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OI TU, RIMBE, RIMBUZELI!
Kailis kaip lanka sužėlė. 
Kaip rasa sužvilgo, - 
Oi tu, rimbe, rimbužėli. 
Be tavęs prailgo.

Be tavęs nerandam tako 
Iš širdies į širdį. 
Ir ką ta širdis mum sako. 
Ausys nebegirdi.

Geriam viskę, šamarlaką, 
Džindžirę maistingą. 
Tik nėra kas kailį plaka. 
Ir mum džiaugsmo stinga.

Rods, jausmai laukus užlietų 
Rimuos nesutilpę. 
Jei išgirstum nors pro lietų 
Kaip rimbužis švilpia.

Kaip susuokęs dulkes kelia, 
Kryžiavai kapoja, - 
Rods, parpultumei ant kelių 
Apkabintum koją.

Dingtų liūdesys ligotų. 
Sočių - meilės badas, 
Kai pakinkius pašmigotų 
Rimbas - mūsų vadas.

Šoktų Vilkas bambatrinką, 
Šefas - bugi-vugi. 
Jei užgrotų katarinka 
Pagal rimbo smūgį.

Ak, ir klausom - negirdėti. 
Žiūrim - niekur nieko.
Nei to narso nėr kur dėti. 
Nei to jauno vieko.

Rausvos ūkanos atplaukia 
Nuo Tėvynės svirčių, - 
Mes vis nokstam nesulaukę 
Išganingų kirčių.

Tolsta laisvė, ta jieškota. 
Viltys užkerėtos. 
Oi, bizūno tvirtą kotą 
Pabučiuot norėtųs!..
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KUR MES BUVOM
VEDAMASIS

Per pastaruosius penkerius metus Pa
saulinis Dievo Paukštelių Laikinasis Or
ganizacinis Komitetas ( PDPLOK) tyliai, 
bet įtemptai svarstė savo statutą.

Dabar turime džiaugsmingai pranešti, 
kad mūsų teisininkų pastangos davė vai
sius: visi paragrafai, straipsniai, sky
riai, pastraipos, kliauzulės, poskyriai, 
nuostatai, papildiniai, įterpiniai, pasta
bos ir patvarkiniai buvo vienbalsiai pa
tvirtinti slaptu, proporcingu, lygiu ir de
mokratiniu būdu, kaip to reikalauja Jung
tinių Tautų Carteris. Tiesa, vienas mūsų 
teisininkas susilaikė nuo balsavimo, ta
čiau patikrinus jo mandatą konstatuota, 
kad jis vokietmečiu Kaune vertėsi šunad- 
vokatyste. Vyniojamo popieriaus fabrikui, 
kur jis dirba pakavimo skyriuje, oficia
liai pranešta, kad jis neturi teisininko di
plomo ir paprašyta griebtis atitinkamų 
žygių.

Čia reikia padėkoti PDPLOK nariams, 
kurie penkerius metus posėdžiavo, rengė 
suvažiavimus, davinėjo spaudai pareiš
kimus, rašė atsišaukimus, sakė prakal
bas, viešai atsakinėjo į neteisingus už
puolimus, rašė projektus, juos keitė, iš 
naujo rašė, balsavo, atmetinėjo, įnešinė- 
jo pataisas, pagaliau, priėjo prie to, kad 
kiekvienas komiteto narys iš eilės patie
kė po tris projektus, kurie visi buvo at
mesti plenumo posėdžiuose, įnešant tiek 
pakeitimų, jog nieko nebelikdavo iš pir
minės redakcijos.

Po to buvo pasiūlyta visiems Komiteto 
nariams sunešti po vieną naują projektą 
ir suredaguoti taip, kad iš kiekvieno buvo 
imama po vieną paragrafą iš eilės, ir ši 
procedūra, pasirodė, buvo pati geriausia. 
Visi projektai buvo sunumeriuoti ir dar
bas ėjo sklandžiai. Iš viso buvo sunešti 
devyni mašinėle surašyti projektai (tiek 
buvo PDPLOK narių), vadinasi, iš kiek
vieno projekto į galutinę redakciją pateko 
po vieną devintadalį paragrafų.

Ypač buvo karštų ginčų aptariant ben
druomenės tikslus bei uždavinius, nes 
kiekvienas narys norėjo, kad būtų priim
tas jo projektas in extenso. Pvz., dr.Fla- 
merijonas Pleputis spyrėsi dėl jo sekan
čios redakcijos: linksminti ir glostyti 
mūsų bendruomenę, kutenant jai kojų pa- 
pades. Vėliau paaiškėjo, kad jis Lietuvoje 

buvo pirtininku ir Higienoje ( prie Alekso
to tilto) karpydavo nagus ir trindavo nu
garas pirties lankytojams. Taigi, jo pro
jektas buvo aštuoniais balsais atmestas 
kaip partinis ir politinis. Komitetininkas 
Al.Banis užsispyrė ir net demonstratyviai 
apleido posėdį, norėdamas pravesti šią 
nevykusią redakciją: padėti bendruomenės 
nariams laukti karo. Tačiau praslinkus 
trims metams ir nekilus karui, Al.Banis 
sugėdytas grįžo į posėdį Worcesteryje ir 
viešai prisipažino, kiek blėdžių būtų buvę 
padaryta namus statantiems tautiečiams, 
jeigu mūsų įstatai būtų kurstę rengtis ka
rui.

Sukauptomis jėgomis, peržiūrėję leis- 
trus per penkerius metus, mes sukūrėm 
tokius pavyzdingus įstatus, kad jie patys 
automatiškai veiks, mums beveik nieko 
nereikės daryti, tik prižiūrėti, kaip val
cuojamą mašiną skardos fabrike.

Siuomi atgaiviname Dievo Paukštelių 
Pasaulinę Bendrubmenės Organizaciją 
(DPPBO) ir skelbiame PDPLOKą nieki
niu ir pradedam savo veiklą. Mūsų statu
tas apima lietuvybės išlaikymą - savait
galio mokyklas saliūnuose ir piknikuose, 
kultūrinę veiklą arklių lenktynėse, komikų 
skaitymą ( kas liečia tėvus) ir jų draudi
mą (kas liečia vaikus). Turėdami geriau
sią statutą pasaulyje, mes neremsime 
VLIKo neremenčiųjų, duosim laisvas ran-

D A U G DAUG DAINELIŲ

Dr. S. Aliūnas
Daug doleriukų, mieloji sese. 
Aš susikroviau šitam krašte. 
Visokie Balfai ir Altai prašė. 
Bet neišgrauš jie anei graužte.

Kartu užaugom, kartu pražydom, 
O dabar dirbam kartu šapoj.
Tuo turtingesnis būsiu už žydą. 
Kurs karves pjovė Krekenavoj.

Niekad negrįšiu į tėviškėlę, 
Keiko ir steiko tenai neduos. 
Tas mano žalias, tas popierėlis 
Nueis ten šuniui ant uodegos.

Daug doleriukų sukroviau, sese. 
Aš atvažiavęs šitan kraštan.
Seniau tai auksą į žemę kasė, 
O aš kasdieną kišų maišan. '
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kas ir min.Lozoraičiui, nč vienu parag - 
rafu nesusiaurindami aktų galios, taip pat 
remsim ir tokias organizacijas, kurių ne
remia net patys jų nariai, vengdami mo
kėti mokesčius. Bimbos organizacija neį
eina į mūsų kompetenciją, nes jis turi įs
tatus iš Maskvos, mes tik rūpinsimės jo 
sėkmingesnių ir greitesniu deportavimu 
sovietų okupuoton Lietuvon.

Mūsų perdėm geras statutas nenuma
to didesnių kivirčų su V.K.Jonynu dėl ab
straktaus meno, priešingai, mes planuo
jame kartkartėmis savo organą papuošti 
šio meno kūriniais, parodų recenzijomis 
ir išsamiais teoretiniais straipsniais, kad 
viskas būtų aišku ir tūkstančiui durnių ir 
vienam gudriam. Yra paragrafas ir apie 
Literatūros Lankus, kur sakoma: kiek
vienas bendruomenės narys turi teisę ne
baudžiamas kurti patrijotinę ir tarptauti
nių vandenų literatūrą, tik draudžiama ra
šyti literatūrą, kur daug vandens. Turime 
kliauzulę ir dėl pranašų, kur numatoma 
net speciali tardymo komisija tikslu pa
tikrinti, ar tos pranašystės išsipildo, ar 
tai tik taip sau marškinių draskymas ant 
krūtinės. Mes žiūrėsim, kad premijos bū
tų teisingai skirstomos, jeigu vienais me
tais gauna vienas rašytojas, tai kitais tu
ri gauti kitas, o jeigu kuris visai negauna, 
tai kodėl negauna.

Dėl nuosavų namų statutas trumpai 
pastebi, kad kiekvienas Dievo Paukštelis 
turi turėti sau gūžtą. Tik tegu iškiša gal
vą iš gūžtos ir sučiulba, kai ateina Mr. 
Balfas arba Miss Vasario Šešioliktoji.

Matote, ką reiškia turėti gerą statutą!

- Atsiprašau, čia rūkyti draudžiama!
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JURGIO TURGELIS
Vaidinimas dar kai kur išlikusiems 

scenos mėgėjams. Veiksmas tiktai vie
nas, kad po vaidinimo būtų dar laiko su
rengti nugėrimą.

V eikėjai: 
Ūkininkas, 
Škaplierninkas, 
Ubagas, 
Čigonas, 
Žydelis, 
Bernas, 
Viršaitis.

UBAGAS ( pasidėjęs kepurę) :
Šventas Jurgis kariauninkas. 
Didžio vaisko pulkaunykas. 
Smailą dzidą jis turėjo, 
Neprietelių daug nudėjo.

Prie marių smakas begėdis, 
Mergelių kūno priėdęs. 
Ugnį ir sierą spjaudydams 
Skaniai apsilaižydams.

