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PLAMERIJONAS PIEPGTI*

r—AAAtt UbK^MA EOVO...
• . ' \

Sudiev, tautų vadai, išaukštinti nupuolę,
Ir tu, ten fabrike mane vanojęs kuole.
Sudievu, lopeta, man šypseną užkasus, > 1

- ■; Makarai, supinti lyg mylimosios kasos. >
Sudiev, Juodi varnai, ant kartuvių nuliūdę, 
Ir pamirštas griovy tu, auksinukų bliūde. 
Sudiev ir giltinė, sesutė gailestinga, — 
Man trūksta rimų tau ir meilės žodžių stinga.
Jau ūžauja banga, į sraigtą įsiskverbus, 
Ir blaškosi audroj prie šonų tuščios terbos...
Sudiev, sudiev ir tau, kurs nusukai man svorį. 
Nežinomam Camp»e vaizbūne savanori.
Tegul gyvuoja čia, kurie ligšlol aukojos, 
Kad svečiuose kraštuos man būtų lengvos kojos. ' Kad triūbos angelų Jiems dieną naktį grotų, 
Ar bus Jie kur kely, ar namuose už grotų.
Ei, kelkite taures ir, trenkę balaohoną, Aitria aistrų liepsna bučiuokit svečią Žmoną. 
Viena Ji pas visus, o gal visi pas vieną, 
Bet susitiksim vėl likimo skirtą dieną.
Sudiev, sudiev, — šaukiu pro erdvę ir pro laiką 
Ir vėjuje raudu, tarytum, balalaika, . ■ • * -
0 ten rūkų .krante, bekoną numarinę,

__  Prie gęstančių liepsnų dar šoka kepurinę.
Ir liūdesiu giliu pragysta chorai likę...
•Ak, ne. Tik debesy paklydęs paukštis klykia. 
Tai siela čia mana, pavirtus į činčilį, 
Plazdena vieniša tolyn į krantą Čili*.
Ir palengva širdis sapnų džiaugsmu apsąla:
Tarytum, jau geriu ten švabišką rašalą,

i Lyg ūkauja miškuos nuogų tautiečių grupė, 
Ir nieko nebijau, ir niekas man nerūpi.

z ' .

Jei kelnės čia nufcliš,- ar jei pradils alkūnės,
Tai kūnae mano vėl į kūną įsikūnvs
Gal pumos, gal smauglių, gal jaguaro doro, 
Gal skrisiu pro žvaigždes pavidale kondoro.
Ir jei tėvynė vėl kada,mane pamiltų, -
Sugrįšiu Garliavon maiše salietros miltų. į} ' Ten pabarstys manim rugelį ar tabaką
Ir rudenį supils į samagono baką, i
Ir laisvės metai grįš, apsukę didį ratą, -
Ak, ir nugers mane į jūs visų sveikatą... , ,
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Seniau kiekvienas laikraštis savo 
Įžanginius straipsnius vadindavo ve
damaisiais, nes mes per visą eilę me
tų bodavome vis kieno nore vedami: ar 
vadų, ar tėvelių, ar fiurerių. Tačiau 
dabar •Dievo Paukštelis* įveda apyva
rton naują sąvoką ir sayo įžanginį pa 
-vadina vežamuoju, nes mes jau nieko 
daugiau nebenorimo kaip tik to, kad 
kas mus kur nore vežtų.

Tiesa, vieną kartą jau mus vežė,ir 
vežė, reikia pasakyti, labai, lengvom 
sąlygom, nereikalaudami jokių afide- 
vitų, prieš tai nekankindami jokiais 
skryningais ii* neprašydami mūsų anke
tose nurodyti į kokią šalį norime*pa- 

- sukti. Kai dabar su stipriausiu afi- devitu reikia* išlaukti mažiausiai me
tus kol ateis tavo eilė, tai * anuomet 
pakakdavo vienos trumpos valandos ar
ba net penkiolikos minučių, ir viekas 
būdavo gatavai paruošta: sėskiė tik 
ir važiuok.

Tačiau dabartinis važiavimas ' yra 
■kur kas sunkesnis, o ypač dėl to, kad 
nežinia kur važiuoti. Jeigu jau ir ži 
-noturn kur važiuoti, tai tuojaus su
žinai, kad į ten važiuoti reikalingi 
afidevital ir ilga eilė, kurioje tave 
visuomet pastato paskutiniu. Jei afi- 
devitai nereikalingi ir nėra eilės - 
žiūrėk, tavus laukia anglių kasyklos 
arba vergų arbeitsamto vedėjas. 0 jei 
nereikia nei afidevitų, jeigu nėra ir 
kasyklų, tai, žiūrėk, tau pakiša pa
nosėn tokį kraštą, kur termometro vam 
-zdelis sprogsta nuo šalčio ir visiš
kai nesutinka rodyti laipsnius. Dar 
yra tokių kraštų, kad važiavimas būtų 
perdaug nesudėtingas, bet tenai, žiū
rėk, pasitinka tas, dėl kurio mes ir 
esame taip susirūpinę iš čia išvažiuo 
-ti. '

