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ŽURNALISTAS 

Muzikos kritika šiandien va- ti kokių nors nuopelnų kitam 
diname įvykusio koncerto apra- kompozitoriui. Beveik vieninte-
šymą, jo įvertinimą, o labiausiai lis Robert Schumann paliko ki-
$avo asmeninių įspūdžių išsaky- tokį pavyzdį, bet nerado pasekėjų, 
mą. Tai viešo įvykio perkėlimas D a b a r ^ ^ a p i e muzMn[ fa 
i laikraščio puslapius, kad žmo- n a l i z m ą ^ ^ . ^ n a g r i n ė j a n t i 
nės galėtų pasisKaityti. Prieš k o r n p o z i t o r i aus kūrinį, yra rašo-
kalbedami apie šį žurnalistini pn- m a profes^^io {r skiriama pra
ėjimą pnc muzikos, tunme su- fesionalui arba bent muzikos stu-
stoti pne tikro kritiko darbo. Dar d e n t u i Q muzikinis žurnalistas 
daug anksčiau prieš spaudos at- kreipiasi į plačią visuomenę, ku-
radimą, specialistai muzikos kū- ri g a i i t u r ė t i j ^ dažniausiai ir 
rinius jau vertino. 1547 metais n e t u r i gilesnio arba net jokio mu-
šveicaras Henrich Loris, pasiva- zikinio išsimokslinimo. Dci Didžio-
dinęs Henricus Glareanus, nuo s j o s prancūzų revoliucijos muzi-
to kantono, kuriame jis gimė, pa- kas, kaip ir menininkas tapyto-
rašė Dodecachordon, kur jis iš- j a s ? dirbo dažniausiai Bažnyčiai 
samiai nagrinėja kompozitorius arba aristokratijai - elitui. Meni-
Josquin De Pres, beigų kompozi- ninkai ir buvo anų išlaikomi 19 
torių, ir Henr Isaac, flamandų šimtmetyje, kada į paviršių iš
kilmės italų kompozitorių. Hen- plaukė vidurinioji klasė —mies-
ricus Glareanus įrodinėja, kad tiečiai. Šiems praturtėjus, jie ir ta-
bažnytiniai veikalai turi 12 modų, po menų globėjais. Įvyko meno 

A. TYRUOUS 

Minėdami Amerikos 200 metų 
nepriklausomybės ir lietuvių imi-
gracijo- į Ameriką 100 metų su 
kakth, pri įmename ir tą veikalą 
kuriame pavaizduoti šio šimtme
čio pradžios lietuviai, dirbę gar
siosiose Chicagos skerdyklose 
("Stokjarduose"). Šįmet kaip tik 
suėjo 70 metų nuo pasirodymo 
amerikiečių rašytojo Upton Sin
clairo (1878-1968) "Džiunglių", 
kurios sukėlė lig tol negirdėtą 
sambrūzdi, tiesiog furorą, ne tik 
Amerikoj, bet ir Europoj. Veika
las dar tais pačiais 1906 metais 
buvo išverstas kone į visas Eu
ropos kalbas (nors pats autorius 
pradžioj sunkiai galėjo rasti lei
dėją Amerikoj dėl kraštą apnuo
ginančių vaizdų ir radikalių idė
jų). Vokiečiai buvo bene praktiš
kiausi: paskaitę Šį romaną, tuoj 
apsidraudė aukštais muitais nuo 
mėsos įvežimo iš Amerikos ir be
maž niekas nebenorėjo valgyti 
vad. "kenuotos" mėsos. Ameri
kos gi valdžia, prezidentaujant 
T. Rooseveltui, irgi neliko kur
čia taip garsiai bylojančiam au
toriui ir išleido mėsos inspekci
jos įstatymą. Autoriui pirmiausia 
rūpėjo, kad būtų pagerintos dir
bančiųjų darbo sąlygos, bet iš tik
rųjų valdžia ne mažiau dėmesio 
atkreipė ir į darbo produkciją. 
Dėl to vėliau Sinclair sakydavo: 
"Taikiau į žmonių širdis, o pa
taikiau į pilvą". Dėl skandalin
gų mėsos gamybos sąlygų net po
etai rašė skundo eiles, kaip štai: 
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šios šeimos nueina į kapus, dalis 
lieka dcgeneruo:a, ir tik Jurgis, 

Ar tai kumpis, ar trichinozė? 
Ar tai kiauliena, pilna nuodų? 
Ar tai steikas, ar tuberkuliozė. 
Gal reiks numirti prie pietų.. 

(Charlotte P. Gilman) 

itlikęs nuotykingą odisėją, išlie
ka galu/inai nepalaužtas, grei
čiausiai dėl tada madingos ni-
čiškos idėjos ir dėl autoriaus rei
kalo padaryti jį savo idėjos eks-
ponentu. 

Kodėl Sinclair "Džiunglėms" 
pasirinko lietuvius, o ne kurią 
kitą etninę grupę, kaip airius ar 
lenkus, kurių tada Chicagoj bu
vo kur kas daugiau? Priežastis, 
be abejo, buvo ekonominė, ir at
sakymą į tai autorius duoda sa
vo knygos 6 skyriuje, kur paaiš
kinta, kad skerdyklo:e pirmieji 
buvo įsikūrę vokiečiai, bet, už
darbiui sumažėjus, pasitrau
kę. Po to sekę airiai, ir 6 ar 7 
metus skerdyklų rajonas ("Pack-
ingtown") buvęs vadinamas Ai
rių miestu ("Irish City"). Po di
džiojo streiko ir jie pasitraukę, o 
į jų vietą stoję čekai, po to len
kai, kuriuos išstūmę lietuviai, o 
į šių vietą jau veržiasi slovakai. 

Savo atsiminimuose (1932) ir 
autobiografijoj "(1962) Sinclair 
nupasakoja, kas jį paskatino ra
šyti "Džiungles!' ir kaip vyriau
siu veikėju pasirinko lietuvi. Bai
gęs Columbia universitetą Nevv 
Yorke, kaip žurnalistas laikraščio 
''Appeal to reason" buvęs pa
kviestas aprašyti darbo sąlygas 
Chicagos skerdyklose. Buvo gir
dėjęs apie darbininkų streiką .ten. 
Iš jaunumės buvo linkęs- užjaus
ti vargstančius. Taip 1904 m. spa
lio mėn. atvykęs į Chicagą ir gy
venęs tarp vad. "Jaučio tresto" 
vergų. Vakarais sėdėdavęs darbi
ninkų, čiabuvių ir imigrantų, na

muose, ir jie jam pasakodavę sa
vo istorijas, o jis viską pasižymė
davęs. Dienos metu vaikščioda-
vęs po "jardus", o jo draugai ri
zikuodavo netekti darbo, paro
dydami jam tai, ko reikėję. Bu
vęs apsirengęs ne ką geriau už 
darbininkus, o su priešpiečių ki
birėliu galėjęs-visur praeiti kaip 
bet kuris darbininkas. Vaikščiojęs 
po visą tą rajoną, kalbėjęsis su Į 
teisininkais, daktarais, darbinin
kais, slaugėmis, policininkais, ne-
judomo turto agentais. Po mėne
sio jau turėjęs faktus raportui, 
bet sumanęs visa tai perpilti į li
teratūrinę formą, tik trūkę vei
kėjų. Vieną sekmadienį popiet, 
bevaikščiodamas apie "jardus", 
pamatęs vestuvininkus, besiren
kančius į saliūno galinį kamba
rį. Keli vežimai buvę pilni žmo
nių, tad sustojęs pažiūrėti, o kad 
žmonės buvę malonūs, įėjęs į 
kambarį ir atsistojęs prie sienos. 
Taip lietuviškomis vestuvėmis ir 
prasideda pirmasis "Džiunglių" 
skyrius. Cia pamatęs, ko roma
nui reikėję — suš^.ė*!*iį ir suža
dėtinę, motiną ir tėvą, narsią pus
seserę, vaikus, muzikantus. Stebė
jęs juos visus ir vi:ką derinęs į 
savo aprašymą. Po to išėjęs pa
vakarieniauti, o vėl grįžęs, pasili
ko iki vidurnakčio, su nieku ne
sikalbėdamas, tik stebėdamas ir 
viską dėdamasis į galvą. Po 2 mė
nesių pradėjęs rašyti ir viską ap
rašęs taip, kaip buvo matęs ir at
siminė. Rašė grįžęs į Princeton, 
N. J., kur netoli turėjo ūkelį (pig. 
M. C. Sinclair, Southern belle, 
(1962). Tokiu faktų rinkimo me
todu parašyti ir kiti Sinclairo ro-
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Amerikiečių rašytojas Upton Sinclair "Džiunglių" rašyme meta (IMS m.) 

Darbo sąlygas ir mėsos pramo
nę Chicagos skerdyklore Sinclair! 
savo veikale pavaizdavo su tokiu 
į'ikinamu atvirumu ir vaizdų 
šiurpumu, kad ne tik eilinis skai
tytojas, bet ir aukšto rango poli-

I :ikas turėjo būti sujudintas. Tai 
scenos, kurias, kaip autorius sako, 
galėjo panaudoti Dantė ar Zola 

ir kitus veikalus. Knyga yra fr kratejo, tapo prieinami visiems, j "Džiunelės 
šiandieną įdomi, nes autorius tik- Atsirado reikalą; muzikinį pasiro-' 

parašytos su tokia 
. ,Y - : . . , , , „ . , ., - . - ^ , i įtampa ir tokiu nuotykių įvai-

rai išmaningai visa tai svarsto, dymą skelbti laikraštyje. Tada j rumUj> k o k i ų n e b e nt rastum V. 
Dviem šimtam metų praėjus, i š k i l ° i r muzikinis žurnalisttas, vi- j Hugo'"Vargdienių" Valžano odi-

Johann Mattheson, kompozito f l . n a u > a l r l l g^ 0 1 n e ž i n o m a P r o i sėjos aprašyme Paryžiaus pože-
.., . . . , fesija. Pirmas žinomas muzikinis rius, teoretikas ir vargonininkas, - ,. , r , , t T *• /- •..• \K • rroo žurnalistas buvo Eduard Hans-paraše Cntica Muzica 1722 me- .. , ... . . -: , ~ , ZTm • h e k gyvenęs Vienoje ir rašęs mu-tais, kur jis agresyviu tonu pasisa- ^ ^ ^ ] m m g t a i s N g u e 

sako kitų kompozitorių atfcril- F r g i e p ^ H a n s H c k n e t u r ė J Q 
giu. Kitų kompozitorių veikalus S c h u m a n n o y p a t v b i u : j i s b u v o 
nagrinėti mėgino ir daugiau kom- l a b a ? §a i i g k a s > l i e s d ž l m a s Wagne-

Scnumann rj }r B r a h m s ą j muz i 'KOS apžval
gas jisai įnešė asmeniškumą, ag
resyvumą ir neigiamą nusistaty-

pozitorių: Robert 
kritiškai apžvelgė Wagnerio, Cho-
pino ir Berliozo kūrinius. Jis net 
įsteigė žurnalą Neue Zeitschrift 
Robert Schumann buvo vienin
telis kompozitorius, mokėjęs įžvel
gti gerus bruožus ir savo kolegų 
darbuose, juos vertinti ne tik nei
giamai, bet ir teigiamai. Shuma-
nnas turėjo pranašo žvilgsnį, 
liečiant Chopiną. Kiti dideli kom
pozitoriai, kaip Weber, Berlioz, 
Liszt, Wagner, taipgi užsiimdavo 
kritika, bet jie neprilygo Schuma-
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miuose. "Džiunglės — visokiau
sios korupcijos, melo, klastos ir' 
apgaulės simbolis. Sutirštintos! 
spalvos turėjo padėti realizuoti 
minėtus autoriaus siekimus. Pa
saulėžiūriniu ir literatūriniu at-j 
žvilgiu Sinclairui darė įtakos tol 
meto natūralizmas ir tokie rašy-Į 
tojai, kaip Jack London. nors Ii-j 

~'~YJ V \ "" ' 1 teratūros kritikai nėra linkę Sinc-: 
m ą ^neS,tTU0S_,fm0nueSL U ^ J i l l a i r ^ tfkiuoti į natūralistus, skir-| 

darni jį daugiau net prie "realis-' 
tinių romantikų", siekiančių ge
rovės per negerovių pavaizdavi-! 
mą (plg. J. C. Duram, Upton 
Sinc.lair's realistic romanticism,! 
1970). 

"Džiunglių" vyriausias veikė
jau yra Jurgis Rudkus, pirmai
siais šio šimtmečio metais atvy
kęs į Ameriką "laimės ieškoti" su 
tėvu. broliu, sužadėtine, jos pa
mote, giminaite ir šešiais vaikais 
— viso 12 asmenų šeima. Liki
mas taip lėmė. kad dėl nepapras-

į tai žiaurių darbo ir gyvenimo są-
'lysa 2-3 metu, laikotarpy dalis 

nemėgo. Hanslick buvo Vienos 
universiteto profesorius ir darė 
didelę įtaką į anų laikų visuo
menę, rašydamas muzikos esteti
kos klausimais ir rodydamas sa
vo agresyvų nusistatymą prieš 
naujenybes. Hanslick, būdamas 
muzikos žurnalistų pradininku, 
paliko savo bruožus ir būsimie-

• - - šiems muzikos žurnalistams. Ir 
nno objektyvumui. Aplamai, kaip liandicn m u z i k o s tumahsiai ne
taktai rodo, aukšto lygio tempo- r a a t s i k r a t ę a n o s a v 0 p i r r n t ako 
zitonus, nežiūrint savo gilių ži- f ™ ^ 
nių, savo muzikos supratimo, daž- ' 2 Q § J m t m e č i o pradžioje ir ve
nai negali atsipalaiduoti nuo ^ d i d e I ę rolę m u z i k o s ^ ^ 
subjektyvumo, pavydo, nesąmo-

antipaojo*. negali pafarf- (Nukalu i 2 &\ 

manai, kaip '"Metropolis" (apie 
New Yorko gyvenimą), "Aliejus", 
"Bostonas". 

Pradėjęs "'Džiungles" lietuviš
ka "veselija", Sinclair pristato 
jos dalyvius: sužadėtinį Jurgį 
Rudkų, jo sužadėtinę, jaunutę, 

į vos 16 metų, Oną Lukošaitę (kny 
goj vartojama dar lenkiška rašy
ba: Lukoszaite), jos pusseserę, 
vestuvių "spiritus movens", Ma
riją Berczynskas (Berčinskaitę 
ar Beržinskaitę). Stalu rūpinasi 
"teta" Elzbieta, Kotryna ir seno
ji Majauskienė. Kalbai sakyti pa
sirengęs Jurgio tėvas, "dėdė" An
tanas ir Jokūbas Šedvilas, Hals-
:ead gatvėj turėjęs delikatesų 

Į krautuvę. Jo žmona Ona tarp 
Į kitko primena, kad jis turįs "po
etišką vaidintuvę" (šie žodžiai, 

I kaip ir bemaž visa lietuviškoji 
j frazeologija, duoti be vertimų į 
anglų kalbą). Cia ir daugiau su-

| sižadėjusių porų, kaip Alena Ja
saity tė su Juozu Račium,, Jadvy-

j ga Marcinkus su savo Mykolu ir 
į kiti. Muzikantams išsijuosęs va-
| dovauja Tamošius Kušleika. Iš 

kurių autoriaus užuominų bū-
.ralima spėti, kad narujieji imi-

1 grantai galėjo būti iš dzūkų ar 
niaus krašto, iŠ gana miškin-

' gų vietų. Tolimesnėj veikalo ei-
| goj vienas kitas iš tų veikėjų vėl 
i paširdį, bet dažniausiai tik atsi-
j tiktinai. nes visas autoriaus dė-
. mesys sukauptas į vyriausią vei-
1 kėją. Autoriui nemažą įspūdį ves-
i tuvėse padarė lietuviškos dainos, 
[ir vienos»jų jis duoda ištisą pos-
| mą originalo kalba, būtent "Su-
I diev, kvietkeli, tu brangiausias". 
į Jei knygoj būtų buvę pažymėta, 

i tos dainos autorius Antanas 
Vienažindys, šis mūsų poetas bū-

I tų bene labiausiai pagarsėjęs pa
sauly, "Džiunglėms" pasiro-

Nuotr. v. Maželio'džius »et 36 kalbi) vertimuose 

(plg. R. Tottesman, U. Sinclair, 
annotated checkfist. Kent, Ohio, 
1973). 

