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Gimiau kaip lr vial, - paliudytų bobute 
Nekaltas, be skolų ir lovoj vakare.
Prieš gimdamas mąsčiau: ar būti ar nebūti,- 
Bijojau, kad netektų žūti kur kare. 
Tik tėvas įkyriai prie lovos agitavo. 
Kalbėjo: tau skirta tarnyba su pelnu. 
Norėsi - ir visa Valdžios kasa bus tavo,' 
Galėsi skrist paukščiu už jūrų ir kalnų. 
Dar ir dabar regiu: gilioj minty rangausį. 
Ir nežinau tikrai - sakyti taip, ar ne. 
0 tėvas kalba vis: jaunutę žmoną gausi, 
Ir uošvis mirs laiku su doleriais skverne. 
Ir žemėn atėjau net apsižiojęs pirštą. 
Tariau: kaip bus, taip bus - gyvensime ir 8 
Ak, rodėsi tada, kad melo taip nepirštų 
Rimti piliečiai šie - tėvelis ir močia.

‘L AM ER IJ ON AS PIE PUT IS

GIMIMO DATA IB 
PRIEŽASTYS

KA VEIKEI PRIEŠ 
ATVYKDAMAS ČIA?

Vieni niekų niekai. Ir niekad niekur nieko 
Net visa, ką pelniau, pavirto į niekus.
Kai pamąstau dabar, tuojau pritrūksta vieko 
Ir kažkodėl daraus paniuręs, nešnekus.

UŽSIĖMIMAS 
DABAR

Kai ką viešai veikiu, kai ką slaptai nudirbu 
Ir dvilinkas lenkiuos akivaizdoj valdžios.
Atostogų metu pasėdžiu kiek už virbų 
Ir vėl griebiuos senų darbelių iš pradžios. 
Iš unros iškrapštau mažytį maisto priedą, 
Iš Kryžiaus - naginių ir Erodo rūbus. 
Ir ratai patepti vėl mano naudai rieda, 
Nore kelias visada vingiuotas ir grubus'. 
Į šipkartę keičiu tikėjimą ir lytį, 
Bičiulių šeimose turiu klek pareigų, 
Šnapsu bandau senus griekus nusivalyti, 
Nuo karo pabaigos ligšiol neužmiegu.

KURIAI PARTIJAI 
PRIKLAUSEI ?

0, ne ne ne ne ne. Viešai prisipažįstu. 
Nemėgau nė vienos. Sakau jum iš tiesų.
Jei dirbau, tai tiktai darbelį masažisto 
Nuo štukps paeiliui prie partijų visų.

AR NORI GRĮŽTI 
LIETUVON ?

Ne,. Niekad. Nesvarbu, kokia valdžia ten būtų 
Neatmenu gerai net šion šalin kelių. *
Turiu čia tris mergas, ir gaila gero buto, 
0 ten - sena žmona ir dar su vaikeliu.

KUR NORI EMI-
ABHAfflT OGRUOTI ?

Mieliau jau kuo toliau,kur geros vaizbos klesti 
Kur tu iš nieko vėl pernakt viskuo tampi,
Kur vidury dienos gali sau nusilesti, 
Kur duoda pagiriom čierkelę ir MP.

KA KANAI VEIKTI 
PO MIRTIES ?

Manau, pavyks įkurt prie peklos juodą rinką, 
Ir vėlei, kaip ir čia, mainysime dūšias.
Tikiu, kad ir velniai nekartą apsirinka,- 
Už vieną kai kada nupirksiu net šešias. 
Be to, ligšiol tenai toki laimingi tapo. 
Aukšti tautų vadai ir suskiai ubagai,- 
Pritapsiu gal ir aš prie pragaro gestapo, 
Ir vėl per amžių amžius bus man neblogai.
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VISOKĮ PATIKRINIMAI
I ■ -■ VEDAMASIS

. 'Bet kokiais patikrinimais nustebin
ti mus lietuvius sunku. Todėl,kad tik
rinti aus visus pradėjo nuo dienos.ka
da atsiradome Šioje ašarų pakalnėje ir 
pravėrę akis pamatėme, kad jdje nieko 
tikro nėra. Tik spėjo mus anuomet nu
nerti pas kleboną, kai tas tuoj patik
rino ar esame gimę iŠ teisėtos mote
rystės. Taigi, krikSto metrikos ir yra 
pirmas mūsų patikrinimo dokumentas. Po 
•šio visi kiti patikrinimai seka kaip 
vlųos kitos nuodėmės paskui pirmapra
dę ;
>* 'Mokykloje per egzaminus tikrino pro 
-tą, ar jis pakankamai miklus karjerai 
pradėti. Naujokų ėmimo komisijose tik
rino mūsų ūgį, ar daug dar mums reikia 
augti iki puskarininkio ar viršilos.
„ Klebonijose prieš vedybas tikrino, 
ar mes tikrai dar tik pirmą kartą ve
dam. Mokesčių inspektoriai tikrino mū
sų pajamas, notarai - mūsų neapmokėtus 
vekselius, antstoliai - mūsų judomą ir 

.nejudomą turtą, o tautininkai per sa
vo bandomuosius aliarmus net mūsų do
kumentus patikrindavo.

Taip savųjų paWcrinti ir prie tik
rinimų pripratinti’, susilaukėme sveti
mųjų. Šie pradėjo tikrinti mūsų poli
tinius įsitikinimus, ar tikrai tikime, 
jog svetimieji be utėlių ir arbūzų at
nešė mums kultūrą ir tikrąją laisvę.

Tikrino socialinę padėtį, ar netu
rime kur kokių vertingų daiktų pasidė
ję. Tikrino ar nepalaikome santykių su 
užsieniu ir ar nenorime iš rojaus pa
bėgti. Tikrino mūsų kilmę, ar esam ki
lę iš padorių žmonių ar iš beždžionių.

Gal dar ilgai jie būtų mus tikrinę, 
bet užėjo kiti ir patikinę, jog esame 
kiaulių kilmės, pradėjo tikrinti vėl 
iš naujo. Vokiečių kareiviai tikrino 
kamarose lašinius ir sviestą, vaikėsi 
vištas, kad patikrintų ar greit jos pa 
-dės šviežius kiaušinius. Rudieji py
liavų rinkėjai tikrino aruodus ir tvar 
-tus; arbeitsamtai - vyrus ir moteris 
reicho darbams; geštapas - mūsų tauti
nį atsparumą; vokiečių žandarai - mūsų 
samogono stiprumą.

.0 kai patekome į Vokieti ją,čia tuo- 
jaus buvo patikrintos mūsų maisto ir 
rūkalų atsargos už kiekvieną menkiausį 
patarnavimą ir mūsų fizinis pajėgumas 
bei kantrybė darbovietėse už 10 valan
dų darbo gauti vieną lėkštę skystos 
zupės.

Ir dabar po viso to dar patikrini
mai? Ką jie reiškia?

Prašom nusiraminti, nieko ypatingo. 
Šie, tur būt, paskutiniai patikrinimai 
reiškia tik tiek, jog norima patikrin
ti, ar tikrai mes esame ožio ženkle gi 
-mę, kad visokiais patikrinimais norė
tą mus suvaryti į ožio ragą.

TAIKOS KONFERENCIJA VYKSTA GERAI

1 IŠ KIBIMAS

- Ką reiškia šios penkios , magiškos 
- raidės: UKRHA ?.

-.Tai reiškia: ui ia vok, nabagė Ii, ry
toj reikės apmokėti.

0BERP0ŠIMTSPYPKINGENA3. - Neseniai šiame la
geryje stambiausias mėsos pristatytojas P.Slebiz 
-na įsigijo dvidešimties centnerių jautį.Į po to. 
įvykusią teismo konferenciją buvo pakviesti trys 
talkininkai, iš kurių vienas, skerdžiant jautį,, 
laikė už uodegos, kitas - už ragų, o trečias nu- 
lupo odą. 0 patsai P.Slebizna nebuvo teisųan pa—; 
kviestąs, nes pas jį liko dar geras jautienos 
kiekis. ' ' * • ••-.-
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VARGŠAS DP: -Gal malonėsite man batus pataisyti...
PONAS KURPIUS: -O kas man pataisys sveikatą, kai su

gadinsiu ją bedirbdamas?

Prieš gerą pusmetį mūsuose atsirado zmo 
-gelis su kuprine, vardu Anupras Mišeikis. 
Niekas tada jo neklausė iš kur, kaip pasi
rodė, kodėl? Kolonijos komitetas davė jam 
pastogę ir pasakė: "Gyvenk čionajos, svei 
-kas ir niekad nešišiaušk prieš valdžią."

Ir niekada nepakėlė piršto Mišeikis prf 
-eš valdžią, kuri visados ir visur pareina 
nuo-Dievo. Visuomet sąžiningai atliko vi
sas tremtinio prievoles ir pareigas: lankė 
šoferių ir anglų kalbos kursus,iš tolo kė
lė kepurę prieš komiteto sąnarius, rūkė 
pernykščius naminio tabako kramplius,lankė 
ansamblių pasirodymus.visada smarkiai del- 
rials plojo bei dėvėjo languotą liemenę, iš 
Raud.Kryžiaus gautą. Į politiką nosies ne
kišo nė iš tolo. Tik vieną kartą tepaklau
sė stovyklos gaisrininką:

-Sakyk, bičiuli, bus kada karas ar ne?
Bet tuojau pats susigėdo dėl šitokio ne 

-lemto klausimo ir,sąžinės graužiamas,nega 
-Įėjo užmigti visą naktį.

Valdžios sluoksnius laikė ypatingoj pa
garboj: pats rūkė smirdančius, traškančius 
kramplius, o lagerio policininkui visados 
nagu nugnybdavo pusę amerikoniškos cigare
tės. Sako,kaip čia dabar ponulis rūkysi to 

-kį,’ atsiprašant, emlrualą.. 
•V Renkant naujus valdomuo
sius organus, dėl gerų Mišel 
-kio būdo pasilaikymų kažkas 
net jo kandidatūrą Išstatė į 
naują, busimąją demokratiną 
valdžią. Ir iš rinkimų kovos 
išėjo jie tapęs dešimtu kan
didatu į revizijos komisiją. 
Šitas laimėjimas dar daugiau 
kėlė jo orumą.