Be to, kitas tautietis jau pusan- 
tri setai kaip yra įsigijęs afidevltą 
ir vistiek nemiega naktimis, nes jis, 
sako, turi tą blogą įprotį,kad po vie 
-nerių metų pasensta, o giminė Ameri
koje, Įsukęs ir nesulaukęs, supyksta 
ir antro afidbvito iš jo nė su krauju 
neišplėš!. 0 jeigu tave velnias kar
tais sugundė susirišti su prancūzų zo 
-na, tai net visas centneris afidevi
tų neatidarys vartų į aną pusę vande
nyno.

R st i atsitikimų, jog belaukdama ir 
greito išvažiavimo besitikėdama afi- 
devitinga šeima susilaukia naujo kū
dikio, ir tuomet vėl reikia visus me
tus ar dar ilgiau laukti, kol pasens 
afidevitas, žinoma, be garantijos,kad 
tuomet visi nervai bus savo vietoj ir 
Kur nors ties smilkiniu neatsipalai - 
duos vienas kitas sraigtelis.

Kaip matome, vežamuosius kur kas 
sunkiau rašyti negu vedamuosius,nesgi 
vesti gali ir aklas, kol abudu įkris 
duobėn, bet vežant reikia maždaug ži
noti kelią, iš kurio vieną kartą iš
simušęs pateksi į tokias klampynes, - 
jog net pamirši savo afidevito numerį 
ir jį išdavusiojo pavardę.

Vadinasi, turėdami galvoje jau vie 
-ną kartą vykdytą vežimą ir visus su

EMIGRACINES PROBLEMOS

tuo surištus sunkumus, su kuriais yra taipogi su
siję ir būsimieji vežimai, turėtumėm atsimint sa
vo senąjį, išbandytąjį amatą-profeaiją, Kuri aiš
kiai mums sako, kad mes esama pabėgėliai .Reiškia, 
turime ir toliau bėgti, jeigu bus reikalas, o ne 
važiuoti ar būti vežamiems. x

EMIGRACIHŽ KARŠTLIGE
- žinote, vakar su Jonu buvome Petraičių šei

mos išleistuvėse. 0 šįryt ir Jonas staiga, niekam 
nieko nepasakęs, išvažiavo...

- Kur? Irgi į Ameriką?
- Be, "į Rygą"... Ir be jokio afidevito...

<Uetuvos > 
nacionaline 
Vt.MaMd0 
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- Ponai, - tarė pirmininkaujantis, - po
sėdį skaitau pradėtu. Prašau užimti vietas.

Poaėdininkai užėmė savo vietas prie ap
skrito stalo biednai apstatytame kambaryje.- Eisime prie dienotvarkės punktų, - vėl 
prabilo pirmininkaujantis, atsisėsdamas kė
dėn. - Pirmuoju eina: emigracijos negalimu
mai ir perspektyvos. Kas referuoja?- žiū, žiū, - sušuko vienas posėdininkaa 
ir parodė aukštai sukantį gandrą. - Pirmąjį 
kartą dar matau...Visi subėgo pris lango.

- Reikia verstis per galvą pirmą kartą 
pamačius gandrą. Kitaip neišvažiuosi į Ameriką.

- Na, ir protas paukščio, - tarė kitas.- 
Mes pasiryžę per ugnis ir vandenį prasimušti į šiltus kraštus, o jis, durnelis,iš ge
rų kraštų atskrido į šitą ubagyną.

- Ilgos kojos, trumpas protas, - pasakė 
filosofas ir nusišluostė nosine akinius.

0 pirmininkaujantis ėmė belsti į stalą:- Ponai, prašau rimties, prašau į savo 
vietas. Pirmuoju punktu eina: kompaktinės emigracijos perspektyvos.

- Prašau balso.• Prašau. Žodis priklauso p.Tošelei.
- Gerbiamieji, mano nuomone ir mano gi

liu įsitikinimu su emigracija mums nebūt ko jau taip skubėti, žiūrėkite, ir paukščiai - 
ir tie grįžta iš tolimų, svetimų kraštų sa
vo lizdan, nore tolimuose kraštuose gal Ir 
brilljantus lesė, o šia sudžiuvusios varlės 
odą sunkiai beras... Todėl ir mes iki paskutiniųjų turime laikytis tvirtai įsikibę į 
motinos Europos krantą, norp tas krantas ir būtų slidus kaip stiklas. Taigi, aš be jokių rezervų pasisakau už projektą mus įkur
dinti Pietvakarių Vokietijoje,už Reino. Čia 
mes turėtumėm savo autonominę valstybėlę su 
savu seimu, partijomis, vykdomąją valdžia , 
savais bankais, teismais, policija, savais antstoliais...- Ne, ne, antstolių nereikia. Šalin,-su
šuko laukelė. - Jie visą amžių mane Lietuvoje ėdė, gana.- Na, o kokia gali būti valstybė be ant
stolių, gerbiamieji...