Čia kyla klausimas, kiek lietu
viškumo yra "Džiunglių" veikė
juose. Be abejo, autorius per 7 
savaites pažino nemaža lietuviu.' 
Chicagoj, lankėsi jų namuose, 
stebėjo jų gyvenimo sąlygas. Bet 
giliau pažinti naujųjų imigrantų 
vidaus gyvenimą, jų papročius ir 
pažiūras tiek laiko neužtektų. Iš 
tikrųjų, Sinclair per 4 savaites 
rinko faktus, dar nežinodamas, 
kas bus jo romanų veikėjai. Arti
miau lietuvius pažinti jis teturė
jo kokias 2-3 savaites, kaip 
matyti iš atsiminimų. Jur
gis, .Lietuvos kaimo bemokslis 
vaikinas, pasižymi fiziniu stipru
mu (su Chicagos "bomais" jis 
galįs viena ranka susitvarkyti), 
darbštus, blaivus. Bet po šeimos 
nelaimės — žmonos mirties po 
per ankstyvo antro vaiko gimdy
mo — jis jau netenka pusiaus
vyros, o po vaiko mirties tampa 
lyg kokiu '•profesionaliniu" 
Amerikos nuotykių romanų kla
jūnu. Tai jau sunkiau suderina
ma su lietuvio charakteriu, kuris 
daugiau laikosi "aukso vidurio", 
negu pasiduoda aistringoms ek-
stremoms. Nors autorius gerai 
žino, kas etniškai yra lietuviai, 
bet kartą vis dėlto prasitaria, kad 
Rudkus giminingas slavams, šį 
nonsensą kartoja tokie informa
ciniai leidiniai, kaip "Encyclo-
pedia Americana", K. Keller ir 
V. Bennet skaitytojų informaci
jai skirtos knygos net iki šios die
nos. Mūsų, ypač akademinėse 
įstaigose dirbančiųjų, pareiga tą 
seną raugą išvalyti kaip galima 
greičiau. 

Sunkiau patikėtinas ir Jurgio 
žmonos Onos metimasis į "bo-

iNukelta i 2 psL} 
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seksualiniu užmačių glėbi, 
biida tikintis Šeimą išgelbėti 

nuo ekoncuninio sugniužimo, 
nieko neužsimenant apie dvasi
nio atsparumo galimybę ar ko
vą su ana užmačia. Tai grei
čiausia natūralizmo ir materia
listinės pasaulėžiūros į;aka, nors 
aplamai, kaip minėta, literatū
ros kritikai nėra linkę Sinclairo 
skirti prie natūralistų. 

Abejotinas ir šiaip jau lietuviš
ką kaimo religingumą atsinešto
sios "tetos" Elzbietos greitas 
("per pusę valaados") pasidavi
mas naujoms Jurgio idėjoms, ku
rių dar jis pats nėr kaip reik su
virškinęs. Dar sunkiau suderina
mas su lietuviška doroves sam
prata Marijos Berčtnskaitės "ap
sisprendimas", po visų darbo ne
sėkmių, pasidaryti miesto centro 
keksyno "darbininke"'. ' 'Lithu-
anian Mary" vardu nieko sau re
prezentante! Ir kas keisčiausia, 
fead visi tie gyvenimo apviltieji 
veikėjai niekad nepagalvoja apie 
savo senąją tėvynę ar grįžimą at
gal (nors ir nebūtų iŠ ko). Kašp 
žinom, dauguma senųjų lietuvių 
ateivių vis dėlto galvodavo, kiek 
užsidirbę, grjžti atgal. Bet auto
riaus tikslas buvo bent Jurgį Rud-
kų padaryti Amerikos socialinio 
gyvenimo reformatorium, "apaš
talu". Dėl to jo veikėjai yra dau
giausia stereotipinio pobūdžio, 
per greit netekę savo originalinio 
individualumo. 

Kad Sinclair, rašydamas 
"Džiungles", turėjo prieš akis ir 
savo paties šeimos gyvenimą, ma
tyti iš jo minėtų atsiminimų. 
T e n jis rašo, kaip tris mėnesius 
be paliovos dirbęs prie to roma
no. Rašęs su ašarom ir kančia, 
išliedamas į popieriaus iapus tą 
skausmą, kurį gyvenime matęs. 
Išviršiniai tai esanti skerdyklų 
darbininkų šeimos istorija, bet iš
vidiniai tai Jo paties Šeima. "Ar 
aš nežinau", rašo jis tuose atsi
minimuose, "ką reiškia žiemą 
kentėti Chicagoj?... Ona (Jurgio 
žmona) buvo Corydon (pirmo
sios Sinclairo žmonos Mėtos H. 
Fuller slapyvardis), kuri kalbėjo 
lietuviškai, bet šiaip yra be pa
keitimų. Mūsų mažasis sūnelis 
tą žiemą sirgo plaučių uždegimu, 
ir visa tai perėjo į knyga/' (p. 
158). 

Idėjiniu atžvilgiu Jurgis Rud-
kus padarytas autoriaus pasaulė
žiūros eksponentu. Berods Ma
rijos išėjimas "uždarbiauti" į 
miesto centrą jį paskatina ieško
ti socialinės teisybės, bet jis daros 
bemaž visiškai pasyvus per tris 
paskutiniuosius "Džiunglių" 
skyrius, kai turi išklausyta, ką 
apie socializmą kalba lenkas 
Ostrinski ir švedas Schliemanrt 
Sis, kad ir kaip mokytas dakta
ras, kartais ''iŠ didelio rašto iš
eina iš krašto", pvz. apgailestau
damas, kiek laiko ir energijos iš-
eikvojama įvairių gaminių mo
deliams (gal vyrai ir pasitenkin
tų vienu, sakysim, skrybėlės mo
deliu, bet ką moterys pasakytų!). 
Pasako jis ir daugiau mandrybių, 
dėl kurių rimtas socialistas turi" 
tik nusišypsoti, pvz. kad užtektų 
vienos darbo valandos per die
ną, jei nebūtų, išnaudotojų, o li
kusį laiką būtų galima skirti Ni-
čes "evangelijai" skelbti, rašyti 
pamfletams ir t. t Girdi, nebū
tų ir girtavimo, jei nebūtų darbe 
lenktyniavimo (šių dienų patirtis 
rodo, kad ir be to lenktyniavi
mo girtaujama ir dar kaip!). Ar
ba ką bendra su socializmu tu
ri kalbos apie proteinus ir vege
tarizmą, kuri autorius, tiesa, bu
vo pamėgęs greičiausiai dėl pasi-
bodėjimo reginiais skerdyklose. 
Aplamai Sinclairo skelbiamas so
cializmas yra individualistinio, 
utopinio ir religinio pobūdžio, 
ką vienam laiške jam buvo pri
minęs amerikiečių rašytojas 
Winston ChurchilI (plg. U. Sin
clair, My lifetime in letters, 
1962). "Džiunglių" 29 skyriuje 
sakom*: T a i nauja žmonijos r f 

ligi ja —arba galit sakyti, kad 
tai senosios religijos išpildymas, 
nes pažodžiui pritaiko visą Kris
taus mokslą". Su tokia individu
alistine samprata Sinclairui sun
ku buvo išsitekti partijos rėmuo
se ir iš jos jis pasitraukė 1933 m. 
Pasisakė jis ir prieš ekstremistini 
socializmą (komunizmą). Domi
no jį religinė tema, bet, kaip ma
tyti ir iš jo paskutiniųjų raštų, 
jo krikščionybės samprata irgi 
buvo grynai individualistinė. Bet 
kaip ten bebūtų, jo svarbiausias 
tikslas buvo siekti savo kraštui 
socialines gerovės saviškai su
prasta pasaulėžiūra, ir jos vyk
dytoju jis padarė lietuvį imigran
tą. Per jį bandė ir to meto savo 
krašto negeroves kelti. Kai Wins-
ton ChurchilI, vėliau garsusis 
anglų ministeris pirmininkas, 
"Džiunglėms" pasirodžius, pa
rašė entuziastingą recenziją, Sin
clair pastebėjo: "Kažin ar jis taip 
entuziastingai būtų atsiliepęs, jei 
būčiau parašęs apie Londono 
lindynes?" 

Vienu metu, 1931, metais, Sin
clairui buvo numatyta Nobelio 
premija. Kandidatūrai paremti 
buvo sudarytas didelis komitetas, 
į kurį įėjo tokie pasaulinio gar
so tūzai, kaip J. Dewey, A. Eis-
ternas, B. Russell ir kiti. Pirmoj 
vietoj jie mini "Džiungles", bet 
remia ne tiek literatūrines pa
stangas, kiek socialinių negerovių 

t am pasipriešino Pennsylvanijos 
universiteto profesorius Quinn, ir 
premija buvo "suspenduota". IŠ 
tiesų, ne tik '"Džiunglės", bet ir 
kiti Sinclairo romanai yra tezi
nio pobūdžio ir tatai gerokai pa
kerta jų literatūrinę vertę. Dėl to 
ir C. A. Andre\vs, k>wos univer
siteto literatūros profesorius, pa
stebi: "Kaip romano šios knygos 
pabaiga nėra literatūriška, nes 
herojus beveik dingsta, o ten duO-
tas sprendimas yra lyg koks so
cialistų traktatas — Jurgis tik (pa
syvus kitų idėjų klausytoja s. Į tą 
pabaigą reikia žiūrėti kaip į dens 
ex machina —• ji ir silpna ir ne
įtikinanti tiek meniniu, tiek filo
sofiniu atžvilgiu" (Įžanga į 
"Džiunglių" 1965 m. laidą). 

Bet kaip ten bebūcų. vis dėlto 
"Džiunglės" laikomos geriausiu 
Sinclairo romanu, ir, tam jaunys
tės entuziazmo kūriniui nebepri-
lygo visa serija vėliau kurtų vei
kalų, panaudojant tą patį rašyto
jo metodą. O lietuviams tenka 
nuopelnas, kad jie padėjo Ame
rikai atverti akfs į to meto dar
bo ir gamybos sąlygas, ir kai pc 
antrojo pasaulinio karo į Ame
riką atplūdo naujoji ateivių ban
ga, niekas, rodos, negalvojo apie 
kokią nors "revoliuciją": auto
rius su savo herojum vis dėlte 
buvo šio to pasiekęs, o ir tos pa
čios garsiosios Chicagos skerdyk-

ilkėlimą. Iš literatūrinių pozicijų los tada baigė jau dezintegruotis. 

II XX AMŽIAUS II 

SUKAKTIS 
Spaudos darbo atsiminimų pluoštas 

JUOZAS PRUNSKĮS 

(Tęsinys) 

Daugiau laisvės siekdami, buvo
me užėję kartą ir pas prez. Smeto
ną. Jis laikėsi taktikos daugiau pats 
kalbėti, savas idėjas dėstyti, nekaip 
atėjusių klausytis. Tad iš to vizi
to mažai praktiškų rezultatų te
buvo. 

Daugiau prielankumo rodė Už
sienio reikalų ministeris St. Lozo
raitis. Jis net buvo įvedęs periodi
nius pasikalbėjimus su trijų dien
raščių redaktoriais. Užėjus. pain
formuodavo apie bėgamuosius už
sienio politikos reikalus. Buvo gali
ma ir, ji klausinėjant, pasiinformuo-
tl. Mus pas ministeri palydėdavo 
simpatingas jo asmens sekretorius 
dr. St BačTris, dabar patarėjas mū
sų pasiuntinybėje Wasbingtone. 
Ministerio bute ber.jds antradienių 
vakarais buvo įdomios arbatėlės re
daktoriams, diplomatams, aukštes
niems pareigūnams. 

Kultūrinėje, socialinėje srityje 
"XX Amžius" atstovavo labai pozi
tyviai linijai, bet politinėje plotmė
je buvo priešingas prieš totalitari
nės diktatūros, kad ir ne taip stip
rios, tendencijas vyriausybėje. Palai
kėme- ryši su tokioj pat opozicijoje 
buvusiu kairiųjų dienraščio "Lie
tuvos Žinių" redaktoriumi J. Kar
deliu. Buvo ne vienas atsitikimas 
kad susitarę ta pačia tema ir ta pa
čia kryptimi parašydavome veda
muosius, o paskiau vienas kitą pa
cituodavome. 

Ryšiai su užsienio atstovybėmis 
Kadangi keletas kolektyvo nariu 

buvo studijavę Prancūzijoje, o kiti-
— Vokietijoje, tai išsivystė ryšiai ir 
su užsienio atstovybėmis bei jų kul
tūrinei sričiai atstovaujančiais žmo
nėmis, ypač su prancūzais. Buvo 
fcokj kartą užsukęs su vizitu ir So
vietų atstovybės žmogus. Problema 
man buvo kartą, kai priėmimą su
rengė Sovietų atstovybė. Tada bu
vo laikai dar prieš okupaciją. Vi
sas Sovietų žiaurumas prieš lietu-

dar nebuv,-- pasirodę*. Eiti ar 

neiti? Pasitariau su' etle žmonių. 
Nuėjau trumpam, su sutana. Tikrai 
buvo nejauku. Kitą kartą sugalvo
jau pabandyti nuvykt į Rusiją. Už
ėjau į inturisto įstaigą Kaune, Jie 
privačiai man pasakė, kad nors pas 
juos keliautojus siunčia, bet viskas 
pareina nuo atstovybės. Patarė ten 
užsukti. Kadangi buvau pažines vie
ną jų, kuris buvo mūsų redakci-
jon užėjęs, tai nuėjau, drąsiau ti 
kėdamasis ten pasikalbėti. Davė už-

Kertine parašte 
(Atkelta iš 1 psl-

je vaidino Berynas. Čia paminė
tinas Wilhelm Tapper, didelis 
Wagnerib garbintojas ir Adolf 
Weissman, modernizmo propaga-
torius. 

Laikraštinė muzikos kritika 
Amerikoje prasidėio 1813 metais 
su S. D. ' Dwight.'ir W . H. Fry 
New Yorko "Tribūne". Pagrindi
nis skirtumas tarp Amerikos ir Vo 
kietijos laikraštinio muzikos kri
tiko yra tas, kad Amerikos kon
certu kritika laikraščiuose jau pa
sirodydavo sekančią dieną po 
koncerto, kada Vokietijoje kriti
kos yra duodamos savaitinėje ap
žvalgoje, kartais net porą savai
čių po įvykusio koncerto. Šis lai
kas yra naudojamas gilesniam su
sipažinimui su kūriniu ir jo at
likimu. Muzikos žurnalistas yra 
ne tik kompozitoriaus vertinto-
tojas, bet ir veikalo atlikėjo. Tai 
reikalauja daug didesnio pasiruo
šimo, negu paprastai galvojama. 

pildyti blankus, bet leidimo Įvažiuo
ti nedavė. Gerokai prieš komunis 
tus buvau prirašęs. Kai apie tai pa
sakiau Užsienio reikalų ministeri
jos spaudos skyriaus vedėjai M. 
Avietėnaitei (dabar gyvenančiai 
Putaame, Conn.), įi patarė, kad tu
riu tuo džiaugtis: aną metą buvo 
siųstas Lietuvos kurjeris kažkokia 
ar tik ne Avižienio pavarde. Važia
vo jis Rusijos geležinkeliais. Tik at
ėjo žinia, kad jis rastas negyvas, 
kad Sovietų vyriausybė tirs, ar čia 
savižudybė, ar piktadarybė, bet 
taip ir liko dalykas neišaiškintas, 
nors ir taip buvo žinoma, kas ten 
atsitiko... 

Šiaip jau į atstovybių priėmimus 
daugiau mėgdavo nueiti tokie so
cialūs žmonės, kaip dr. Dielininkai-
tis. o taip pat susiradome pulk. J. 
Petruiti, kuris kaip kariškis mėg
davo pasivaišinti ir priėmimų labai 
nevengdavo. Jis, bolševikams šau
dant kalinius Červenėje, kažkaip iš
liko gyvas, mirė 1943 m. Kaune, pa
likęs neužmirštamą atsiminimų 
knygą: "Kaip jie mus sušaudė". 