- Štiš, štiš, tujen, pabaisinčiau. 
Ar nenor, kad pagązdinčiau ? - 
Šventas Jurgis smakui tarė 
Ir šlaunin dzidą suvarė.

ŠKAPLIERNINKAS ( iškišęs galvą iš bū
delės): - Eik, eik, tu bedievi, jau vi
sai nugiedojai į pūdymus! Ar gi tu ra
dai, kad knygose būtų taip parašy
ta apie šventą Jurgį, tu balvone nera
liuotas ?

UBAGAS: - Kokiose knygose?
ŠKAPLIERNINKAS: - Va gi šventose, kur 

vyskupėlio pečentys prispaustos, Baž
nyčios peržegnotos.

UBAGAS: - O tavo sapnininkai ir karalie
nes Mikaldos pranašystės, ar tai vys - 
kupėlio patvirtintos knygos, ką ?

ŠKAPLIERNINKAS: - O man bile tik kny
gos! Kokias gaunu iš Amerikos ar Vo
kietijos, tokias ir pardavinėju. Keletą 
ir pats atidrukavojau, išsiunčiau į vi
sas pasaulio šalis, bet platintojai iš
pardavė ir pragėrė pinigus, taigi da
bar geriau drukavoju lenkams ir uk
rainiečiams gazietas bei sapnininkus. 
Na, o pardavinėti tai pardavinėju ir 
popiežiaus Celestino laiškus, ir Pra
garo pošvaistes, ir Raganos kirvius. 
(Įeina ūkininkas).

UBAGAS ( griebiasi armonikos ir gieda): 
Tad jei nenor pekloj žūti (bis)

Į
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DP COMICS
Duok lašinių bent truputį.

( Pakiša ūkininkui kepurę)
ŪKININKAS: - O kokia intencija prašai 

lašinių ?
UBAGAS: - Vasario 16 gimnazijai, soli

darumui, Tautos Fondui, saviems na
mams sta...

ŪKININKAS (tik paspiria su koja kepurę 
ir po to niūniuoja):

Vis gerai, vis gerai.
Vienas daiktas negerai...

ŠKAPLIERNINKAS: - Geras sapnininkas 
pasako, kas gerai ir kas negerai, pi
giau už grybą, tiktai septyniolika ši
lingų.

ŪKININKAS (numojęs ranka į Škaplier- 
ninką) : - Eik, eik, aš ir be knygų gu

drus, kas iš profesoriaus Biržiškos, 
jeigu jis plikas, kaip tilvikas! ( Į pub
liką) Švento Jurgio atlaidai, tiek žmo
nių suvažiavo, visi samdosi šeimynas, 
o man taip reikalingas bernas. Statau- 
si Albert Parke namus, prieš žiemą 
reikia būtinai pavaryti po stogu, kad 
nepermirktų plytos. O tokios geros 
plytos, nors valgyk užsitepęs sviestu! 
Gražus bus namukas, kad jį kur šim
tas! Tik su bernais nesiseka, trys jau 
pabėgo. Niekaip negaliu jiems išaiš
kinti, kad statausi pagal seną lietuviš
ką paprotį - talkos būdu, vadinasi, be 
mokesčio...
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Vis gerai, vis gerai.
Vienas daiktas negerai...

ČIGONAS ( su botagu): - Ponuti, ponutėli, 
o kas gi negerai? Kai atskris viever
sys - ir tą daiktą pataisys.

ŪKININKAS: - A, čigonėlis ? Ar negalė
tum man už berną pabūt ? Albert Par
ke statausi namus...

ČIGONAS: - Tai gerai, ponaičiukas, ir 
mane priglausi. Bet man šoną skauda, 
oi, oi skauda, negaliu statyt! Gal, po- 
naitėlis, turi ko pamainyti, šakar ma- 
kar padaryti ?

ŪKININKAS: - O kuo tu čia mainikauji, 
mašinom, motociklais ar žemės skly
pais ?

ČIGONAS: - Ne, ponuli brangutis, maini- 
kauju žmonomis. Turiu tokią raganą, 
nenori eiti į fabriką, vis verkia, kad 
nupirkčiau tokią suknelę, kokią vilkė
jo karalienė arklių lenktynėse. Ponuli, 
nėra gyvenimo čigonėliui, jeigu mote
ris neina varažyti ir neatneša vištelės 
į namus!

ŪKININKAS: - Aš atvažiavau į šv.Jurgio 
atlaidus berno samdytis, o ne žmonos- 
ir dar tokios jieškoti, kuri nenori eiti 
į fabriką!

- Ar pageidaujate kambarį su vonia?
- Ne, mes pasiliksim tik 8 dienom.
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ČIGONAS: - Brangus poneli, neapsigausi, 
jauna, dar su visais dantim... O liežu
vėlis, ponaitukas, čiulba gražiau už 
margą paukštelį.

UBAGAS ( į čigoną) : - Pasigailėkit ma
nęs pavargėlio! Nors du šilingus pa
aukoki! gimnazijai!

ČIGONAS ( į ubagą): - Ponuliuk, gimna
zija jau turi didelius namus, negražu 
prašyti iš čigonėlio, kursai gyvena pa
lapinėj ir dar turi išlaikyt pačią, kat
ra nenor eit Į fabriką.

ŪKININKAS: - Tai nebūsi man bernu?
ČIGONAS: - Ponaityti, tegu tai Dievas 

padeda statyt namus!
BERNAS (įeina šlitinėdamas, dainuoja): 

Pragėriau algelę ir santaupėles. 
Pragėriau ir penkias darbo dieneles. 
Oi lylia, oi lylia, oi ly-lia-lia, 
O ko nepragėriau - arkliams išleidau. 
(Apsidairęs) O, kiek čia žmonių! Kaip 
Jurgio atlaiduose Pakražantėje! ( su
siėmęs galvą) Oi, vinis, vinis, kas čia 
man į pakaušį varo vinį, kaukš-kaukš- 
kaukš! Viską atiduočiau, jei kas man 
ištrauktų vinį iš galvos, už plonko sti
klinę sutikčiau bernauti dvi savaites. 
Bet kur tu dabar gausi sekmadienį, 
prakeiktas kraštas!

ŪKININKAS (trina rankas. Į publiką): - 
Va, va, man tokio kaip tik ir reikia! 
Na, sveikas, tautieti, gausi atsipagi
rioti, einam!

ŽYDAS ( atbėga su bonka ir stikline): 
Ui, kur jūs eisit, kad aš jau čia! Ui, 
pas mane viskas atidaryta, ir diena ir 
naktis, ir per šabas, ir kai karalienė 
važioja ir kai nevažioja, ui vei, gut 
gešeft!

ŪKININKAS ( į žydą) : - Pripilk jam sti
klinę! ( bernas išgeria) Na, ar nepa
būtum man bernu, Albert Parke sta
tausi namus ?

BERNAS: - O aš statausi Croydon Parke! 
ŪKININKAS: - Tai koks tu man bernas, 

jeigu stataisi patsai ?
BERNAS: - Palauk, palauk (išgeria vėl, 

ūkininkas nenori duoti), pirma tu man 
padėk pastatyti namus, o paskui - aš 
tau!

ŪKININKAS: - Ne, nieko nebus, pirma tu 
man padėk pastatyti!

BERNAS: - Ne, tu man! 
ŪKININKAS: - Ne, tu man! 
ŽYDAS: - Paklausykit, ką žydelis sako.

Kam jum gvaltą daryt, kad galit du 
namus iškart pastatyt, ui, vieną dieną 
pas vieną, o kitą dieną pas kitą!
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ŪKININKAS: - Žydelis teisybę sako. 
BERNAS: - Išgerkim žydelio sveikatą! 

Tai pas kurį pradėsim ?
ŪKININKAS: - Žinoma, pas mane! 
BERNAS: - Ne, pas mane.
ŽYDAS: - Ui, jūs ir vėl man galvą sukat! 

Pas abu pradėsit, vieną valandą pas 
vieną, kitą valandą pas kitą, ui, ar ne
gerai bus ?

ŪKININKAS: - Gerai, sutarta!
BERNAS: - Sutarta!
VIRŠAITIS ( deklamuoja įėjęs) :

Vienas žodis - ne šneka,
Vienas vyras ( rodo į save) - ne talka.
Kai du stos
Visados
Daugiau padarys.
Viens pradės.
Kits padės,
Kits toliau varys.

ŪKININKAS: - Sveikas, ponas viršaiti, 
sveikas. Aukso žodžiai: viens pradės, 
kits padės, ir, štai, namas jau po sto
gu!

UBAGAS: - Ponas viršaiti, niekas neau- 
koja pavargėliams!

ČIGONAS: - Gal turi ką pamainyt, ponas 
viršaiti ?

ŠKAPLIERNINKAS: - Kas daryt, ponas 
viršaiti, neperka knygų, reikes užda- 
ryt kromelį.

ŽYDAS: - Ui, ponas viršaiti, pas mane 
viskas atidaryta, per šabas, per ker
mošius, tegyvoja toitinė bendromenė 
ir jos viršininkas!

VIRŠAITIS: - Tautiečiai, prašau dėme
sio! Šiandien Jurgio atlaidai, visi su- 
važiavom šeimynų samdyti. Išsibėgio
jo ir mano komiteto nariai, dabar bus 
puikiausia proga . išrinkti naują valdy
bą. Dėmesio, tautiečiai, statau kandi
datus'.

ŠKAPLIERNINKAS: - Aš neturiu laiko 
(bėga iš scenos, pagriebęs knygas).

ŪKININKAS: - To dar betrūko! (lėtai iš
eina).

BERNAS: - Apsieisit be manęs ( išsver- 
dėja lauk).

UBAGAS: - Pasigailėkit! (griebiasi už 
.ramentų).