Be šoferių ir anglų kal
bos kursų lankymo, Mišeikis 
dar šoko tautinius šokius ir 
žaidė stalo tenisą bei kito
kiais dorais darbais užsi
iminėjo .

Taip slinko dienos, mėne
siai tremtinių bendruomenėj, 
ir niekam neatėjo mintis į 
galvą, kad Mišeikis yra bai
sus nusidėjėlis. Nė lapė ne— 
lojo,kad jis veda dviveidiš
ką gyvenimą: šoka tautinius 
šokius, lanko šoferių kursus 
o sąžinė jo juoda, kaip pra
garo dugnas. Visas jo šuny - 
bes dienos švieson išvilko 
patikrinimas, arba vadinama
sis "skryningas". Reikėjo gi 
atlikti išpažintį iš viso gy 
-venimo, perkratyti savo są-. 
žlnę nuo lopšio. Ir nė prieš 
jokį kleboną niekad taip ne
drebėjo joks nusidėjėlis ir 
niekadėjas, kaip prieš ame
rikoniškąjį seržantą.

Mišeikis,patvirtinęs prie 
-saiką dviem pirštais,persi
žegnojo ir išpažino anketoje 
mirtinąją nuodėmę: " Atvykau 
iš prancūzų zonos."

Nuodėmingųjų teisėjas pa
žvelgė rūsčiai į nabagą ir 
tarė:

-Nelaimingasaijkiek kartų nusidėjai,tai 
yra, atvykai iš prancūzų zonos?

-Tik vieną kartą... - atsakė gailesčio 
ašaromis springdamas.

-Kas tave, nusidėjėli, pastūmėjo į šį 
baisų nusikaltimą?

-Atvykau pas žmoną...
-Šiur... - pasakė teismas. - Bet gi ga

lėjai atvykti iš Rytų ar Vidurio Europos, 
pagaliau, iš paties pragaro devintojo dug
no, tai būtų atleista. Bet kam gi būtinai 
atvykai iš prancūzų zonos?

-Nes ten naciai mane buvo iš trėmę ver- 
gijon... - mėgino aiškintis nelaimingasis.

-Eik ir stokis po kairės tarp prakeik
tųjų, - rūsčiai sugriaudė teismas. - Nebė
ra jau tau daugiau jokio pasigailėjimo,nes 
gi dramblys greičiau išlys per adatos sky- 
lutę, negu fašistai, karo nusikaltėliai ir 
zonininkai iš prancūzų pusės pateks į ame
rikiečių karalystę. _

Ir užvertė teismas Mišeikio piktų dar
bų knygas.

Dabar visiems pasidarė aišku, kad atvy
kėliai iš prancūzų ar anglų zonos yra di
džiausi žmonijos ir civilizacijos priešai 
ir grąso pasaulio taikai. Todėl ir Mišeikį 
išmetė iš tautinių šokių šokėjų, neįsilei
do daugiau į ansamblių parengimus,nutraukė 
maistą, niekas su juo nebežaidė stalo te
nisą, gaisrininkai su juo nebešnekėjo, po
licininkai nebeėmė cigarečių ir visuotinas 
susirinkimas išmetė jį iš revizijas komi—
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-sijos'pavergtai Lietuvai. /Prof .Myk.Daab- < 
rauskaa, "B.Gyvenimas" Br.12/.

Trūko bisūno, aišku- 
x 

Dvasiškai buvau palūžęs ir netekęs vil- 
ties iš tos įaudrintos jūros,kuriojo kaip 
skiedra buvau blaškomas,išsigelbėti. olose 
juodo nusiminimo Ir nevilties valandose j 
mano rankas patsko knygeli "ov.Judas Tadas 
ApaStalas.patronas sunkiausiose Ir bevil
tiškose padėtyse". Ir šv.Tadas Judas Apaš
talas manęs neapvylė. /Gan.Stabo pulk.ltn. 
Aleksandras Andriušaitls,N.Gyvenimas V.12/

Ne,pulkininke,DP su tuo nesutlnkar koks 
ten bebūtų Judas,bet jis Judu Ir pasilikę.

x
Tai gyvulių globos antologijėlė, paruo

sta išeivijoje. Leidinys Iliustruotas. Juo 
pasidžiaugs ne tik gyvulių draugai, Bet ir 
Šiaip jaunimas. /"Bjlyvenimas" Nr.12/.

Taip,dabar stovyklose atsirado daug gy
vulių,ypač jaučių draugų.

»117a44>-| 
DARBAI

SODININKYSTĖJE. Didžiausias visų laikų 
keliauninkas Algirdas Gustaitis rasot Prie 
kelio palinkusių obelj raško. Gardus daik
tas. Vitaminai per liežuvi sunkiasi.

Sodininkams žinotina,kad ne kiekviena - 
Obelie yra palinkusi,dažniausiai reikia pa 
-Siam palenkti arba tenka pačiam įkopti | 
viršūnę. Bet didžiausias sodininkystės ken 
-kėjas yra,be abejo,obels savininkas,kurie 
nežiūri,ar obuolys raškytojul gardus ar ne 
Jis pasiima dvivamzdi ir,primušęs druska, 
tokiam sodininkui 4šauna tiesiai j uodegų. 
Vadinasi,netiesa,kad vitaminai per liežuvį 
sunkiasi. Jie pradeda sunktis per uodegų 
kraujo pavidalu.

Daug sekmlngesnl sodininkystės pavyzdi 
teko pastebėti netoli Sodvagingeno.Su kup
rinėmis ant pečių ir portfeliais pažastyse 

r ėjo keliu du sunkiai uniformuoti lenkų 
skautai. Jie sekančiu būdu sprendė Sodi
ninkystės klausimų. Besukdami net 1B kelio 
pasilenkdavo obels Saką ir raškydavo vai
sius j savo terbas. Vokiečiui ši uniforma 
taip įvarydavo siaubų,kad jis buvo gatavas 
obels šakų laužte nulaužti,idant skautams 
būtų patogiau apsirūpinti obuoliais.

0 šiaip jau neuniformuotiems so d in inky a 
-te verstis nepatartina,nors Ir didysis ke 
-liauninkas sako,kad tai yra gardus daik- 
tas.

DABČINISKYSTĖJE. Skubiausi darbai yra 
su agurkais ir pamidorais,jei jų dar tebė
ra daržuose. Geriausia skinti su rasa, va
dinasi ,naktį,o ypač tokiose vietose, kur 
daržininkas nelaiko palaido šuns ir kur 
100 metrų spindulyje nėra KP būstinės.Teis 
-me reikią aiškintis.kad buvo tamsu ir to
dėl buvai paklydęs. Šiaip jau daržininky
stė yra tiesiausias kelias i kalėjimų ir 
geriausias būdas išpopuliarinti lietuvio 
vardų vokiečių tarpe.

VYNUOGIŲ ŪKYJE. Vynuogynų darbai yra 
patys skubiausia ji,nas vynuoges paprastai 
savininkai nuraško per vienų dienų ir ant 
rytojaus jau veža | traiškykime.Atseit,vv- 
nuoginlnkams reikia sparčiai apsisukti. 81 
smulkioji ūkio šaka brangiai kaštuoja, nes 

vynuogės auga labai stačiose atšlaitėse? , 
ir per vienų žygi galima netekti paskuti
nių kelnių ir batų. Ypač jei bovynuogiau- 
jant bus paskelbtas aliarmas ir teko gel
bėti gyvybę,pasinaudojant pabėgimo.

TABAKO ŪKYJE. Si smulkioji ūkio Baka 
nelabai džiugina Dievo Paukšteliūs,nes vo 
-kločiai tabakų tręšia žmogaus išeinamuo
ju aromatu.

-Šubertas, - sakys draugai,kai uBsirS- 
kysi padorioje kompanijoje.

KOHLRABI, ŠPINATAI IR KIT. .Jeigu vo
kiečiai būtų gudrūs,tai jie aplink savo • 
sodus ir daržus prisodintų kohlrabi ir • 
špinatų. Dievo Paukšteliai,pamatę šias 3 
daržoves.dumtų penkis-kilometrus 1 šalį, 
pakėlėje visų laikų važiuodami j Rygų.

BENDROS PASTABOS. Ruduo - gausybės me
tas, vadinasi .nepatogu,kad šiuo metu* imtų 
klibėti dantys ir minkštėtų žiaunų smege
nys. Dievo Paukšteliai nenusimena,čia pa- 
lesdami agurko,čia prakirsdami slyvos kau 
-liukų,čia ikišdami uodegų | kalėjimų,čia 
išlėkdami Iš vieno lagerio už bulviakasi, 
čia įsirengdami gūžtelę kitame lageryje, 
kur yra daugiau sodų,kur valdžia nuolai
desnė, kur teismai minkštesnį.

ŠVIETIMO REIKALAI 
P0ŠIMTSPTIKINGBNA3. - Neseniai čla jvy 

-ko visuotinas tremtalnlų bendruomenės su. 
-slrinkimas,kur komitetas padarė praneši
mų einamaisiaa reikalais. Paaiškėjo, kad 
kolonijoje smarkiai šlubuoja švietimo rei 
-kalsi. Sakysimo, salė j e iš buvusių pen
kiasdešimt didelių elektros apšvietimo ta 
-škų beliko tik penki. Kas išneBiojo elo- * 
ktroe lemputes - niekas nežino. Atvažiuo
ja ansambliai,tai dabar ir grabalioja tam 
-soje,kaip Zablockas apie dūdas.Bet greit 
ansambliai nė ant ko atsisėsti prie' vai
šių stalo,nes iš septynių šimtų kėdžių •— 
beliko tik trys. Tačiau pranešėjas dėlei 
Bito nepuolė j visuotinų pesimizmų,o B ai-, . 
tai pareiškė » 4

-Greit prasidės ilgi ir tamsūs vakaraiŲ 
ir tuomet pamatysimo,kieno buto šviesioj,1 
lempos dega...

Tada iš publikos vienas paprašė balso, 
ir pareiškė i

-Nereikia nė tamsių vakarų,jau ir da>, 
bar matosi,kad labiausiai šviečia pas na- 
,t} komitetų...

Tuo diskusijos švietimo reikalais. Ir 
buvo baigtos.