Sunki situacija Italijos 
pasrantinybėį 

Turėjau aš vieną atsitikimą su 
atstovybe, kurio neužmiršiu, kol 
būsiu gyvas. Artėjo Italijos šventė. 
Norėjosi dienrašty duoti ką nors 
naujesnio. Susiskambinau su Itali
jos pasiuntinybe Kaune ir susitariau 

Aplamai kalbant, muzikos žur-
nalizmas vis dėlto yra gana ap
gailėtinam' lygyje. Eilinis muzi
kos kritikas amerikietiškam laik
rašty atlieka darbą, kuriam jis 
dažnai neturi autoriteto, nei ži
nių, nei talento. Dažniausiai 
paprastas reporteris yra siunčia
mas "aprašyti" koncertą. Skai
tydama beveik visas Bostono laik
raščių kritikas, surandu šalia pa
vardės "reporter", "stuff ir labai 
retai "muzic kritik''. Nenuosta
bu tad, kad muzikos kritikos ge
rokai pasižymi savanaudiškumu, 
nerodo jokio muzikos supratimo, 
naudojant net tuos pačius žo
džius "mažumų" kompozito
riams nusakyti New Engianti kon 
servatorijos choro koncertas yra 
visuomet gerai įvertintas, kada 
Stuttgarto kamerinis orkestras su
silaukė tokio posakio: 'TDirigen-
tas nemoka savo darbo, o orkes
trantai nesugeba jo sekti". Iš tik
rųjų tai buvo vienas iš geriaus-
sių koncertų Bostone, bet kadan-

nuvykti pas juos parinkti žinių apie 
Italiją. Tai buvo pirmas toks indi
vidualus mūsų dienraščio redakto
riaus atsilankymas pas juos. Kai nu
ėjau kažkur toli į Žaliąjį Kainą, 
jau buvo pasibaigusios darbo valan
dos. Italijos atstovas pasakė, kad jis 
dar paprašęs pasilikti pasiuntinybės 
žmones sustikti su lietuviu laikraš-

gi ten buvo ne tos. rasės žmonės, 
tai koncertas buvo blogas, 

Errrtšt Newman, Anglų mu
zikos kr: Jkas, stengėsi pakelti mu
zikos kritiko lygį ir prestižą iki 
tikro mokslininko, bent stengė
si nustatyti bfcndras gaires tiems. 
kurie šiuo darbu užsiima. Pagal 
naujus įstatus, kritikas turi pa
žinti savo būdą ir stengtis būti 
kuo objektyvesniu. Antra — iš 
kritiko reikalaujama, kad jis susi
pažintų su atliekamu veikalu 
prieš koncertą, jį išnagrinėtų te
oretiškai. Kritikas privalo turėti 
pakankamai žinių apie kompo- j 
zitorių ir atlikėją; veikalai para- j 
Syti mokyklos suole, turi būti ap- Į 

žvelgti kitaip subrendusio kom
pozitoriaus, išėjusio ne tik moks
lą, bet ir turintį — patyrimo. Muzi 
kos kritikas turi būti plačių hori
zontų žmogus, kuris ne tik moka 
rašyti, bet turi taipgi talentą iš
jausti ir suprasti, kad kritika nė
ra vien pamazgų pylimas, bet 
atsakingas ir svarbus darbas, ly
giai seikėjamas mėgiamam ir ne
pakenčiamam žmogui. Daug kur 
amerikiečių laikraščiai dar tari 
ilgą kelią iki šių reikalavimų, įkū
nijimo. Ne pro šalį būtų. apie tai 
pagalvoti ir mūsų lietuviškųjų 
laikraščių muzikinio gyvenimo 

Elena Vasiliūnienė 

TeL PR 8-8229 

DR. ANKA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR, R. G. BALUKAS 
UgOti Akušerija ir moterį 

Ginefcotogine Cnlr 
6449 So. Pulaski Boad (Crareiord 
Medkal Bunding). Te*. LU 54448 
Pr i ima l igos iu* pagal susitarimą. 

M neatsil iepia, s k a m b i n t i 374-S064. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Mar<)uette Medical Ceater 
6132 So. JSe&zie Avenne 

VaL: pirma*., aatrad. ir k M n r t a d 
6 iki 7 :30 vai. vakaro . 

SeStad. n u o 1 iki 3 vai. 
Pagal sus i tar imą 

Ofiso tekrf. WA b-2610 
BezkL teL WAtbroak &-S648 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai. pirm., k e t v . 1 iki 6 T. popiet 
Antrad., penktad. 1-5, treč . ir i e i t a d 
tik susitarus. 

tininku. Supažindino — čia grafas 
toks, čia toks, ir sako: "Jūsų at-1 TeL Ofiso HE 4-3849, m. 388-2233 
vykimui pagerbti mes turime gero Į QRf PETER T, BRAZ'S 
vyno buteli". Aš gi nuo skautavimo' 
laikų, nuo ateitininkų abstinentų 
organizacijos buvau tvirtas abstinen
tas. Jei jau pradėsi daryti išimtis, 
tai nebus joms galo. Bet kai žmo 
gus esi minioj, tai vienas geria, ki
tas negeria, taip ir išsilygina. Čia 
gi — atkreiptos visų akys į tave, o 
italai, kur vynas jiems kaip lietu
viams pienas — abstinencijos nela
bai ir žino. Labai atsiprašiau, vis 
dėlto nesutikau išgerti Bet tai bu
vo sunkiausias mano gyvenime at
sisakymas. Nemanau, kad būčiau 
italus Įtikinės, jog reikia būti nepa
laužiamu abstinentu. 

Įstaigos h buto teL 652-1381 
DR. FERD, VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1487 S. 49tfa Court, Cicero 

Kasdien 10-12 ūr 4-7 
Rskyras treč Ir S**t 

M . ofiso ir buto: OLympic 2-415S 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
iSakyrus trečiadieniu*. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. p o p i e t 

TeL REliane* 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad. , ketvirtad. ir 
Penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. šeštatf. pagal susitarimą 

o trečiadieniais uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K.CDIKTŲ IB VAI R r U G O S 

SPECIALISTE 
MiCPICAI, BtTLDOJG 

7158 South \ » o - t e n j Avenne. 
Valandos: Kasdien nue 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL R E 7-11«8; rezid. 2S»-2» l t 

Laisvalaiki o iando* Nuotr- Mitte„<i 

Pasikalbėjimai 

"XX Amžius", tapęs stiprus savo 
publicistika, kelionių ir kitais repor
tažais, gerokai kultivavo ir pasikal
bėjimus. Atsimenu, dar pačioj pra-

į džioj turėjome kažkokią ekskursiją 
I laivu i Kačerginę. Ten vienoj Ne-
j muno seklumoj buvo įsikūręs čigo-
Į nų taboras. Padariau su jais ilgo-
Į ką pasikalbėjimą. Tai buvo vienas 

pirmųjų mano pasikalbėjimų. Iš
spausdinome. Tokius niekus kartais 
ir rimti žmonės prasiblaškymui pa-

j skaito. Permetęs akimis, prof. Ere
tas kita proga man pratarė: "Ma
niau, kad redaktorius daugiau ka
binete sėdėsi, straipsnius spausdi-

! nimui ruoši, o čia ir pats rašai...*' 
Siekiant sustiprint Ir užakcentuo

ti demokratinių srovių ryši, teko 
daryti keletą pasikalbėjimų su kai-
riųjų vadais. Nueinu kartą pas M. 
Sleževičių. Maloniai sutiko pastkal-

j bėti. Gausti buvo spna draugiškų 
; pareiškimų. Beinant, paduodamas 
j paltą, jis kalbėjo: "Žinai, mes čia 
i žemėje nirime tiek daug bendrų da-
! lykų. O kad čia peštumės dėl to, 
kas yra kažkur kitur anapus, argi 
yra prasmės?!" 

Pas dr. Kaži Grinių 

Nueinu kartą pas buvusį prez. dr. 
Kazį Grinių. Padariau su juo pasi
kalbėjimą, paskiau sugrįžau dar per
skaityti, kad viską tiksliai būčiau 
surašęs ir nereikėtų paskiau spau
doje dementuoti. Vienoje vietoje, 
kalbėdamas apie krikščionybės eti
ką, jis buvo pasakęs palankiai apie 
religinį auklėjimą mokyklose. Žino-

Į jau, kad liaudininkai nebuvo šali-
| ninkai tikybos dėstymo mokyklose. 
į Todėl šį posakį jau pernelyg atsar
giai formulavau. Kai jam paskai-

i čiau, jis ir tarė: 
— Na, ką čia dabar rašai. Ra: 

Syk tiesiai, kad religija padeda mo-
(Ntiketta } 4 j raL) 

Dr. Ant. R o d c & o kaMnvta per tas* 

DR. EDMUHO L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

Tm West | M Street 
TeL — GR 6-2400 

• a i . : pagal sus i tarta i*; pirnaad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9*. ae trad . ir peokt . 
10-4: Šešta. 1 0 - 3 v a i 
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GfL4WFORD M E M G A l i BUtLDRt'G 
5449 S o . Pulaski Road 

Valandos pagal sus i tar imą 

RezkL teL — GI 8-M73 

DR. W. M, USm-CISIIIAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

8182 So. Kedzie Ave. WA 5-2870 
Valandos pataU pasitarimą. Jei ne
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~ — -RGJJA 
1(WŽ V a Wevte.Tr. i ' ° - r . . -
5214 N o . '«-« f . 'T' i 4-o--,-:«• 

Tai ktaadcaanaa 12 valandų 
4 * 9 - 4 4 4 1 - ^l-4fl0.=> 

\tmwok* akelbtls dien DRAUGE 
:«* jn plačiausias įkaitoma* li« 
urtij dienraštis G) «kelb;mn ka 
•«• r^erot ar4sia«mn* 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adrasas 4236 W. 63rd Strost 
Ofiao teief. R E &-44I0. 

nr-ritumdiof telef. GR S-<M11 
Vai.: pirsiad., aDtrad., ketvirtad. b 

penktad auo 1 Iki S vai popiet. 

Ofiso t«l. HE »-2123. a a m v GI » -« l t« 

DR. V. TUMfiSOMIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71at Street 
vai. . pirm., antrad., ketv. ir penktai 

ir «-1 - » anksto susitarus 

Tel. ofiso PR 6-^-16 
DR. F. C. W!MSKUHAS 

GYDYTOJAS ER CHTRURGV5 
8107 Wsst Tlst 8treet 

Vatand**- 1 
T»-*c" t r iMtjuI 

Ą s*J popie t 
oayai «is-,tarifna 

Ofiso tel. 5ft£-31<M: tmmų 836-4HW 
DR. r»ET«AS ELIOBA 

GYDYTOJAS IR CHJRURGAF 
8234 S. Narraganaett Ava, 

Vai p-t—n «n*r ne«"v - peri H 2 " 
Ss*tjvd;enis.;s o«u;a risitarioią 

Perskaitę "Draugą", duokite ii kiliems. 
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Lituanistas d r. Petras Jonikas 
Mokslininko septyniasdešimt metų amžiaus sukaktis 

GRAŽUTĖ SLAPELYTĖ- SIRUTIENĖ 

"Gimtosk* Kalbos" žurnale, kurį' 
P. Jonikas koletą metų redagavo, 
ir "Naujienų" dienraščio kalbos! 
dalykų skyriuje (kurį jis vedė 1949 
-55 m.) randame daug populiarių 
P. Joniko straipsnių, skirtų lietu
vių kalbos reikalui, jos kultūrai. 

Dėl lietuviu kalbos svarbumo in
doeuropiečių kalbotyroje mūsų ma
žos tautos kalbininkui mokslininkui Daktarą Petrą Joniką Chicagos daugiau pasiekti, po šešerių metų ma visą laiką jam labai rūpėjo ir 

lietuviai, dalyvaują lietuviškoje, nutarė vėl mokytis, kad ir kitokių dėlto dažnai prie jos grįždavo, kau-. 
veikloje, gerai pažįsta, nes jis čia, Į mokslų, kurie jam padėtų labiau ; pė papildomą medžiagą ir pagaliau j ̂  * ' ; j ;n r tmi i r kitataučiams 

įsitvirtinti šiame krašte. P. Jonikas i 1972 m. Pedagoginis Chicagos pašonėje — Riverside gy
vena nuo 1949 m. Dažnai jį susi
tinkame kultūriniuose renginiuose, 
susirinkimuose, pobūviuose ir visur, 
kur vyksta reikšmingesnis lietuviš
kas bruzdėjimas. Kaip mokslininką 
lituanistą jį žino visi žymieji pasau
lio baltistai ir, tur būt, kiekvienas 
lietuvis, besidomintis savo gimtąja 
kalba, skaitantis lietuvišką spaudą. 

Tačiau nedaug kas turi progos su 
juo asmeniškai pabendrauti, aki
vaizdžiai pamatyti jo kalbotyros 
darbų apimti, pasidairyti knygomis, 
rankraščiais apkrautame jo darbo 
kambaryje. 

Šių metų kovo 25 d. dr. P. Jo
nikui sukako 70 metų. Ta proga 
parūpo jį aplankyti, pasidomėti, kaip 
sukaktuvininkas šiuo metu, vos 
prieš trejus metus išėjęs į pensiją, 
leidžia dienas, džiaugiasi užsitar
nautu poilsiu, ką beveikia, ir savo 
įspūdžiais pasidalinti su "Draugo" 
skaitytojais. 

Deja, o gal reiktų sakyti —ačiū 
Dievui, dr. P. Jonikas dar visiškai 
negalvoja apie poilsiavimą: jis, bai
gęs pragyvenimą užtikrinantį apmo
kamą darbą, tik dar intensyviau pa
sinėrė į kalbotyros darbų labirintus, 
o jo bute kaskart daugiau knygų, 
rankraščių, korektūrų, raštų. 

Šio brandaus dr. P. Joniko am
žiaus sukakties proga verta prisi-

ryžtnsi mesti darbą, susispaudus gy
vent- \š kuklių santaupų ir žmo
nos nžiarbio ir imtis bibliotekinin
kyste studijų Chicagos universite
te. Daktarui vėl tenka siekti ir pa
siekti bakalauro, paskui magistro 
laipsnio (1958 m.). Jis kartais juo
kaudamas pasidžiaugdavo, kad bent 
| "aiškūlę" neteko grįžti... 1957 m. 
P. Jonikas gavo Chicagos universi
tete teisių skyriaus bibliotekoje ka
taloguotojo darbą, kur ir išdirbo iki 
išeidamas į pensiją. Tuo tarpu at
sirado galimybė patekti ir į Chi
cagos universiteto mokomąjį perso
nalą: slavistikos departamento va
dovo rūpesčiu ir lietuvių pastan
gomis bei finansine parama 1970 
m. mokslo programon buvo įtrauk
ta baltistika, ir dr. P. Jonikas pa
kviestas dėstyti lietuvių ir baltų 
kalbotyrą kaip e. o. profesorius. Dr. 
P. Jonikas profesoriauja čia 3 metus, 
lygiagrečiai dirbdamas bibliotekoje 
nebepilną darbo laiką, kol 1973 m. 
išeina į pensiją. 

Pedagoginė sritis P. Jonikui bu
vo artima nuo pat jaunystės. Jis dar 
studentaudamas su pertraukomis 
dėstė lietuvių kalbą aukštesniosio
se mokyklose. Baigęs universitetą ir 
pasitobulinęs kalbotyroje užsienyje, 
P. Jonikas nuo 1937 m. buvo Vy
tauto Didžiojo un-to, vėliau Vil
niaus un-to lietuviu kalbos kated-

lituanistikos 
institutas. Lietuvių fondui finansuo
jant, išleido Chicagoje labai vertin
gą, plačios apimties dr. P. Joniko 
studijinį veikalą — "Lietuvių bend
rinės rašomosios kalbos kūrimasis". 
Gerokai anksčiau, 1952 m., dr. P. 
Jonikas išleido "Lietuvių kalbos is
toriją", kurią buvo paruošęs dar gy
vendamas Vokietijoje, tuoj po II-jo 
pasaulinio karo. Tai pionierinis šio
je srityje veikalas, populiariai para
šytas, skirtas platesnei visuomenei 
bei lietuviškai aukštesniajai mokyk
lai. 