ČIGONAS: - Ponuliuk, susimilk! (išeina 
pliaukšėdamas botagu).

ŽYDAS: - Ui, vei, gevalt! ( susipainiojęs 
į skvernus išvirsta).

VIRŠAITIS: - Štai tau ir turgus!
GRAIKŲ TRAGEDIJOS CHORAS ( nukritęs 

iš dangaus): - Aiman, ir taip tu kla
josi po Beotijos velniaraisčius, šauk-

- ... išklausyk mano prašymą, 
Viešpatie, ir atsiųsk pagaliau ir 
man vyrą...

KAI) BŪTU...
Kad būtų žvaigždės taip žemai. 
Kaip, pavyzdžiui, namai, 
Ir kad toks tolimas žmogus. 
Kaip, pavyzdžiui, dangus, -

Idealistai kviestų mus 
Žvaigždes pirkt, ne namus. 
Ir mes žiūrėtume žmogun, 
Kaip, pavyzdžiui, dangun !

KOSTAS KEMPĖ

damas korintiečius ir jonėnus, bet tau 
tiktai sausas Aidas iš Eolo landų kar
tos žodžius: čia ne Unit s laikai, čia 
ne IRO laikai! Ir nepaduos tau į ran
kas už Sizifo triūsą talerių kapšelio, 
vargas tau nelaimingam Tantalui! O 
kai sugrįši į palaimintosios Arkadijos 
laukus, tavo laurų vainiką užsikabins 
kitas sau ant kaktos, aiman, aiman!

VIRŠAITIS: - Tai gal ir man atsistaty
dini ?

CHORAS : - Ne, pasilik, : ■ tau padės 
Dievo Paukštelis, kart: ■>';<.■ karto nu
tūpdamas tau ant peties ir į ausį pa- 
čiulbėdamas linksmą dainelę.

UŽDANGA
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VIENĄ PRARADAU - KITĄ SURADU

Paktai kalba už save
Tau garbė, lietuvi, stovinčiam prie baro. 
Kad neini tu su sausų vadų srove - 
Linksminkis, išbėgęs iš nagų barbaro... 
Faktas ! Faktai kalba patys už save.

Piliečių Klubo statistika : metinė 
apyvarta - 500.000 dol., gryno pel
no - 12.000 dol., aukos - 10 dol.

Tau garbė, kad tu nepartiškai galvoji 
Gryna galva nuo politikos blaivia, 
Kad geriausia tau tik partija tavoji ! 
Faktas ! Faktai kalba patys už save.

Šaukia katalikas:
Bedievėja Vlikas. 
Kaukia liberalas: 
Be manęs skandalas! 
Tautininkas rėkia: 
Jūs abu suplėkę!

Tau garbė, kad pakriuksėdamas vartaisi 
Svetimas saviesiems svetimam rave. 
Kokios medžio šaknys, bus tokie ir vaisiai. 
Faktas ! Faktai kalba patys už save.

Knygų platintojo laiškas: Gerbiamas 
rašytojau. Jūsų knygas grąžinu, nes 
vaikams knygų dabar niekas nebeper
ka. Grąžinu ir kitiems autoriams bei 
leidėjams, nes apskritai knygos ne
beina. Pereinu į automobilių prekybą. 
Pridedu kainoraštį - padarysim gerą 
biznį.
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Tau garbė, kad šneka tavo tikras vaikas 
Lyg su karšta bulve gomurio gale. 
Tėti, pritautėti jau ir tau pats laikas. 
Faktas ! Faktai kalba patys už save.

JONAS BAIKA

KUO SKIRIASI...
... adata nuo vežimo ? Iš adatos pri- 

skaldome vežimą, o iš vežimo adatę nė- 
priskaldysi.

••• gegutė nuo dypuko ? Gegutė kukuoja, 
dypukas vargelį rokuoja.

... ragana nuo dolerio? Ragana joja 
ant šluotos, doleris - žmogui ant sprando.

... senas ateivis nuo naujo ? Senas atei
vis lietuvėja, naujas - amerikonėja.

... ponas nuo misterio? Ponas gali 
virsti misteriu, bet misteris negali virsti 
ponu.

... modernus vilkas nuo avies ? Vilkas 
vaikšto persirengęs avimi, o avis nieka
da nepersirengs vilku.

... prisiūta barzda nuo tikrosios ? Tik
rų barzdų šiais laikais reta rasti, kai tuo 
tarpu prisiūtų nežmoniškai padaugėjo.

... silkė nuo žuvies ? Tuo pat, kuo ožka 
nuo galvijo.

... poetas nuo kvailio ? Poetas gali būti 
kvailiu, tik ne kvailys poetu.

... žymus rašytojas nuo rašytojo? Tuo 
pat, kuo sviestuotas sviestas nuo sviesto.

... aktorius nuo vaidintojo ? Aktoriaus 
žvaigždė gęstanti, vaidintojo - kylanti.

... operos solistas nuo solisto? Tuo 
pat, kuo aktorius nuo vaidintojo.
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... pasaka nuo tikrovės? Pasaka - tik
resnė už tikrovę, tikrovė - pasakiškesnė 
už pasaką.

... Vlikas nuo diplomatijos šefo? Nie
kuo nesiskiria, nes abu nieko nevaldo.

... Juozas Ginkus nuo Jono Basanavi
čiaus ? Juozas Ginkus už aną garsesnis. 
Bent iš spaudos taip atrodo.

... Pulgis Andriušis nuo Antano Gus
taičio ? Pulgis yra Pulgis, o Antanas yra 
Antanas; that's all.

... Bimba nuo manęs ? Tuo, kad aš pa
sakau, ką galvoju, o Bimba to pasakyti ne
dali.

... Juozas Gobis nuo Benedikto Bab- 
rausko ? Niekuo, nes abu daug rašo ir 
nieko neišleidžia.

... gatvė nuo st ryt o ? Tuo pat, kuo Aug- 
štikalnis nuo Colney.

... viengungis nuo singelio ? Viengun
gis neturi žmonos, singelis neturi leidės.

... širdis nuo plaktuko? Širdis plaka 
visada, plaktukas - kaikada.

...velnias nuo mergaitės? Sakome: 
mergaitė graži kaip velnias. Bet nesako
me: velnias gražus kaip mergaitė.

... Malenkovas nuo Tito? Tuo pat, kuo 
Belzebubas nuo Liucipieriaus.

... bolševikas nuo kiaulės ? Bolševikas 
didesnis kiaulė už pačią kiaulę.

... demokratas nuo respublikono? Tuo 
pat, kuo zuikis nuo kiškio, balandis nuo 
karvelio, meška nuo lokio.

... blaivininkas nuo girtuoklio ? Blaivi
ninkas girtuoklį peikia, girtuoklis blaivi
ninką - ne.

... Justas Paleckis nuo Antano Bim
bos ? Paleckis norėtų būti Bimbos vietoj, 
bet Bimba Paleckio vietos neimtų už jo
kius pinigus.

Petras G u n g i s

- Ir vėl vienas blogai dainuoja...

PALAIDOS POLITINES 
MINTYS

Po paskutinio karo, lyg ir norėdami 
prisitaikyti prie Vakarų, bolševikai savo 
galingąją žudymo ir konclagerių įstaigą 
NKVD pavadino MVD, komisarijatą pa
versdami ministerija. Velnias yra daug 
logiškesnis, jis niekuomet savęs nevadino 
nei komisaru, nei ministeriu, o ar praga
rą pavadinsi komisarijatu ar ministerija, 
niekas nepasikeis, ir smalos bei sieros 
smarvė vis.tiek skleisis aplinkui.*

Po Maskvoje įvykusios meno dekados 
sovietai net nebežino, kaip beapdovanoti 
lietuvių menininkus, kurie jau ir prieš tai 
beveik visi pakartotinai buvo apdovanoti 
už ištikimą lojimą. Taigi, kultūros minis
terija nutarė Kauno ir Klaipėdos teatrus 
ir J. Švedo dainų bei šokio ansamblį pa
skelbti liaudies nusipelniusiomis įstaigo
mis. Net teatrų rūbininkai ir durininkai 
buvo pakelti į valstybinius ir akademinius 
rūbininkus bei durininkus.*

MVD pik. Burlecky, pabėgęs į Vakarus 
papasakojo, kaip jis žiauriom priemonėm 
naikino Lietuvos partizanus.
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Geri tie Vakarai, kur pabėgęs gali ra
miai pasakoti, kaip išskerdei tūkstančius 
žmonių ir už tai dar gauni prieglaudą, ge
rą darbą ir policijos apsaugą!

♦
Genocido sutartį pasirašiusi, Sov.Ru- 

sija dabar ramiai gali toliau žudyti tautas.
*

Šiemet minime 50 metų lietuviškosios 
spaudos draudimo panaikinimo sukaktį. O 
kaip su tais 10 metų ( 1944 - 1954 ),kai so
vietų pagrobtoje Lietuvoje nebėra lietu
viškosios spaudos? Vadinasi, tik 40 metų 
sukaktis...

♦
Visi už VLIKą, o VLIKas už visus ( iš

skyrus S. Lozoraitį)!
*

S.Lozoraitis paskyrė atstovu dr.Geru
tį, o VLIKas - dr.Karvelį prie Bonn'os 
vyriausybės. S. Lozoraitis pasiuntė pro
testo notą Bonn'os vyriausybei, bet atsto
vu vis tiek pasiliko ne dr.Gerutis, bet dr. 
Karvelis.

Koks negerutis dr.Karvelis!
♦

Vienos valstybės turi savo egzilines 
vyriausybes, kitos - vyriausius išlaisvi
nimo komitetus, tiktai vienas S.Lozoraitis 
neina į ratelį ir vis šoka valsą su sava (p- 
le Kybartaktaite).

*
Stovėkim tvirtai už VLIKą, nes nedaug 

laiko liko, kai reikės griebti štiką ir muš
ti bolševiką!