LIETUVIAI PALAIKO VOKIEČIŲ POLIOUOS 
AUTORITETĄ

KIRKIRKIRKIS u.TEOK. - Išvis tintieji, - 
asmenys savo kolonijos darže vienų naktį 
pagavo ginkluotų vokiečių žandarų, kuria 
iau buvo apėjęs prisikimšti maišų tabokos 

apų. Lietuviai atėmė iš vagies pistoletų 
ir truputį pačiupinėjo žandarų. Policijos 
vadas paprašė lietuvius nekelti bylos j i 
viešumų,nes,girdi,nukrlsiųa vokiečių po- *> 
lioijos autoritetas. Lietuviai, pasitarę 
tarp eavęs,nusprendė nekelti bylos Banda- „ 
rui.bet kitų kartų pagavus tabokos r daržo n 
priversti išgert be atsikvėpimo bidonų -
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citrinos sunko* /vad.atominės bombos/.Dau
giau nereikės vogti tabokos.

DAR VIENAS SUVAŽIAVIMAS
HANAU. - Ateinančiomis dienomis Hanau 

|vyks cukrinių runkelių augintojų ir melą- 
so raugintojų suvažiavimas. Delegatai pra
šomi su savim pasiimti tuščių bonkų, be to 
Siek tiek pinigų.

IŠVYKO ATOSTOGŲ
VAIZBASHA3. - Mūsų gerbiamas kooperaty

vo vedėjas Kimba Matas iSvyko trims mėne
siams atostogų,kurias jam suteikė vietinis 
teismas už per didelę veiklą stovyklos ko
operatyve.

užpjudė Šunimis
ŪNTERŠNAPSINGENAS. - Čia užklydo vienas 

prakeliaujantis vaizbūnas,kuria pasiūlė
pirkti dratinių žiedų ir popierinių guzikų 
marėkinių apykaklėms. Tačiau vietiniai pa
siūlė jam auksinių žiedų ir brilijantinių 
koltonikų. Hezultate nevykusi ir nuo gyve
nimo atsilikusi vaizbūną užpjudė Šunimis.

PAVOGS ATOMIN? BOMBĄ
0CHSENBURGA3. - Praeitą šeštadieni vie

na moteris ėmė isteriškai šaukti: " Pavogė 
atominę bombą!" Kilo baisus sąmyšis, buvo 
pasiųsta telegrama saugumo tarybai. Paskui 
paaiškėjo,kad jai prie maisto sandėlio ka
žin kas iš krepšio pavogė metalini galionu 
su citrinos sunka. Po kelių dienų rastas 
pageltęs lavonas. 

NEKULTŪRINES ŽINIOS
-Nors ir Santvaro laivai su palaužtomis 

burėmis,tačiau dėl jų smarkiai palūžo san
tykiai tarp poeto Rutkūno ir Andriaus iš 
vienos pusės ir diplomuoto poeto Kairio iš 
kitos pusės. Labai .apgailėstauj am,kad "Ap
žvalga" ginčą per anksti nutraukė,nes skai 
-tytojame nebus progos dvasioje pasilinks
minti.

-Mūsų kolonijoje per aukštesniosios teo 
hnikos mokyklos atidarymo išgertuves orga
nizatoriai pažadėjo suteikti klausytojams 
patogias apsigyvenimo sąlygas,bet ant ry
tojaus klausytojai pabudo atvirame lauke. 
Pradėjus lietui lyti,jie buvo |kraustyti | 
vaikų darželio ir pradžios mokyklos patal
pas. Priėšmokyklinio amžiaus vaikai ir.pra 
-džios mokyklos mokiniai,aišku,yra bejė
giai suaugusius išmesti iš savo patalpų.

-Šiomis dienomis keliaujantis vaizbūnas 
užtiko lietuvių koloniją,kurioje nešokamas 
lenciūgėlis ir nelošiamas krepšinis. Tuo 
labai susidomėjo L.T.Bendruomenės sveika
tos komisijos psichiatrinis skyrius.

-Sunveilio kolonijoje'metus ėjęs geriau 
-Bias visoje Vokietijoje sieninis laikraš
ti* "Vargšė tėvynė be manęs" buvo uždary
ta# dėl to,kad niekas jo nebeskaitė.

DĖL KO SUSTABDYTA DP EMIGRACIJA
Kaip PLA /piktų liežuvių agentūra/ pa

tyrė,DP išvažiavimas nutrauktas svarbiau
siai dėl to* priežastiea,kad tremtiniai 
baigs išgabenti iš Vokietijos auksą, bran- 
genytes ir.prisibijoma.kad santarvininkams 
nebeliks iš ko inkasuoti Vokietijai uždė
ta# reparacijas- ’ —

Petro komisijoje.
ATOLAS - niekuomet nebeleis jau Biki

nio saloje. i
AIA3TAIR FORBES - anglų žurnalistas,ka 

-r| Dievo Paukšteliai rengiasi pakelti | 
garbės DP.

AFIDEVITAS - išsirašymas iš DP profe
sijos ir neaiškus rytojus.

AMERIKA - aukso šalis,užtat ir nelei
džia įsivežti auksinukų.

AKMENUKAS - baigtas biznis /ypač po 
suėmimų Kemptene/.

BIKINI - didelis pliumpt.
BIKSE - mūsų tėvai duoną liepdavo tau

pyti rytojui,bet bikses taupyti yra nusi
kaltimas ir MP už atsargas sodina kalėj!- 
man.

BUTELIS - indas,kurį ištuštinus nerei
kia mesti pro langą,geriau - vėl pripilt.

BESPALVIS - tokiam blogiausia gyventi 
Tūbingene ir jo apylinkėse.

BALANDIS - nuobodžiauja Paryžiuje.
DAVINYS - Jeigu sausas nelenda, reikia 

susidėti su tuo,kas gauna šlapią.
GEROVES KARININKAS - kiekvienas, kuri* 

kariauja dėl savo gerovės.
IRO - /International Refugee Organisa

tion/ - iki rudens okey!
JT - juo toliau /tuo blogiau/.
KOMENDANTAS - blogai,kai pradeda many

ti,kad jis tikrai komendantas.
KVOTA - kad ne ji,tai ir šis "D.P."nu

meris būtų neišėjęs.
LA GUARDIA - Dievo Paukštelių lesinto

jas.
LENCIŪGĖLIS - senovės lietuvių Doki*, 

kurį pirmieji pradėjo šokti jaunalietu
viai .

MUITINĖ - viena iš sunkiausių stacijų, 
kurioje ne vienas pasiturįs afidevininka* 
suklupo.

OBUOLYS - gęro ir pikto DP pažinimo 
vaisius.

PATIKRINIMAS - teisybė,kaip iš nekū
rento pečiaus šviesybė.

PARODA - Jonyno graudūs verksmai kiek
viename DP laikraštyje.

. SKIEPAI - švirkštimas vaistų po oda, 
kad būtume atsparūs sumažintam daviniui.

SUNKIAI DIRBANTYSIS - gauna keturis po 
-kelius,o sunkiai miegantysis - du pūke
lius. Kuris daugiau turi cigarečių?

TAIKOS KONFERENCIJA - dar daug bua to
kių, tik dėl ko jas būtinai jau vadinti 
taikos konferencijomis?

TEISMAS - koks ten teismas,jeigu kalė
jimo neturi.

VADEIVA - dar šitokių betrūko! /Skai - 
tyk "Skautų veikla"/.

VARŽYBOS -, įdomus tarplage’rinie užsiė
mimas, tiktai kiškį atsiduoda soclenktynė- 
mis.

VIETININKIJA - reikėtų sakyti " išviė- 
tĮninkija",nes mes esame išvietintieji a* 
-menys.

VOGTI -/obuolius, agtirkus/ - turėti vi
taminams silpnybę, padarant svetimą daiktą 
savu.

ŽIEMOTI - reiškia vėl reikės daug 
-rečių malkų kapotoją prisiprašyti-

. U
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st Joe toffldetų. Virt tesajo wtwę 
dyti | jį, kaip į niekam nevertą Ir nerei
kalingą daiktą. Net buvo pasiūlymas įrišti 
jam nugaron Šiaudų kūlį ir, mušant būbnus, 
varinėti po rajoną. Bet niekur nepasisekė 
gauti Šiaudų kūlio. Švabai sutiko jį par
duoti tik už Šokoladą ir kavos pupeles...

Gi Mišeikis pasibarstė galvą pelenais, 
atsigulė storo medžio dreveje ant aštrių 
akmenų ir pradėjo atgailauti už savo pik
tus nusidėjimus. Jis mito tik vandeniu ir 
druska, idant sudžiūtų jo kojos, kurios jį 
atnešė iŠ prancūzų zonos.

Prie medžio drevės buvo pakabinta lenta 
su užrašu: "Čia atgailauja zonininkas Mi
šeikis Anupras."

Kartą valdžios atstovai, nuėję prie me- 
džicf drevės, klausė Mišeikį:

-Ar tiki, kad keturi paskutinieji daly
kai yra: smertis, sūdąs, pekla ir dangus?

-Netikiu, - atsakė nusidėjėlis.
-0 kodėl netiki?
-Todėl, k®d keturi paskutinieji dalykai 

dabar jau yra: "geležinė uždanga", taikos 
konferencija, "skryningas" ir pabėgimas iš 
prancūzų zonos...

Ir kai debesyse sugriaudės paskutinio 
sūdo trimitas skelbs sprendimą,pabėgėliams 
iš prancūzų zonos nebebus reikalo eiti į 
Juozapato pakalnę. Jokio pasigailėjimo ir 
pasiteisinimo vistiek neberas ten. Negaiš
dami galės stoti tiesiai po kairės tarp 
prakeiktųjų, kur susirikiuos visi karo nu
sikaltėliai, N&rnbergo bylos dalyviai, ko
laborantai, taikos "kūrė jai".nepuolimo, pak 
-tų autoriai, skorbutinės poezijos pionie
riai, rūbų dalintojai ir asmenys,nelankan
tieji šoferių bei anglų kalbos kursų.

Oi, bus ten dantų griežimo...
AL.BASIS

D.Paukštelis
ri patikimų žinių,kad —
prieš išsiskirstant unrrai bus dar vienas 
ir jau galutinis apklausinėjimas. Čia pa
tiekiame klausimus, į kuriuos patartina at 
-sakyti sekančių būdu.