Ketvirtoji P. Joniko knyga — 
"Gimtojo žodžio baruose" (1952 
m.) — tai straipsnių, skirtų dau
giau praktiškiems lietuvių kalbos 
reikalams, rinkinys. 

Be tų keturių knygų dr. Jonikas 
yra parašęs ir išspausdinęs daug 
studijinių ir kitokių straipsnių lie
tuviškuose kalbiniuose ir kit. žur
naluose, vienkartiniuose leidi
niuose: Archivum Philologicum 

minti, kokiomis mokslo pakopomis 
teko jam žengti, kokias kliūtis n u - | r o s ^ asistentu, o nuo 1942 iki 
galėti, iki jis atsidūrė iškiliųjų Ii-, I 9 4 4 m - docentu. Pasitraukęs į Vo-
tuanistų eilėse, ir peržvelgti jo iki į kietiH< 1 9 4 6 m - mokytojavo Hanau 
šiol atliktus darbus bei pasidomėti ' 
naujais užmojais. 

P. Jonikas, tauragiškis žemaitis, 
pirmuosius mokslo žingsnius žengė 
Pagramančio ir Šilalės pradinėse mo
kyklose, 1923 m. baigė Tauragės 
vidurinę mokyklą, o 1927 m. Taura
gės mokytojų seminariją. Šia proga 
nonų pažymėti, kad nuo Tauragės 
yra kilęs ir kitas žymus mūsų kal
bininkas, P. Joniko bičiulis, pernai 
Vilniuje miręs filologijos mokslų 
kandidatas Jonas Kruopas, pasta-
talsiais metais buvęs didžiojo Lie
tuvių kalbos žodyno vyr. redakto
rius. P. Jonikas, baigęs mokytojų 
seminariją, apsisprendė toliau tęsti 
mokslą ir 1927 m. įstojo į Lietu
vos universitetą, kur pagrindine ša-

stovyklos lietuvių gimnazijoje, o 
1946-49 m. kaip e. o. profesorius 
dėstė baltų kalbotyrą Pabaltijo uni
versitete (Hamburge, vėliau Pinne-
berge). Chicagoje dr. P. Jonikas ke
letą metų dėstė kalbos dalykus 
1958 m. įsteigtuose Aukštuosiuose 
pedagoginiuose lituanistikos kur
suose, kurie vėliau buvo perorga
nizuoti į Pedagoginį lituanistikos 
institutą. Nors P. Jonikas jau seno
kai ten nebemokytojauja, bet nuo 
1970 m. iki šiol tebėra šio institu
to rektoriumL 

Šalia tiesioginių pareigų mokyk
lose, universitete ir kitur P. Jonikas 
nuolat buvo ir tebėra įsijungęs J 
darbą įvairiose mokslo institucijose, 
organizacijose, draugijose. Lietuvoje 

ka studijavo lietuvių kalbą, o šalia Jfa ^ Lietuvių Kalbos Instituto 

(Kaunas), Gimtou Kalba, Kalba,, . , „ , . . r • - -t '• pionierius: tai lietuvių kalbos Literatūra (Chicaga), Lituanistikos \ . ,. . , , . . . « 
Darbai, Mūsų Senovė, Švietimo 
Darbas, Aidai, Kultūra, Pėdsakai, 
Sėja, Vairas, Varpas, Židinys, Kovos 
metai dėl savosios spaudos (Chica-
ga). Štai tie bent svarbesnieji P. Jo
niko straipsniai: Priesaga -inis. Apie 
Aušros rašomąją kalbą, Mažosios 
Lietuvos rašto kalba, Lietuvių 
bendrinės rašomosios kalbos idėja 
priešaušrio metu, Lietuvos bažnyti
nės kalbos reformos projektas 18 a 
pradžioje, Mūsų bendrinės rašo
mosios kalbos kultūros problema, 
Kleino gramatikų bendrinė kalba, 
Lietuvių kalba ir jos gaivinimas 

. . 7 r T ii- i- • - i spaudos . bet ir daugelio kitų pneš Aušrą, Jablonskmes rašybos; r„ . , 
pagrindai, Kodėl rašome aukštaitiš
kai? Nuo Mažvydo iki Jablonskio, 
Mūsų pavardės ir jų atsiradimas, 
Ties plačiu lituanistikos baru (apie 
prof. Pr. Skardžių), Tarmė ir ra
šyba, Antano Salio mokslinė veikla, 
Lietuvių studentų pavardės XV -
XVIII a. Europos universitetuose, 
Žemaitė ir bendrinė kalba. Ypač 
vertingi ir išsamūs jo trys kalboty-
riniai straipsniai XV Lietuvių En
ciklopedijos tome: Lietuvių kalbos 
istorija, Asmenvardžiai ir vietovar
džiai ir Lietuvių kalbos tyrinėji
mai 

filologams. Tad ir dr. P. Jonikas ne- ; 
siriboja tik lietuviškąja spauda. Jo ; 
kalbinių straipsnių yra išspausdin
tų latviškuos-, vokiškuose ir anglis-
kuose lingvistiniuose leidiniuose, 
žurnaluose: Geli (Ryga), Journal of: 
Baltic Studios. Zeitschrift fuer Na- i 
menforschung. Donum Balticum 
(Stockholm), Latviešu Konverzaci-
jas Vardnica. 

Po prof. A. Salio ir prof. Pr. Skar
džiaus mirties dr. P. Jonikas yra pa
grindinis Encyvlopedia Lituanica 
bendradarbis kalbotyros srityje. Dr. 
P. Joniko disertacija, už kurią jis 
gavo Master of Arts laipsnį Chica
gos universitete irgi parašyta ang
liškai — Classincation of Linguis-
ties in the LC and DC schemes: A 
Comparison vvith those by subject 
Specialists. 

Šios apybraižos apimtis neleidžia 
čia išsamiau aptarti dr. P. Joniko 
darbų specifikos. Norėčiau tik įsak
miau atkreipti dėmesį į kelias sritis, 

į kuriose jis yra lietuvių kalbotyroje 
isto

rija, lietuvių bendrinės kalbos kul
tūra ir kėlimas lietuvių spaudoje 
struktūrinės kalbotyros klausimų. 

Tur būt, pats nedėkingiausias ir 
labai daug brangaus laiko atimąs 
darbas yra kitų autorių kalbos tai
symas, leidinių kalbos priežiūra, jų 
redagavimas. Ir šiam darbui dr. P. 
Jonikas yra atidavęs šimtus valan
dų, betaisydamas, lygindamas kal
bą netik tokių kapitalinių veika
lų, kaip Vaclovo Biržiškos "Alek-
sandrynas", "Lietuvos universite
tas", K. Griniaus "Atsiminimai ir 
mintys", "Kovos metai dėl savosios 

Surinkus visus iki šiol parašytus 
dr. P. Joniko darbus, būtų stam
bios apimties leidinys, bet keli to
mai susidarytų, to nė pats auto
rius nenuspėja. Tenka tik palinkėti, 
kad jo darbai neliktų išblaškyti ir 
kad autoriui nepritrūktų nei laiko, 
nei energijos pačiam tai atlikti. 

Dabar, kai jau pragyvenimą už
tikrinantis darbas nebeslegia dr. P. 
Joniko pečių, atrodo, jis galėtu skir
ti daugiau laiko savo plačiai užsimo
tai studijai, kuriai jis jau seniai pra
dėjo rinkti ir vis dar teberenka me-

bendrinės kalbos ir terminologijos 
sekcijos vedėjas, Lietuvių Kalbos 
Žodyno ir rašybos komisijos sekre
torius (1940-44 m.). 1951 m. Chi-
cagoie dr. P. Jonikas buvo vienas iš 
iniciatorių steigti Lituanistikos ins
titutą, kurio prezidentu išbuvo net 
12 metu. 

P. Jonikas daugelio mokslinių bei 
specialinių draugijų narys, ne tik 
lietuviškų (Lietuvių kalbos dr-jos, 

(Nukelta į 4 pusL) 

tikslas kalbotyra (latviešu Filologu 
Biedribas, Baltisches Forschungsin-
stitut Bonoje, Linguistic Society of 
America, American Name Society, 
American Library Association). 

Tačiau kaip ir kiekvieno moksli
ninko, taip ir Joniko pagrindinis 
darbas koncentruojasi jo srities 
mokslo studijose, veikaluose, ir tai 
yra svarbiausias, išliekamos vertės 
įnašas į lietuvių kultūros ir mokslo 
lobyną. 

Pirmasis, diplominis P. Joniko 
darbas — "Pagramančio tarmė" 
(1939 m.) — dabar jau re
tenybė, įdomu, ar pats autorius jį 
turi. Turėti turi, tik niekas neįspė
tų, kokiais keliais jis grižo pas au
torių. Atsitiktinai dr. P. Jonikui Vo
kietijoje pavyko rasti ir nusipirkti 
tą egzempliorių, kurj jis kadaise bu
vo dedikavęs savo profesoriui Jur-

to lietuvių literatūrą ir pedagogiką, 
be to, 1931 m. dialektografiją prof. 
Jurgio Gerulio vadovaujamuose kur
suose Kaune. 1934 m. baigė Vytau
to Didžiojo universitetą ir, labai ge
rai įvertintas, tuoj pat gavo Švieti
mo ministerijos stipendiją studijoms 
pagilinti užsienyje. P. Jonikas 1935-
37 m. specializavosi lietuvių ir bal
tų kalbotyroje Rygos, Vienos ir Ka
raliaučiaus universitetuose pas gar
siuosius profesorius J. Endzelyną, j Lietuvių profesorių dr-jos ir kt_) 
N . Trubetekoy ir J. Geruli. Grįžda-j J ^ i r *^f+J*f. "įjį^ 
mas į Kauną, buvo užsukęs ir į 
lenkų okupuotą Vilnių, norėdamas 
pasirinkti studijinės medžiagos Lie
tuvių mokslo draugijos archyvuose. 
Deja, po kelių dienų lenkų val
džia jį "išprašė" iš okupuotos Lie
tuvos. P. Jonikas apvainikavo savo 
studijas tame pačiame Vilniuje, ku
riame jis vos prieš keletą metų bu
vo "persona non grata": 1942.1.31 
jis apgynė savo disertaciją "magna 
eum laude" —"Lietuvių bendri
nės rašomosios kalbos kūrimasis 
priešaušrio ir Aušros laikais", ir 
jam, vienam iš pirmųjų, buvo su
teiktas filologijos daktaro laipsnis 
sename, dabar jau lietuviškame Vil
niaus universitete. Tuo, atrodo, dr. 
P. Jonikas galėjo ir baigti savo stu
dijas, turėdamas prieš akis užtikrin
tą profesūra. Vis dėlto gyvenimo 
audroms nubloškus diplomuotą, 
daktaro laipsnį turintį lituanistą įįgiu« Geruliui, 
svetimą kraštą, į JAV, negreit jam į Disertacinio darbo — "Lietuvių 
pavyko prasiveržti į aukštojo moks- j bendrinės rašomosios kalbos kūri-
lo įstaigą. Pradžioje, nuo 1949 m. masis priešaušrio ir Aušros laikais", 
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jam teko tenkintis kukliu darbu 
Chicagos lietuviu dienraščio 

kurį apgynęs P. Jonikas gavo filo
logijos daktaro laipsnį, deja, nespė-

"Nauįienų" redakcijoje. Norėdamas į ta Lietuvx>įe išleisti Betgi toji t*. 
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Kalbininkas dr. Petras Jonikas, kuriam <.i«»mit sukako 70 metų amžiau.*-

žaliuojanti, žydinti vasara 

Vasaros vitražas 
BALYS AUGINĄS 

PUSIAUNAKTIS SENAMIESTY 

Senutė turgaviete 
Panarino žvilgsnį 
Į nudilusias 
Akmenų kurpes: 
Jomis avėjo laikas. 

Gatvėje švilpaudamas. 
Vidunakčio valkata vėjas, 
Neono šviesų aureolėje 
Sklaido vakarykščius laikraščius: 
Negyvą praeitį 
Jis numeta sąšlavynams. 

O nudriskę namai, 
Susigrūdę krūvon — 
(Kaip seni cinikai) — 
Degančiais vyzdžiais 
Seka nuogus merginų 
Šešėlius. 

Naktie pakabina dalgį 
Ant sidabrinės 
Telefono vielos. 
Kaimynystėje 
Paklydęs katinas, 
Užuodęs mėnesieną, 
Pavirsta 
Tarzaniška serenada. 

Šaligatvy ties taverna, 
Neblaivios piktžolės 
Linguoja girtam svaiguly. 

Praeidamos masinos 
(Naktibaldos paraudusiom akim) -
Nudurta jas 
Stikliniais, 
Panieka spindinčiais 
Pirštais. 

KAITROS DETALĖ 

Kaip karštai kvėpuoja 
Dienovidis* 
Kopdamas su saule 
Mėlynom horizonto atkrantėm! 

Suskirdusi paukščio daina 
(Prasikalusi pavasarį) 
Gyvena tuščiaviduriam, sausmedy 
Ir nebežydi dausose. 

Paupy maudosi vasara. 
Nuoga ir aistringa, 
Numetusi žieduotą drabužį 
Į degančią smiltį. 

Gruzdančia velėna 
Rieda saulės žemuogė, 
želė — nurudusi katė — 
Šiurkščiai niurzgia 
Vasarvidžio gaisre. 

Tik mieguistas dangus 
Prasega pūkuotą 
Debesiukų apikaklę 
Ir savo balzganą veidą 
Panardina 
Daubos dulkėse 

Miršta uždusęs vėjas — 
Tvanku. 

NEMIGA 

Mėnuo (lyg pelėda,) tupi medyje. 
Pilnatis sidabriniais siūlais 
Išsiuvinėta žolėj. 
Naktis (kankinama nemigos) 
Klaidžioja vaiduokliu. 

Nuoga tyla 
Įsisupa 
Į mėnesienos mezginius 
Ir, lyg pamišus Oįelija, 

Nuotrauka Vytauto MazeLo 

Apstulbusi stebi 
Upelio gyvąjį sidabrą. 

Slėny nubudusios 
Neužmirštuolės akys 
Kupinos 
Neapsakomai mėlyno 
Siaubo. 

Pelėdos išplėstas vyzdys 
Sustingo pilnačių 
Ant mano suplyšusio 
Sapnų voratinklio 
Šilko. 

IMPROVIZACIJA 

Karštoj vasaros rankoj 
įkaitęs žemės obuolys. 
Griaustinis debesų ąsočius tranko 
Nubunda žalio žaibo spindulys. 

Ir vaikšto debesys 
(Balti raguočiai) 
Po mėlyną lanką dangaus: 
Tai vasaros vyno ąsočiai 
Pilni saulėto nektaro — 
Ir žemė ištroškus ragaus. 

Dirvonai atsigeria sočiai, 
Žvelgta saulė 
Į Buskilusią šukę balos — 
Sudužę vasaros vyno ąsočiai 
Ant žolėtos aslos. 

PASTORALĖ 
• 

Pakelia galvą 
Nuo žemės 
Rasotos krūtinės. 
Paukščių poteriais 
Apkabinėtos liepos. 
Strazdanotas 
Basakojis vaikšto laukais, 
Rasos varpai 
Skambina rytmečio 
Pabudimą. 

Pamiškėj 
Baltutėlaitė 
Skerdžiaus Lapino vėlė 
Maldo 
Pirmagimės žemuogės 
Klyksmą. 
Raistas užsirūko pypkę • 
(Iš Lapino skiltuvo 
Kibirkšties) 
Žaidžia dūmų kamuoliu. 
Ir kartu su skerdžium 
0 pieva gano 
Laukinių ramunių 
Kaimenę. 

Svaigstu 
Nuo šmaikščios 
Karklo žievės 
Grojimo: 
(— Ak, nekliedėk! — 
Sako baltmarškinis 
Piemenukas beržas). 