*
Neveikti dabar gali bet kas.

Jjt

Kur prapuolė tas takelis.
Ką pro kryžių ėjo.
Kur prapuolė tas veikėjas,
Ką gražiai kalbėjo ?

♦
- O dėlko Lietuvoj veikėjų buvo kaip 

musių ?
- Dėl to, prieteliau, kad ir medaus bu

vo! (Iš nugirsto pošnekio).
♦

Jeigu audra ištikus verstų stulpą vie
ną... ( V.Kudirka).

Nenusiminkime, namas negrius, jeigu 
tuo išverstu stulpu ( atsisakiusiu iš valdy
bos pareigų dėl labai rimtų priežasčių) 
esu aš.

♦
"Sutinki vieną "inteligentą" ir, besi- 

kalbant apie šį ir apie tą, primeni jam Lie
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tuvą, lietuviškus laikraščius... Išgirdęs 
tuos taip "naujus" jo ausiai žodžius, išpu
čia akis ir nusistebi daugiau, negu kad iš
vystų Antikristo kakalį. Teisybė - rūpini
masis tėvynės reikalais kartais neleidžia 
saldžiai išmiegoti, skaniai pavalgyti ir 
smagiai virškinti."

Ne, čia ne mums taikoma, čia tik iš 
1891 metų Varpo Nr.6 ištrauka V. Kudirkos 
straipsnio ' Kaip mūsų inteligentai rūpi
nasi lietuvybe ir kodėl lietuviški laikraš
čiai turi mažai prenumeratorių."

♦
Vienas inteligentas, paklaustas, dėl ko 

nesilanko į susirinkimus, niekur nedaly
vauja, atsakė:

- Atsiprašau, šiuo klausimu aš turiu 
savo nuomonę!

*
- Man neįdomūs tie jūsų laikraš - 

čiai! - tarė tautietis, dar nė žodžio neiš
mokęs angliškai.

*
- O kai grįšim namo... - vidury pra

kalbos užsikirto kalbėtojas, nes nebežino
jo, ar į Brooklyno priemiestį, ar į Kauną 
jis grįš.

Pr. Ingerklys

- Neduokit mano vyrui jokio alkoholio, 
jis juk turi vairuoti!
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KIENO TAI ŽODŽIAI ?

Visokių yra žodžių. Visokių ir reikia. 
Kai kalbame, vartojame visokius žodžius. 
Kai rašome - taip pat. Tačiau kiekvienas 
žmogus turi palinkimą į kurį nors vieną 
žodį ir jį dažniausiai vartoja. Juo labiau 
rašytojas ar žurnalistas. Jis visada pri
sirišęs prie tam tikro žodžio ar sakinio. 
Tekalba pavyzdžiai.

Atspėkite: kieno tai žodžiai?

Kryžiuojamos mintys

Yra skausmo kryžiuojamos mintys...
Ir meni, kaip lingavo tau klevas, kaip 

liūdėjo kryželis prie tako.
Aš palikau tėvų statytą namą su augš- 

tu kryžium pakelėj.
Kad ji būtų vėl gyva, - kas ant kry

žiaus vėl pakils?
Seneliai sėdi prie langelio, kur stovi 

mirta ir kryželis.
Nešu ant kalno kryžių ir jį statau prie 

Viešpaties papėdžių.
Aš tautai duodu dovanų, kad būt leng

viau jai nešt kryželį svečiuos tarp sveti
mų kalnų.

Didelis medis prie 
turgaus aikštės

Jūs šnabždate: audra nulaužė juodą 
jnedį,..

Tik vėjas varstys neramias duris, ir

medis nuogom šakom daužysis į drėgnus 
stiklus... \

Juodas šakas dangun iškėlę, jiems mo
jo medžiai naktimis...

Pro aprūkusį, drumzliną langą tu svy
ruojantį medį ir purviną kelią matai.

Gal brangiausios baltosios jo rankos 
jau negyvos kaba medyje nuogam...

Sodo medžiai šniokščia - tu girdi...
Ir degė medžiai, įsisiurbę didelėm 

šaknim į žemę juodą...
Ir lengvai randi miške pažįstamą me

džio pavėsį.

Namas mėlynom langinėm

Yra ten namas mėlynom langinėm...
Aš pasiėmiau visą gyvenimą sunkų ir 

laukais išėjau vieną naktį namo...
Pareina sutemos (jos niekad nesivė- 

lina) ir paslepia namus gilios platybės 
vidury.

Aš sapnavau paklydęs giliame namų 
džiaugsme.

Ir miegant jau namam į mano kambarį 
užeidavo pasenęs vėjas...

Aš ateinu prie jos klausyt namų lieps
nos skausmingo ritmo ir seno vėjo...

Ir aš radau pavasarį su vėjais vaikš
tant po namus.

Prie namų, kur vaikystė šešėlyje gi
mė, mus sutikdavo senstanti namo katė.

Dabar einu namo. Ramiai ant slenks
čio pasėdėsiu.

Ar tai namai ? Tik paklausyk - jie kal
ba.

Ten laukia kaimas, gatvė, mėlynom 
langinėm namas...

SAUSO PUBLIKA NEKLAUSO
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Matome - ką?

New York Times įsidėjo iš Maskvos 
atsiųstą nuotrauką, kurioje matome - ką ?

Dabartinei Prancūzijos vidaus krizei 
pašalinti reikėtų - ko ?

Faktas, kad tas sukilimas prasidėjo 
ne pačioje Guatemaloje, reiškia - ką ?

Tikrasis prelato M.Krupavičiaus lan
kymosi tikslas Washingtone buvo - koks ?

Jo kova su Nepriklausomos Lietuvos 
Diplomatine Tarnyba užsieny rodo - ką ?

Faktas, kad jau karo metu Amerikos 
komunistų par ’-s narių sąrašuose nebu
vo pavardžių, o tik slapyvardžiai, rodo - 
ką ?

*
Atspėkite, kieno tai žodžiai? Kas at

spės, gaus dovanų po humoristinę knygą. 
Atsakymus siųsti Dievo Paukšteliui.

Užsisakykite 
neseniai 
išėjusį 
literatūros 
metraštį

ODĖ AUTOMOBILIUI
P. NATAS

Vargšas fordeli ir ševrolete, 
Vargšas kiekvienas automobili, 
Kiek jums patyčių teko girdėti, 
Pamazgų jūras ant jūsų pylė..

Keikė veikėjai, keikė ir Vilkas, 
Ko tie dypukai nevaikšto pėsti. 
Ko viso turto jie nepalieka 
Politikieriams, mėgstantiems ėstis.

Dainas dainuojam vis apie žirgą, 
Nors avižėlių nėra kur sėti.
Nieks nedainuoja, kad akys mirga 
Geltonos rausvos mūs ševroleto.

Dainuojam: žirgas prie vartų žvengia.
O iš tikrųjų - fordelis pypia.
Žiūri mergiotė pro savo langą. 
Kad tik atpyptų kokis Pilypas...

Ir kaipgi keikti automobilį. 
Jeigu jis veža iš miesto dulkių. 
Geriau, benzino daugiau įpylę, 
Padu ant gazo tvirtai užgulkim.

skirtą 
spaudos 
atgavimo 
penkiasdešimtmečiui 
ir tremties ■ 
dešimtmečiui 
paminėti.
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“Diena ‘PaccAitefytei ‘Idtadby ma

APLINKRAŠTIS Nr.l

1. Visi Dievo Paukšteliai turi čiulbėti 
lietuviškai taip, kad kartais atsilankęs 
Amerikoje Vliko pirmininkas dar galėtų 
juos suprasti be vertėjo. Dr.P.Skardžiaus 
lietuviško žodyno redagavimą reikia lai
kinai sustabdyti, kol galutinai nusistovės 
DP kalbos daryba, kad profesoriui ne
tektų savo darbą pavadinti svetimų ir ne
suprantamų žodžių žodynu.

2. Kiekviena DP bendruomenės apy
linkė turi rengti lituanistikos kursus se
nimui, kuris dar po penkerių metų nebe
mokės nei lietuviškai nei angliškai. Kur
sų lektoriams įsakome nevartoti sunkių 
išsireiškimų, kaip: mes turime būti lie
tuviais, aukokime pinigus, skaitykime sa
vo spaudą ir 1.1. Reikia pasitenkinti leng
vesne gramatika, kaip: alus gerti sveika, 
sauso niekas neklauso, niekur nėra taip 
patogu, kaip po savo stogu ir t.t.

3. Ansambliai turi dainuoti ir šokti ne 
pagal savo pajamas, bet pagal salės savi
ninkų ir menadžerių muziką. Visi Dievo 
Paukšteliai padeda ansambliams nešioti 
sunkų lenciūgėlį, kurį jie sau užsikabino 
ant kaklo.

4. Steigti teatrus savo lėšomis, patiem 
vaidinti ir patiem žiūrėti savo vaidinimus, 
o jeigu atsilankys pašalinis DP, tai tokį 
nuvesti pas daktarą patikrinti sveikatos. 
Kad recenzėntai geriau suprastų meną, 
reikia juos arba nugirdyti arba duot jiem 
lengvo turinio komedija, kaip: Gaila ūsų,- 
Byla dėl linų markos, Jonukas mergų bijąs 
ir t.t.

5. Rengti minėjimus pasitaikiusia ir 
nepasitaikiusia proga ir sakyti prakalbas, 
netrumpesnes kaip dvi valandos, kol salės 
savininkai užgesys šviesas, nepaliekant 
laiko nuobodžiai meninei programai. Pra- 
kalbininkus reikia parinkti tokius, kad jie 
per vieną minėjimą pasakytų viską, idant 
sekančio minėjimo kalbėtojams nebūtų ko 
bepridėti ar atimti. DiPIT'as rengiasi 
suredaguoti ir išsiuntinėti savo bendruo
menės apylinkėms universalinės prakal

bos formą, kurioje bus palikti tušti tarpai 
vietovės ir organizacijos ar partijos pa
vadinimams įrašyti.

