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Sistemingai reikalaukim ir mes. 
Pradekime vienu uždaviniu. 
Su dr. Pr. Skardžium 
atsisveikinant 
Apeiginio Gpdaro paroda 
Chicagoje. 
Vlado Šlaito eilėraščiai. 
Žaismingas žmogus ir įo knyga. 
Jurgio Daugvilos jubiliejinis 
Amerikos bareljefas, 
Vytauto Puškoriaus 
fortepijono rečitalis. 

Naudokimės jo kalbiniu palikimu 

STASYS BARZDUKAS 

Ir vėl, Maironio žodžiais, su- j atvykusį į JAV ir čia atsivežusi 
gaudė varpai: 1975 gruodžio 18 dar Vokieujor suredaguotą ' 

Kertine paraštė 
SISTEMINGAI REIKALAUKIME IR MES 

Vieni lietuviai didžiuojasi mū- plataus masto visų tautybių Ame-
sų chorais, ansambliais, artistais, Į rikoje visokeriopo meninio - kul-
menininkais. Kiti net nežino, kad į tūrinio įnašo anketą. 
iš viso tokių turime. Niekas ne
žino, kiek to mūsų dvasios loby
no esame sukaupę. 

Visi neseniai apsidžiaugėm, 
išgirdę, kad viena kita Kanados 
lietuvių grupė gavo bent kartą iš 
valdžios arba iš privačių kanadis-
kųjų fondų konkrečios paramos 
savo konkretiems darbams. Deja, 
esame taip pat girdėję ne kartą, 
kaip šis arba tas vienetas tai ten, 
tai čia prašė tokios paramos ir 
negavo. 

O vis dėlto žinome, kad yra ir 
duodama nemažai piniginės pa
ramos vertingiems meniniams 
užsimojimams. Mes lietuviai to
kios paramos dažniausiai negau
nam, kadangi nesugebam orga
nizuotai ir sistemingai prie jos 
prieiti. 

IŠ kitos pusės, esame ir visai 
be pagrindo kartais šiuo atveju 
užmiršti, nes tie, kurių žinioje to
kių lėšų dalinimas, nežino ir ne
vertina mūsų tautodailės, tauti
nių šokių, operos, dailės, literatū
ros taip, kaip mes visa tai verti
name (ir tai dar ne visi mes!). 

Šiuo metu the National Cen-
ter for Urban E.hnic Affairs (su 
šia institucija bendradarbiauja ir 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tar- Į ton DC 20017 
nybos atstovas) stengias pravesti' 

mirė prof. dr. Pranas Skardžius. 
Mirė mūsų kalbininkas. Vėl la
bai liūdna, nes pasitraukė iš mū
sų gyvenimo žmogus, kokių 
mums reikia, bet didžiai trūksta. 
Kai buvau Marijampolės gimna
zijos dar VIII klasėj, 1924 mirė 
kalbininkas Kazimieras Būga, ir 
tada visi — visa tauta liūdėjo, 
nes nebuvo kam jo pavaduoti. 

Kai jau buvau pats mokytojas, 
1930 mirė kalbininkas Jonas Jab
lonskis, ir vėl liūdėjom, nes ne
buvo kam ir jo pavaduoti. Ne
trukus lietuvių kalbos darbų dirb
ti atėjo dvi jaunos jėgos — dr. 
Pranas Skardžius ir dr. Antanas 
Salys. Abu dėstė universitete, į 
abu buvo sudėtos didelės viltys. 
Deja, Lietuvą okupavo Sovietų 
Sąjunga, ir abiem darbo sąlygos 
pasidarė neįmanomos, tad" abu 
1944 iš Lietuvos pasitraukė į 

Vertėtų ir mums lietuviams tremtį. Šiandien jau ir jų abiejų 
ten užsiregistruoti. Šios anketos ^ P V* n^ra gyvųjų tarpe. Vėl 
tikslas yra: surinkus kiek įmano- j liūdna,nes abiejų darbai liko ne 
ma duomenų, belsti į duris val
džiai, įvairiems bilijoniniams fon
dams ir pan., reikalaujant dau
giau paramos mūsų meninėm -
kultūrinėm pastangom. Kiti gau
na, ir mes turėtumėm gauti! 