Pražilusios ievos 
Linksmai krizena 
Kvapniu juoku, 
Kai skerdžius nenutuokia, 
Kiek dievų 
Kerta žmogaus žydėjimo 
Medį. 
Rytas — žydinti Grainio liepa. 
Užkasu po klevais 
Realybės kirvį — 

Dabar senasis Skerdžius 
Lydi mano žingsnį 
Panuovaliu, 
Gyvendamas 
Gyvos 
Įįjeduot?. 
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Vienuoliktasis Oskare V . Milašiaus 
bičiulių draugijos sąsiuvinis 

1975-jų metu 11-me rasiuviny-
je (Andrė Silavire leidykla, 48 
p.) pradžioje skelbdami neseniai 
rasti O. V. Milašiaus šeši laiš
kai, rašyti j Fontainebieau, dau
giausia jo mėgiamų paukščių 
reikalu. 

Po to duodamas Milašiaus 
vardo aikštės atidarymo iškil
mių aprašymas. 1975. VI. 1 d. 
Fontainebieau miesto viena 
aikštė, esanti netoli namų, ku
riuose mirė poetas, o taip pat ir 
netoli n-uo jo mėgiamo miško ir 
miesto kapinių, poeto paskutinės 
poilsio vietos, buvo pavadinta: 
"Place Milosz". Į tas iškilmes 
suvažiavo žmonių ne tik iš Pa
ryžiaus, bet ir iš Amiens, Tou-
lusos, Lausannos, Duesseldorfo 
ir iš kitur. Prancūzijos lietuvių 
bendruomenei atstovavo Bend
ruomenės valdybą ir šiaip gera 
sauja lietuvių, kurie sudarė žy
mią iškilmių grupę. Tų iškil
mių dalyviai pirmučiausia aplan
kė poeto kapą, kur miesto Tary
bos ir Draugijos vardu buvo pa
dėtos gėlės. Pažymima, kad iš
kilmėse dalyvavo daug jaunimo, 
gyvo poeto nepažinojusių. 

Bičiulių draugijos garbės pir
mininkas rašyt. Jean Cassou, 
tarp kita ko, pasakė: "...Ir tas lie
tuvis, kuris geroką savo gyveni
mo tarpą siekė, dirbo, kad tas 
jo legendos kraštas įgautų realy
bę ir taptų laisvas, kaip ir kiti, 
tąsyk atgimstantieji Europos j 
kraštai, užbaigė savo gyvenimą \ 
kaip Prancūzijos pilietis ir kaip \ 
didelis prancūzų poetas, vienas j 
pačių, didžiausių tarpe didžiau
siųjų prancūzų poetų, vienas pa
čių didžiausių tarpe didžiausiųjų 
poetų pasaulyje... Abiejų konti
nentų universitetuose vis dau-

J. DAINAUSKAS 

V. Milašiaus portretą, pieštą 
d.iil. Leonardo Kazoko. Tą port
retą 1972 m. Romoje surado 
Petras Klimas, Jr. Žinota, kad 
toks paveikslas buvo nutapytas, 
tačiau jau ilgai jo likimas buvo 
nežinomas. O.V. Milašiaus port
retą dail. Kazokas nutapė 1937 
m. ir ji parvežė į Lietuvą, kur 
•paveikslas buvo išstatytas paro
doje. Tą portretą už du Šimtu 
litų nupirko Stasys Girdvainis, 
tuometinis Užsienio reikalų mi
nisterijos protokolo šefas, kuris 
1933-34 m. buvo patarėju Lietu
vos pasiutinybėje Paryžiuje ir pa
žinojo Milašių. Buvo manyta, 
kad tas paveikslas žuvo karo me
tu Žemaitijoje, Girdvainio tėviš
kėje. O tas paveikslas yra Lietu
vos pasiuntinybėje prie Šventojo 
Sosto, kur Girdvainis buvo Lie
tuvos įgaliotas ministeris ir ne
paprastas pasiuntinys nuo 1939 
metų iki mirties, 1970 m. 

cijos — ir jnasėse, ir aukštesnėse. ta/ tik ryte nuįudpme Narvoje. Už-

Dail. Kazokas, gimęs 1905 m. 
Kaune, kur ir dabar gyvena. 
1929 m. baigė Meno mokyklą. 

AMiS 

sivylęs. Veidą turėjo malonų i 
inteligentišką, bet giliai rauks-1 
lėtą. Dailininkas stengėsi raukš
lių neryškinti. Vis dėlto Mila
šius, tada,ilgėliau žiūrėdamas į I 
savo portretą, pasakė: "Koks aš 
esu senas!" Kazokui tada atrodė, į 
kad tas portretas Milašiui nela
bai patikęs. Iš tikrųjų, Kazokui 
Milašius atrodė dar senesnis 
(Milašius mirė 1939). Sąsiuvi
nyje įdėta ir to paveikslo nuot
rauka, kurią parūpino P. Klimas. 

Įvairenybių skyriuje J. Belle-
min-NToel nagrinėja O. V. Mi
lašiaus padarytas pastabas che
mijos, geochemijos ir modernio
sios fizikos veikaluose. Tas pats 
J. Bellemin-Noel 1975.VI.2l d. 
Sorbonnoje gavo literatūros dak
taratą už tezę "Milašiaus poezi-
ja-filosofija", kurioje nagrinėja 
Milašiaus "Ars Magna" ir "Les 
Arcanes" poemas. Tose poemose 
O.L.M. pateikia savo revoliucinę 
metafiziką. 'Redakcijos manymu, 
tai pirmoji daktaratinė (docto-
rat d'Etat) disertacija, skirta 

, vien Milašiaus kūrybai (o tuo 
' labiau jo metafizikai). 

Po valdybos ir iždininko pra-
: nešimo, paieikiam; duomenys 
•apie O.V.Milašiaus Miguel Ma
nam pastatymą įvairiuose Pran-
ūzijos miestuose, o taip pat Mi-

-H. 

Leonardas Kazokas 

i 

Oskaro V. Milašiaus portretas 
Nuo ir. Petro Klimo 

vietose. Pakartosiu kard. Veniier žo
džius: reikia nevaržyti žmogaus dva
sios. 

Tai žodis j žodį surašytas prof. 
Čepinskio pareiškimas, kurį vėliau 

j jam, patikrindamas, dar perskai-
] čiau. Po šitokių pasikalbėjimų 

buvau nepaprastai laimingas. 
Teko turėti taip pat turiningų 

pasikalbėjimų laikraščiui su prof. 
V. Biržiška, gen. Musteikiu, gen. 
Raštikiu ir kitais. 

Latvijoj ir Estijoj 

Naujai susikūrusios Europos vals
tybės norėjo didesnes reklamos, to
dėl laikraštininkams buvo lengves
nės sąlygos keliauti. Kiekvienas ato
stogas praleisdavau užsienio kelio
nėse. Vienu metu buvome pakvies
ti f Latvių dainų šventę, laibai 
įspūdingą gausiu choristų skaičių-

"XX AMŽIAUS" SUKAKTIS 
(Atke l t a iš 2 pusL) ! tai vertino katalikybės socialinę 

, . , j ., ,. . . , , . . . ; doktriną, ypač pareikštą Leono ralei, kad vaiko religinis auklėjimas ^ e n d k l i k o s e ; ^ j ^ 
sustiprina jo moralinius pagrindus. 

Gal ne taip žodis j žodi, bet jis 
pasakė ta kryptimi. Matydama mus 
taip pakartotinai šnekantis, praei
dama jo žmona abiems girdint ir 
pasakė: 

•— Mano vyras vis taip kalba
si su kunigėliu, ko gero, ir išpažin
ties prieis. 

Dr. Grinius atvirai pasipasakojo: 
parvažiuoji, sako, j namus, atlaidai, 
žmonės plūsta. Gi norėtųsi užeit i 
bažnyčią. Bet ką, pasakys — va, 
jau Grinius į bažnyčią traukia... Dr. 
Grinius dar pabrėžė: jei mes bu-

ėjome į valgyklą. Paklausęs, ar nė
ra kur arti kaulikų bažnyčios ir 
sužinojęs, kad yra, nuėjau šv. Mi
šių. amašauB. Grįžęs žiūriu — na
ciai su Paleckiu tampo automati
nę pinigais lošti mašiną. įmečiau 
pinigėlį ir aš. Kaip tyčia, ir išby
rėjo neblogas laimikis iš pirmo kar
to. Palecks ir sako: "Nu, matai, tu 
pasimeidei, tai ir sekasi". Žinoma, 
čia buvo tik jo deklamacija. 

Suomijoje 

Kitiems sugrįžus atgal į Kauną, 
pasukau dar į Suomiją. Buvau ke
lionėje j Vengriją susipažinęs su vie
nu suomių socialdemokratu redak
toriumi Helsinky. Tiesiai ir pasukau 
pas jį j redakciją. Labai maloniai 
priėmė. Apgailestavo, kad jo žmo
na išvykusi į suvažiavimą Belgijo
je, o tai būtų pakvietęs apsistoti 

MILOSZ 

tr'.#*t **r&tt į«f%M*4 J: 

riuose rinkiniuose. Andrė Silvaire 
leidykla leidžia (iš tikrųjų jau iš
leido) naują O.V.Milašiaus raš
tų tomą, kuriame skelbiami Mi
lašiaus laiškai, rašyti amerikie
čiui Christian Gauss'ui, poetui 
ir porfesoriui. Tuos laiškus, su 
nauja medžiaga poeto biografi
jai, surado Czesiavv Milosz. Apie 
juos parašysime atskirai. 

bės nešamą humanizmą, kartu pa
brėždamas: 

— Mano akyse — dvi aukščiau
sios profesijos: kunigo ir mediko, 
žmonių, kurie- aprūpina dvasios ir 
kūno reikalus. Abi reikalingos... Aš 
prisirišęs prie Bažnyčios dėl to, kad 
prie Lietuvos prisirišęs. Mūsų liau
dies dauguma tikinti, ji prie relgi-
jos prisirišusi. Aš turiu gerbti, kas 
jiems brangu... Jei Lietuva nebuvo 
surusinta, tai neabejotinas nuopel
nas kunigu. Bet nereikia užmiršti 
ir kitu, kaip Kudirkos, Basanavi
čiaus ir į juos panašių. Kunigai to
dėl čia turėjo didelės reikšmės, kad 
jie arčiau gyveno su liaudimi, la
biau liaudžiai buvo suprantami, 

nigams priminti, kad jie budėtų, į Aš noriu, kad Lietuvoje būtų dau-
jog lietuvių šeimos būtų stiprės-1 gįau šviesos, kad visi kunigai išei-

vom pralaimėję Vilniaus kraštą, be 
lašiaus kūrybos skelbimą įvai- k i u* dalykų čia kaltas didesnis sla

vu vislumas. Dr. Grinius prašė ku-

nės, gausesnės. Nuo to pareis tau
tos gajumas ir ateitis. 

V. Milašiaus Bičiulių draugijos 
giau studijuojamos jo mintys, jc ! leidžiamos medžiagos apie rašytoją 
kūryba..." Miesto meras Paul Sė- . vienuoliktojo sąsiuvinio viršelis 
ramy savo. trum;x»je kalboje pri
minė Milašiaus šio miesto ir 
apylinkių pamėgimą bei prisiri
šima prie jų. "Po to įvykusiame 
priėmime, taip Milašiaus pamėg
tame viešbuty "L'Aigle noire", 
poetas Picrre Garnier kalbėjo 
apie O. V. Milašiaus šiandieni
nę reikšmę ir jojo- poetiškas vi
zijas. Garnier pabrėžė, kad savo 
vizionieriškurnu Milašius gali 
būti įrikiuotas į vieną eilę gre
ta Šventojo Jono, Šv. Pranciškaus, 
Dantės, Pascalio, Rousseau, Goe-
thes, N'erval'io. Anot Garnier be
skaitant atidžiai Milašiaus kūry
bą, neabejojama, kad jisai ją ra
šė Dievui ir Jojo paukščiams. 
Milašiaus poezijos kelyje sutin
kame pirmučiausia brolį pran
ciškoną. Milašius šarvo vizionie-
riškoje kūryboje sugebėjo pakil
ti iki Amžinos Šviesos ir Tikėji
mo kelio. Tokie gi, ypač mūsų 
laikų visuomenėje, yra vieniši. 
Tokie yra išeiviai iš savo gyve
namos visuomenės. Jo kūryboje 
9pindi krištolo skaistumas ir 
dvelkia dangaus gelmės. 

Dokumentų skyriuje (28-30p.) 
yra dailininko 2ibunto Mikšio 
rašinys apie Romoje atrastąjį O. 

1934-39 m. vasaromis meno stu
dijų reikalais aplankė Skandina
viją, Vokietiją, Belgiją, Prancū
ziją ir Angliją. Prancūzijoje dir
bo 1937 ir 1939 metais. Lietu
vos pasiuntinybės atašė A Liut
kaus pasiūlymu Kazokas ir nu
tapė O. V. ^Milašiaus portretą. 
Milašius nemėgo pozuoti,tad Ka
zokas portretą darė Milašiaus 
darbo kambaryje (Lietuvos pa
siuntinybės namų 3-me aukšte, 
bokštelyje, kur languose buvo 
vitražai ir užtat buvo tamsoka). 
Viename tapymo seanse O.- V. 
Milašius pasakojo: '"Vakar bu
vau užsukęs į tą pačią kavinę, 
kurioje prieš keturiasdešimt me
tų parašiau savo pirmąjį eilėraš
tį. Atsisėdau į tą patį kampą ir, 
įsivaizduokite, parašiau irgi ei
lėraštį, kuris nėra blogesnis už 
anąjį". Kitą kartą Milašius pa
sakojo, jog skaitęs Tolstojaus vie
ną rašinį, kuriame tasai blogai, 
atsiliepė apie vieną Vagnerio 
simfoninį kūrinį. Milašius Tols
tojų pavadino "mužiku". Kazo
ką, pasakojo, kad Milašius jam 
atrodė labai vienišas, visuomet 
liūdnai nusiteikęs ir viskuo nu-

PETRAS JONIKAS 

(Atkelta K 3 pusi.) 

džiagą — lietuvių kalbos istorijai, 
siejant kalbą, kaip vieną tautos ele
mentą, su kukūriaio, politinio, vi
suomeninio tautos gyvenimo apraiš
komis ir jų istorine raida. Deja, 
tam mielam jo širdžiai darbui, ku
ris berods jau yra įpusėtas, ir dabar 
dr. P. J. tegali skirti vos dalį savo 
laiko ir jėgų, nes pirmoje eilėje ten
ka ath'kti kitus įsipareigojimus. 
Prieš kelerius metus mirus prof. A 
Saliui, dr. P. Jonikas apsiėmė su
redaguoti p raštus. Tai didžiulis 
darbas, šiuo metu irgi jau įpusė
tas. I tomas jau spausdinamas Lie
tuviu katalikų mokslų akademi
jos Romoje, ir jo korektūros guli ant 
P. Joniko rašomojo stalo, II tomas 
taip pat jau suredaguotas ir galuti
nai paruoštas spaudai, bet III-jo ir 
IV-jo tomų redagavimas (kiekvie
nas tomas po 400 - 500 psl.) dar 
prieš akis. 