6. įsakyti dr. Baliui, kad jis ir toliau 
savo pinigais leistų tautosakos lobynus ir 
juos dykai dalintų DP bendruomenei, kuri 
savo lobynus tegu geriau neša į banką ir 
namus, kur nei laumės, nei raganos su 
kaukais jų nesunaikins. Profesoriaus vie
šą pareiškimą, kuriame atsisako nuo ra
šymo, laikyti negaliojančiu ir niekiniu, 
nes knygas dalinant veltui, visuomet atsi
ras skaitytojų.

7. Leisti Liet.Enciklopediją, nepamir
štant parašyti keleto eilučių ir apie mane, 
mano veiklą Zeligenstadto komitete ir 
ypač apie priežastis, kurios mane priver
tė pasitraukti iš to komiteto. Tą tomą, kur 
bus apie mane parašyta, būtinai pirksiu.

8. Laikyti savo šventa pareiga bent 
pavartyti knygas pas platintoją prie baž
nyčios ir pasiteirauti, kiek kaštuoja.

9. Palaikyti skolintus laikraščius tol, 
kol sukūrensi. Kitiems laikraščių nesko
linti del to, kad jų iš viso pas tave nėra.

10. Vaikus leisti į lituanistikos mokyk-

- Žinoma, tau mažiau laiko reikia 
apsirengti, o, be to, tu ir mažesnis 
esi už mane!
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ISTORIJA PRIE TELEVIZIJOS

las su sąlyga, kad jie, grįžę namo, tė
vams nekvaršintų galvos klausimais apie 
Lietuvą, į kuriuos tie jau nebežino kaip 
atsakyti.

11. Visur ir visuomet save laikyti Die
vo Paukšteliu, nors ir esi priėmęs pilie
tybę, pakeitęs pavardę ir pavirtęs nei vel
niu nei gegute, arba vienu iš jų. Mes vis 
dėlto pasirenkam gegutę, kuri nors ir de
da kiaušinius Į svetimą lizdą, bet pasilie
ka Dievo Paukšteliu ir išskridus į pikniką 
linksmai dar užkukuoja po berželiu.

12. Vykdyti visus mūsų aplinkraščius, 
statutus ir paliepimus, o tai darydami 
mes vėl grįšime į savo senąsias gūžtas, 
išrinksime iš dirvonų visus siutvabalius 
ir kenkėjus, o po to visais vamzdeliais 
imsim garbinti dangų, lituanistikos moki
nius paskirsime anglistikos mokytojais į 
gimnazijas, dr. Skardžių pristatysim re
daguoti anglų kalbos žodyną, dr. Baliui 
pavėsime surašyti tremties komitetų, un- 
rų ir irų tautosakos lobynus, Kybartų ak
tus numesime nuo Širvintos tilto, Vliką 

paversime valdžia (jeigu jį išrinks), na, 
o mes, gegutės ir kitokį paukšteliai, per- 
atsilietuvinę savo pavardes, išvirsime į... 
DPPP ( daug pinigo parsivežusius pilie
čius ).

Leonardas Žitkevičius

TREMTINIO DAINA

Žmogaus galva padangę remia.
Aš technika tikiu.
Nes praradau po kojų žemę.
Nes vis augštyn lekiu,

Nes ir lėktuvas groja maršą
Ir žadina jausmus.
Nes laisvas kelias man į Marsą, 
Tiktai ne į namus.

(Iš knygos "Daiktai ir nuorūkos")
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NAUJOVIŠKAS
MARGALIS

Per anksti, paukšteli, pas mus atskridai. 
Veizėk, nepaleido dar Vliko vadai. 
Dipukai tebvargsta kampuos fabrikų, 
Lietuviškai kalba daugumas vaikų.

Dar kelia kepurę sutikęs bet kas, 
Atėjęs, lietuviškai krato rankas. 
Dar kojos aplipę tėvynės žeme. 
Dar retkarčiais Lietuvą mato sapne...

Kur lizdą susuksi, kad būt tau ramu, - 
Veizėk, neįgijo visi dar namų, 
Be automobilio iš šimto dar trys. 
Tau pačią pavogt ne kiekvienas gal drįs...

Kad būtum palaukęs metelių kitų,
Savęs nepažinęs gal būtum ir tu. 
Save ir patelę apvilkęs raibai. 
Sau būtum čiulbėjęs: Old country, good-bye!

Nebūtumei geidęs nei šefo valdžios. 
Nebūtum jo baidęs nuo laimės saldžios, 
Ir tam, iš ko šiandien, kaip paikas, juokies. 
Rytoj nebebūtum jau kirtęs akies...

B. DUBĖNAS
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Paleidau geležį iš rankų 
Ir nemaniau, kad bus taip gaila. 
Paleido bosas balsą trankų 
Tiesiog į galvą mano kvailą.

Matau jo veidą ryškiai rūstų
Ir apie geležį galvoju.
Ir neramu, kad ji pasiustų ! 
Verčiau būt kritus man ant kojų !

Y ra žmonių, kurie nemoka 
Tėvynei skirt jėgų.
O man jėgų, draugai, nestoka: 
Tik duokit pinigų !

Jei koks veikimas reikštis ima. 
Veikiu. Kodėlgi ne 
Remiu lietuvišką veikimą, 
Jei remia jis mane.

PARTIJOS RUNGIASI - PAŽIŪROS JUNGIASI

Pešas politikai.
Pliekiasi kritikai.
Šiaušiasi žmogui plaukai.
Trinas charakteriai.
Žmonės - kaip traktoriai.
Angliškai kalba vaikai.

Partijos rungiasi.
Pažiūros jungiasi:
Liūdnas pasaulis basiems.
Vienijas nuomonės
Visos visuomenės:
Dolerių trūksta visiems.
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BAKTERIOLOGINIS KARAS
^7ieiK3&antėnentiKėa

ŽINIOS
TAI BENT SPEKTAKLIS

Tokių dalykų negirdėti net ir Čikagoje.
Gustaitienė režisuoja veikalą, o Gus- 

taičiukas vaidina.
Poetai Brazdžionis ir Pilka sėdi sa

lėje ir žiūri, kaip jų dukterys vaidina.
Santvaras pats vaidina kartu su Sant- 

variuku.
Tai bent spektaklis Bostone!

GERA VALGYT, KAI UŽLAŠINI

Kaip kas metai, taip ir dabar viena pa
rapija Baltimorėje suruošė austrių puotą. 
Tai lyg kokia ekskursija, nes austrės val
gomos atvirame ore, mokyklos kieme. 
Nuo 1 vai. popiet ligi 6 vai. jų valgo, ža
lių ir šutintų, kiek kas nori. Šeši vyrai 
vos spėja atidarinėti kriaukles, kuriose 
slepiasi tas gyvas skanėstas.

Žinoma, vienomis austrėmis sotus ne
būsi. Reikia jas pavilgyti ir alučiu. Visai 
taip, kaip sako priežodis: gera valgyt la
šinį, kai ant jo užlašini.

VISKAS GRAŽIAI VYKSTA

Rochesteryje gražiai dainuoja Petro 
Armono vedamas choras. Gražiai dainuo
ja ir solistė Vlada Sabaliauskienė. O jos 
vyras Antanas gražiai platina lietuviškąją 
spaudą.

Gražiai moka šokti ir kitus gražiai 
pamoko Stasys Ilgūnas. Šachmatuose gra
žiai reiškiasi dr.K. Šukys, o stalo tenise 
- V.Grybauskas.

Kas dar yra gražaus ? Ogi daug gražių 
merginų. Daug gražios meilės. O Jurgis 
Jankus apie viską gražiai rašo.

JUOKTIS SVEIKA

New Yorke daug visokių parengimų, 
kartais ir labai juokingų. Pavyzdžiui, ne
seniai lietuviai vaidino čigonus.

Aktorius Vitalis Žukauskas nukentėjo 
automobilio katastrofoje, bet jau po vaidi
nimo. Tačiau jo nuotaika nenukentėjo. Jis 
ir dabar juokiasi, kaip juokėsi anksčiau.

Iki šiol bolševikai prieš Ameriką ve
dė ne tik šaltąjį, bet ir bakteriologinį ka
rą. Kremlius už savo červoncus čia buvo 
priveisęs visokių bakterijų ir bacilų. Ta
čiau čia priėmus atitinkamą įstatymą, 
liečianti komunistų veiklą Amerikoje, vi
sos bakterijos bei bacilos skubiai šluo
jamos ir semiamos. Čikagoje jų prisem- 
ta net dvi bačkos, kurios paženklintos 
raidėmis A ir P. New Yorke prisemta 
viena bačka ir atžymėta raide B. Tos 
bačkos bus nuridentos prie geležines už
dangos ir permes.tos į anapus, kur kun
kuliuoja milijonai bacilų ir viena kitą žu
do. Kai metant per geležinę tvorą bačka 
suduš, tai iš jų išsiris andriulinės, prū- 
seikinės ir bimbinės bacilos. Jas tuoj ap
spis maskvinės bacilos ir, nereikia nė 
abejoti, netrukus' padžiaus ant artimiau
sios šakos...
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MENKAS REKORDAS

Tasmanijos sostinės Hobart ( Austra
lijos) korespondentas Algirdas Australi
jos .Lietuvio 54.3.9 numeryje rašo:

Liepos men. 25 d. įvykusiame eilinia
me narių susirinkime dalyvavo vos 26 
asmenys. Pagal Apylinkės pirm.A.Kantvi- 
lo tos dienos pranešimą Hobarto apylin
kei priklauso apie 140 lietuvių. Iš jų tik 
apie 50 dažniau pasirodo lietuviškose su
eigose. -

Be reikalo p.Kantvilas giriasi, DP ko
respondentas žino faktų, kad apylinkėse, 
kurioms priklauso 3.000 lietuvių, o atsi
lanko tik 16 tautiečių; ir tie patys pabėga, 
kai prieina prie valdybos rinkimu.