1. Vardas ir pavardė: Pilypas iš Kanapių
2. Tėvo vardas:'neatsimenu, nes gimiau 

neteisėtai.
3. Ar tėvas nedalyvavo turkų kare eunu

chų daliniuose? - SI astėai kanapėse.apren 
-džiaut pagal mano pavardę.

4. Kada gimei ir kaip gimei: prievarta 
ar savanoriškai? - Dėl karo aplinkybių.

^.Kuriuo tikslu gimei’ - Norėdamas būti 
išlaisvintas santarvininkų.

6. Ar buvai persekiojamas dėl religinių, 
politinių įsitikinimų ir dėl rasės? - Prie 
krikščionių demokratų buvau persekiojamas 
dėl religinių įsitikinimų, prie bolševikų 
- dėl’politinių, prie vokiečių - dėl rasės 
-buvo biškį čigoniško kraujo/, o dabar-dėl 
vaizbos.

7. Ar nedirbai prieš santarvininkus? - 
Dirbau. Pabėgdamas iš traukinio į Kazachs
taną.

8. Ar nedirbai ašies valstybių naudai? - 
Dirbau. Ginklų fabrike Tiuringijoj.

9. Užsiėmimas. - Dipl.pabėgėlis.
10. Ar nori važiuoti į namus? - Tiktai 

ne į savus.
11. Šeimos padėtis. - Labai bloga: žmo- 

•a Kazachstane, o aš jau vedžiau kitą.

N B V I B š K I I A

12. Ar nepriklausei nacių organizacijom?
- Priklausiau SD žinybai,du mėnesius sėdė
damas kalėjime.*

13. Ar nerėme! diktatūrinių režimų? -Ne- 
rėmiau, ypač po to, kai šeimą išgabeno į 
broliškas respublikas.

14.Su kokiais pažymėjimais peržengei Vo 
-kietijos sieną? - Su šrapnelio pažymėjimu 
pakaušyje.

15. Ką tamsta manai veikti po mirties? - 
Manau pirmiausiai užpildyti anketą ir pas
kui eiti po velnių.

16. Ar buvai įtrauktas į Volkslistę. tai 
yra liaudies sąrašą?- /Kiekvienas turi at
sakyti/ Taip. Bolševikų 1940 metais per 
balsavimus į "liaudies seimą" buvau įtrauk 
-tas į liaudies sąrašus.

17. Ar buvai vokiečių persekiotas dėl ra 
-sės? - Papildomai į šį klausimą teatsako 
tik ūkininkai: taip, buvau persekiotas.Vo
kiečiai prievarta paėmė grynos olandų ra
sės žalmargę, lietuviškos rasės žemaituką 
ir grynos rasės leghornus.

18. Kodėl atvykai į Vokietiją? - / Mote
rys, linkusios prie isterikos.atsako /Bom
barduojamuose miestuose nervų pagydyti. - ( 
/Moterys, besivaikančios madas,atsako /Kū
no linijas suploninti.

UNRROS PAUKŠTIDŽIŲ VALYMO , 
™PAS£kOS

Unrra, pradėjusi amerikiečių zonoje va
lyti savo paukštides, darbą jau įpusėjo.

Pradeda aiškėti, koki Dievo paukšteliai 
turės unrros paukštides apleisti ir koki 
galės pasilikti. Liks, atrodo, šie paukš
teliai :

1. GIESMININKAI, jei jie nuo senų laikų 
jau čiulba ir suokia scenose visokiais bal 
-sals nuo soprano iki boso. Chorų giesmi
ninkams visiškos garantijos nėra, nes kar
tais pasitaiko, kad buvę gaidžiai šiuo me
tu choruose gieda lakštingalos balsu.

2. ŽVIRBLIAI, išskyrus tuos,kuriems bus 
įrodyta, jog čirškė ant rudai dažytos tvo
ros .

3. POVAI, bet tiktai tie, kurie puošėsi 
aavo tikromis plunksnomis.

4. NAMINIAI PAUKŠČIAI: visos vištos- pe
rekšlės Ar neperekšlės, jel^u tik jos nėra
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Vištvanagių žmonos; žąsinai ir žąsienės.o 
taip pat antienės ir antinai,jeigu niekur 
neįmerkė uodegos ir savo plepiu gagenimu 
neįgris paukštidžių tikrintojams; kalaku
tai, kurių pasipdtimas neviršijo žmoniško 
padorumo laipsnio.

5.STRAUSAI, kurie,gelbėdamiesi nuo vi
sokių bėdų, kišo galvas į krūmus,bet ne į 
kurio nors aukšto naoių pareigūno užantį.

6. VARSOS, jei jos buvo taip sueivėlu- 
sios, kad pačios aplink save susitvarkyti 
nespėdamos, kištis į kitų reikalus netu
rėjo laiko.

7. KUOSOS, Jei jos viena kitai nekirto 
1 akį.8. GEGUTES,bet tiktai tos,kurios nedėjo 
savo kiaušinių į surinkimo punktus,Pieno
centro sandėlius ir kitus treuhaenderių - 
lizdus.

9. GANDRAI, ypač gandrienės,kurios nene
šė rudų kūdikių.10. BALANDŽIAI,ypač balandienės, kurios 
nebarkavo su uniformuotais.U.GAIDŽIAI,kurie negiedojo už naująją 
Europą.

12. KURAPKOS,kurios neišsigando mobili
zacijos potvarkių.13. PAPŪGOS, kurios nekartojo Goebelso-
propagandos. z14JC&ŠTAI,kurie šiaušėsi prieš okupa
cinę valdžią.

15. VARNĖNAI, kurie švilpė ant visų ci- 
vilvenraltungo potvarkių.16. PEMPES, žinoma,išskyrus tas,kurios, 
gerdamos samagoną su okupantais, sakydavo

17. ŠARKOS,kurios,ką išglrdusloe įstai
gose, tuo j'pranešdavo pogrindžio spaudai.18. GERVES,kurioms,išskridus per pirmą
ją bolševikų okupaciją, trečiajame reiche 
ne susuko galvų jokios įstaigos.

KALĖJIMO VIENUTĖJE
PIRMAS KALINYS: -Na,sakyk. kas tu bu

vai lageryje?
ANTRAS KALINYS: -Komiteto pirmininkas.
PIRMAS KALINYS: -Ach tai šitaip? 0 čia patekau už tai,kad nuverčiau savo'la

gerio komiteto pirmininką.

19.SNIEGENOS, kurios, tarnaudamos Oat- 
landsfasergesellschafte, per daug nelesė 
kanapių.

Visai bus netikrinami:
1. KURTINIAI, nes jie prie jokios val

džios nieko negirdi ir nenori girdėti.
2. KARALIUKAI,nes dabar visos valstybės 

jų nemėgsta.3. JUOINARNIAI, - juos tikrins sava vai- 
-džia.4. ŠALTAGIEDŽIAI, nes jų daina niekam 
nelimpa.5. VIŠ TGAIDŽIAl,vadinasi,nepartiniai.ir 
opozicionieriai prie visų valdžių.

6. AITVARAI, nes Jie visiem reikalingi.
7. FENIKSAI - jie nebijo nei NKVD, nei 

geštapo, nes, sudeginti krematoriume, jie 
vistiek atgimsta iš pelenų.

Bus šalinami iš unrros paukštidžių vi
si tie:

1. Kurie teršia savo lizdą.
2. Kurie puošiasi svetimomis plunksno

mis ir ,
3. Kurių snapas per daug į save riestas

KLAUSIMAS. Kas yra La Guardia?
ATSAKYMAS. La Guardia yra unrros visa

galis viršininkas, visų tremtinių sutvė
rėjas ir apveizda.KLAUSIMAS. Iš kur žinome, jog yra La 
Guardia?ATSAKYMAS. Jog yra unrros'viršinlnkas, 
rodo mums konservų dėžutės, šokoladas bei 
amerikoniškos cigaretės, o prancūzų zono
je - 2 litrai vyno ant galvos.Tik "beprotis tarė savo širdyje: nėra unrros* /Pa. 
XIII.1/1 . —

KLAUSIMAS. Ar visada buvo unrra?
ATSAKYMAS. Unrra buvo nuo 1945 metų ir 

baigsis 1946 metų gruodžio 31 dieną,12 v. 
nakties, kai sudaušim stiklus Naujų Metų 
varpams skambant.

KLAUSIMAS. Kame yra unrra?ATSAKYMAS. Unrra yra danguje /nepatik
rintomis žiniomis/, žemėje ir šiaip kiek
vienoje vietoje, kur susibūrė keletas DP 
kortom palošti arba pavaizbauti.

KLAUSIMAS. Ar unrra mus mato?
ATSAKYMAS. Unrra ne tik mus mato, bet 

ir girdi mūsų kalbas, net žino mūsų slap
čiausias mintis, ypač kai pasitelkia sau 
MP arba vieną kitą iš mūsų tarpo.

KLAUSIMAS. Ar nėra daugiau unrrų, kaip 
tik viena?ATSAKYMAS. Unrra tėra viena, bet tri
juose asmenyse: direktoriaus, pavaduotojo 
ir gerovės karininko /dažniausiai pagyve
nusi moteris su akiniais ir karinėm kel
nėm/.

KLAUSIMAS. Ar visi trys unriškiejl as
menys yra tarp savęs lygus?

ATSAKYMAS. Visi trys unriškiejl asme
nys yra tarp savęs lygūs savo prigimtimi /truputį parėkauja, truputį duoda velnių 
už simuliaciją ir t.t./, nes jie yra vie
na ir ta pati unrra: duoti, bet nieko ne
gauti.

KLAUSIMAS. Kuri diena švenčiama unros, 
trejybėje vienos, garbei?

ATSAKYMAS. Unrros, trejybėje vienos* 
garbei švenčiama metinių įsteigtuvių die
na. kuomet šokamas lenciūgėlis, lošiamas
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krepšinis ir linksminamasi per visą- naktį, 
euvilginant sausą davinį šiuo tuo Slapes
niu.

KLAUSIMAS. Kodėl unrrą vadiname visaga
le?

ATSAKYMAS. Unrrą vadiname visagale dėl 
,to, kad ji ką tik nori gali padaryti: vie
ną savaitę duoda vieną pokelį, o kitą - du 
pokeliua cigarečių, gi trečią savaitę gali 
neduoti nė vieno.