Kiti darbai, kurie laukia dr. P. 
Joniko plunksnos, tai išsamus 
straipsnis apie pernai mirusį prof. 
Pr. Skardžių ir jo kalbotyros dar
bus, kuris bus išspausdintas Litu
anistikos instituto darbų periodi
niame leidinyje. Be to, paskaita apie 
Liudviką Rėzą, rudenį Chicago-
je rengiamame -Rėzos 200 metų gi
mimo minėjime; V. Grinaveckio Že
maičių tarmių istorijos (išl. 1973 
m. Vilniuje) recenzija; pagrindiniai 
kalbotyros straipsniai Encyclopedia 
Lituanica ir kit. Pasak dr. P. Joni
ko, tų numatytų darbų užteksią 

Universiteto rektorius, Švietimo 
ministeris Čepinskis 

Kartą turėjau pasikalbėjimą su 
prof. V. Čepinskiu. Tai buvo va
dovaujantis socialdemokratas, jų pa
statytas Lietuvos švietimo ministe-
riu. "XX Amžiaus" numeri su iš
spausdintu (1937.XII.20) šiuo pasi
kalbėjimu man malonėjo neseniai 
Cmcagoje įteikti laikraštininkas V. 
Kasniūnas. Pasikalbėjimo metu 
prof. Čepinskis, buvęs mūsų uni
versiteto rektorius, pasakė: 

— Buvo laikas, kada dar galė
jau pasilikti universitete... Tačiau 
man rūpėjo daugiau laiko skirti gi
lesniems gyvenimo klausimams, pa
daryti gyvenimo balansą, sutvarky
ti sielos bagažą. Abejingumas, jei 
įmti religine pusę, prasiskverbė ir į 
mūsų visuomene. Ir aš manau, kad 
tai nesveikas dalykas. Be tikėjimo 
negalima, nors tam tikra dozė kont
roliuojamo skepticizmo sveikas da
lykas — jis padeda rasti kelią į tik-! 
rą tiesą, į tikrąjį tikėjimą. Nesvei-1 
kas skepticizmas be jokių ribų... Ti
kėjimas mokslui nieko nekliudo ir 
mokslas religijai nekliudo. Jei buvo 
tarp tų dviejų sričių atstovų gin
čai, tai čia buvo daugiau nesusi
pratimo vaisius ar veikė antraeiliai j 
motyvai, Aš negaliu priimt, kad į 
yra tik mechaniška jėga, daugiau 
nieko. Visai realybei suprasti reikia 
religinių meninių metodų... Me
chaniškas pasaulis neduoda jokios 
sankcijos /kilniam, etiškam, šven
tam gyvenimui... Nieko aukštesnio, 
nieko išrointingiausio aš nežinau, 
kaip Evangelijos mokslas ir idealas. 
Kai man sunku, aš paimu ją, pa
skaitau ir nusiraminu. Evangelija 
duoda idealą, už karį aukštesnio 
niekas nesuras. Aukštasis mokslas, 
modernioji psichclosdja. eidama kitu 
keUu, priėjo prie rų pačių išvadų, 
kas yra Evangeiiioje, kas yra Kai 

tų teologijos fakultetą. Juo kuni
gai bus šviesesni, juo geriau. Visi' 
mes turime rodyti daugiau toleran-

mi Rygoje. Po to vykome į Estijos 
sostinę Taliną. Estai neturėjo pa
kankamai viešbučių mums apgy
vendinti. Lietuviams pavedė du 
kambariu privačiuose namuose. Val
gyti buvo paskirta Auksinio Liūto 
restorane, o nakvynė — tuose pri
vačiuose namuose. Vieną kambarį 
atidavėme V. Alantui su žmona, ©-
kitas kambarys teko man su "Lie
tuvos Žinių" atstovu Justu Palec
kiu, vėliau tapusia tariamuoju Lie
tuvos prezidentu. Buvome su juo 
pažįstami iš ankstybesnio laikrašti
ninkų darbo. 

Jis mėgdavo išmesti burnelę, ir 
tai ne vieną. Vėlokai grįždavo pa
balusiomis akimis. Pamatęs mane va
kare ir ryte atsklaupusį prie lovos, 
prabildavo: "Na, gerai, tu savo pil
dai". Estai mums pasakė, kad mes 
galime pasirinkti kur norime keliau
ti, jie duos nemokamą bilietą sava
me krašte. Pasirinkau pažiūrėti, 
kaip atrodo siena su Rusija ties 
Narva. Žiūriu, kad į ten pat va
žiuoja ir Paleckis, ir dar du žur
nalistai vokiečiai, nacių uniformo-

\ mis. Davė miegamuosius vagonus, 

pas juos. Paprašiau parodyti, kur 
yra artimiausia katalikų bažnyčia. 
Jis ėmėsi pats nuvesti. Einant kal
bėjo, kad buvo laikai, kai social
demokratai buvo priešingi religijai, 
bet jau tie laikai praėjo. 

Po Mišių kunigas užkvietė pus
ryčių. Bevalgant, jisai pasakė, kad 
į jų bažnyčią ateinanti viena lietu
vė ir, jeigu ii pamatytų savo tau
tos kunigą, būtų jai begalinė lai
mė. Gerai, sakau, jos palauksiu. Ku
nigas pakvietė ją i saloną. Kai tik 
aš Įėjau, ji nei vieno žodžio nesa
kiusi, prisiartino, atsiklaupė ir ap
kabino rankomis mftno kojas. .Bai
siai sumišau, nežinodamas nei ką 
sakyti. Vėliau išsiaiškinome. Pasi
rodė, kad ji buvo ne lietuvė, o latvė 
katalikė. Buvo likusi našlė, vieniša, 
Sakėsi, kad visa jos paguoda tai re
ligija. Todėl ji taip dažnai bažny
čioje ir todėl jai savas kunigas taip 
brangus... 

(Bus daugiau) 

— Chicagos katalikai išlaiko 397 
pradžios mokyklas. 

— 1975 m. buvo 300,000 moto
ciklų nelaimių. 

. 
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Į bent 10-Čiai metų. 
Laimei, įvairių, dažnai a t š i a u r i u s pamoksle. Naujoji psichologija 

gyvenimo audrų mėtomam moksli- psičhoanalizas. kuris daug kvailys-
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i gyvuliškų apetitų duoda pasiten- j 
Linkime sukaktuvininkui sveika- kinimą, bet jis neduoda laimės. Tai-

tos ir sėkmės ne tik užsimotiems dar- gi. ateitis priklauso Jums, kurie res-
. Bidulių draugijos pirmininkas prancūzų rašytoja, Jean C**- **** * * $ H i r P^usoU jėgas, pektucįate religiją. 
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iwe_r;--. „___: ^__ Nuotr, Jacąueline Silvaire 1 dcšimtmečiamsl šiltą žodį ir socializmui, labai auki-j 
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Kultūriniai pagrėbstai 
iš Anglijos 

-**mmwmm*< 

B. KAZIMIERAITIS 

J uozo Bulaičio 
fotografijos 

Britanija, žinoma, ne Ameri
ka, kurioje daug lietuvių prasi
muša j gyvenamojo krašto aukš
tumas. Bet ir Britanijoje, kurio
je tų lietuvių nėra daug, vienam 
kitam šiokiu ar tokiu darbu pa
siseka pasiekti viešumą ir susida
ryti vardą. 

Gegužės 23 d. vieno didžiųjų 
ir rimtųjų, didelį tiražą turinčių 
savaitraščių, "The Sunday 
Times" iliustruoto priedo-ma-
gažino puslapius puošia trejetas 
spalvotų Joe Bulaičio darytų fo
tografijų — viršelyje buvęs mi-
nisteris pirmininkas H . VVilsonas 
su žmona, o viduriniuose pusla
piuose — vienoje nuotraukoje jie 
abu so žmona kitaip susėdę, o 
kita per pusantro puslapio iš
tiesta didžiulė grupinė fotogra
fija, kanoje ministeris pirminin
kas ir jo žmona nusitraukę su 
jo ištaigoje dirbančiais pareigū
nais prieškalėdinio pobūvio pro
ga. 

Tuose puslapiuose visas kam
pas paskirtas supažindinti skai
tytojams su tų nuotraukų auto
r ium Joe (Juozu) Bulaičiu, ku
ris, sako, turi Londono Islington 
rajone mažą fotografijos studiją 
ir traukia vietinių gyventojų ves
tuvines iškilmes ir jų portretus, 
nereikšdamas jokių pretenzijų 
persimesti į sostinės garsiuosius 
centrus ar į spaudos tirštynę 
Fleet. gatvėje. Sako, tai lietuvio 
siuvėjo sūnus (o lietuviams tas 
pernai miręs siuvėjas Petras Bu
laitis buvo tikras patriarchas, 
nuo jaunų dienų ik i pat savo 
mirties dalyvavęs vis tautinės 
veiklos priekyje). 

Juozas Bulaitis prieš aštuone
tą metų buvęs paprašytas ši tą 
padaryti britų Darbo partijos 
kandidatams į parlamentą. Tas 
reikalais paremtas ryšys vis gi
lėjęs, ir mūsų fotografas dabar! ^ jos"knyga"'"Paslap^ngoji 

paskubėjo pasisakyti prieš cenzū
rą, bet pasirodo, kad ir graikai 
ne be kaltės. Turkai tvirtina, Į 
kad graikiškoje dainoje esama j 
kaltinančių užuominų dėl Kipro 
salos okupacijos. Kai Turkijos 
kariuomenė kėlėsi užimti Kipro, 
tai Graikijos radijas tos damos 
gaidą naudojęs kaip vedamąjį ko
vini motyvą. 

Kur din£o 
Aghatos Chmtie 

milijonai 
Jau paskelbtas testamentas ne

seniai mirusios anglų damos 
Agathos Christie, kuri yra para
šiusi 85 kriminalinius romanus 
ir apysakų knygas ir 17 vaidini
mų. Spėjama, kad ji už tuos sa
vo raštus turėjo uždirbti daugiau 
kaip 12 milijonų svarų (24 miL 
dolerių). Iš leidėjų gaunamieji 
duomenys nėra visai tikslūs, nes 
pagal vienus jos knygų galėjo bū
ti parduota apie 250 mil. eg
zempliorių, o pagal kkus — 400 
mil. ar net daugiau. Per metus 
vidutiniškai vien JAV parduoda
ma apie 5 mil. egzempliorių pi
giųjų laidų. Labai jos raštus 
mėgsta prancūzai ir japonai, ir 
jos romanai verčiami ; daugelį 
kitų kalbų. Nemažas kąsnis jai 
turėjo atitekti už teisę jos kny
gas panaudoti filmams, o už vie
ną tik pagal jos kūrinį pastaty
tąjį filmą ' 'Nužudymas Oriento 
eksprese" per metus buvo gauta 
40 mil. svarų pajamų. Jos vai
dinimas "Pelėkautai" vien Lon
done ėjo daugiau kaip 23 metus. 

Gindamasi nuo didelių pajamų 
mokesčių, ji geromis sąlygomis 
dalyvavo bendrovėse, kurios su
gebėjo apginti ją nuo valstybės, 
kuri, iš jos paėmusi, pinigus "iš
leidžianti daugiausia idiotiš
kiems reikalams". 

Tiesa, kai 1921 m. buvo iš-

KATAIJKV DIENA 

L E N K I J O J E 

MMJ Į dėta planuoti plačiu mastu su
pažindinti Britaniją su musul
moniškąja kultūra. Iš anksto pra
dėta ruoštis, nes numatyta, kad 
reikia parašyti ir išleisti knygų, 
susukti filmų, sumedžioti b e n - į j ^ 
dresmo pobūdžio ir specialioms d a l y v a v o š v e n t o s Onos švento-
parodoms eksponatų, paruošti v ė j e 0 p o l ė s ^ , ^ 1 ^ s u _ 
tinkamų paskaitų. rengtoje metinėje Maldos Die 

Dabar jau pradėtas trijų mė- noje. Ši katal ikam vyram ski-
nesių (balandžio-birželio) mu- r iama Maldos Diena Lenkijoje 
sulmonų kultūros festivalis, ku-

LIETUVIS 
HA^YTfV * < 

Daugiau negu trisdešimt u n * i i i o ; . ^ 
tūkstančių lenkų vyrų katalikų, 4 6 1 2 S . P a u l i n a S t . 

(Tovvn of Lake) 
Dažo Danius iŠ lauko ir iJ vidaus. 

Darbas garantuotas. 
Nuo 5 iki 8 vai. vak. 

rio renginių daugiausia, žinoma, 
vyksta Londone, bet šis tas nu
matyta ir vykdoma ir kituose 
miestuose (Sheffielde, Birming-
hame, Manchestetyje, Edinbur-
ghe, Durhame, Exeteryje, Oxfor-
de) . Rodoma paveikrlai, skulp
tūros, metalo darbai, muzikos in
strumentai, knygos, kilimai, mi-
niatūros, fotografijos, architek
tūros paminklai, musulminišką-
ją civilizaciją apžvelgiantieji fil
mai, mokslas i r technologija, anų 
kraštų gamtovaizdis, koncertai. 

Apie musulmoniškąjį pasaulį 
apskritai, apie Otomanų imperi
ją, arabų civilizaciją ir panašio
mis temomis ryšium su tuo fes
tivaliu pasirodė visa krūva stam
bių leidinių, ne apžvalginių, bet 
parašytų vis atitinkamų sričių 
specialistų. T ų knygų vertę gal 

y ra rengiama jau dešimtą kar
tą. Jos metu katalikam vyram 
buvo rengiamos pamaldos, pra
vedamos diskusijos apie vaikų 
ir jaunimo religinį auklėjimą, 
šeimų tėvų ir bendrai katalikų 
uždavinius šiuolaikinėje bend
ruomenėje. 

šiek tiek nusako ir jų kainos, 
svyruojančios maždaug tarp 8 ir 
28 dolerių. 

T a proga pasirodė fr keletas 
musulmonų parašytų grožinės li
teratūros vertimų. 

skamoinu YA 7-9107 

STASYS ŠAKINIS 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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vVAGNER and SCNS j 
TYPKVTCUTERS. ~ _ 
ADDtNG MACHINS 5 

AND CHECKWRITI."BS = 
s 

Nuomoja. Parduoda, Taiso 5 
Vlrfl 60 metų patikimas J urna S 

patarnavimas. 5 
5610 S. Pulaski Rd_ Cbicago | 

Piione — 5814111 | 
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REMKTTE "DRAUGĄ". 

DaiiiiairjKiiS pr vasaros studijoj šiaurės 
Nuc 

rine orie Chamber-
K. Ambrazaičio 

< "i 

šimtmetyje". 
Gimęs ir augęs prie Manches-

terio, jis daugiausia ir piešė to 
miesto pramoninius vaizdus su 
niūriais fabrikais, kurių iškilę į 
dangų kaminai rūksta. Tiktai tų 
Lovvry vaizdų dangus % ne padu 

plėsti Lowry skyrių Salfordo ga
lerija, bet dailininkas buvo lin
kęs, kad jo darbus globotų Man-
che:teris. 

Kiek darbų buvo surasta jo na
muose po mirties, kol kas nebu
vo paskelbta. Tik spėliota, kad 

mavęs ir juodas, bet skaisčiai j gali būti 500-1000, i r t ų darbų 
baltas. Žmonės jo tuose peiza 

Klasikinio mūsų prozaiko, stilistinio 
kalbos virtuozo 

ANTANO VAIČIULAIČIO 
nauja apsakymų knyga — 

Vakaras sargo namely f 
Pirmoji jos laida buvo išleista Ne 

priklausomoje Lietuvoje ir įurejo di
delį pasisekimą, ši laida papildyta 
keliais naujais apsakymais. 

Užsakymus siųsti — DRAUGAS, 

^lllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllHllllllimillUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHK 

Lietuviai kviečiami į i 
I ADMAVE'S CHICAGO CAMP f 

Perrault Falls, Ontario, Canada 
= prie LAC SUEL ežero § 
I L I E T U V I A I S A V I N I N K A I \ 
| PUIKI ŽVEJYBA — PUIKI GAMTA | 
i Išnuomojami namukai — "eabtas" 4 — 5 asmenims. Visi moder- ; 
§ aiški patogumai: elektra, virimui pečius, šaldytuvas, tualetas, s 
• "shower". Pageidaujant, valgis gaminamas. Išnuomojami laiveliai. = 

Del daugian informacijų kreiptis \ \ 

B e r n i c e U k s o 
2439 W. 46th Street, Chicago, UI. 60632 \ 

l Tel. — LA 3-0690 i 
:UIIIIIIIIIIIIIlll||||||||||Httl!|llllirilllllllUlllllllllllllllllllllllltllllllllllllUIIIIIIIIIIIIH»' 

žuose neturi individualios išraiš
kos — daugiau panašūs jie į ju
dančius pagaliukus. 

L. S. Lovvry buvo jau 52 m. 
amžiaus, kai suruošta pirmoji jo 
vieno darbų paroda. Londone sa
vo antrosios darbų parodos jis jau 
nebesulaukė. 

Daugiausia jo darbų turi Sal
fordo miesto (prie Manches-
terio) galerija. Jau senokai buvo 
kalbama, kur . turėtų būti sutelk
ti visi jo darbai — įkurtas Lovv
ry muziejus. Tos kalbos pagyvėjo, 
kai dailininkas mirė. Norėtų pra-

, H , 4545 W. 63rd Street, Chicago, 111. 60629. milijonas do- Kgiaik _ Uw m p u s l n i i n o j a u s 

lerių. Jis mėgo galerijose pirkti 
kitų dailininkų paveikslus, bet 
daugiausia vis nežinomų. 