LIŪDNAS REIŠKINYS

Kaip DP transkontinentinis korespon
dentas praneša. Viktorijos valstijoje, ne
dideliame Geelobg'o miestelyje (Austra
lijoje) lietuvių bendruomenė iš 300 tau
tiečių jau stato pirmuosius lietuviškus 
namus Australijoje.

Geelong'o lietuvių žygiai sukėlė visos

- Kadangi tu tokius puikius ab
strakčius paveikslus vis mėgsti 
piešti, štai aš tau paruošiau ab
strakčius pusryčius...
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Australijos lietuvių bendruomenėje didelį 
susirūpinimą ir net pasipiktinimą, nes šių 
namų statyba buvo pradėta ne iš to galo. 
Tai įvyko be jokių viešų atsišaukimų, pa
sisakymų už ar prieš, be oficialių posė
džių, be pakartotinų komisijų rinkimo bei 
perrinkimų, be visapusiško nuomonių pa
sikeitimo spaudoje, be mažiausiai bent 
penkių statuto projektų.

Geelong'o tautiečiai turėjo pasimokyti 
iš Sidnėjaus (virš 2.000 lietuvių) bend
ruomenės, kuri jau penkeris metus svars
to ir dar nesusitaria dėl vietos namams 
statyti. Ten viskas radoma oficialiai, tei
siškai, kiekvieną Mūsų Pastogės numeri 
užpildo rimti svarstymai, rezoliucijos, jų 
atmetimai, naujai išrinktų komisijų pa
reiškimai, protokolai.

SĖKMINGAS ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Pereitais metais Pietų Australijoje 
buvo žemės drebėjimas, kuris dalinai pa
lietė ir mūsų tautiečius, suskaldydamas 
jų namams sienas ir stogus. Draudimo 
kompanijos, apžiūrėjusios nuostolius, pa
skyrė premijas plyšiams sulopyti. Tačiau 
Adelaidės ir visos Pietų Australijos lie
tuvių bendruomenėje žemės drebėjimas 
neįvarė plyšių ir jos nesuskaldė.

Šį faktą viešai konstatavo Australijos 
centro valdybos pirmininkas, aplankęs 
didžiausias lietuvių kolonijas šiame kraš
te. Įdomu, kad jo pareiškimu, tose vieto
vėse, kur nebuvo jaučiamas žemės dre
bėjimas (Sidnėjuje ir Melburne), bend
ruomenėse pastebėta daug susiskaldymo, 
organizacinių plyšių ir tarppartinio ce
mento nutrupėjimo.

Ar netikslinga būtų, kad ir pasaulinės 
bendruomenės supercentro valdyba įsteig
tų draudimo bendrovę ir skirtų premijas 
nukentėjusiems nuo partinio žemės dre- 
binimo ?

KAI DU STOS...

Adelaidėje veikia Teatras ■ Studija ir 
Teatro Mylėtojų Grupė. Abudu teatrai 
gražiai veikia, tik kartais pasitaiko ne
sklandumų esminiais klausimais. Sunku 
būtų susekti tų nesklandumų priežastis, 
bet iš gandų ir vietinės spaudos patiriam, 
kad teatras-studija vaidina nelietuviškus 
veikalus, o mėgėjai - tik lietuviškus, gir
di, mums dabar reikalingi tiktai lietuviš
ki dalykai. Pirmasis teatras atsikerta, 
girdi, mes pusę veikalų vaidinam lietu-
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viškų, o kitą pusę - nelietuviškų, girdi, 
mums reikia tokių ir tokių. Teatrų recen
zentai taip pat pasiskirstę į dvi dalis ir 

’ i savo laikraščiuose vieni tvirtina, kad rei
kia mums tiktai lietuviškų veikalų, o kiti- 
kad mums reikia ir lietuviškų ir nelietu
viškų. Dievas žino, kaip visa ta košė pa
sibaigs.

O tuo tarpu vietos lietuviai kaip lankė, 
taip ir lanko abudu teatrus.

Taip, visur atsiranda nesusipratusių 
lietuvių.

LINKĖJIMAI SPAUDAI

Naujienoms - atsinaujinti.
Draugui - susidraugauti su nedraugais.
Darbininkui - sudarbininkėti.
Garsui - būti garsesniam.
Tėvynei - nelikti be tėvynės ir neleis

ti redaktoriui likti be galūnės.
Keleiviui - daugiau pakeliauti ir dau

giau pasaulio pamatyti.
Vienybei - susivienyti su Kunigų Vie

nybe.
Kariui - nekariauti.
Ateičiai - žiūrėti į dabartį.
Aidams - nelikti kultūros aidais.
Tėviškės Žiburiams - šviesti ir tarp 

Kanados lempų.
Nepriklausomai Lietuvai - priklausyti 

ir toliau J. Kardelio nuožiūrai.

Dirvai - nedirvonuoti.
Literatūros Lankams - literatūrą len

kti ir lankstyti ir slapyvardžiais dangs
tyti.

Eglutei - rasti vietos prie kalėdinės 
eglutės.

Tėviškėlei - grąžinti vaikus į tėviš
kėlę.

Tėvynės Sargui - budriau sergėti kri
kščionių demokratų partiją, kad jos na
riai nenuklystų į frontininkus.

Į Laisvę - nepasilikti laisvėje, ver
čiau grįžti atgal pas krikščionis demo
kratus.

Kitiems - visokių kitokių linksmybių.

KAIP KIAULĖ

Filmų aktorė gražuolė Ava Gardner 
japonų spaudos atstovams pareiškė, kad 
ji neturinti grožio paslapčių ir valganti 
kaip kiaulė.

ŠEŠKAI IR KOMUNISTAI

- Kai aš buvau jaunesnis, - sako se
natorius Joseph McCarthy, - mes eidavom 
gaudyti šeškų, kurie grobdavo mūsų viš
čiukus. Kaikurie iš tų jaunų vyrukų nega
lėdavo eiti su mumis kartu, bijodami tos 
smarvės, kurią sukelia šeškai. Yra šian
dieną ir mūsų senate tokių puikių vyrukų, 
kurie negali išeiti prieš komunistus dėl 
tos pačios priežasties, - tęsia toliau tas 
senatorius. - Argi galima gaudyti šeškus, 
nešiojant šilko skrybėlę ir nertinę nosi
naitę!

DŪMAI IR DEBESYS

- Tėti, kodėl ateitis yra tokia tamsi ir 
miglota ?

- Todėl, kad dūmai iš taikos kaminij 
yra susimaišę su karo debesimis.

MEDŽIOKLĖ IR VEDYBOS

Tarnautojas: - Kokio leidimo tamstai 
reikia ? Leidimo medžioklei ?

Sužadėtinė: - Ne, jo medžioklės die
nos jau praėjo. Jis nori leidimo vedyboms.

Vargas mėgsta draugystę. Ypač jei ji 
ateina su bonkele. ’
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KAS GERIAU ?

Kai Marilyn Monroe pasiskundė, kad 
jos vyras su ja nekalbėjęs kelias dienas, 
atsirado moterų, kurios prisipažino, kad 
jų vyrai su jomis nekalba ištisas savai
tes, net ir mėnesius.

Tai nelaimingos žmonos.
Bet atsirado ir viena laimingoji. Jos 

vyras kalba ir kalba ir niekada nenustoja. 
Jis kalba net miegodamas. "Na, kada su
sitiksim, brangioji?" Arba: "O, koks ta
vo veido gražumėlis!" Žmona nenujaučia,į 
ką jis tais žodžiais kreipiasi. Žinoma, tik 
ne į ją.

TAI BENT VYRAS!

Jis: - Tikrai, aš esu toks vyras, kokį 
tu matai savo sapnuose.

Ji: - Taip, bet aš jų nevadinu sapnais. 
Aš vadinu juos košmaru.

- Ar negalėtumėte mano mokė
jimo dar dvi tris savaites palauk
ti, kol pavasarinė gripo epidemija 
prasidės ?

Mūsų rašytojai moka verkti, moka ki
tus virkdyti, moka pamokyti, moka rimtai 
pakalbėti; bet dailiai pasijuokti - labai ir 
labai retai.

B. Brazdžionis

KNYGOS B I CJ U L I Ų 
Klubas

kviečia Jus j lietuviškos knygos 
rėmėjų eiles. {mokėjęs $5.00 
mokestį, gauna naujausių kny
gų už $7.50. Knygos Bičiulių 
Klubo nariams išleidžiamos ge
riausių mūsų ir svetimų rašy
tojų knygos.
Be to. Knygos Bičiulių Klube 
nariai turi teisę įsigyti visas 
“Gabijos" išleistas knygas su 
20% nuolaida nuo pažymėtos 
kainos.
Knygos Bičiulių Klubo nariu bū
ti yra ne tik naudinga, bet kartu 
paremiamas ir lietuviškų raštų 
leidimas. Knygos Bičiulių Klu
bo nario mokestis siunčiamas 
šiuo adresu:

GABIJA
335 Union Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Naują Dievo Paukštelio numerį gavus
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IŠTRAUKOS IŠ LIETUVIU KALBOS
ŽODYNO

PARUOŠTO SPAUDAI DIEVO PAUKŠTE
LIO FILOLOGŲ

ARKLYS - laukinis gyvulys, kuris pi
nigus žmonėms iš kišenių traukia. Nei 
ant jo joji, nei juo važiuoji, nei pagaliau 
jį matai. Tik žinai, kad jis greitas ir kad 
laimės lenktynes, pripildamas tau kiše
nes pinigų. O jis tyčia lenktynių nelaimi, 
idant žinotum, kad buvai ubagas ir būsi.