Visi, kuriem rūpi lietuviškas 
menas ir kultūra, turėtų šią anke
tą užpildyt ir grąžinti. Ne tik mū
sų Čiurlionio ansamblis, Grandi
nėlė ir kiti pirmaeiliai ansamb
liai ir chorai, ne tik mūsų pro
fesionalai, bet ir visa parapijų 
chorai, šeštadieninių mokyklų šo
kėjai, audėjai, drožinėtojai ir pan. 
kviečiami ir raginami į šį rei
kalą atkreipti dėmesį. Tik neži
nia, kokiais sumetimais ši anke
ta atsiriboja nuo rašto, nuo lite
ratūros. Gal vėliau numatyta šiai 
sričiai speciali anketa? 

N'orint anketos tekstą įsigyti, 
reikia tik — nors ir atvirlaiškiu 
— parašyt: "Please send ethrūc 
arts ąuestionnaire to: (čia pridėt 
savo adresą, ir pasiųsti tokiu ad
resu: Via Kuncaitis, National 
Center for Urban Ethnic Affairs, 

I 4408 Eighth St N. E. Washing-

baigti ir nebus kam jų pavaduo
ti. Juo liūdniau, kad abu, atsi
dūrę svetur, negalėjo duoti to, ką 
būtų galėję laisvoje ir nepriklau
somoje savo tėvynėje. Abiem sve-

tuvių kalbos vadovą". Tada ste
bėjomės jų beatodairiškumu, nors 
vėliau reikėjo ''priprasti", nes, 
pasak jų, "laisvame krašte" taip 
pat yra "laisva spauda". 

Kalbos mokslininkas ir 
praktikas 

Dr. Skardžius visų pirma bu- J 
vo kalbininkas mokslininkas, ge- J 
rai šiam darbui pasiruošęs ir su- J 
vokęs jo plonybes. Grynojo lietu- Į 
vių kalbos mokslo darbų jis yra I 
parašęs ir palikęs nemaža, bet nei 
šio rašinio uždavinys apie juos 
kalbėti. Davęs disertaciją apie 
slavų skolinius senojoj lietuvių 
kalboj, "Daukšos akcentologiją", 
labai nepalankiomis karo meto 
sąlygomis parašęs ir 1943 "kaip! 
žaliavą" išleidęs "Lietuvių kal
bos žodžių darybą", taip pat pa
skelbęs nemaža straipsnių, dr. 
Skardžius pagrindinio mokslinio 
siekimo sukurti lietuvių kalbos 
istorinę gramatiką neįvykdė. Lie
tuvoj per trumpai dirbo, svetur 
neturėjo sąlygų. 

Bet dr. Skardžiui, kaip ir ki
tiem mūsų kalbininkam, taip 

Prof. dr. Pranas Skardžius (189 > DL M — tfTSL XII. 18) 
Nuotr. Athens Studio, VVashington, D. C 

pat rašė daug straipsnių, kuriuo
se sprendė bendrinės lietuvių 
kalbos susidarymo, žodyno, ter
minų, vardų, sintaksės ir kt. klau-pat didžiai rūpėjo ir lietuvių kal-

tur buvo pakirpti sparnai, ypačiai j bos praktika. Be daugiau moksli- ' s i m u s - s ė d ė j o susidėjęs rankų 
dr. Skardžiui. Juk iš pradžių jis! niam reikalui skiriamo ir Huma- i r s v e t u ' ; Vokietijoj turėjo kalbos 
turėjo duoną užsidirbti skerdyk- nitarinių mokslų fakulteto lei- skyreų Mūsų kely , JAV 
loję, o vėliau, tarnaudamas Kon- džiamo kalbotvrinio metraščio j "Drauge" (iš pradžių kartu su St. 
greso bibliotekoje, jautėsi patekęs! "Archivum philologicum", jis I] 