- Ne, ne, šalin, - pasigirdo ir daugiau 
balsų.- Ištikrųjų, ponai, - prabilo posedinin- 
kas Pliurpelė, - jeigu jūs ir vėl norite su antstoliais prasidėti, tai geriau važiuoja
me kur kojos neša... Tikrai, gerbiamieji, - energingai kalbėjo toliau Pliurpelė,- ants
toliai būtų tiktai bendruomenei našta, nes 
jiems reikėtų mokėti pašalpas iš savivaldy
bės kasos.- Ponai, nukrypome nuo temos,- tarė pirmininkaujantis. - Šituo klausimu turėtų pa
sisakyti p.Pakštas. Grįžtame prie emigracijos reikalų. Žodį turi p.laukelė.

- Ponai, aš turiu pareikšti sekantį: ar
ba čia be antstolių, arba - važiuojame. Bet 
tik visi kartu. Be kompaktinės arba masinės emigracijos - aš nė žingsnio. Nore į Ugnies žemę, nors į Šiaurės Ašigalį - bet tik visi 
kartu. Toks mano griežtas nusistatymas.- Prašau, galima žodį?

- Prašau, pone Tošele.
. gano ansiatstyiM, kaip jas sakiau,yra 

e

iŠ viso niekur nenutolti. Bet jei nebėr ki
to kelio, tai važiuojame visi. Tik,apsaugok 
Viešpatie, ne po vieną sklaidykimės. Sumals 
Svetimi katilai mus kaip žvirbliukus.Tačiau atsirado vienas, kuris kompakti
nės emigracijos idėja ėmė abejoti.- Nėra laivų, nei priemonių, nei pinigų. 
Kada realiai mes galime sulaukti kompakti
nės emigracijos? Po vieną vis šiaip taip ga 
-Įima pralįsti.- Ne, ne, apie tai negali būti kalbos, - 
tokiais ir maždaug panašiais pareiškimais , 
posėdininkams galutinai nesusitarus,posėdis buvo baigtas.

-o-
Baigus oficialias kalbas, prasidėjo pa— Sidalinimas asmeniškais rūpestėliais.
- Sakykite, kaip jūsų reikalai,p.Tošele?- Blogi. Stačiai fatališkai man nesise

ka: jau bus metai, kai afidevitą nešiojuos kišenėje ir kasdien varstau konsulato duris 
be naudos - vienas dangus težino, kada prieis eilė į laivą...- Gerbiamasis, tur būt, ne nuo to pradėjote galo. Siūlyčiau sueiti.į sąlytį su du
rininku - ir jūsų byla iš apačios atsidurs 
viršuje. Sakysim,ir aš pats, kadangi sąlytį jau sudariau, tikiuosi greitu laiku paspau
sti jums baltą ranką,- ir per bangas į ana-, pus... Nieko nepadarysi, toki laikai...

Kitoje vietoje girdėjosi:
- 0 kaip jūsų išvažiavimo reikalai,ponas 

Pliurpale?- Susirinko kišenėje jau keturi afidevi- tai. Tur būt, kad kartą jau ištruksiu.Žino
te, gavau laišką iš buv.draugijos kompaktinei emigracijai remti pirmininko. Jis dabar 
ten laiko spyčius...- Jam pasisekė...

- Na, ką gi. Pagavo netyčia bangos, per
metė per Atlantą, ir baigta. Negi atsispir- si Žmogus prieš vandenyno galybes.

- Aišku. Gali kalbėti kaip nori,bet kad ima staiga ir permeta... O atsarga ir afi- 
devitas kišenėje - gėdos nedaro. Al.Banįe

---------------r~
GEOGRAFIHIU BRUOŽU 
gjua snazrus A3ji2n\jUĄ 

—----------- KRAZTOZ
Kadangi atitinkamos,mus vadovaujančios 

organizacijos mažai informuoja apie emigracijai naudingas šalis, tai "Dievo Paukšte
lis" pats perima vadovybę ir čia patiekia - 
visus reikalingus nurodymus, taip pat tiks
liai praneša į kokią šalį kokius auksinukus 
įsileidžia ir, jeigu neįsileidžia, tai kas daryti, kad įsileistų. Čia lygiai patiekia
me geriausių geografų žinias apie gyvenimo 
sąlygas įvairiuose kraštuose, klimatą, pap
ročius, nuodingas gyvates ir žmones, kuria 
kartais yra piktesni ir už plėšriuosius gyvulius, nepamirštant ir apie vabzdžius, kurie tam tikrose šalyse yra nemažesni už lie -tuvišką bekoninę kiaulę.