ASILAS - tu pats asilas, jei veiki ir 
dirbi iš idėjos, o negalvoji, kad tau kiše
nė papilnėtų.

ASIMILIACIJA - supanašėjimas. Nau
jieji ateiviai su senaisiais asimiliuojasi 
prie dolerio ir prie stiklo.

ASMUO nesvarbus žodis.
ATOMINĖ BOMBA - tokios nėra. Jei 

būtų buvus, Amerika būtų karą laimėjusi 
ir Korėjoje, kaip kad Japonijoje.

BABELIS - New Yorkas. Visi visokio
mis kalbomis kalba, tik aš kalbu angliš
kai, nors ir esu lietuvis.

BARZDA - seniena, nebevartojama. 
Tačiau ją galima prisiūti ir barzdotam ir 
bebarzdžiu!.

BARZDUKAS - pagal Lietuvių Kalbos 
Vadovą, mažas barzdotas žmogus, nykš
tukas. Bet Stasys Barzdukas, vienas iš to 
vadovo sudarytojų, nei nykštukas, nei bar
zdotas.

BARZDUOTI - šito žodžio Lietuvių 
Kalbos Vadove nėra. Nėra jo ir gyveni
me. Praėjo tie laikai, kada vaikinai barz
duodavo merginas.

BIMBA - pagal Lietuvių Kalbos Vado
vą, nerangus žmogus, nenaudėlis. Gryna 
tiesa. Taip ir neišsirango jis iš Ameri
kos ir nevyksta pas Malenkovą.

BOKALAS - dingęs žodis. Yra tik sti
klinės, ir tos pačios labai mažos.

BOLŠEVIKAS - bolše ima, bolše pli
kas.

BOSAS - triprasmis (o gal ir daugiau) 
žodis. Galima sakyti: bosas dainuoja bo
su. Arba: bosas rita bosą. Arba: bosas 
bosuoja bosui. Arba: bosas bosauja ant 
boso (ir ant tavęs).

BROOKLYNAS - Piliečių Klubas, Gin- 
kaus saldainių palocius ir Garšvos laido
jimo įstaiga.

CHURCHILLIS Nobelio premijos lau
reatas, laimėjęs premiją dėl juoko.

COCA-COLA - panašu į kuoką ir kuo
lą.

ČIKAGA - Rašytojų Draugijos sostinė.
DAILININKAS - tas, kuris nupiešia 

dailiai.
DYPUKAS - kratykis šio žodžio ar ne- 

sikratyk, vistiek esi dypukas ir visą am
žių būsi, nors ir laikai save amerikonu ar 
kitokiu ponu.

DIREKTORIUS - mažareikšmis, bet 
gražiai skambantis žodis.

EILĖRAŠTIS - kūrinys, kuriame nėra 
"nei rimo, nei ritmo, nei prozos geros."

ELGETAUTI - prašyti išmaldos gar
bingais būdais: per laiškus ir per viso
kius parengimus.

FANTASTAS - lietuvių bendruomenės 
kūrėjas.

GROŽĖTIS - su malonumu stebėti tai, 
kas negražu.

HUMORAS - rimčiausias literatūros 
žanras.

IDEALAS - tikslas, tik su doleriais 
pasiekiamas.

IDEALIZMAS - augštų tikslų siekimas 
už pinigus.

ILGAAUSIS - bolševikų šnipas.
ILGAKOJIS - dypukas.
ILGALIEŽUVIS - laikraštininkas.
ILGAPLAUKIS - seniau poetas, dabar 

nei šis, nei tas.
ILGARANKIS - bolševikas.

- Ei, jūs ten, mes esame atstovai 
iš Marso ir norėtume kalbėti su jū
sų vyriausybės galva.
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ILGAUODEGIS - asmuo, turįs pavardę 
su ilga uodega (Aleksandravičius, Bagda- 
navičius ir t.t.)

IMIGRANTAS - persodintas medis.
JANKIS - ne Jurgis Jankus ir ne Mar

tynas.
JAUNALIETUVIS - jau ne lietuvis, jei 

neskaito lietuviškos spaudos.
KARABINAS - jo nebėra. Nebėra ir 

dainos: Karabiną ant pečių - eisim šau
dyt vokiečių."

KARAS - tik tam karas, kas kariauja; 
kiti karus perka ir jais važiuoja.

KIŠENĖ - kam kišenėj nėr nieko, tas 
nevertas nė slieko.

KLAIDATIKIS - asmuo, priklausąs ne 
mano partijai.

KRITIKA - malimas į miltus.
KRYŽKELĖ - jei didžioji, tai Braz

džionis. jei mažoji, tai Vytė Nemunėlis.
KULTŪRA - televizija ir beisbolas.
KŪRYBA - Įsikūrimas naujam krašte.
"LAISVĖ" turi gerą būdą: kaip ją krai

po, taip jijuda. Jei užgros Maskvoj kazo
ką, mūši) ' Laisvė" tuoj ir šoka.

LAKŪNAS - girtuoklis ( nes daug la
ka).

LIAUDIS - toji liaudis ( kad ją biesas) 
- pats didžiausias lielffdies priešas.

LIETUVĖJIMAS - virtimas lietuviais.
■ Sunkus menas. Lengviau pavirsti lenku ar 

amerikonu.
LIEŽUVIS - tas pats, kas plunksna.

Abu primala visokių niekų. Abu pjauna ki
tus ir save.

LYRIKA - jos nebėra: susiliejo su fi
losofija.

LITAS - dolerio brolis, ir visai ne 
giminė nei rubliui, nei červoncui.

LITERATAS - nuo žodžio "literis": 
žmogus, ištuštinąs daug literių degtinės;. 
girtuoklis.

LITERATŪROS LANKAI - geriau būtų 
Literatūros Lankos, kuriose galima pa
švilpauti ir pasivartyti.

LIZDAS - gūžta. Kur žengi, vis gūžta, 
o gūžtoj - Maskvos višta.

LRD - Benediktas Babrauskas.
MASKARADAS - Bimba, Prūseika, Be

rija, Trockis, Malenkovas.
MENIŠKAS - iš didelio rašto išėjęs iš 

krašto.
MYLĖTI - aš myliu valgyti, tu myli 

gerti, jis myli merginėti.
MOKSLAS - jei biznis nesidaro, iš to 

mokslo nieko gero.
NAMINĖ - Lietuvoje krūminė, Ame

rikoje - mėnulinė (moon shine).
NARSUMAS - nėra kur jo parodyti, gal 

tik smuklėje.
NATŪRALIZACIJA - medžio persodi

nimas.
NEAIŠKUS - be degtinės neišspren

džiamas.
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St. Lozoraitis.

NATŪRALI

APŽI/AL6A-

velk
OU aukšta pagarba

metus. Ievutė atsiskirdama išsiderėjo iš 
Rockefellerio apie pusšeštą milijbną 
dolerių (apie 22 milijonus DM). Su toĮ 

£J?ašna iau galima šiaip tain 
pagyventi. Tai yra iš viso aukščiausias

- kX?-
Srr^bejaun^

jaunimui, augu-

ta vlSt broliui- Jis niekaip ne 
„rasti, kad gardus pie ga'ejokuTT®**’ yra 

nas, kun p *ės Ir kai 
gaunama pieną moterys

8«-

’ Duokit man vyro pieno“, 
prašęs, vis broUs,^- pasa-

Baisu imti plunksną, kai ne
rašai nei apie šefą, nei apie ki-i 
tus tikrus ar tariamus veiks
nius. šiandien spaudoj nieko ki
to nebeliko, kaip šitas amžinas 
ginčas liudijantis mūsų didelį 
norą aistrintis ir linksmintis 
kaip senieji ateiviai, kurie skai-i 
tydavo nepavykusiomis geguži-( 
nėmis tas, kuriose suvalskiniai 
neprilupdavo žemaičių ar kau-Į 
niškiai zaraaiškių. ___

( geriausia šių metų knyga
L3rKuirvlrr<.i-',?',!!,k.ny!'’ si met’- b®1 «są District 

j,._ . . ta. kuri jums duos daugiausiai pasitenkh

Krupavičiui Europon grįžtant
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

ondenti New Yorke
— Mano sarčiai jau 

; 'Sramiai laukdami, kasa že 
Aš išvažiuoju, patenkintas 
sais frontais. Bet kiekvieną k 
tą, kai tenka grįžti, sunkiau per 
gyvenu, yra neginčytina tiesa, 
j<?g geriau turėti vieną, kad ir 

!, negu keletą

Pikniko metu vyko varžy
bos, kurių vienos nenumatytos. 
J. Mačionis pasiūlė keisą alaus 
tam drąsuoliui, kuris įlips į au 
gštą, storą medį. Vyrai bijojo 
lipti, bet p. Žukienė, žinomojo’ 
mūsų laikrodininko p. Žuko 
žmona, kaip voverė įiskorė į , 
augščiausią medžio viršūnę ir

Be poety nebūty gSIJy _ tik šakniavaisiai \

ežere* *u otms, 
lietuviškomis des_ 

duoda natūrai

dirva

11 Jog geriau turėti 
r i netobulą vadovybę, 

\ tobulų.

skirtis, vos pradė
jus temt Bet „•-» 
darysi ~ ieko nepa'

SkautIska dOTa ne- 
t-X Dal““’ Wat’ Ue- 
ros. U “ turėjo elekt

rom. Retys

1954 m. rugpjūčio 5 d.* Nr. 31
’’Lozoraitis nori būti šefas. 

Jis diktatorius. Krupavičius ne
nori būti šefas. Jis demokratas. 
Diktatorius negerai. Demokra
tas gerai. Lozoraičio raštai ne
tikri. Krupavičius turi tikrus 
raštus. Lietuvą išvaduos Krupa
vičius. Lozoraitis Lietuvos ne
išvaduos”.