į "fabrikines" sąlygas — laiką taip pat redagavo praktinės lie-
reikėjo atiduoti techniškiem dar-1 tuvių kalbos žurnalą "Kalbą" ir 
bam. Nebuvo darbui palanki nė buvo "Gimtosios kalbos" redak-
lietuviška mūsų atmosfera, kur įjeinės komisijos narys. Kartu su 
gyvenimo paviršių yra išplaukę ir dr. Saliu suredagavo L. Damb-

riūno paruoštą 'Kalbos patarėją". 
Sukirčiavo V. Kamantausko pa
ruoštą lietuvių literatūros chres 

nius "Aidams", "Draugui" ir kt 
laikraščiams. O atskirais leidi
niais išleido: 1968 "Lietuvių kal

is pagrindinių tautinės mūsų 
bendruomenės dėmenų —gim
toji jos narių kalba. Tai reikalas, 
kurio aktualumą "Pasaulio Lie
tuvio" 1975 rugsėjo mėn. nume
ry taip pat yra iškėlęs Bronys 
Raila: "Nuo mūsų visų priklau
so ir visi esam atsakingi, kad mū
sų lietuviška kalba nepaskęstų 
džiunglių liūnuose. O jau gerai 
matyt, kaip ji skęsta ir skandi
nama. Aš netikiu, kad lietuvių 

jam toną duoda visokie srovi
niai, partiniai ar tiesiog asme
niniai ir daugiausia vis anonimi
niai demagogai. Nejausdami nė 
mažiausios atsakomybės, jie, juo 
daugiau plūstasi, juo geriau jau
čiasi. Su visu savo įkarščiu jie j darbo vaisius — "Bendrinės lie-
taip pat puolė ir dr. Skardžių, tik | tuvių kalbos kirčiavimą". Taip 

bos kirčiavimą", 1971 "Anksty-Į bendruomenė (kaip idėja ir or-
vesnę ir dabartinę lietuvių bend- ganizacija) užsieniuose galėtų iš-
rinės kalbos vartoseną", 1973 
"Lietuviškuosius tarptautinių 
svetimybių atitikmenis" ir kt Su-

; su Lietums į darytas bet neišspausdintas "Ra-
valstybinio teatro artistais ir mo- i ! 

kydamas juos kirčiuoti, išleido šio Tai didžiai naudingas velionies 
palikimas, kuriuo reikėtų domė
tis visiems, kuriems rūpi vienas Į dabartinėj lietuvių bendrinės 

silaikyti be Švarios šnekamosios 
ir rašomosios kalbos" (339 psl.). 

Kalbos kriterijai 
Apie lietuvių bendrinės kalbos 

kriterijus atsajai dr. Skardžius 
plačiau kalba "Ankstyvesnėj ir 

kalbos vartosenoj", čia juos taip 
pat pailiustruojam pavyzdžiais. 
Kalbos grynumas reikalauja, kad 
jos neterštų svetimybės (barbariz
mai) ir žargonybės, pvz. abrū-
sas, dratas, paduška, skūra, šmo
tas, zupė ir t t Kalbos taisyk
lingumas remiasi tam tikrais dės
niais, skiriančiais pvz. belaisvę 
"laisvės neturinčią moterį" nuo 
nelaisvės "laisvės nebuvimo", 
sudėtį "struktūrą" nuo sąstato 
"sustatymo išdavos", tiekti "rū
pinti, gaminti" nuo teikti "duo
ti" ir kt. Kalbos aiškumas įgali
na skaitytoją gerai pažinti kalba
mąjį dalyką ir saugoja jį nuo ne
susipratimų. Aiškumui daugiau
sia kenkia vartojimas žodžių ne 
savo reikšme, pvz. jo straipsnis 
buvo patalpintas (talpinti reiškia 
"daryti, kad tilptų, duoti patal
pą", o čia kalbama apie straips
nio įdėjimą į laikraštį), pastatė 
paminklą jo atminčiai (iš tikrų
jų atminimui, nes atmintis yra 
"dvasinė žmogaus pajėga atsi
minti") ir kt Kalbos tikslumui 
kenkia neakylas tų pačių įvardžių 
vartojimas, netaisyklingų sakinių 
sudarymas ir kt., pvz.: Jonaitis 
susitiko Dirvelę, ir jis jo nepasvei
kino (kas jo nepasveikino?), stu
dentams skrodžiant lavonus, jie 
kartais neištveria ir pabėga (kas 
neištveria ir pabėga: studentai ar 
lavonai?). 