ANDORA - Pirėnuose prisiglaudusi valstybė, kurioje išviso yra 800 gyventojų. Mums 
yra tuo patogi, kad persikrausčius kompaktine mase tą pačią dieną galėtumėa išsirin
kti savo prezidentą ir nuovados viršininką, o vietos gyventojus paskelbtumėm DP ir už— 
darytumėm į lagerius. Pageidaujama,kad įva-
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1.AFIDEVITINI3

PIRMASIS VEIKĖJAS: - Aš tai lauksiu, kada 
bus įvykdytas kompaktinis tautiečių perkel- 
dinimas.

ANTRASIS VEIKĖJAS: - Taigi, taigi, nerei
kia mums, vadovaujantiems inteligentams(ati
trūkti nuo savosios masės; aš taip pat: kur 
visi, ten ir aš.

šluotų specialistai, ypač piemenys,nes kraš
tas verčiasi ožkų ūkiu. Plėšriausias žvėris 
čia laikomas ožys. Valstybinė kalba -ispanų, 
bet mums visiems tenai nuvažiavus bus gali
ma susikalbėti lietuviškai.ANGLIJA - dėl didelių rūkų ir negaudami 
lietuviško bekono čia žmonės serga džiova,to 
-dėl priima tiktai gailestingas seseris. Jei 
anglai pradės sirgti ir kitomis ligomis,tai> 
reikia manyti, įsileis ir vyrų.

ALIASKA - gyventojų pagrindinis užsiėmi
mas - žemės ūkis. Tik visa bėda, kad ta žemė 
kiaurus metus praguli po sniegu. Tačiau pra- 
sikasus sniegą ir kūrenant ugnį galima užsiauginti pomidorų. Eskimai labai malonės žmo
nės.ir mielai siųstų afidevitus, jei turėtų 
paštą, kurio iki šio laiko nepavyko suorga
nizuoti vien dėl to, kad dėl šalčio iš bur
nos negalima iškišti liežuvio, o be jo kaip 
prie laiško priklijuosi pašto ženkliuką.Š.AMERIKA - nors mes nesame linkę tikėti, 
bet New Yorke, sako, kiekvienoj krautuvėj ga 
-Įima pirkti kiek nori žiebtuvėlinių akmenu
ku.ARGENTINA - afidevitai nereikalingi, rei
kalaujama tik jaučio sveikatos. Valgyti daug 
nereikia, nes čia oras labai kaloringas.Kro- 
kodilal gana ramūs, jei į pravirus nasrus mė 
-tysi mėsos konservų dėžutes arba duosi nu
kasti vieną kurią mažiau reikalingą koją.AUSTRALIJA.- labai tolimas kraštas, todėl 
daug $as apie jį priplepėjo nebūtų dalykų, • 
girdi, ten nuvažiavus reikia turėti daug pi
nigų. Tai yra netiesa, nes Australijoje iš
viso pinigų nėra ir už viską atsiskaitoma an 
-Siasnapių'kiaušiniais, kuriuos šeimininkės 
nešiojasi kengūrų maišeliuose. Sunku tik su 
afidevitais, nes australų vyriausybė priei-, 
bijo, kad atvykų Dievo paukšteliai neišgau- 
dytų krąlikų. Veikia darbo valandomis du ug- 
niakalniai, ir užtat'klimatas nešaltas.ČILĖ - tuo gera šalis, kad siaura ir ilga 
vadinasi, yra kur įsibėgėti, jei būsi poli
cijos vejamas. Tik truputį dvokia klimatas - 
nuo paukščių mėšlo, ir reikia laikyti užda
rus langus.

MAROKAS - musulmonų apgyventas kraštas ir 
mums labai nepalankiai nusiteikęs, nes Isla
mo išpažintojai nevalgo kiaulienos kaip ne
švaraus daikto ir sužinoję,. kad mes buvom be

"Aš prąkekitas ubagas, nusigyvenęs iki 
paskutinės apatinių marškinų skylės, pabė
gęs iš Lietuvos per liepsnas ir bombas,ku
rių skeveldros dar ir dabar neišpjautos rū 
-dyja šlaunyje, Hitlerio krematorijumuose 
čirškintas, paskui po šaltais vandentiekio 
lašais aušintas, dvidešimt septynis kartus 
sumaltas į kotletą, druską apibarstytas ir 
šaudytas, šunimis piudytas, rykštėmis plak 
-tas, keturiasdešimt keturias dienas badu 
dvėsintas ir po to vėl atgaivintas tam,kad 
iš naujo būčiau ant gembės už kojų pakabin 
-taa ir kad iš mano nugaros išrėžtų penkis 
odos diržus; 1945 metais pergalingųjų san
tarvininkų išvaduotas, pavalgydintas, pagirdytas ir parūkytas, paskui lagery kon
servais atpenėtas, - prašau tamstą / adre
sato pavardė seka/ oro paštu atsiųsti man 
afidevitą, sujungtą su šipkorte, už ką aš 
stengsiuosi atsilyginti iki paskutinio pra 
-kaito lašo, tarnaudamas tamstai kaip Ver
gas, o jeigu tamstai nebūsiu reikalingas,- 
tai galėsi mane parduoti tam, kas daugiau 
sumokės ir iš tos sumos atsiskaityti už afidevitą.*’ /Seka parašas krauju/,