DIEVO PAUKŠTELIS
KLAUSIMAS. Kas yra DP?
ATSAKYMAS. DP yra unrros tvėrinys,turįs 

dvasią, vadinamą siela, ir kūną."Viską pa
dėjai po jo-kojų: visus raguočius ir dar 
laukinius gyvulius, dangaus paukščius ir 
jūrų žuvis“ /Psalm.VIII,5-9/. DP savo kūną 
anglų zonoje tenkina jūrų žuvimis,o ameri
kiečių zonoje - raguočiais.

KLAUSIMAS. Kuo DP skiriasi nuo gyvulių? 
• ATSAKYMAS. DP skiriasi nuo gyvulių tuo, 
kad ne gyvuliai skerdžia DP, bet atvirkš
čiai.

KLAUSIMAS. Kas yra DP siela?
ATSAKYMAS. DP siela yra vargšė,kuri pa

sirinko tokį sau netinkamą butą, kaip DP 
kūnas, kuris visą laiką valkiojasi po sve
timus sodus,ieškodamas ką nors nudžiauti.

,DP SUPUOLIMAS

KLAUSIMAS. Kaip pirmieji tėvai gyveno 
rojuje?

ATSAKYMAS. Pirmieji tėvai rojuje gyveno 
laimingi, turėjo geras tarnybas, pirko sau 
gražius ūkius ir statėsi namus.

KLAUSIMASKoks ypatingas medis buvo rojų 
-je?

ATSAKYMAS. Rojuje buvo ypatingas medis, 
vadinamas pažinimo, kaa pikta ir priešval- 
stybiška.

• ; KLAUSIMAS. Kokį davė Dievas pirmiesiems 
žmonėms įsakymą?

ATSAKYMAS. Dievas pirmiesiems žmonėms 
davė įsakymą nevalgyti pikto pažinimo me-, 
džio vaisių, nes jei valgysi’ą, turėsią dum
ti iš rojaus.

KLAUSIMAS. Ar pirmieji Žmonės klausė 
Dievo?

ATSAKYMAS.Pirmieji žmonės nfeklausė Die
vo, paragavo uždrausto vaisiaus,kuris, pa
sirodo, buvo labai rūgštūs ir tuojau jį iš 
spiovė.

KLAUSIMAS. Kas pirmuosius žmones sugun
dė nusidėti? 4

ATSAKYMAS. Pirmuosius Žmones nusidėti 
sugundė baimė ir pelningos tarnybos komi- 
sarijatuose arba vėliau - vadybose. '

KLAUSIMAS.Kaip pirmieji žmonės buvo nu
bausti už nuodėmę?

ATSAKYMAS. Pirmuosius žmones už nuodėmę 
Dievas išvarė iš rojaus ir padarė Dievo 
Paukšteliais. "Savo veido prakaite valgysi 
duoną, kol nesugrįš! į žemę, iš kurios esi 
paimtas, kadangi tu esi dulkė ir vėl dulke 
pavirsi." Čia dulkes reikia suprasti kaip 
miltelius /pieno, kiaušinių, kavos/, ku
riais dabar mes mintame. Jeigu dar kelis 
mėtua pasimaitinsime milteliais, tai, rei
kia manyti,mes patys pavirsime milteliais.

KLAUSIMAS. Kas būtų buvę,jei Dievas ne
būtų kaltų žmonių pasigailėjęs?

■ ATSAKYMAS. Nė vienas nebūtų patekęs į 
unrroa išlaikomus lagerius, daugumas būtų 
amžinai-pražuvę tėvelio pragare.

KLAUSIMAS. Ką pranašai Dievo Paukšte
liams praneša apie atpirkimą?

ATSAKYMAS. Pranašai pranešė apie būsim, 
atpirkėją, kad jis gimsiąs Bikini atole iš 
uranljaus, darysiąs daug stebuklų ir nuve
šiąs mus į pažadėtąją žemę. "w”’

DP PATIKRINIMAS
KLAUSIMAS. Iš ko būsime teisiami?
ATSAKYMAS.Būsime teisiami iš minčių,žo

džių, darbų ir užimtųjų tarnybų.
KLAUSIMAS.Kur eina DP siela po teismo?
ATSAKYMAS. DP siela po teismo eina arba 

vėl į lagerio skaistyklą, arba į Amerikos 
dangų, arba į vokiečių burmistrų pragarą.

KLAUSIMAS. Kas yra skaistykla?
ATSAKYMAS. Skaistykla yra lageris, kuo

met komendantas paskiria DP savaitę be ei
lės dirbti ruošos darbus. —•

KLAUSIMAS.KUOMET sielos išeina iš skai
styklos?

ATSAKYMAS.Sielos išeina iš skaistyklos, 
kai atlieka bausmę ir pasidaro grynos,ver
tos komendantą regėti į veidą.

KLAUSIMAS. Kur eina DP sielos iš skais
tyklos?

ATSAKYMAS. Iš skaistyklos DP sįelOs ti
na į dangų, jeigu gauna efidevltua.

KLAUSIMAS.Kurios sielos eina į pragarą?
ATSAKYMAS. Į pragarą eina sielos, pasi- 

reiškusiųjų nedorais darbais įvairiose ru
dose ir raudonose tarnybose.

KLAUSIMAS. Kas yra išpažintis?
ATSAKYMAS. Išpažintis yra nuodėmių nu

slėpimas, kad gautume DP pasą.
DEŠIMT DP ĮSAKYMŲ

1. Neturėk kelių unrrų.bet laikykis vie
nos sąrašuose.'

2. Netark savo pirmininko vardo bloguoju
3. Kiekvieną dieną švęsk ir šok lenciū

gėlį.
4. Gerbk savo komendantą ir komendantle-

nę. . ' • ' ’
5. Nežudyk jaučio dėl kelių markių.
6. Nepaleistuvauk, -prileistas prie aandė 

-llo.
7. Nevok vogto.
8. Nekalbėk netiesos,nesakydamas tiesos.
9. Negeisk savo artimui savo moteries. .

10.Negeisk nei asilo, nei tarnaitės, jei 
neturi kuo juos išlaikyti. i .

SEPTYNIOS DIDŽIOSIOS NUODĖMĖS
1.Keltis į puikybę, gavus daugląu ciga- 

'elSlų. 2.Būti gūdžiam dėl avižų dribsnių. 
i.Paleistuvauti mintimis dėl pastovios tai 
-kos. 4.Pavydėti grįžtančiam į tėvynę. 5. 
Pykti,kad neišrinko į komitetą. 6.Pasiger
ti ar persivalgyti Į svetimą sąskaitą. 7» 
Tingėti atsinešti pavo davinio. . '•

N E K U L T U R I N Ė S ŽINIOS —m

-Dipl.mašinisto Pakrūmio sūneliui Algir 
-dukui sukako šiemet 3 metai. Ta proga Pa- 
krūmis išleido Gunzenhausene sukaktuvinin
ko lyrikos knygą. 

-Eichst&tte gimnazistai išleido lite
ratūros almanachą "Ūkanos", kuriame moki
niai neatsargiai išsipasakojo apie savo 
mylimąsias. Iš almanacho apie tai sužino
ję gimnazisčių tėvai, £aip teko patirti, • 
suruošė joms pirtį, už per ankstyvą nei-, 
lę įkrėsdami dukrelėms rykščių. 
—---------- - ----------------------------------——r-*•»
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- arba Broma atwerta ing Viecznaatį
iri CbIAA*\Jy Mr'lJV z/1*X par apdūmojimus amūtnus peklisz- 
kųjų kbrawojimu, lazduotų danglszkų Žalnierių dielej wiaų dūszelių 
biednų DP, katrie užu darbus nedoringus, mįsles piktybjų ji marna- 
atię swietiazkhs asztriausiai muczijami jr korawojami turės būti: ’
-l»ūž vaizbūnystg akmenukais, 2.Už komiteto nuvertimą, 3. Už "repą- 
’trijavimą" i§ prancūzų zonos, 4.Už vartojimą "tauriųjų gėrimų", 5.’ 
Xž politiką, 6.UŽ prisirašymą trijose stovyklose
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^GV^niMA5
pSKORBOTINES POEZIJOS AKCINĖ BENDROVĖLČ—į

AT.KAIRYS "BLAŠKOMI LAPAI" w
■ * >.
Skorbutas yra tokia Ilga, kai nuo vi

taminų stokos žiaunų smegenys suminkštėja 
ir dantys pradeda klibėti. Tremtiniai to
kiais ‘atvejais parsiverčia jautį arba vie
nų kita naktį pasidarbuoja ^vetimame sode 
ar daržininkystėje.

Tačiau kaip gelbėtis nuo skorbutinės po 
-ejijos musų tautiečiai dar nėra tinkamai 
painformuoti. Prieš kalbėdami apie priemo
nes šiai ligai gydyti, susipažinkime su 
skorbuto reiškiniais, priežastimis ir tik 
po to galėsime nustatyti patentuotus vais-
tas, susitarę su savo raudonojo kryžiaus 
skyriais.

Štai, kaip viskas prasideda. Skorbuti- 
nlnkas At.Kairys jau pirmame eilėraštyje - 
pradeda nušnekėti į šalį: ,

Dulkės kyla ir sukas verpetai... 
Virš galvos lyg važiuotų kas rats 
Ir žaibus svaido mėto perkūnas. 
Trūksta oro. Ledai. Miršta kūnai. 
Kaip matom, čia yra labai pavojinga Ii-, 

gaa'atadija, reikia tuoj kreiptis į unrros 
ambulatoriją. Akyse patamsėjlmas,viršugal
vio dugnelis atsipalaiduoja, girdėti ner
viniai smegenų mazgų smūgiai, o be to.aky
se kibirkštys Ir gomurio susausėjimas,tem
peratūra kyla. Nieko čia nepadės ledai,nuo 
jų tiktai ūmus plaučių uždegimas ir poto 
kūnas tikrai numirtų. Aiškūs metilu apsi
nuodijimo pažymiai. Geriausiai tuo 
išgerti dar vieną stiklinaitę ir, 
šiltai susiklosčius, atsigulti.