Tik labai trumpai pasiaiškinę, 
kaip reikia suprasti grynumo, tai
syklingumo, aiškumo ir tikslumo 
kriterijus, atskirai dar stabtelė-
jam prie tikslingumo kriterijaus. 
Dr. Skardžius cituoja P. Joniko 
1937 "Židinyje" paskelbtą 
straipsnį "Mūsų bendrinės rašo
mosios kalbos kultūros proble
ma", kur sakoma: "Kalbinį reiš
kinį reikia vertinti pirmiausia iš 
derėjimo tam uždaviniui, kuriam 
jis skirtas. Jei tas kalbinis reiški
nys savo uždavinį atliko (ir tai 
gerai atliko) — jis geras, neat
liko — negeras. Taigi minėtieji 
kalbos grynumo ir taisyklingumo 
kriterijai tol tetaikintini, kol 
jiedviem neprieštarauja šis tikslas, 
šis uždavinys". Panašiai kaip Jo
nikas taip pat galvoja ok. Lietu
vos kalbininkas J. Palionis, kurio 
straipsnį "Apie literatūrinės kal
bos norminimo pagrindus bei 
kriterijus" dr. Skardžius atpasa
koja ir cituoja. Esą grynumas, 
taisyklingumas, aiškumas ir tiks-

(Nuketta i 2 psl.) 

• - - * - - • 

lcpg. 

PRADĖKIME VIENU UŽDAVINIU 
Kultūros tarybos sudarymas bendruomenės institucija, įrė-

nėra naujas reiškinys. Chicagoje,' minta į JAV LB įstatus. Šios Kul-
tik pradėjus veikti organizuotai 
lietuvių bendruomenei, prie apy
gardos valdybos buvo sudaryta 
Kultūros taryba. Vėliau Kultūros 
taryba buvo sudaryta prie JAV 
LB Kultūros fondo. 

tūros tarybos uždaviniuose yra 
ne vien kultūrinės veiklos plana
vimas, bet ir nusistatytų planų 
vykdymas. Tai esminis skirtumas 
tarp dabartinės Kultūros tarybos 
ir anksčiau veikusios prie Kultū-

Yra žinoma, kad ir kitose gau-Į™ fondo> į suplanuotus už-
siau lietuvių gyvenamose vieto-! d a v i n : u s ***** buvo siūloma 
vėse (Clevelande, New Yorke) 
irgi buvo sudarinė'amos kultūros 

kitoms LB institucijoms. 
Praėjusioje JAV LB Tarybos 

tarybos. Visų veikusių kultūros' sesijoje buvo priimti, Kultūros ta- į 
tarybų paskirtis buvo paruošti | y f c a p i r r n i n i n k o pateikti, kultu-1 

rinės veiklos planai. Jie, kaip ir planus mūsų kultūrinei veiklai 
judinti, ugdyti ir skleisti. 
' . . . v , _ , i daugelis pateikiamų planų, atro-

Dabartme Kultūros taryba j K r 

veikia kaip centrinė lietuviįi (Nukelta J 2 paL) 

* *S 8SBP*J 
v'v.4>'~ 

Jurgio Daugvilos medžio skulptūrinis bareljefas Amerikos 200 metų nepriklausoma bės sukakčiai Standard Fedcral Savings baako patalpose, Chicagos priemiestyje Downers Grove. Aprašymas 4 psl. 
(Lietuva) foto archyvai) 
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Kertine 
parašte 
(Atkelta iš 1 psl.) 

do, geri. Tačiau susiduriama su 
kita veiklos dalimi — vykdymu. 

Parodyti Kultūros tarybos 
reikšmę, jos reikalingumą ar nef 
būt'numą mūsų tautiniam gyve
nimu' planų neužtenka. Reikia, 
kad pateikti planai būtų vykdo
mi. 