2.CIGARETINI3
•Aš, tavo palaidūnas sūnėnas, puolu* po 

kojom visiškai prasirukęs, už cigaretes iš 
-mainydamas visą ūnrros davinį ir, to dar 

konų šalis, tuojau išsmaigštytų ant kuolų. Šiaip jau geografinė padėtis gana patogi: 
netoli nuo Odesos ir Baku.

BRAZILIJA - vienintelė šalis Pietų Ame
rikoje, kur nemoka ispaniškai kalbėti, tad 
apie ją neverta nė daug rašyti. Be to,vie
na indėnų tautelė dar iki šiol laikosi to
talitarinio režimo ir garbina savo fiure
rį. Auga raudonmedis, iš kurio galima pa
sigaminti elegantišką bufetą, tačiau nie
kas negarantuoja, kad bus ką į jį įdėti.,

URUGVAJUS - daug ką negalima pasakyti, 
nebent tai, kad priima odų išdirbimo spe
cialistus, vadinasi, gali kreiptis buv.po
lio Įninka! ir pedagogai.PIETŲ AFRIKA - visa bėda, kar reikia iš 
karto mokėti dvi kalbas: olandiškai ir ang 
-linksi, o vaizbūnams, norintiems ten tęs
ti savo verslą bušmėnų tarpe, reikalinga 
ir trečioji kalba. Neužteks pinigų žody
nams. Žemė nedreba, tiktai pačiam gali pa
drebėti kinkos dėl juodukų.

ISPANIJA - nedrąsu kalbėti.
KANADA - kas nuvažiavo, nesigaili laiš

kuose savo pažįstamiems Vokietijoje gražių 
žodžių.UGNIES ŽEMĖ - labai daug vėjo,todėl au
ginamos avys, kurių per storus kailinius 
neperpučia. Kviečiami visi buvę restorano Derby tarnautojai, nes Ugnies Žemės gyveni 
tojai iki šiol dar nemoka gaminti šašliko. 
Kalbų mokėti nereikia, nes tokiam stipriam 
vėjui esant išviso sunku susikalbėti.ANTARKTINĖ SRITIS - neseniai Byrdo su
rastieji milžiniški plotai taip pat laukia 
pabėgėlių, tik prašo atsivežti savo vailo
kus.
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nepakankant, iŠ Salles prlaidardamae pir
miau iš draugų, o vėliau iš svetimų, ir per 
tai niekuomet neišeidamas iš kalėjimo,o jei 
ir išeidamas, tai tik tam, kad po poros die 
-nų ir vėl atsisėečlau viršmlnėtame. Išva
duok, dėde, mane iš vokiešių nelaisvės, at-, 
siųsdamas man kas savaitę bent po dvidešimt 
Gamei pokelių, kuriuos rūkydamas prisimin
siu tamstą ir nežeminsiu Jūsų vardo berink
damas nuorūkas lagerio kieme, kad tautie
čiai nerodytų pirštais: "Štai, Kanapeoko iš 
Filadelfijos sūnėnas renka cigarečių galiu
kus,**

3.SIGNTISINIS
•AJf, Visų savo kūno organų vardu, prašau 

atsižvelgti į tai, kad giltinė jau antri me 
-tai kaip žvangina dalgiu aplink mano šon
kaulius, kurie baigia priaugti prie inkstų 
akmenų, o skrandyje atsivėrė trys žaizdos , 
didesnės už konservų dėžutės dugneli, pro . 
kur išeina be naudos visas Unrros davinys.

Taigi, negalėdamas pulti tamstai po kojų 
/nes kūno jėgos neleis man'vėl atsikelti/ - 
maldauju siųsti man ką nors ant mano skran
džio žaizdų, nes kitaip šis laiškas bus pas 
-kutinia ir guls ant tamstos sąžinės dar 
viena, kojas paraičiusi gyvybė, kuri galėtų 
dar daug šunybių pridaryti tamstos priešam?

4.DRABUŽINIS
’Prisipažinti tamstai, kad aš esu suply

šę S būtų per daug, nes aš esu visai nuogas. 
BALTAS per Raudonąjį Kryžių bandė pridengti 
mano gėdingąsias vietas, bet drabužiai man 
tekdavo toki skylėti, jog tos vietos taip 
ir likdavo aikštėje. Vadinasi, šaukiuosi į 
tamstą kaip dievotą žmogų,maldaudamas nepri 
-leisti, kad aš papiktinčiau visą demokra
tiškąjį pasaulį, ir atsiųsti man šio to nu- 

1 garai pridengti bent jau šalčių metu, nes 
vasarą galėsiu pasitraukti į girias."