čia kapinynai,miegą milžinai.. 
0 norėčiau tai visa apglėbti 
Ir myluoti,nyluot amžinai.... 
Aišku, taip pavojingai susir

gus. nieko kita nelieka, kaip tik 
apsikabinti kapinynus. Sunku pa
gyti ligoniui, kai jie nebetenka 
vilties.

Kartais skorbuto palaužtas or
ganizmas pasiilgsta vitaminų:

Koki miežiai geri,bus alučio, 
0 štai daržas,agurkų kiek daug 

■Tai yra geri ligos pažymiai ir 
dar galima reikalą pataisyti,rim
tai pasitarus su unrros gydytoju. 
Bet viską sugadina kenksmingas pa 
-geldavimas:

Greit taurelė maža,ta auksinė 
Sklidina,sklidina prilašės... 
Tai yra įtartinos rūšies vita

minai. Daug kas gydėsi šiuo vais
tu. To taurelės sukyla . karingi 
jaudmai:

Nugalėsiu "Raudonąjį kūną",
•Rytų vėjai" eutriuškinti bus. 
0 pasikarščiavus organizmo tem 

-peratūra smarkiai pakyla:
Aš sveikinu kaitriąją ugnį, 
Į ugnį keliauju ir aš... 
Po to dar baisesni dalykai ima 

laidantis įkaitintoje galvoje: tą

Aplinkui zuja žvėrys,- šakalai.^. » .... 
Į jų nasrus, tarytumei, krentu. 
Jie, staugia, cypia vaiduoklių balsais 1 
Tr ką tai reiškia, aš nesuprantu.
Tai vis fiziniai ligos palydovai,tačiau 

autorius pačiame skorbuto įkarštyje surin- ' 
kai .„ * t

Danguj renkasi aštrūs jo žodžiai.. ' .'
Noras būti Dievu .- „ ■ .
Jo Ir akys, ir rankos taip godžios, ( 
Kaip pirmų angelų.
Na, jau iki. to prisikapsčius,Iiga įgau

na pačią rimčiausią formą ir reikia geros 
priežiūros, kad ligonis atgautų savo Jva- ’ 
sios .lygsvarą.

Gydymo būdas: vartoti savi taigos meto
dą. Vakare, prieš gulant ir rytą, atsikė-" 
lūs, kartoti: nekankinsiu nekaltų skaity
tojų, neeikvosiu brangaus popieriaus,užsi- ' 
iminėšiu naudingesnių darbu. Po kelių sa
vaičių atsiras apetitas, žiaunų smegenys 
sukietės ir dantys galės kramtyti kiečiau
sius biskvitus, netgi ir jų skardines dė
žutes.

POEZIJOS ALMANACHAS "VERPETAI"

Save ištyręs, nieko ten vertingo 
Nebegaliu daugiau, deja, atrasti. * 

/A.Tyruolia/ , 
Nepaisydamas autoriaus įspėjimo,jūs re- ; 

cenzentas vis dėl to bandė paieškoti šio- 
to vertingo almanache. Ir ne veltui.Stall 

Kuri mane,taip tuščią,vėl pripildo. 
Kuri atšaldytą'padaro šiltą. /A.T./ 
Matyti, toji "Kuri" yra įsiregistravusi” 

keliuose lageriuose, kad autoriui gali nuo 
saves nutraukti vieną kitą kaloriją.

Sį tą vertingo galima įžiūrėti ir šiame 
dvieilyje:

Kadai skaičiau,kaip rožė apibūdinta, ‘ 
Kaip prie žaizdos lapeliai josios dėti-' ' < r* vi/nl.[A.T.]atveju

GRAPOMANAS: - Ką čia dar aprašyti?
SKAITYTOJAS: - Aprašyk, kad mes tamstą vieną kar. 
pasiųsime po velnių!
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Čia ypač vertinga eilėraščio forma,pla
tumas vaizdų,jau nekalbant apie gilią pra
smę ,turiningumą. Mat, iki šiol prasti žmo
nės prie žaizdos dėtinais dalykais laikė 
vilną, vatą, marlę. 0 mūsų skorbutinis po
etas rekomenduoja prie žaizdos prikišti ro 
-Žę su dygliais. Tai visiškai logiška, nes 
skorbutu sergą žmonės mėgsta aštrius daik
tus.

, Tašiau tame pačiame sonete autorius 
vis dėl to prisipažįsta:žaizda kelyj negyja - tiek kentėjimo. 

Tiek begalinio nuovargio kelionėje.
Rožė su dygliais, matyti, buvo pridėta 

prie sužeistos kojos atapenčio, kad tiek 
buvo kentėjimo keliaujant pėsčiam.Ak, Brazdžioni, Brazdžioni, kam per1ne
atsargumą kartą šūktelėjai į tautą,reikėjo 
palikti ją ramybėje. 7a, dabar pasigėrėki 
savo vaisiais:. Saukiu pasauliui klastančiu halsui

/v.Dyvąs/ 
Sergant skorbutu šaukti labai pavojinga 

ir gali iškristi dantys. Jau ir pats auto
rius neslepia, kad atsirado tam tikras ap- 
klmimas.

Toliau autorius eina per svetimus lau
kus, jam ir naktis svetima, nieko jam nėra 
čia sava, žmonės jam svetimi, pikti. Auto- 
.rius, tur būt, ėjo pasiskinti vitaminų... 
■enuostabu', kad tie svetimi žmonės ir buvo 
toki pikti.

Oį,, Brazdžioni, ol.Bradūnai, oi, Mikuc- 
ki,- privlrėt košės su tais svetimais so
dais ir kalnais.Pasigrožėkime, kaip dainius gabiai su
sidoroja su galų suderinimais:Prie grįčioa durų sodinsi klevą Ir ąžuolėliais kelius kaišysi.

Borėsi jąją papuošti neva, ■eilę iš tikro gi įrašysi. 
"Klevą" ir "neva" skamba labai gražiai, 

suderinimas puikiai pavykęs, nors ir pras
mė šiek.tiek išklibusi. Kaip ir pridera 
skorbutu sergančiam.

Jūsų recenzento nuomone, Dievo Paukšte
lis nėra skirtas vien literatūrai,jam rei
kia aptarti ir daugybė kitų rimtų klausi
mų, instrukcijų, vadinasi, visos antologi
jos negalima aprėpti šioje kritikoje. Juo
ba, kad be šių dviejų autorių rinkiny dar 
P.Stellngis, E.Pakulienė, A.Raižius,Z.Kau- 
lienė, V.Muraškauskas skundžiasi savo bė
domis, sapnuoja naktimis blogus sapnus ir 
prakaituoja nuo atsiminimų,kumščiais daužo 
į lentines lagerių pertvaras,žadėdami trū
ko lūžo grįžti į tėvynę, prisiekdinėja 
visom piktom dvasiom ir perkūnu nepamiršti 
Lietuvos.Vipnas bėgdamas pamiršęs pasiimti my - 
limąją ir iki šiol vis dar jos negalįs pa
miršti; kitas niekaip negalįs čia,Vokieti
joj, kalbėti poterių, nes čia esąs kitoks 
Dievas, negu tėvynėje; trečias, išlenkęs 
stiklelį rusvo vyno, šaukia savo mergaitę 

•. svajonėmis pasidalint, nes jiedu atrasią kitą džiaugsmą, tylų, netriukšmingą,ir jų
dviejų pasaulyje gyvensiąs patsai dangus.

Tada pats angelas pabels į mūsų langą 
Ir paprašys nakvynės,kaip vėlus svetys, 
0 mes jam duosim pusę savo laimės, Nors jis visai ir neprašys./A.Badžius/ 
Skorbutinėje poezijoje ir laimė,pasiro

do, normuojama: galima pasiimti pusę, ket
virtį laimės. Be to, ir jos kaina nedide
lė, jeigu ji siūloma kiekvienam pasibeldu
siam praėjunui. Poezijos bendrovėlei re
ceptas tas pats: vakare,.gulant ir rytą 
atatkALna-.^

0

j. ■- - .LIETUVIŠKASIS ŽIULVERNAS . ... - į

/Kažkoks nesusipratimas/ tarp ŠveicarijosIR DANIJOS. PARAŠĖ ALGIRDAS GU3TAITJ3
Pačiame rudens bjaurume iš Hanau lage

rio išvažiuoja nedengtame gazogeneratori- niame sunkvežimyje lietuviškasis žiulver- 
nas Algirdas Gustaitis į Pietų Vokietiją,. 
Lietus lyja už apykaklės, šalta,vokiečiai nepriima nakvynės, sunkvežimio savininkai 
taip pat nelabai didelę pagarbą rodo Al
girdui Gustaičiui, gamtovaizdžiai purvi
ni, nedavalgęs, nenusipraueęs kaip rei
kiant, miega su blakėmis, maisto negauna lageriuose, jei tik kiek išsiprašo virtu
vėje liekanų.

Tai ko gi Algirdas Gustaitis vargo šitokiu sunkiu metu? Ar jį kas pavarė iš 
Hanau lagerio, ar keliauja vaizbos tiks
lais? »

Tiesa, jis rašo, kad Vangene sviestas 
pigiausias ir, susipažinęs su pieninin
ku, gali susikombinuoti vieną kitą ki
logramą. Tačiau autorius aiškiai nepasako 
kiek kilogramų'susikombinavo Wangene ir 
po.kiek mokėjo.. Taip pat nieko nesako-,, ui 
kiek pardavė Hąnau lageryje.

Taigi, reikia įtarti, kad Algirdas Gustaitis važinėjo ne vaizbiniais uždavi - 
niais. Tai gal pamanyti svietą?

Vargiai. Tūbingene matė tik pažįstamą vilnietį studentą, pakelėse - daug obelų, 
paskui - Bodęno ežere matė vieną žvejį,Ra 
-vensburge kalbėjosi su poetu Antanu Gus
taičiu, dėl kurio turėjęs daug vargo.Mat, 
skaitytojai Algirdo Gustaičio literatūri
nius laimėjimus klaidingai priskirdavę po 
-etai Antanui-Gustaičiui,todėl jis steng- 
davęsis vėliau rašyti savo pilną vardą.

Be to, jis matęs daug miestų. Vienas esąs išgriautas viduryje, o kitas viduryje sveikas, užtat subombarduoti jo pąkraš 
-čiai. Ir atvirkščiai.

