,nes. gerai įsigyvenu- liko tik paslėpsniai ir kaulai 
šioje valdžioje turėti prietelių 
irgi neblogai. ,

RINKIKAMS - įsitaisyti balsų 
metamąjį automatą,kaip kas Tibe
to kunigų poterių malūnėlį,nes 
greit DP dėl rinkimų neturės lai
ko nė paspekuliuoti.

SLYVINES GAMINTOJAMS - žiūrė
ti,kad veiktų geriau jau galvą,o . 
ne kojas,nes jds pabėgėliams bū
tinai reikalingos savo profesi
niams reikalams.

Valdžios,lazdos ir tarnos ne
išsižadėk.

SMULKI O J I

- Ranau. neseniai buvo sušauk-
■ tas ūkininkų mitingas pavasario 
; sė'jos agitacijai pravesti.
į •- Balandžio pirmomis dienomis 
į Šnaps'-broiine įvyko tautinio kortų 
i ansamblio pasirodymas.

- Artimiausioje ateityje nu-
į matoma sušaukti dar šie suvažia- 
j vinai: buv.paskirstyno punktų, 

žemės ūkio gaminių,pramprekybos, 
kooperatyvų ir bazių vedėjų.

- Į Pošimtepypkingeną atyyko 
p.Br.Baigiažiemls,kur tikisi ap
sistoti trims dienoms ir vietos 
kolonijos bariams pademonstruos 
naujos gamybos žiebtuvėlius.Jei
gu dar liks žiebtuvėlių,tai ge-rb. 
3r.B.atvyks ir į Oberpošimtspyp- 
kingeną.

- Šiomis dienomis' šlamštvei- 
lyje mirė gerb.Kakarieka,neseniai 
persiskyrė s su žmona. Buvo pavyz
dingas šeimos tėvas.

- N /gėda prisipažinti/ kolo
nijoje išėjo dar naujas laikraš
tis.

- Karvensburge neseniai lankė
si oktetas,kurie turėjo didelį 
pasisekimą. Karvensburgiečiai il
gai jo nepamirš,ypač tie,pas ku
riuos okteto dalyviai nakvojo: 
vienam nudžiovė mylią cigarečių 
ir 1.1.

- Mišiugenheimo lageryje pra
eitą šeštadienį buvo surengtos 
lietuvių-lenkų krepšinio rungy- 
nės,kurias didele persvara lai
mėjo lenkai,prisikrovę pilnus 
krepšius jautienos,o lietuviams

- Kukukliukingene išrinktas 
naujas komitetas,kurį sudaro: P 
Zalatnykas /pirm./,!.’. Zalatnykas 
/vicėp’ira,/,O.Zalatnykienė /ka- 

- Rupkenweilio gerb.veikėjui 
Keturpirščiui gimė sūnus. Prašo
ma apie tai pranešti jo žmonai.

Kas nedirba,mielas vaike,- ir 
tam duonos duoti reikia.

Kiaušinis nemoko, vištos,o už 
kiaušinių miltelius nemoka nieko.

Svečių valgis iki vartų, o 
tarptautinės virtuvės - iki durų*

10 - '
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03S.RSAMAG0NING-ENAS. - Kultū
rinėje veikloje vigai neatgilie- 
knme nuo kitų kolonijų.Neseniai 
įvyko šventė - vienam pasisekė 
"nunešti” gražų "stuką" - 5.000 
RM. Taipgi įvyko minėjimas mėne
sinės sukakties ,kaip vienas ne
laimingasis pakliuvo turmon su 
dvidešimčia litrų "slyvinės".Mi
nėjimas praėjo atitinkamoje nuo
taikoje.

. VSIiNHEIMAS. - Santykiai su vo
kiečiais nepaprastai širdingi. 
Nuomonė pasikeitė. Iki 1945 mo
tų gegužės o d. raus valini? pra
keiktais komunistais ir siūlė 
Dach'.u, Po šios datos,kai nebe
liko Dachau,mus ėmė vadinti na* 
ciaią,b patys save - komunistais. 
D bar jau vedina japonais ir mi
kado draugais. La’iki am, kad nuo
monė dar labiau pagerės - ims 
va dinti ara b?, i s ar ba turkais...

JTUDRISKENBURGAS. - Pasitaikė 
toks įvykis,kad vienas gavo ne
kiauras kelnes. Ta proga buvo 
surengta iškilmės su bufetu,dū
dų orkestras stovyklos rajone 
griežė tris dienas. Pasibaigus 
iškilmėms,laiminga s gavėjas grį
žo namo vi o- i be kelnių.

PAPŪSKĮNO SINGENAS. - 
Vienas iškabino skelbi-
mą,kad tokią tai dieną 
ir vėlandą šaukiamas 
blaivinimo sąjungos sk. 
stulgiam-sis susirinki
mas. Tą p .lią dieną ir 
valandą vaizbūnai su
rengė balių su bufetu, 
ir blaivybės susirinki
mą teko atidėti neribo
tam laikui.

PLIURPTINGENAS. - Rū
pintojėliai vieną dieną 
atvažiavo į koloniją ir 
nuvažiavo į gimnaziją 
/atskira,n:prigulminga 
respublika kolonijoje/.