5. piniginis
Kaip lt Cigaretinis.

6. VEDYBINIS
Neapsimokės pinigai už pašto ženklus,nle 

-kas netekės už ubago.
7. K0MERDINI3

Sesurasim dumtų.
8. POLITINIS

Pirmiau per konsulą sužinoti, kokiai par 
-tijai giminė priklauso, o po to varyti ant 
jo priešo.

9. PIJOKINIS ■
Geriau tuščiomis neerzinti stemplės, nes 

gėrimų nepriima Amerikos paštas.
10.GUMINIS

Neverta rašyti, geriau apsisukti apie sa 
■vąjį Dnrros tymą.

ll.ŠIPKORTINIS
žlŪEi ■Btldevitinis."

ĮLAIVIHB IWAUHIAHClUyi UITOS
B.SKIPITIS: — liktai masinė ir racionali 

emigracija,-
Dr. J„PAJAUJIS: - Mes tai visuomet suspė

sim išvykti, bet reikia padėti plačiajai mū 
-aų bendruomenei.

Prof.K.žlLINSKIS: - Nuo jūrų ligos žmo
gaus anatomija pažaliuoja.

Dipl.ped.A.KAIRYS: - Nebus Dievo Paukš
teliui darbo.

STP.ZOBARSKAS: - Aš visur savame krašte.
Dr.JUODEIKA: — Nusibodo Europoje būti 

kainą tvarkomi.

/Parašytas Kukanauzos salūne Bruklyne,, Pa/

Mielas brolau Kazimierai,
Metu lyšną čerką ir tau už'apykaklės,kad 

tenai, Kempteno kempėje, tavęs visokį gniū- 
sai ir vabalai smertelnal neužknistų.Su ki
ta pačta pasiųsiu tau grebenes, kad išsišu
kuotum čiupryną nuo glindų ir pleiskanų,ka
tros jau sykį įsikibusios neduoda pakajaus 
ligi paskutinio sūdo dienos. Kada eidamas 
pro šalį užsuksiu pas Bruklyno žolininką ir 
tau užpirksiu ant morgečio džiovinto dyvažo 
-lynio, katrą sutrupinęs ing miltus barstyk 
visuose kornerluose, kur tik auga plaukai , 
arba gyvapūkiai.

Tau atsiųečia afidevitą, kaip jo su aša
romis meldi, bet, pamisliję su savo prislė
gs sėdėdami prie elektrlkos pečiaus, sugal
vojom nesiųsti. Matai, Kazimierai, atvažia
vęs Amerikon tu nežinosi nei katran' busan 
sesti, nei katruo keliu eiti pas mus, neagi 
čia, Bruklyne, yra daugiau kelių, negu vi
same Išlaužu valsčiuje. 0 pasiklausti taip
gi negalėsi dėl anglicko liežuvio sunkumo. 
Tu rašai, kad savo toke kempėje per kursus 
jau esi perpratęs anglickai, bet tu man ne- 
dostink feiso - kad tavp kur pagaliai- ašen 
jau trisdešimt metų perbuvęs Bruklyne - ir 
tai dar nesakyčia esans pilnas amorikonts,o 
tu per dvejus metus sakaisi žeberiojąs jan
kių liežuviu. Jeigu nori, kad tau atsiųsčia 
grebenes, tai tokių durnysčių man dėugiau 
neraitink, ba iš manęs nesulaukei nė guzikft

Paskui ką gi tu, nabefgas, veiktum Bruk— 
lyne, kad čia viskas su elektriką,o jus ten 
Europoje dar balanomis po nbeim šviečiate 
Atvažiavęs pas raus dar prikiši kur pirštą, 
ir užkratys tave kaip kokį šiaudų kūlį ant 
raėšlašakės. 0 aš tau tarnų negilėč per sam
dyti, gi vieną į gatvę paleisti be pravady- 
riaus nebūtų saugiu - tuojau per tavo kulk
šnis pervažiuos strytkaris ar motorsaiklis. 
Iš to būtų rankpelnis tiktai laidotuvių di
rektoriams.

Teipgi negalėč tavęs priimti į savo fle- 
tą ant nakvynės išlipus iš šipo,nes pas ma
ne yra maudyklės rūmas, kur vieną guziką pa 
-spaudus teka šaltas vanduo, kitą pačiupi- 
nėjus - Išbėga karštas vanduo. Man dar su
maišysi gizikus ir nuskandinsi mano miegan
čią patelę, o kitos teipjau nebegausiu bū
damas plikas ir senas. 0 jeigut ir neprida- 
ryai edroznlų maudyklėje, tai kur aš tave 
paguldysiu, kačeig visos mano lovos yra ant 
sprendžynų ir vidury nakties gali išspjauti 
ant flūro. Ir dar reikia turėti naktį kitus 
marškinius, nes jūs tenai prakaituojat visą 
dieną ir paskui miegat su tais pačiais marš 
-kiniais. Tas nėra okey. Taigi, paprašyk iš 
BALTO, kad tau išduotų tokius marškinius ir 
- goddem - dabok, kad man jais neaosivilk- 
tum dieną.