Skaitai prastas žmogus ir ži
nai, kad su Lozoraičiu neik, nei 
velnio nelaimėsi. Tai su Lozo
raičiu ir neini. O kai kiti niekur 
neveda, tai taip ir stovi vietoje, 
patriotiškai ir demokratiškai su-
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Išgelbstinčioji idėja. Kalėdos Škotijoje.
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Humoristinis romanas
Įrišta į kietus viršelius. Kaina $ 3.00 

240 psl.

UŽDRAUSTAS 
STEBUKLAS
Romanas * Kaina $ 2.60

LEONARDAS ŽITKEVIČIUS

DAIKTAI
IR NUORŪKOS

Kama $ 1.00

LEIDYKLA: GABIJA, 335 UNION AVENUE, BROOKLYN 11, NEW YORK

27



NUSIVYLIMAI
A. Šk(ėma) nusivylė poetu ( žiūr.praė

jusių metų Vienybės Nr.26).
O aš nusivyliau publicistu, arba, tie

siog sakant, pačiu A.Škėma.
Škėmai poetas nepatiko, kad jo garba

nos buvo dirbtinės, o ant jo švarios stal
tiesės nebuvo nei trupinių, nei silkių kau
lų.

O man pasirodė, kad mano publicistas 
nėra tikras publicistas, nes jis mane mai
tino tik trupiniais ir silkių kaulais. Ne
panašus į Škėmą rašytoją, kuris skaity
tojus maitina kartais ir visai padoriomis 
silkėmis.

Visdėlto tas straipsnelis ( Kada aš nu
sivyliau poetu) yra prasmingas. Pras-’ 
mingas pirmiausia tuo, kad jo pavyzdžiu 
tuoj pat ir kitas asmuo parašė straipsnį, 
išdėstydamas, kodėl jis nusivylęs politi
ku.

Prasmingas jis ir tuo, kad verčia 
žmogų susimąstyti ir apmąstyti savo nu
sivylimus. O juk kiekvienas yra šiuo ar 
tuo nusivylęs.

Aš, pavyzdžiui, esu nusivylęs dar ir 
mokslininku A. Rannitu. Vien tik dėl to, 
kad mokslas netinka prie jo nebjauraus 
veido.

Tektų nusivilti ir daktaru J.Aisčiu, jei 
jis parašytų veikalą apie valstybės sant
varką. kaip kažkada kažkur buvo skelbta. 
Tegu nerašo. Tegu lieka poetas.

Nusivilčiau ir Salomėja Narkėliūnaite, 
jei ji išleistų knygą apie žymiuosius bro- 
oklyniečius, kurie nė kiek nėra žymesni 
už ją. Geriau tegu rašo apie Anglijos ka
ralienę.

Buvau nusivylęs dainininke Antanina 
Dambrauskaite. Dėl to, kad vis dainavo 
dainavo ir sau vyro ilgai neišdainavo. Da
bar jau gerai. Nebebūtina jai ir dainuoti. 
Turi vyrą. Ir nebetkokį. Rodos, biznierių.

Esu nusivylęs smuikininke Elena Kup- 
revičiūte. Dėl to, kad ji smuikininkė, o ne 
kieno nors žmona.

Maniau, kad reiks nusivilti Aldona 
Baužinskaite. Dėl to, kad ji poetė ir dar 
idealiste. Neperseniausiai spauda prane
šė, kad ji ištekėjo už dviejų vyrų: už M. 
Kairio ir A.Kubiliaus. Jokiam nusivylimui 
nėra vietos.

Nusivyliau bejieškodamas Julijos Ra- 
jauskaitės. Sakyk, Mrozinskai, kur ji din
go?

Tenka nusivilti ir žurnalistu Juozu 
Tysliava. Nejaugi jis ir nebeišbris iš žur
nalistinės balos (jo paties žodžiai) ir ne
begrįš Į poeziją ?

Nusivyliau Brooklyno laikraščių re
daktoriais: J.Valaku, V.Rasteniu, Br.Rai- 
la, J.Petrėnu, S.Narkėliūnaite, V.Gedgau
du, A.Škėma, L.Žitkevičium, H.Lukaševi- 
čium, A.Šerkšnu, A.Gražiūnu... Jie redak- 
toriavo, bet dezertiravo. R.Mizaros žo
džiais tariant, atkando dantį.

Nusivyliau ir pačiu R.Mizara. Laisvė
je neturi jis laisvės ir rašo tai, kuo pats 
netiki.

Kuo dar nusivilti? Vliku, ar Lozorai
čiu ? Prezidentu Eisenhoweriu, ar sena
torium McCarthy ? Literatūros Lankais ar 
Gabija ? Marilyn Monroe, ar Joe DiMagio ?

Ne mūsų reikalas. Kuo kas nori, tuo 
ir nusivilia. Juo mažiau vilčių, juo mažiau 
nusivylimų.

JONAS TAUTERYS
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KRISLAI IS ANŲ DIENŲ KUNTAPLIO
*

Liet.Aero Klubas nori imtis žygių ir 
sutaikyti amerikiečius, tarp kuritj dėl 
antrojo transatlantinio skridimo į Lietuvą 
prasidėjo nesutarimai, Už tai atsilyginda-- 
mas, "Altass" pasižadėjęs, kaip mums 
pranešama, taipogi sutaikyti susikivirči
jusius Liet.Aero Klubo darbuotojus.

♦
Rusija pirksianti iš Lietuvos 100.000 

kiaulių. Žurnalistas J. Paleckis aiškina, 
kad dabar kaip tik Maskvoj esą dideli šal
čiai ir todėl rusai be riebalų gyventi ne
begali.

*
Kompozitorius V. Bacevičius vasario 

11 d. koncertuos Varšuvos radiofone, kad 
pralinksminus Kaune Vilniui Vaduoti Są
jungą • ♦

Paskutiniame Literatūros Naujienų nu
meryje stambiom raidėm yra pasakyta, 
kad literatūros fronte priešas traukiasi 
atgal. Kadangi iki šiol mūsų knygos prie
šu buvo laikoma visuomenė, todėl po šio 
straipsnio kaikas pradeda galvoti, kad to
ji visuomenė ateity, anot Lit.Naujienų, vi
siškai knygų nebeskaitysianti.

*
Vasario 1 d. Pažangos rūmų salėje dr. 

J..Balys skaitė viešą paskaitą tema "Lie-

Veiksnių kautynės

30

Bolševikas: bolše ima -

tuvių rasinė sudėtis." Iš paskaitos paaiš
kėjo, kad daugelio dabartinių lietuvių ra
sinė sudėtis esanti tokia: motina lenkė, 
tėvas rusas, o vaikai - jaunalietuviai.

*
Vienas Amerikos profesorius surado 

būdą, kaip prigydyti plikės vietoj karvės, 
ožkos, avies ar kitų gyvulių kailio gabalą, 
kuriame atauga natūralūs žmogaus plau
kai. Kaikurie veikėjai ruošiasi važiuoti į 
Ameriką, kad tas profesorius prie jų vil
ko galvų prigydytų avies kailius.

Išėjo ketvirtas "Altorių šešėly" tomas. 
Pereitą savaitę Putinas-Mykolaitis susi
tuokė Rygoje civiline metrikacija.

PARENGIMAI IR PAGERBIMAI

S
ra

Daugelyje parengimų bei pobūvių pa
prastam žmogeliui nėra vietos. Negi laik
raščiai meluotų. Jie dažnai skelbia, kad į 
šiokį ar tokį pobūvį prisirinko daug rink
tinės publikos, atseit smetonėlės. O pa
prastų žmonelių nemini.

Argi netrošku būtų paprastam žmoge
liui, ypač paprastai moteriai, tokiam va
kare, kokį skelbė Lietuvių Studentų Santa
ra: "Rengėjai norėtų šį vakarą pravest 
"semi-formal" pobūdžio. Tad visos mote
rys kviečiamos pasirodyti su savo vaka
rinėm suknelėm. '

Kitas nemažiau juokingas parengimas 
buvo švabų salėje Brooklyne. Jame buvo 
pagerbti net 57 vietiniai senieji lietuviu
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veikėjai. Visi jie gavo pagerbimo lapus. 
Penkiasdešimt septyni išrinktieji. O kas 
pagerbs neišrinktuosius ? Nebent Dievo 
Paukštelis!

-»> <«• tt
& n

ŠAUNUS SUBUVIMAS

Detroite buvo tikrai šaunus Naujų Me
tų sutikimas. Kai išėjo dainuoti P.Zaran- 
ka ir broliai Polikaičiai, vieni klausėsi jų 
dainos, o kiti, kad ir nedrąsiais garsais, 
jau bandė jiems pritarti. Bet kai Jaunutis 
Gilvydis pasirodė su humoreska, jau ma
žai kas begirdėjo šį puikųjį jo kūrinį...

SVETIMOS PLUNKSNOS

ATSIMINIMAI
RADIO VALANDOS 
ŠEŠTADIENIAIS

WEVD
Titulomanija ir dabinimasis svetimo

mis plunksnomis - sena emigrantų liga, - 
viename laikraštyje rašo Vyt.Gedrimas.- 
Kažkodėl kiekvienas nori būti tuo, kuo 
niekad nebuvo. Apgaudinėja kitus ir save, 
bet blogiausia, kad tuo apgaudinėjimu pra
juokina visą svietą.

Nekitoki ir mes esame. Tik pavarty
kime spaudos puslapius, apsilankykime 
artimųjų pobūviuose - kiek ten surasime 
vis naujų profesorių, pulkininkų, operos 
solisčių ir augštų pareigūnų...

Nuo savęs Dievo Paukštelis gali pri
dėti, kad titulomanija tai ne liga, o dory
bė. Viskas yra dorybė, kas sukelia juoką, 
o ne ašaras.

K
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