Vadinasi, Algirdas Gustaitis važiavo ne dėl svieto pamatymų, nes be griuvėsių', 
be obelų-daugiau nieko nematęs. Tai dėl 
ko, gal dėl nuotykių?

Tiesa, Memmingeno daržinėje jiš pergy
vena šiurpulingą nuotykį. Autorius naktį glaudžiasi prie savo mažutės žmonos /pasi. 
-rodo, važinėjo su žmona/, nes už darži
nės kažkas ėmė suokti ir šiehe kažkas su- ; 
cypė. Rytojaus dieną paaiškėjo, kad pelė
da suokė daržinės savininkas, išdaigingas 
medžiotojas. 0 oypė, tur būt, tikra pelė. 
Skaitytoją nukrečia šiurpas skaitant . šį 
nuotykį.

0 daugiau nuotykių nepasitaikė,
Tai ko gi Algirdas Gustaitis,pagaliau,: 

važinėjo? Ypač po to, kad grįžęs vėl į- 
Hanau turėjo nukentėti, nes lagerio vado-, 
vybė, matyti, jam atėmė vieną kambarį? .Ir 
jisai, supykęs, pacitavo dėl to Franęois Mauriacą.

Anglų zonoje negeriau sekėsi.Persipil- 
džiusiame traukinio vagone jan ant kelių įsiprašiusi graži vokietaitė /šį kartą'Ai 
Gustaitis važiavo be žmonos/, bet auto
riui netrukus pradėjusi drebėti koja. Po 
to Algirdas Gustaitis atsisėdęs ant vo
kietaitės kelių.

Bremenas esąs didelis miestas, o Ham
burge esąs nemažas uostas. Galima gauti 
žiebtuvėlių ir akmenukų. Tiktai,gaila,au
torine nepasako kainų.

tai ko gL, .pagaliau,'-važinėjo Alg.Gua-

• *
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IŠKLA0SYKIT3 TYRO BALSO"

Huo pat Lttbecko, Hamburgo iki Viesbadeno, 
Dettingeno ir Mūnoheno šiandien per visas die 
-nas šokama tik kepurinės, blezdingėlės,len
ciūgėliai ir grojama armonikomis, lumzdeliais 
bei visokiomis medinėmis triūbomis. Slinku jau 
besurasti lageri, kur nebūtų ansamblių ir šo
kių.

Ar tai yra geru daiktu? Ar nepateksime už 
tai | amžinas liepsnas?... Pažiūrėkime,ką ap
rašo apie tai mūsų šlovingos senovinės švent- 
knygės.

Senų dienų knygoje "nekaltybė" apie vaka
ruškas, šokius ir muziką randame štai tokius 
aprašymus straipsnyje "Vakaruszkos arba jau- 

• almai":
"Vakaruszkos arba szunbalius bei szokei,ku 

-rluoa velnei teip labai praplatino po mūsų 
sodžius /atsieit, dabar po DP Camp/ ant pra
pulties amžinos nelaimingos jaunuomenės,gali
ma vadinti surinkimu visų priežasozių, vedan- 
ozių į neczystatą. Ten visi žabangai yra ant 
to iszatatyti. Kiek iaz priežasties tų vaka-

taitis,. jeigu tiek vargo trijose zonose,buvo 
blogai priimamas ir nieko nematė?

0 gi tam, kad parašytų knygą ir surastų to 
ymrgūą leidėją, kuris apsiimtų į pasaulį 

išleisti dar vieną akorbutinį šedevrą.Ir rei
kia džiaugtis, kad Algirdui Gustaičiui pavyko 
"tokį vargšą Gunzenhausene surasti.

, Fil.Fogaa 

ruszkų eis į peklą, ant to atminus, kruvino
mis aszaromls reikia verkti.Tos paozios kri- 
kszozionių akys, kurios bažnyczioje veizia 
ant ezventų paslapczių, tenajos - ant tų va- 
karuszkų - per begėdingus žvalgymus iszlei- 
džia žaibus paleistuvingos ugnies.Burnos kai 
-banczios tanke! poterius, tenajos giesmes 
gieda neszventaa, subjaurinanczlaa net patį 
orą. Rankos", bažnyčioje pakeltos prie Dievo, 
ten dasileidžia bjaurių dasilytėjimų. 0 da- 
silytėjimai prie, kitos lyties asabos szokant 
trepsint, kad ir per drabužius, jei tyozio- 
mls padaryti, yra emertelni. Kojos, bažny - 
ežioje palenktos ant maldos,tenajos dasilei
džia ant szvelnių ir suvadžiojanezių trep- 
sinėjimų bei szokinėjimų, kurių velnei yra 
draugininkais...

Kurie tada norite iszsisaugoti koronių am 
-žinų, baisių be galo... kurie szirdingai 
troksztate iszslsaugotl nuo neezystatos ir 
liepsnų pekliszkosios karsztybės, bėkite nuo 
vakaruszkų ir szokių, kaipo, nuo pavietrės.

Jūs gaspadorei /dabar, atsieit, komitetai 
nedaleiskite namuose jūsų vakaruszkų,nes ne
gyvens namuose jūsų palaiminimas,subjaurin - 
tuose bjaurybėmis sodomiszkomis. Jus paimsi
te ant savo dūszios ir smarkai atsakysite - 
priesz dangų už visus tuos griekue,katrie iš 
jūsų daleidimo pildysis namuose jūsų.

Gaspadorei /komitetai/, jus turite būti 
Aniuolais Sargais. Dabokite nuo vakaruszkų 
savo jaunuomenę, kaipo nuo didžiausios pra
pulties. Jei neklausys - koravokite.les jei
gu vietoje buvimo Aniuolais Sargais,sergetan 
-čeis juos nuo neozyątatos, būsite velneis- 
gundytojais, siunozianezeis į iszkalas nedo
rybių, t.y. vakaruszkas ir szekslue, ir per 
tai būsite užmuszėjais jų dūszių ir per am
žius neiszpakūtavosite... .

Jus ant galo jaunikaiozial ir mergaitės! 
žinokite, jog, kada eidami ant vakaruszkų, 
patįs savą iszstato ant paojo prapuldymo bėd 
-uos dūszios, tada apleis jus Dievas ir tei-

1
n
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pogi SS.Aniuolai Sargai, kurie negali drau
ge eiti | vakarusEkas,kuriose esti azoka- 
lai au dasllytėjimais ir tik isz tolo 
verks,veizėdami ant jūsų,matydami piktybę, 
atkaklybę ir sugedimą szirdžių jūsų..."

Dabar viskaš aišku kaip ant delno.Todėl 
negaišdami turime gelbėti šokikus ir to - 
kius vakaruškininkų pravadyrius, kaip Mi
kulskį,Kačanauską, Veličką ir kitus, kurie 
per amžių amžius amžinuosius gali nebeiš- 
bristi iš pekliškųjų dūmų,ugnies ir sieros 
ežero... Tuojau pat su ansambliais turime 
likviduotis. Lazdas,lumzdelius ir visokias 
triūbas bei armonikas reikia padovanoti BA 
LPui, kuris išdalins neturtingiems pabėgė
liams.

KĄ VEIKTI PO LIKVIDACIJOS 
Jeigu nešokti,negroti ir nedainuoti,tai 

ką pagaliau veikti? "Szaltinis" pataria: 
"Sztai ant to atsakau,tau,mielas brolau 

ar sesute, jog szventą dieną nerasi daikto 
gražesnio, garbingesnio ir iszganingesnio, 
kaipo skaitymą dorų,dvasiszkų knygelių.Už- 
tikra,dienoje sūdo•lengviaus bus pagoniui, 
kuris neturėjo gerų knygelių, negu tokiam 
katalikui,kurs tycziomis szalinasi nuo ap- 
szvietimo."

Taigi, ir mes,užuot šokinėję, galėtumėm 
geriaua susimesti kokiame blok_Le ir garsi
ai skaityti geras,išmintingas ir doras kny 
-gels,kaip: At.Kairio "Blaškomi lapai", Al - 
5irdo, Gustaičio "Tarp Šveicarijos ir Danį- - 

os" ,ELchstštto "ūkanos".Kempteno "Dypuka? 
-poezijos almanachą "Verpetai", A.Vaitkaus. 
"Sienos be tėvynės" ir auksinukus.

...iššaukė tai, kad mūsų pokarinė spau
da sumargavo vienu šablonu ir literatūriš
kai sužlugo.

Jeigu mes ir toliau taip eisime?
Baisu pagalvoti apie mūsų literatūros 

ateiti. /Med.Bavarakas,"Tėviškės Garsas" 
Ir .28/.

0 to paties laikraščio Ir.28 skaitome - 
to paties Ned.Bavarako išspausdintą tokį 
eilėraštį:

Kur nueiti? Į miškelį, ar prie upės? 
Jau šios vasaros gražiausias vidurys. 
0 vistiek tas pats dangus nublukęs 
Tesimato man pro stiklines duris.

Čia gi prirūkytas kambarys.
Čia tos pačios mano mintys sukas. 
Biekaip negaliu tik pasiryžt 
Aš pastumti stiklines duris.

Taip, p.Med.Bavarskai, baisu pagalvoti, 
apie mūsų skorbutinės literatūros ateitį.

■ūsų Kelyje žurnalistas A.Merkelis,baig 
-damas liūdną straipsnį apie mūsų skorbu- 
tinę spaudą, sušunka:

-Viešpatie,apsaugok nuo grafomanų!
Kun.Zitkus turėtų sekančią maldaknygę - 

išleisti au šiuo A.Merkelio graudinguoju 
amtiponu.

x
Deja... Aš esu žmogus, /a.Vaitkus "Die

nas be tėvynės"/. Be, A.Vaitkus yra Dievo 
■Kaukštelia, jeigu jo neišbraukė iš sąrašų.

-Kodėl aš ne paukštis,kodėl 0Š nė 
vutie pūkas,pagaliau,kodėl aš esu aš, o no 
kas kitas! /A.Vaitkus "Dienos be Tėvynės"/ 

Vaitkus gali ir pasilikti Vaitkumi,tik
tai redaktorium galėtų būti kas kitas.

x
Bet iš visų Balių - nuo Ekvadoro, 
Iš užjūrio - Sydnėjaus ir Andų - 
Sugrįšime lietuviškuoju noru. 
Ir nepabosim iškęstų tėviškės žaizdų.