Savo paskutinėj gromatoj verki.kad netu
ri tobeko ir pypkiuoji mėšlinį vokišką čer- 
tažolį, kai ant tavęs užpuola nūdnumas ir 
smūtnos mintys. 0 aš tau žyčioju,kad kai pa 
-sidarys liūdna, tai atsuk savo mintis į ras 
-ne, čia tau siunčiu pikčiurį, kur esu nu
sitraukęs su savo pačia pas lietuvišką fo- 
togrefer. Papilniavok, koks aš atsitaisęs, 
riebus, kokia raudona ir apskrita mano pri
slėgs, ir tau pasidarys linksmiau ant dū-
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šiom. Nereikės miblyti ir apie cigarete»,ka 
-troa kaštuoja gerus pinigus ir vistiek iš
eina ant dūmo. Sykiu nepamesk 16 pometėe, - 
kad aS turiu karą, oidabrinį dziegorių ir 
namuką ant morgečio su orčerdu. Šitos mls- 
lys tave pralinksmins tenai kempėje. Ir dar 
nepamirs tai persakyti savo draugams.

Kitoj gromatoj sakai, kad prie Smetonos 
buvai išėjęs vareitę ir iš valdžios gauda-’ 
vai už kbžną mėnesį pinigus. Tik tu, Kazi
mierai, taip nerlesk uodegos. AnuoSės Kuka- 
nauzoa satiūne 16sakiau apie tavo klėsas sa 
-vo draugams, ir anie mane taip sufūllno, - 
kad visą nedėlią sarmatijaus nueiti karčia- 
mon. Kaip gi tu, stovėjęs taip arti savo 
valdžios ir su tokiom klėsom dabar galėjai 
pasidarytitokiu ubagu, kad net prašai per 
gromatą atsiųsti cigarečių galų nuo Mein- 
stryto. Ir mano durnystė buvo skaityti tavo 
lamentacijas pas Kukanauzą, kur susieina ir 
pasišneka tiek bizniamenų, graborių,gazuotų 
vandenų kupčių, undertekerių ir lavonų bal
zamuotųjų. Kitame pačte pridabok, kad šito
kių bezliępyčlų man neraitintum.

Sakai, įsigeistum kartais prisiuntimo Ir 
orendžių ar kekevos su biskvitais dėl ligos 
pataisymo. Šlur, Kazimierai, aš dėl tavęs 
ligoje labai sielojaus!, nuėjau pas šv. Ka
zimiero bažnyčios kleboną Paškevyčią ir jam 
paklojau ant seifo dvidešimt penkis centus, 
kad atlaikytų sakytines mišias. Jeigu nema
nys, tai nesigailėsiu ir čielo dolerio'gie
dotinėms su visom grabnyčiom.

Tai jau daugiau ir nerašysiu, nes pati 
nori, kad ją nudraivinčiau į pikčiu'rius.Ta
ve bučiuoju ir meldžiu neperstatyti manęs 
ant blogo ir laukti grebenių, katroms už
pirkti nepagailėsiu net dvidešimtuko. Taipo
gi lauk ir dyvažolynio, kuris tavo reikalus 
pataisys ant gero. Siųsčiau dar naują plk- 
ciurį, bet dabar noturiu lyšnų penkių cen
tų primokėjimui pačtos. .

1 Tavo brolis Johnny 
■Brooklyn, Pa.

TREMTIHIŠKI AP0ŪM0]ltW
KIEKVIENOJ VIETOJ IR KIEKVIENOJ VALANDOJ

IŠ RYTO AŪDAMASIS KOJAS DŪMOK: O.ko’jelėa 
mano, turte mano, kažin kur jus nuhešite ma 
-no klajūną kūną gyvenimo pabaigai? Prašau, 
neneškite manęs plačiu keliu atgal, bet kad 
ir siauru takeliu už vandenyno.

VILKDAMASIS UNRINĮ ŠVARKELĮ KALBĖK: 0,mo 
-člute mano, štai aprėdai mane šitais Pon- 
tiejaus Piloto rūbais, siauromis ir trumpo
mis rankovėmis, ir dar žalią plosčių davei. 
Akeles pražiūrėjai mane globodama ir supda
ma, o štai dabar, svetimų liežuvių prikal - 
bėta, ėmei visaip sūdyti ir dideliai mušti - 
skryninginėmis lazdomis.

APSIJUOSDAMAS KELNIŲ DIRŽĄ SAKYK: surai
šiokite kūną mano baisiais šniūrais ir vež
kite kur norite, tik ne namo...