Ėmė skaityti kiek mokinių Įr kiek 
j mokytojų. Skaitė ir suskaitė... 

■ perdaug. Keturiasdešineia daugiau 
negu mokinių. Atlikėl.iai,neLecu— 

1 vokdami kas daryti,tuo jaus puolė- 
: si prie stalų ir ėmė rašyti: vie- 
i na s istorijos va’avilį,kitas geo

grafijos ,tračias augalijos,ketvir
tas yabz lijęs gyvenimą. Vadinasi, 
rodė veiklą. Tada rūpintojėliai 

? pasakė: "Na,gerai. Kas kkaito ra- 
i šo - duonos neprašo". Ir išvažia- 
! vo,ir nebedavė duonos. 0 kai ne—
* davė duonos,tai tie paskelbė balo 
j streiką savaitei ir pasivadino
1 "mūčelnįnknis". Pagailo rūpinto- 
! jėliams rašeivų,ir vėl davė duo- 
! nos. Mat,pasirodė,kad patarlė bu

vo netikra. Todėl visi tautosaki- 
| nįnkai savo rinkiniuose turėtų tą 
į patarle pataisyti sekančiai: "Kas 

skaito rašo - ir tas iš UNRRAos 
. duonelės prašo".• — — -
I d /\ n p 7> ir ■ : /\ri[ L/i' — Lo y,-

Redakcija prašo visus skaity- 
i tojus atidžiai sekti šiuos skel

bimus ir,turint kokių žinių apie 
ieškomu'.sius,nedelsiant atsiliep
ti ieškančiajam. Už šią pagalbą 

i nuoširdžiai dėkoja rusų repatria- 
’ cijos biuras.
į IIEŽINOMAITIS BEVARDIS, 5 savai
čių amžiaus,gyv.DP (Jscp a/LIimmel, 
ieško savo tėvų.

VAIZBŪNAITIS PLIURIS, gyv. Spie- 
‘ gel am Igel,ieško gero misinginio

PRIE RAUDONOJO KRYŽIAUS SANDĖLIO 
m ., i- li----------------------------------- -—

Tlpabtoi — O H, kvailas, mania*, kad Ir updHskiiiams dalina drabužius;
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I VOKIETIS: - Sag 
mol,was ftir elne Par
ted 1st das?

II VOKIETIS: - Das 
1st amerik.on.isohe-Hi't— 
lerjugend...-

katilo ir trubelių.
WIRtfAGALIES FRITZ iš Klaipė

dos , tūleriopą tik Iriką buvęa i 
Sasso šturmininku,ieško lietu- , 
visko lagerio. '•

PLAKTUKAMS MATAU; ... ,toyv.lu- į 
geryje ’’Vaizba” ,i#ško rūkomųjų 
popieriukų didesniais kiekiais į 
bankrutkėms sukti ir pypk- rių 
piniginėms apsukti.

BUV .'TABAKO Fi BRIKO DIREKTO
RIUS, dabar visad. nusirūkęs,ieš- ; 
ko nuorūkų.

HELTKE - ieško draugų ir pa-, 
žįstamų iš Lietuvos.

FREY - ieško Laisvūno ir kitų.;
F. SALATT /buv. Zalat orius/ sku-Į 

biai ieško prarastosios piliety- Į 
bės ir senosios pavardės. i

SLUNKIUS MtUŠAS,DP Camp 15 
jamirgelheim,ieško kas jam galė
tų nulupti kiaušinį,nes pats jau 
tingi. . ,

ŠK ?YBILLVJSRIENE iš Varlnlau- ; 
ki<- ieško vyro /nebūtinai savo/. ‘

IŠDYKŪNAItĖ MAGDELĖ ieško din— 
gūsių... rūtų miltelių. ‘

PIPIREVICIUS,buv.lirektc-rius, ; 
ieško savo žmonos Helės. Pasku
tinį kartą buvo pastebėta anglų 
zonoje su kažkokiu siuvėju. 1

MENO SEKCIJA SKELBIA SAVO
VEIKLOS 

•BANKROTĄ; 
Kas turi dar kokių pretenzijų į 
Pieninę veiklą,prašom pranešti - 
----- bankrotuesim. bendrai. -----

i.

OBERPOSIMTSPYPKINGENE VEIKIA 
šie kursai: šoferių,nutomechani- 
kų, o ut ovr. i ruo tų, siuvimo, kirp imo, 
radijo ir elektratechnikų,brai
žyto jų, anglų kalbos.

Greitu laiku pradės veikti dar 
šie: virimo,valgymo,destilinci- 
jos ir iš numirusių prisikėlimo 
kurseliai.