/L.Pakalnis "Mes sugrįšim" - D.be Tėvynės/ 
Labai nenusimins Lietuva,jeigu iš Ekva

doro atvažiavęs Pakalnis nepabos jos žaiz
dų.

Kažin kuomet sugrįšim, 
Ką, tėviškė mums duos...

/L.Pakalnis "Lietuviui"/ 
Botagų!

Ilgiuosi aš miškų tų jūsų,partizanai. 
Man spindi jūsų šautuvai garbe gilia! 
Aš noriu būti su jumis žaliam šile.

/VI.Būtėnas "Tėvynės ilgesys"/ . 
0 kas gi neleidžia?

įSVIJJIHTOS MIRTIS --------- .

...buvę praleista popietė,kurią paįvai
rino savo daina p.Liepa ir Ravensburgo tau 
-tinlų šokių grupė.

Vietiniam komitetui vadovauja p.Liepa.
/"Mūsų Kelias" Hr.27/

Tur būt,linksma kolonija,kuriai pirmi
ninkauja dainininkas.

Maža Kressbronno lietuvių kolonija savo 
sugyvenimu ir komiteto veikla toli pralen- /■ 
kis ne tik kaimyninį Tettnangą,bet ir ki
tas apylinkės lietuvių kolonijas. /" Mūsų 
Kelias" Mr.27/.

Visos kolonijos taip apie save mano!

Štutgarto lietuviai pirmoje eilėje yra 
garsūs tuo,kad jie yra visiškai... "negar
sūs". /M.K.Hr.27/.

Bent viena kolonija teisybę pasakė!

Sohwelnfurto lietuvių stovyklos pradž. 
. mokyklos mokytojai nuoširdžiai dėkoja mo

kinių tėvams už paaukotas brangias dovanas 
- radijo aparatą Ir vertingą knygą "Dienos 
be tėvynės". /"Tėviškės Garsas" Hr.28/.

Huo kada mokytojams dienos be tėvynės 
pasidarė taip vertingos?

I šį gražios Alpių gamtos globojamą,nuo 
-Baliai stovintį miestelį lietuviai pradė
jo burtis... /"Tėviškės Gar :as" Hr.28/.

Paprastai lietuvių kolonijos yra unrros 
globojamos. x

Ingolstadto stovykloje įsisteigė lietu
vių tremtinių meškeriotojų draugija, /"ži
buriai" Hr.27/.

Labai laiku, kai daržuose nunoksta agur 
-kai,o soduose - obuoliai.

x
Daiktai - mano sielos draugai tikriejii
Tik jumyse ramybe aš randu...

/Švabaitė "Ž."H.28/
Hetiesa,panele,daiktai nė vienam pabė

gėliui nesuteikė ramybės.
x

0 tašiau,geriau įsigilinus,negalima bu
vo nepajusti,kad nepriklausomai Lietuvai - 
trūko -kažko labai rnlkšnlngoAo netrūko Bu
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Mes paprastai m ae.kad esame gudregbi 

už Amerikos lietuvius,nes par 25 nepriklau
somus metus perskaitėm daug mandrių knygų 
ir,nuvažiavę anapus Atlanto,galėsim pamo
kyti amerikonus.Ypač rašytojai ir laikraš
tininkai, kurie gavo Jau afidevitus, tiki, 
kad savo \plunksna nustebins mūsų tautie
čius Naujajame Pasaulyje.

HP,norėdamas ataudinti ponų afidevinln- 
kų mandrybę,čia patiekia keleto knygų pa
vadinimus pagal "Vienybės" Nr.20 skelbimui

1. Patarė jas Vyrame ir Moterims apie šei
-mynišką Gyvenimą bei Lyties Dalykus. Su 
Paveikslais. S 2.50. •

2. Džian Bambos SpySiai ir ar Smogus pa
reina iš menkės. 55 o.

3. Naujas Savizrolae.eu paveikslais.50 c
4.Saulės Ritulys,su visų planetų pa

veikslais. 40 o.
5. Celibatas,arba Nevedusių kunigų Gyve

nimas ir Darbai. 30 c.
6. Velniškas Tiltas,Erodas Boba. 35 c.
7. kaktas,atidaryk slaptybių duris,atra

si savo laimes,turtus*ir slaptybes,nuo ta
vęs paslėptas. 75 o.

8. Paparčio žiedas,kada ir kur JI galima 
sučiupti,o kai ji gausi,tai vieką ant pa
saulio žinosi. 20 o.

9. Grfgorius,kuris buvo prirūkytas ant 
salos per 17 metų,graži apysaka. 25 c.

*10.Pekla,su paveikslais,parodo kokioj 
vietoj randasi ir kaip kankina. 30 o.

11.Grigo Kalėdos ir Beno Jaunikio Nusi
minimai. 30 o.

12.StebukiIngae Zerkolas. 25 c.
13.Geri Pamokinimai ir Juokų Vežimas.

' 14.Pinigai Galvažudžiai .ir daug juokin
gų Šposų. 30 o.

SVARBU GYDYTOJAMS IR FARMACININKAMS
Medikams,kurie jau gavo arba dar gaus 

afidevitus, DP pasiūlo susipažinti su šio- 
mie žolelėmis arbatos formoje,kurias tame 
pat laikraštyje reklamuoja vienas lietuvis.

1. Nuo Papušku ant Burnos ir kitokių iš
bėrimų odos. S į.25.

2. Vyriškumo Pataisymai. 85 o.'
3. Moterų Mėnesinių Reguliatorius. 60 o.
4. Vi durių Liuosuoto jas. 60 o.
5.Išvarymui akmenėlių,kad nešlapinti lo 

-voj,po 6Q c.
- 6.Nuo surūgusio pilvo. 85 c.

7. Mostis,nuo vėžio,niežulio,rožės,apde
ginu,nubrūžijimų, įsikirtimų ir taip to
liau. S 2.25.

8. Plaukų Augintojas,drauge prašalina ir. 
Pleiskanas. 60 c.

T E L -E-GRM O 5
PANAIKINTA VETO TEISĖ

P0ŠIMTSPYPKINGENA3. - Kaip vietos lage
rio saugumo taryba praneša,Pošimtspypkinge 
-no komiteto sekretorius savo šeimoje pa- 
paikino veto teisę,kuria, naudodavosi ponia 
eek’retprienė. Panaikinimas įvyko tuojau po 
to.kai sekretoriaus'žmona buvo sugauta be
ll irtu o j ant i su Raud.Kryžiaus sandėlio ve— 
4šjo pirmuoju pavaduotojų-

VĖL IŠKILO PROCEDŪROS KLAUSIMAS

UNTERP0ŠIMT3PYPKINGENAS. - Vienų šeš
tadieni susėdę lošti akies,lagerio {vie
šuomenė a atstovai ėmė karštai ( svarstyti 
procedūros klausimą: vaizbūnai siūlė dė
ti i banką po 100 markių,o pusvaizbūniai 
siūlė po 5 markes. Ginčai užtruko iki 
dvyliktos ir tiktai pašalinus iš posė
džio mažuosius apie pirmą ryto didieji 
pradėjo lošimą.

KĄ VEIKIA RAT0MSKI3 PARYŽIUJE .

PARYŽIUS. - Vakarais,sargų lydimas,ei 
-da l kiną pažiūrėti Bikinio bandymų,iki 
pietų bulvare skaito trumpąjį partijos 
tursą,po pietų valo batus rusų * delega
tams, einantiems l konferenciją, pavaka
riais tvarko kambarius viešbutyje,o nak
tį eina prie Liuksemburgo rūmų vartų pa
lydėti delegatus namo.

BEDIEVIAI,SKUBĖKIT APSIRŪPINTI ŠVARKAIS

BALFo pirmininkas kun.Končius, viešė
damas pas Stockholmo pabėgėlius,įsakė ku 
-nigui Tadarauskui surašyti pranešimą to 
-kiais klausimais: kuri dalis pabėgėlių 
yra katalikais kiek jų katalikai yra tik 
iš vardo ir kiek jų yra aktyvūs katali
kai; kiek katalikų nuolat lanko bažnyčią 
ir eina išpažinties; ar vaikai auklėjami 
tikrai katalikiškoj dvasioj; kiek etu'den 
-tų yra katalikų ir kaip jie vaikščioja 
l bažnyčią. /"Vienybė" Nr.22/. Taigi,be
dieviai, skubėkite l sandėlius,kol dar'Vo 
-kietijoj nesudarė sąrašų. Ba liksit nuo 
-gi'.

KOL HUS UNRRA GLOBOS ?

Įvykusioje unrros konferencijoje Pio- 
rello La Guardia pareiškė,jog vieną kar
tą prisijaukinus Dievo Paukštelius,nebe
gali jų paleisti j orą laisvai skraidy
ti,nes gali juos pagrobti vištvanagiai 
su raudonais pagurkliais.

NEGRU KOMITETO NUTARIMAS

SARAWABANKAS. - Kongo džunglėse mūsų 
bendradarbis aptiko negrų kilti,kuri KTr 
vena kaip ir mes DP stovyklose,tik unrra 
maisto neduoda. Negrai dažnai darydavo 
ęueigas ar tai komitetui versti ar me
džioklės vadeivai rinkti. Netolimoj pra
eity rinkimai vykdavo sklandžiai.Be t vi
sa nelaimė prasidėjo,kai keli tos kil-r 
ties negrai buvo mobilizuoti ir po karo 
susitiko su lietuviais DP Europoje. Nuo 
to laiko negriški rinkimai įgavo lietu - 
višką atspalvj: kalbėdavo tie,kurie ne
turėdavo ką pasakyti. Kilties gyvenimas 
visai pakriko,nes komitetai virsdavo be
veik kasdien ir nebuvo kam bananus pada
linti. Vienas žynys trie dienas konservų 
dėžutėje virė batus ir pagaliau pasakė:

-Reikalas paprastas. Leiskite kiek
vienam kalbėti tiek,kiek jis gali pasto
vėti ant vienos kojos.

P.S. Prieš išleidžiant laikrašti, re
dakcija gavo telegramų iš mūsų tautiečių 
- užkietėjusių pobūvinių kalbėtojų. Jie 
jau spėjo įsirašyti j artimiausią sporto 
klūbą ir pradėjo treniruotis stovėti ant 
vienos kojos.
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