Prieš porą dešimtmečių L. S. 
Lovvry kūrini galėjai nusipirkti 
už 100 dolerių, bet dabar jau 
jų kaina yra po keliolika tūks
tančių. 

Britanijos pažintys 
su muzulrnoniškaja 

kultūra 
Prieš kelerius metus buvo pra-

gyventojai prašom] pridėti 5% (20 
centų) mokesčiams. 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPIY 

EtEIKMENYS FOTOGRAFAMS 
~t MĖGĖJAMS 

JĮ 

jau, atrodo, yra dažnas svečias 
ne 6 t pasitraukusio, bet ir naujo
jo ministerio pirmininko įstaigo
je. Jis fotografijoje įamžinęs Cal-
laghana, kai tasai skambino ka
ralienei, prašydamas audiencijos, 
kad patvirtintų j ; ministeriu pir
mininku. Tuo metu pas Calla-
ghana atėjęs vienas įtakingųjų 
profesinių sąjungų vadų, Jack 
Jonės, tai Bulaitis ir jį nutrau
kęs, o tos fotografijos puošian
čios savaitraščio "I-abour Week-
ly" puslapius. 

Politika tarptautinėse 
varžybose 

Europoje jau daug metų vis 
kitame krašte ruošiamos vadina
mosios. Eurovision dainų varžy
bos televizijoje. 

Šįmet tose varžybose, kurios vy
ko Olandijoje, dalyvavo 1"8 kraš
tų, ir laimėjo Britanija. 

Tos varžybos šiaip būna dau
giau eilinis įvykis, nors rengėjai 
tvirtina, kad tos šventiškos prog
ramos pasižiūri ar pasiklauso net 
keli Šimtai milijonų. IŠ eilinio 
įvykio į nepaprasta jos išvirsta 
tada, kai iškyla koks nors nesu
sipratimas. Sjmet nesusipratimą 
sukėlė turkai. O gal graikai? 

Graikė dainininkė įspūdingai 
savo kalba sudainavo kažkokią 
dainą, ir eilinius žiūrovus šiek 
tiek nustebino, kad u daina la
bai maža tegavo balsų. Pasirodo, 
už dainos būta politikos, ir Tur
kijos televizija ir radijas ne tik; si.iicęs. 

byla Stylyje", ji gavo bonoraro 
tik 25 svarus, bet 55 metus jos 
agentu išbuvęs Edmundas Cor-
kas sako, kad pirmasis jo darbas 
buvęs nutraukti su leidykla ra
šytojai nenaudingą sutartį. Po to 
jau viskas ėjo gerai. 

Tačiau pagal testamentą rašy
toja paliko tik 106.000 svarų (do
leriais būtų dvigubai didesnė su
ma). Iš vienos bendrovės 2 pro
centus pelno gauna rašytojos 
duktė, iŠ "Pelėkautų" vaidinimo 
16 procentų jos vaikaitis. Kur gi į 
tie milijonai? 

A. Christie romanuose skaity-į 
tojas turi atsidėjęs narplioti, kol 
paaiškėja, kas ką nužudė. Juok
dariai sako, kad, tur būt, įpėdi
niams ir jų teisiniams patarėjams 
teks Šitaip pat narplioti, kol jie 
suras, kur yra tie milijonai. Ra
šytoja yra palikusi atsiminimų 
rankraštį, tai esą truputį vilties, 
kad gal ten bus kokių nors 
užuominų dėl tų milijonų. 

Mirė L. S/ Lowry 
Britanijoje mirė 88 m. amžiaus 

dailininkas L. S. Lovvry, už kraš
to ribų maža težinoma*, nes jo 
darbuose nėra nieko madinga ir 
avangardiŠka. Meno kritikui 
John Berger jis yra prisipažinęs, 
kad niekada nesąs buvęs užsie
nyje, neturėjęs telefono nei au
tomobilio. Tačiau toks jo prisi
pažinimas, tur būt, neturėtų 

VIENUOLIO ŽOLĖS SAUGO KUO NEGAUYiMy 
Neabejotinai labai naudingos yra VIENUOLIO ŽOLES. Sakoma, 

kad nėra geresnių ir Europoje ir Amerikoje. Tūkstančiai žmonių 
tikrai sveikaa VIENUOLIO žolių arbatas geria ir jas giria. 

Pasirinkimui: Nr. 1 "HETRBOVTr• — artritui (sąnarių uMogimul). 
kepenų, tulžies negalavimams. Širdies sutrikimams — dfižute $2.85: 
Nr. 2 "GASOL" — nevlršklnimui, kardai rūgščiam jausmui gerklėje, 
"dujoms" viduriuose prašalinti $2.50; Nr. S "HERROL.AT — Švelni vi
duriams paMuosuoti arbata $2.50; Nr. 4 "VKRVOL" — nervams, nemi

gai, nuovargiui 12.85; Xr. 5 "CKOL" — Inkstų, pušies negalavimam!" 
$2.85; Nr. 10 "RF.L'MOl/'" — reumatizmui. Širdies negalavimams $2.85 
Nr. II "K1GOL" — padeda svor) numesti nebadaujam $2.85; Nr. II 
Kasdienine, aromatiška fcolh? orhnta $2.50; DSžute* dtdelfts. su paaiški
nimais ir galiojimo datos nurodymu. 

DfcMfcSIO! Turime VTENUOUO ŽOLES maišeliuose ptlkinlmul 
(kaip paprasta arbata). D**utS(»« 2* maišeliai. Nr. «B — šviežios RA-
.MVNfcS dSžute $1.45; Nr. 7B — tikroji META $1.45; Nr. 8B —ekanl 
liACKINC RO*6 (Erškėtrože) $1.45; Siūiome nnujanjbę: rNSTANT 
HRRB TEA — jft»ertame Į verdant) vandenį Ir ... arbata paruoš*.. D5-
zutfi 30 stiklinių — $1.95. Pasirinkimui: Ramunča, Meta, Krapai. 
Er5kCtro«. 

Vartokite tik natnralina vttftmln.is. Nr. 13 "MTJI.TIVrT" — T W 
vitaminai drauge, 100 kaps. $5.00; Xr. 37B Vitaminas "E" — 100 kapa.. 
200 vienetu H5.50: Nr. 16. "FIGO!/* — Padeda svorj kontroliuoti. 100 
tablečly — $3.50 

RCPTNKTTes SAVO SVEIKATA! PraJome neatidėliojant užsakyti 
*©!«* pa*al numerius, pridedant plniglns. perlaidą arba čakį. Tuojau 
pat Išsiųsime. 

Persiuntimo išlaidoms padengti, kiekvienam kaino* doleriui rvtkla 
pridStl po 20 centu. Be Išankstinio apmokėjimo užsakymu nevykdome 
ir žolių neeriunčlame. Kiekvienam pasiųsime nemokamai knygute pava
dinimu "KAIP VARTOTI ŽOLES". 

R a š y k i t e 5ino adreen: 

MONK'S HERB OEMTER. 292a MNW*M ftve., ' 
Chicago, III. 60618 

Daog fataupysite pirkdami ik 
įvairių 3nnų foto aparatus bei 
jų relkmeni& Pasinaudokite pa 
tagUi pianu *ti4edaat pasirink 
tW reikmenis ypatingai progai 
Ptlnai užbaigtų foto nuotraukų 
iptarnflvunae Atidaryta pirmad 

3314 Wea» 63rd Streei 
Tel ?fWspe-l 6-C998 

&tfe*go. Oflnofe 30629 

C R A N E S A V i N G S 
A N D 1 0 A H A S S O C ! AT 1 0 K 

B. B. PIETKIEWICZ, Frm. 

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKLNG PLACE 

VALANDOS: 

73/4% 

PIRMAD. ir KETVIRTAD. — 9 v. r. Iki S T. T. 
ANTRAD. ir PENKT.U). — 9 v. ryto iki 5 v. vak. 
SESTAD. 9 v. r iki 12 v. d. 

Mokamas ož 6 m. 
certiflkatos. 

Mlnhmim $1,000 

6V*% 
Mokama už 1 ra. 

crrtiraiaras. 
Mlnirmun $1.000 

Trečiod. uždajyta 

5V4% 
mokamas oi 
Investavimo 
sąskaitas. 

1 PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
y Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 

¥*mte~ 

1976 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 
DM TRA VIETŲ SEKflNeiOSE EKSKURSIJOSE: . 

$£&& 
Zšbss&. 

A U T O R E P A I R 
Motor tune-up, motoro, stabdžių, vairo 

ir automatiniu transmisijų remontas. 
Starteriams rr altenatoriams duodame Ilgalaike* 

jrarantijaH. TEXACO Razollnaa. 
IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PIŠNYS 

5759 South Western Avenue — Telef, 137-3988 

RUGPICCTO 23 iki RUGSĖJO 7 D. 
SPALIO 18 iki SPALIO 26 D. 
LAPKRIČIO 1 iki LAPKRIČIO 9 D. 
GRUODŽIO 7 iki GRU0D2I0 15 D. 
GRUODŽIO 20 iki SAUSIO 4 D. 

(2 savaitės) 
(1 savaitė) 
(1 savaitė) 
( i savaitė) 

(2 savaitės) 

Maskva, Vilnitjs, Ryga 
Maskva, Vilnius 
Maskva, Vilnius 
Maskva, Vilnius 
Maskva, Vilaiua, Ryga 

r.v.M 
$677.00 
$87706 
$876.00 

KArMOS PADUOTOS NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO - NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI 
$119.0$ 

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĘ VADOVAI. VISCS GRUPĖS BUS 1 DIENĄ VEŽAMOS Į KAUNĄ, 
TAIP PAT IR f TRAKUS V4 DIENOS. 
1877 METŲ EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ PRASIDĖS GEGUŽĖS MĖNESĮ. PRAŠOME REGISTRUOTIS 
15 ANKSTO. 

EKSKURSIJOS I KITUS KRAŠTUS 
LAPKRIČIO 20 D. 
GRUODŽIO 4 D. 
LAPKRIČIO 13 D. 
VASARIO MĖNESI 
BALANDŽIO MENES] 
BALANDŽIO MĖNESI 

(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(14 dienų) 

l BAHAMAS/NASSAU 
} MEKSIKĄ 
l HAWAJUS 
J HAWAJUS ) 
i HAWAJUS ) Kainos bos pat 
J ISPANIJĄ ) 

$352.01 
$300.00 
$433-M 

skelbtos vėftaa 

reikšta, <ad jis buvo visiškai at-
K*i jis rrurė, britu i ne S r 

netransliavx5 jos, bet tuo metui Guardian" dienraitis net veda- § ^ ^ ^ A . T V E R A S § 
davė kažkokia turkiška daina.jmaji Jo temai paskyrė ir jame,į| *qKTJ* LAIKRODMAI m BRA>on«VM» 
Žiūrovai ir klausytojai tuojau su-j be kita ko, raiė: 2 ^ ^ PirdavimM 1 'Aisynia. | 
judo domėtis, kas gi čia attiii- "Ji* i5 ties^ buvo vienai, pui- E 2«4« v* (tau. <tr*m* Tel RK 7 i&4< I I 
ko, kai kurie turku \ttknSUĄ kwu*u eagiu poitahinį 4»«me ?Jniimi5«HMwnHiuii»H#«»!gw«it«ii«riHHmftttiH<fiH4uu i 

VISOSE EKSKURSIJOSE VTETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
S K U B Ė K I T E R E G I S T R U O T I S ! 

AMERICAN TRAYEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

Chicago, Illinois 60643 Tel, (312) 238-9787 
Air fares tub)«ct to changes and/or govemment spproval. 

Taip pat darom* UMcvįetfmu* giminia paatavečiavimui Amerikoje. 
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ŠOKĖJAI IR VISUOMENĖ BUDAPEŠTO MOTERYS 

Budapešto moterys, negalėčiau 
Besiruošiant tautinių šokių tų New Yorkas. šiaiP ar taip šo-1 pasakyti, kad būtų daugiuna 

šventei, ateina įvairiausių suma- kis žmogaus gyvenime yra dide-į gražesnes už Vąr iuvos je^es , ku 
nymų ir įvairiausių projektų, lis dalykas, šokiai yra ne * 
ypač moterims, nes kaip bekalbė-j šiaip sau, juo labiau, kad mes 

šokame kasdien. Taigi ir baigiam 
tautiniu šokiu oželiu: 

Mes visi oželį šokam, 
Ir jaunieji ir seni, 
Su nekaustytom kanopom 
Viens kitam įspirdami. 

tumei apie lygias teises, prieš 
šokėjas niekada vyrai negali at
silaikyti. Juk jau seniau daina
vome, kad "Šoks tėvelis suktinį, 
tėtušėlis suktinį", tik šiais lai
kais kiek viskas pasikeitė ir da
bar jau mieliau akcentuojame, 
"Gers tėvelis Martinį, tėtušėlis 
Martinį". Bet šiaip ar taip, šo
kio menas lietuviams buvo labai 
svarbus, šoko audėjėlė ir grėbė- £ £ 
jėlė, vyrai šoko landytinį, oželį. *<£ffi\Kįj*&r#* »& 
Ir dabar viskas beveik tas pats, /]|§V '•^•' *£**&-
audėjėlė mažiau audžia, tai juo 
lengviau šokti. Broliai lietuviai 
tebešoka oželį, spardosi įvairių 
veiksnių ir organizacijų ribose, o 
mikitą taip pat tebešoka, tik 
vietoj lazdų plunksnakočius var
toja. 

Iš esmės apie šokius kalbant, 
.tenka sutikti, kad šokių reikalai 
gerai pažengę į priekį. Dr. J. 
Girnius monografijoje "Prof. Pr. 
Dovydaitis", rašo, kad profeso
rius labai skundėsi, lygiai, kaip 
:- orof. Šalkauskis, kad ateitinin
kai šoka modernius šokius. Da
bar tų šokių niekas nebešoka, o 
šoka tokius šokius, kurie tiesiog 
gur.-jytų ir pa:; Šalkauskį ir Do-
vyiaitį šokti. Esame seniau ei
liavę: 

TAS PAT BUVO IK 
PRIEŠ 2,000 METŲ . 

Seniausias laikraštis Romos 
imperijoj ėjo 168 metais prieš 
Kristaus gimimą. Vadinosi jis 
*'Acta populi romani d iuma" . Į-
domu, kas jaudino ir kuo gyveno 
tuometiniai romėnai? Štai keletas 
"vietinių įvykių" iš vienintelio 
išlikusio numerio: 

"Kovo 23-ji. Konsulas Livinu-
sas šiandien ėjo savo adminis
tracines pareigas. 

Dieną, truputį po pusiaudie
nio, kilo smarki audra su perkū
nija. Žaibas trenkė į Velio kalvė
je augusį ąžuolą ir suskaldė jį. 

"Lokio" smuklėje, netoli Januso 
kalvos, įvyko muštynės; smukli
ninkas rimtai sužeistas. 

Eailas Titan.;--.s r . j c c j c e rr.c-
sinirJcus už tai, kad šie pardavi
nėjo gyventojams valdžios organų 
neapžiūrėtą mėsą. Gauti 
pinigai panaudoti deivės šventyk
los papuošimui. 

Pinigų keitėjas Aczidijus, pre-
kiaujantis parduotuvėje "Kimarų 
skydas", pabėgo iš mies*o, p a 
grobęs žymią sumą pinigų. Jį vi
josi ir pagavo; pagrobtuosius pi
nigus jis nešėsi su savimi. Hete
ras Fontiejus įsakė jam tučtuojau 
grąžinti pinigus tiems, kurie juos 
pas jį pasidėję laikė. 

Plėšikų vadas Dcaifonas, va

rių masinį grožį ir jom specifinę 
eleganciją bei gražų apsirengi
mą, vargu ar pralenks kuri nors 
kita valstybė, tačiau jų Čigoniš
kas kraujas atsispindi ir į jų 
vengrišką grožį. Nežinau kas yra 
vynas, ar stiprus su paprika gu-
liašas tai daro, bet taip krūtinin
gų moterų, kaip vengrės, irgi 

nedaug kur yra". J sąrą legato Neavato pagautas, 
AUT* m u c a i n s i T. *. « . . * 

; sian^ter. njoaustas mirtimi nu-

DR. S. ALICNAS 

1 

IŠSAMUS KRITIKAS 
Jeigu Bendruomenė ką veikia, 
AS tuoj guldau juos j grabus — 
Sakau: nė aiškinti nereikia — 
I§ viso to tik nulis bus. 