SKALBIMAS
Parduodamas iš -varžytynių

A U S C H 'J I T Z 0
K 3 S M A T 0 R I J U II A S 

su visais irengimais /pečiumi, 
vamzdeliais,kubilais ir kt./ 

DP lageriams pirmenybė.
JOSEPH KRAMER

PRANĖS IMAS
Kadangi daugeliu atvejų mai

tinamės konservuotomis žuvimis, 
tai pastebėta,jog mes pradėjome . 
sužuvėti. 6 kadangi žuvys netu
ri balso,tai jos negieda ir ne
dainuoja. Dėl šitos tat priežas
ties ir chorai neįmanomi. Visi 
"užinkaructi" ir "neužinkaruoti” 
c.’iorvedžiui — dirigentai gali 
grįžti prie savo tiesioginių pa
reigų - bėgimo.

POŠIMTSPYPKINGENO IR 
03BRP0ŠIMTSPYPKINGEII0 VALDŽIOS

Išsisklaidė kaip ’’Dūmas”.
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POŠIMTSPYPKINGENO TEISMO APLINK- į 
RASTIS APYLINKIŲ TEISĖJAMS

ĮSAKAS !

Šiuo įsakau nuo šios dienos i. 
paimti į ataskaitą visus nusi
kalstamus gaivalus: valdžios ver
tė jus,nepataisomus latrus,nedie
vins,dvigubų kortelių laikytojus,, 
užvedant kiekvienam atskirą bylą i 
ir užverbuotų agentų pagalba už- • 
rašant į bylą visus nusikalsta
mus darbus,mintis,sapnus,nuotai- ' 
kas,politinius Įsitikinimus,pri- j 
klausymą partijoms,tėvo vardą, 
motinos politinę ištikimybe.,ar 
kas iš šeimos nepriklausė fila
telistų arba esperantininkų drau-j 
gijai.

P.TEISMO PIRMININKAS ,j 
/parašas painus/ i

P.S. Priedą apie agentų ver
bavimą pridėsime sekančiu raštu* i

ĮVYKIAI BAŽNYČIOJ;
O3ERP0ŠIMTSPYPKINGENAS. - Sek-; 

madienį laike pamaldų pradėjo 
giedoti visas choras kartu /daž- * 
niausią! pradeda po vieną/. Pa- ; 
maldoms įpusėjus,beliko vienas ' 
giedorins,o ir tas pats ėmė šauk- 

* tis pagalbos. Nubėgę žmonės prie j 
vargonų pamatė sekantį vaizdą: 
keturiasdešimt dirigavo,o vienas • 
giedojo. Teisingiau,negiedajo,o 
pagalbos šaukėsi nuo dirigentų 
užpuolimo...

——— — — —
- Nukrito nuo širdies akmenu

kas, - tarė teismo išteisintas 
vaizbūnas.

^■AC/ipCy/iiZMAI 

l.Pažiruok man vekselį. 
2«Paskolink vieną litą.
3. Pasiūk kostiumą išsimokėti

nai .
4. Po daryk protekciją tarnybai 

gauti._
5. Būtinai užeik per Velykas, 

ba supyksiu.
6. Palauk mėnesio pirmos.
7.3ušlapinkit plaukus odeko

lonu.
8. Gal užsuksim į Centralką?
9. Ponas,dėl ko neužeinat pas 

mane pirkti?
10. Gavau skilvio katarą.
11. Ponas redaktoriau, prašau 

įdėti mano straipsnį.
12.Sušlubavo apetitas.
13.Patogiom sąlygom išnuomoja

mas butas.
14 *Kuo... karo saugok mus,Vieš

patie .
15.Ir išlaikyti taiką mums tei

kis , Viešpatie.
16. G«ria kibirais.
17. Tai ko gi nevalgot svete

liai? >
18. Alus gerti sveiki.
19. Nedirbsi - neturėsi.
20.Svetimi kailiniai nešildo.
21 l Įstrigo kąsnis gerklėje.

Kai du stos -
Visados
Bus daugiau naudos:
Vienas pirks, 
Kits parduos, 
Trečias iš turuos vaduos.

D.P.REDAKCIJOS IR AUHNISTRACIJ03 ADRESAS: pavojingas daiktas.; 
geriau glūdėti nuošaliam kampelyje. - KAINA: oficialiai - RM 3,50 ; 
bet kiek ims platintojai - negalime pasakyti;jeigu kas siūlys mai
nais už žiebtuvėlį,tai galit drąsiai mainyti,nes PieW Vokietijoje 
ir žiebtuvėlis nedaugiau kaštuoja. - PRIĖMIMO VALANDCro: jeigu daik
tas vertingas,tai redaktorius priima ir kiekvienu paros metu,o dėl 
menkniekio jis nesurandamas ir darbo valandomis. - RANKRAŠČIAI: re
dakcija rankraščių nesaugo,nes esti tokių mementų,kuomet ir pats re
daktorius yra nesaugus ar pareis namo,nepatekęs į džolą. - LEIDYK
LA: kelionėms leidimų neišduoda,bet laidžia visiems atvykti į Po- 
šimtspypkingeną ne mažiau,kaip su čielu litru. - PRENUMERATA: išim
tinais atsitikimais nedraudžiama,jei bus atlikti virš minėtieji for
malumai. - BENDRADARBIAMS: užpildytas anketas parsiųsim į Nttmbergo 
teismą,tik reikia Tiksliai pažymėti,su kokia būtent nacių įstaiga 

bendradarbiavo.
- 13
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