PRAUSDAMASIS DŪMOK: Teužsimerkia mano
sios akys prieš žabangas svetimoterystes,ku 
-ri gyvena už paklodinės sienos.

ŠOKUODAMAS PLAUKUS TARK: Dangau,apšviesk 
mano protą, idant sugalvočiau iš kur gauti 
afidevitą.

SĖSDAMAS VALGYTI PAMISLYK: Prie Nazareto 
viena žuvimi penki tūkstančiai pasisotino,o 

. aš vienas iš 1500 kalorijų sau alkanas kaip 
šuva.

IŠEIDAMAS IŠ LAGERIO KALBĖK": Išeinu iš Ifc 
-gėrio kaip į prapultį Ir nežinau - sugrįšiu 
ar ne, nes su silkėmis galiu kur papulti į 
policijos nagus. Tada jau amen...

ŠOKDAMAS LENCIŪGĖLĮ DŪMOK: Dvejus metus - 
šokinėjau, trypinėjau ir giedojau dlde'snei 
Unrros garbei ir šlovei, o dabar,atsiskirda
ma, geidi mane daimonams palikti. Sakyk, ko
dėl tokia nečyetata tavoji?

GERDAMAS ALŲ KALBĖK: Kaipo briedis trokM- 
ta šaltinio vandens, taip trokštu ašen,idant 
žydėtų manyje dorybė blaivyatės,- nes kelias 
į Božegraiką jau tolimas Ir nepąsiekiamas.

IŠGIRDĘS LAIKRODĮ MUŠANT MISLYK: Tegul 
bus vardas IRO garbinamas ir šlovinamas kie
kvienoje valandoje, kol ateis valanda lemia
moji, kai IRO tars mums: ■ Štai, sėskite ir 
važiuokite sveiki į Ugnies Žemę."

REGĖDAMAS DANGAUS VAIVORYKŠTĘ MĄSTYK: Yra 
tai didis ženklas ciecoriaus la Guardijos,ku 
-ris paliktas yra atminimui pažado,jog trem- 
tija daugiau nebus koravojama skryningu.

0 EIDAMAS Į NAUJĄ SKRYNINGĄ KALBĖK: Tegul 
kilota didis žemės drebėjimas ir užtemimas 
saulės ir mėnesio, ir Atlantijos dldmarės te 
-pavirsta uola, jei aš nepasakyčiau teisybės 
į visus skaitlingus ir išmoningus, žemiškųjų 
sūdžių klausimus.

e ~~~~ 
«4~Lin K ĖJIMAI

TAIKOS ANGELUI - pakeisti savo užsiėmimą 
nes pagal kanonus angelui draudžiama sėdėti 
prie vieno stalo su piktom dvasiom*

IRO ORGANIZACIJAI - neiširti.
UNRRAi - palaukti, kol perims IRO, <? Jai 

IRO neperimo, tai palaukti, kol perima ar— 
beltsamtas.

KONFERENCIJOMS - vieną kartą tvirtai nu
sitarti ar išviso apsimoka tartis.

KASYKLŲ SAVININKAMS - atsiminti, kac tik 
žuvis ieško kur giliau, o žmogus -kur geriau 

TUBINGENO STUDENTAMS - dirbti daugiau gal 
—va, negu rankomis.

BAVARSKUI, TULPEI IR 00 - išleisti po an
trą savo knygų laidą, nes iŠ pirmosios neaiš 
-ku, ką jie norėjo pasakyti.

PREMIJUOTIEMS RAŠYTOJAMS - ir kitais me
tais gauti už svetimą duoną savas premijas.

L.T.RAŠYTOJŲ DRAUGIJAI - iš svetimos ki
šenės skirti’"premi jas.

MIKULSKIO ANSAMBLIUI - nepatekti į kasyk
las, nes po žemėmis blogas rezonansas.

BALKUI - vietoj padėvėtų-*drabužių paskelb 
-ti Amerikoje afldevitų vajų.

GIMINĖMS AMERIKOJE - nenustebti, jei pas 
juos atvažiuos iš Europos giminaičiai sveti
mais afidevitais.

LIET.OPEROS ANSAMBLIUI - persikelti į to
kią zoną, kur Sevilijos kirpėjas raitų šil
tesnio vandens barzdoms skucti.

SKAUTAMS - obalsyje palikti tik "Dievui*, 
nes nežinia kokią tėvynę teks pasirinkti.

"DP" SKAITYTOJAMS - lengva Išskridimo ir 
švelnaus nutūpimo.

ĮLAIVINĖS IŠPLAUKIANČIŲJŲ MINTYS

V.RASTENIS: - Tautininkų partija yra, va
dinasi, atsiras ir sekretoriaus vieta.

P. BABICKAS: - Toli nuo tėvynės,arti dramb 
-lio kojų.
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