Kai Balfas skelbia savo vajų: 
Tautiečio neužmiršk brandaus, 
Iaj-._ .aižydamas sau pajų: 
Vargu ar kas kada ką gaus. 
Kai rūpinas valdovai Altos 
Vingiais politikos giliais, 
Tariu: matyt juodai ant balto 
Iš šito nieko neišeis. 
Lietuvių fondan jei kas stoja, 
Sako, kultūrai tas padės, 
O aš sakau: jis negalvoja — 
Tikriausiai daro dėl garbės 
Vargu nors vienas išmintingas 
Iš viso krašto atsiras, 
Nes žemėje dar neklaidingas 
Tik Romoj popiežius ir aš. 

B j-ir&šnio "Alijošiaus lapai' 

Dt-ir Sarrii e>c: 
Kl.'-.co ;o.-:.ė .ojicso: r. .n t j oiimpi? to j 

.r i-aj-o-va: 
yei"iHJxL» įausiai, nes 3ano. ne-

PARDUOTUVĖJE 

Pasimatavusi ne mažiau kaip 
dvidešimt skrybėlaičių, pirkėja 
kreipiasi į pardavėją: 

— Vis dėlto aš imu šitą. Kiek 
mokėti? 

— Nė kiek, madam. Su ja an t 
galvos jūs atėjote. 

RYTAS 

MINTYS PRAKALBOMS PAGERLNTI 

. 

Šaunių šokėjų brigada 

— Šiandien jūs pavėlavote dvi
dešimčia minučių, ponas Brau
nai. 

— Atleiskite, pramigau. 
— O viešpatie! Tai jūs dar ir 

namie miegate? 

kryžiuojant. 
I Ostiją šiandien atplaukė Kar-

tagenos laivynas". 
Jeigu pakeistume vardus, tai v i - ' 

sa tai puikiausiai galėjo įvykti j 
šiandien arba vakar. Tik dabar-1 
tmėjė Romoje už baudas gauti | 
pinigai nebenaudojami šventyklų 

{.statybai, pabėgusių bankininkų 
[paprastai nepavyksta pagauti, 
plėšikų niekas nekryžiuoįa ir pa
vogtų pinigų negrąžina savinin
kams. 

O šiaip viskas tas pats. 
V. O. 

— Atsargumas tai tada, kai 
žinai, kad neklysti, bet dėl visko 
paklausi žmonos. 

. ^ ; —•< .y«į«JF»fv>?į 

BAISIAUSIOS PAREIGOS 

Seniau tai draudė tėvai fokstro
tą 

Šokti, nepaisant, nors kas ir 
kviečia, 

O i tįbt r salėj po visą plotą 
T-CDS ir vienas kito neliečia. 

Ir" seniau sakė, kur tik bebūsi, 
Šokant žiūrėki dorovės turto, 
O dabar, šokant kokį vetusį, 
Šokėjai visą grieką išpurto. 

Ž:r--jrr.a, su tais šokiais buvo 
visokių bėdų. Merginos džiaug
davosi, kad y* būsimasis tiesiog 
dieviškai šoka, o kad galvelėj 
mažiau prilaiko negu kojose, tai 
tik po vestuvių paaiškėdavo. Na, 
o dieviškasis šokėjas vėliau jau 
iš mandagumo kitas ponias šok
dina. Žodžiu, šokimas, nebuvo 
jau taip labai vertas garbinti, 
ir todėl nenuostabu, kad profe
soriai šokiais nebuvo sužavėti. 
O taip pat jie jau seniai žino
jo, ką mes tik neseniai parakė
me: 

Tegu sau seniai skaldo atomą, 
Tegu jaunieji laksto erdvėje, 
Nes ir Adomą, nes ir Sodomą, 
Kas gi pražudė, jei ne šokėja. 

Ar vysies ratais, ar vysies dže-
tais, 

Bikini rūbuos laime gražuolę... 
Nes ir Mačernis rašė: as-ke'as 
Švelnion šokėjos sterbiėn įpuo

lė. 

Lengva sukurti didžios idėjos, 
Sunkiau jų linkui vairuoti kū

ną, 
Beveik kiekvienas juk į šokė

jos 
Plonų rūbelių tinklą pakliūna. 

Bet visa tai atsitinka, kai šo
ka kokiuos nors, taip sakant, kul
tūriniuos parengimuos, bet taip 
gali atsitikti ir tautinių šokių 
šventėje. Ir nieko prieš, jeigu 
koks čikagiškis kokios braziliškos 
lietuvaitės iiįonan įsipainiotų, ai 

Komunistinė "Šluota" paskel
bė sunkiausias pareigas einančio 
žmogaus prisipažinimą. Jį mum 
atsiuntė iš Lietuvos, kad su juo 
susipažintų į Lietuvą vykstą ir 
nieko nematą turistai. 

' 'Nubraukite man ketvirtinę. 
premiją; 

atimkite namelį kolektyvinia
me sode; 

tegu niekada santechnikai ne
suremontuoja koridoriaus gale 
esančio tualeto bakelio; 

tegu viršininkas man parašo 
griežtą papeikimą; 

tegu uošvė visam laikui apsi
gyvena mano vieno kambario 
bute su bendra virtuve; 

tegu niekas niekada negrąžina 
man skolų. 

tegu atostogas man paskiria 
sausio mėnesį; 

tegu mane pusmečiui koman
diruoja dirbti į s:otį "Siaurės po
lius", apsiavusį sportiniais bate
liais; 

tegu aš tampu iki mirties ne
išgydomu radikulitininku; 

tegu mane palieka žmona; 
tegu mane paskiria dirbti mėš

lo vežėju; 
lai išsisuku vieną koją ir ran

ką; 
pasižadu garbinti ir visur šlo

vinti sakinius be taškų, kablelių 
ir be didžiųjų raidžių; 

įsipareigoju tris kartus iš ei'ės 
:ik ant ranki; suvaikščioti iš An
takalnio į Lazdynus per N. Vil
nią; 

surasiu daug paparčio žiedų ir 
jais apdovanosiu visus darbovie
tės profsąjungos narius. 

lakštingalos balsu pragysiu 
užlipęs am Gedimino aiksės 
varpinės bokšto; 

per vieną dieną išmoksiu lo
tynų kalbą; 

lai mane ištremia už veltė-
džiavimą. 

lai mane įvaro į penkių liū
tų užtvarą ir dėl malonumo ten 
teįmsta keletą kobrų; 

lai mano kelnėse įuveisia 

skruzdėlynas; 
lai mane tranko perkūnai ir 

degina Voltos lankai — viską iš
kentėsiu, viską pergyvensiu, tik 

IŠTAIGOJE DAUGIAU MA
NĘS NEBESKIRKITE BUTU 
SKIRSTYMO KOMISIJOS PIR
MININKU! 

2monės, būkite žmonėmis!"' 
rL Tilvytis 

GERAS PAMOKSLAS 

— Vidutinis žmogus yra nuo
monės, jog pamokslas yra geras, 
kuris eina viršum jo galvos ir 
pataiko į kurį iš kaimynų. 

tą. 
— AS taip 
tik ta.= rr 

megs r 
ar. o vy 
-ėn_ 

i skyla 
ras toks 

į gam-
nepas-

— Kaimynas kuris triukšmau
ja tada, kada tu triukšmauji. 

— Mostagavimas turi platų 
skirtumą reikšmėje, ar jis šunų 
uodegų, ar žmonių liežuvių. 

— Rusijoje didelė laimė, kada 
KGB pasibeldžia į duris ir ieško 
ko nors kito, o ne tavęs. 

. "Chicago Tr ibūne" 

— Šiais lemties metais pasaulis 
stebi Ameriką, o Amerika stebi 
'eleviziją. 

— Bučiuoti vyrą be ūsų — tai 
tai tar tum valgyti kiaušinį be 
druskos. 

"The Times" 
Hammond 

— Nemėgstu įsipareigoti dėl 
dangaus ir pragaro, — matai, aš 
turiu draugų visur. 

— Main 

— Begėdis tas profesorius, 
duodas nuogas citatas. 

> 
PASITEISINIMAS 

— Žinai ką, tu negali sakyti, 
kad aš kėliau triukšmą, grįžda
mas vidurnaktį namo, — teisi
nasi kaimynas kitam. 

— Aš ir nesakau, — atsako 
šis. — Bet tas, kur tave p r n ^ * , 
tas rėkavo iš visos gerklės. 

TARYBINI TIKROVE 

KURSĖNTJ TELEFONAS 

Alio! Alio! Cia Kuršėnai? 
Nuskandino. Koki šieną? 
Aš ne šieno. Aš — Kuršėnų 
Jus maldauju visą dieną. 

Alio! Alio! Kas gyveną? 
Nesuprasi, ką Jis stena. 
Garso nėr arba tik Fonas — 
Toks Kuršėnų telefonas! 
(Iš Kuršėnų zoninių kultūros! 

namų meninės a.gitbrigados:|§ 
"Reidas". 

— Išmintingas gali pasimoky
ti nei iš kvailio, gi kvailys nega
li pasimokyti iš nieko. 

— Dauguma žmonių dirbdami 
yra taip susirūpinę pragyvenimu, 
jog neturi laiko gyventi. 

—Dvi savaitės atostogų nie-
į kad neatrodo tiek ilgos, kiek dv : 

savaitės dietos. 
— Bobby Vintor*. 

—Aštuonerių metų beminkąs 
taip apibrėžė tėvo dieną: "Tai 
tokia pat, kaip ir Motinos diena, 
tik mažiau kainuoja." 

— Galvą pameta daugelis, bet 
kad ją kas kitas surastų, nebuvo 
girdėti. 

—• Atrodo, kad Šiandien kny
gynuose knygos, kurios ne purvi
nos, yra dulkėtos. 

— Rudy Joe Mano 

— Geriausias dalykas su po
puliariom dainom, kad jos nela
bai ilgai populiarioj. 

T E L E F O N O NUMERIS 

AMŽINAS RATAS 

— Kodėl elgetauji? 
— Iš tikrųjų elgetauju, kad 

gaučiau pinigų išgerti. 
— O kodėl geri? 
— Kad turėčiau drąsos elge

tauti. 

SVARBUS ATIDARYMAS 

"Salėje vykstant remontui, sek
madieniais pirmoje ir antroje mo
kyklos klasėje veiks užkandinė ir 
mokyklos išvietės bus atidarytos 

j viešam naudojimui". 
Los Angeles Šv. Kazimieto 

parap. "'Lietuvių Žinios". 

REKLAMA 

— Jūs tikite reklamos jėga? 
— O taip! Mes neseniai pa

skelbėme laikraštyje, jog mūsų 
kompanijai, reikalingas naktinis 
sargas. Ir ką jūs manote? Tą pa
čią nak;į mus apvogė. 

DVEJOPA BERTUVĖ 

Pagarsėjęs filantropas — labda
rys buvo paklaustas: 

— Kaip tamsta tiek daug duo
di ir tiek daug vis turi? 

— Matai, kai aš išberiu, Die
vas įberia, ogi Jis turi didesnę už 
mano bertuvę, — paaiškino tas 
dosnus žmogus. 

LIETUS IR SKĖTIS 

— Aure ,ten stovėjo šeši len
kai po vienu skėčiu. Kodėl nė 
vienas nesušlapo? — klausė ki
t as lenkas. 

— Kodėl? — abejojo dar vie
nas. 

— Tai kad iš viso nelijo, — 
paaiškino pirmasis. 

NELAIME 

— Pone direktoriau, jūsų šofe-
Viena ponia paprašė Albertą] * suj'ūsų žmona pabėgo 

PAS PSICHLVTRA 

nes v; isad? 

EinŠ'.einą paskambinti telefonu. 
— Tik mano felefono numerį 

labai sunku atsiminti. Prašom 
užsirašyti 24—361. 

Mokslininkas atsakė šypsoda-
t :• j ; masis: 

B — Visiškai nesunku: du tuzi-
| nai ir devyniolika kvadrate. 

_ . ,. . , . .1 Teisybė, kad ne vien duona žmo-
Pacientas skundėsi -psichiatrui ! g U 8 gyve ,^ bet ir cigaretėmis 

Statyba 

IStrupėjua pusei tinko. 
Na man dešinėn palinko. 
Mat. cementą apsidairę 
Vyrai veždavo "j kairę". 

Prekyba 
Kas vitrinoj — tą pirkėjui 
Mandagiai pardavinėja. 
O kas krautuvės vedėjui — 
Po prekystaliu padėjo. 

savo atmintimi', 
užmirštas dalykus. 

— Ką man daryti, daktare? — 
klausė jis. 

— Sumokėk man iš anksto, — 
patarė psichiatras 

IŠSKIRTINE PAGARBA 

Aprodant Vilnių, atvykusiems 
iš užjūrio giminėms, einant pro 
keturių sušaudytų komunistų 
masyvų paminklą, kur vaizduo
jama vienas suklupęs draugas, 
prilaikomas už pažastų ki'ų 
draugų, rodydami į paminklą sa
ko: 

— Matot, kaip pas mus gerbia 
nusigėrusius. 

PINIGU AR SVEIKATOS? 

Gyvenimas vakarais Bukareš
te gyvas \f įdomus. Viešbutyje, 
kuriame aš buvau, vakarais res:o-
ranas atsidarė nuo 10 vai. ir te
sėsi linksmybės iki 6 vai. ryto. 
Žmogau tik turėk sveikatos. 

A Laukaiti* 

NEPAVYKO APGAUTI 

Rašyt. Balzakas dažnai slėp
davosi nuo kreditorių. Atkak
liausiai ji persekiojo siuvėjas Pi
ko, ilgą laiką nesutikęs niekur ra
šytojo, griebėsi klastos. Atėjo prie 
jo buto ir tyliai pasibeldė į duris, 
nutaisęs kitokį balsą, jis sušuko: 

— Ponas Balzakai, aš turiu 
jums įteikti honorarą. 

Balzakas tuojau atsiliepė: 
— Būk malonus, nunešk pini

gus mano siuvėjui Piko į Bona
parto gatvę. Jis labai nudžiugs. 

ĮKVĖPIMO BELAUKIANT 

Dailininkas skundžiasi žmonai^ 
— įkvėpimas apleido mane! 

I Štai jau trys valandoi, kai sėdžiu 
prieš molbertą ir niekaip negaliu 
pradėti paveikslo. 

—Na, ką gi, mielasis. Tu galė
tum pasinaudoti momentu ir, 
kol įkvėpimas ateis, išdažyti vir
tuves šienas* 

K A I T U N K A M A 

— Tu gali pasikliauti nusipe
nėjusiais žmonėmis: jie niekada 
nenusilenks niekam, kas žema. 

—Dvi priežastys, kodėl mo
terys nebedėvi praėjusių metų 
suknelių: jos arba nebenori, arba 
nebegali. 

— Geriausias būdas svoriui 
numesti: valgyti viską, ką tik no
ri, iš to, ko nemėgsti. 

O, tai t ikra nelaimė:'jis bu
vo labai geras šoferis. 

NEAPSIMOKA 

— Tokio maisto aš negaliu 
valgyti .Pašaukite valgyklos ve
dėją. — pyko svečias. 

— Nėra reikalo: jis *ok:o 
maisto taip pat negali vaĮgytt, 
— atsako padavėja. 

BANKŲ BIZNIS 

Samdos agentūra nurodė ha-
kų gimnnazijos abiturientui liti 
į bankų biznį, ta i jaunuolis išėjo 
ir nusipirko revolver) 

KAS KUR GYVENA 

Amerikoje du trečdaliai gyven
tojų gyvena miestuose, kitas treč
dalis greitkeliuose. 

Komunistinė 'Tiesa'' parašė, kad iš Tauragės sandėlio išgaravo prekės. 
Caa matyti, kaig ios akra&da ?ažįsta.-į aaketi. 