Kultūros tarybos organizavimo 
pradžia rodė, kad apčiuopiamos 
veiklos greitai nesulauksime. Ta i 
gresia pavojus, kad Kultūros ta
rybos veikla gali pasilikti tik pla
nuose. Kad tai neįvyktų, kad mū
sų visuomenė pajustų Kultūros 
tarybos buvimą ir reikšmę, rei
kia įvykdyti visuomenei naudin
gą ir suprantamą bent vieną už
davinį. Tokiu uždaviniu galėtų 
būti kultūrinio judėjimo organi
zavimas ir rėmimas. 

Kultūrinis judėjimas — tai bū'ų 
sąlygų sudarymas pasireikšti lie
tuvių gyvenamose kolonijose me
nininkams ir kūrėjams: daini-

• n / ižiai 
kelti, 

Prof. dr Pranas S k a r d e 
dk*na. 

įa jo "o metu amžiaus sukaktuvių 
Naotr. S. Smaižienės 

ištaibjti, ištverti, pa-
pvkęsti, isken'ėH: Bg(»fe 

;~M nebeišlaikys ':°- na 'ė* s kri
tiška, jis tikrai mirs); jis ligą (ne-
'•'i^"') 'e*"\<rva; pake!;a: aš ^aug 
baimės iškentėiau; silpnas žmo-

• yjs nesrali r>akes*i ne; balčio, nei 
! šilimos: taip skauda dantį, kad 
riebe«ca'i'j ištverti: to skausmo il-

| cjiau nebeištversiu, ir t. t. Arba 
veiksmažodis i$v:l<iuti: išoildome 
ne t'k įsakymus bei Dotvarkius, 
bet ir ĄžvnČA, ?":,'as "oklus. net 
p-a<rrpr-ios. Dr. Skardžius, eituo-
Jamps "R'-su - i;etuv;,i ka'bų žo-

I ̂ yno" sudarytojus, dėl to sakė: 
"isoolnif — ĮpttkdiHi. atlikti, iš-
vildyti. izuvendmti (pvz.: įvyk
dyti, išnildvti viršininko isakvmą 
;?tesė*i ^uotą pažadą, atlikti rylie-
:*o oarei^ą, atlikti, suvaidinti 
vaidmenį ispolnit* st;cbo*vore-
n :e — padeklamuoti e'lėraštj, is-
nolnit' tanoe — pašokti š^kį)" ar 
artistas Tėbai tiksliai atlieka sudė
tingus šokius, solistas padainavo 
operos ariją ir kt. 

\ieb;ngenan, 
ja - ^epa.lė-

•• fgc lėnus c'tnto-iRel fe ku enau mane ap- chstaetto atvykęs 
*ris rr kt. lj»rk* 'au pats dr. Skardžius ir, i tė • 

_ | u r r , m a n o ka^iba y. b? ne- č:au ruoš'i trumpo mokyklos rei-
'cur nieko pareiškė: rašysime ne kalams skiriamo lietuvių kalbos 
a 'ovėlį, bet patį lietuvių kalbos rašvbos vadovėlio, ši-aro h suma-

lovą " č i a pat,' Rebdorfe, taip nymui pritariau ir prižadėjau vi-
: dar gyveno ir kitas mūsų kai- šokią parama Po kurio laiko, dau-

SU DR. PRANU SKARDŽIUM 
ATSISVEIKINANT 

(Atkelta iš 1 psl.) 

ninkams, muzikams, rašytojams, l u m a s savaime yra naudingi šios 
aktoriams, dailininkams ir meni- vartosenos kriterjai, bet neganė-
niams vienetams: chorams, teat- tini. Daug reikšmingesnis yra 
riniams sambūriams, tautinių šo- j tikslingumo, funkcinis kriterijus, 

'• kuriam pajungti aiškumo bei gry-
i rlumo ir tikslumo bei taisyklin-

nių programas, nesunku pastebė- j gumo kriterijai. "Tačiau juo vie-
ti, kad jau eilė metų programų ! nu be atodairos taip pat nedera 
atlikime iš kitų lietuvių kolonijų i remtis, nes, žiūrint vien kalbos 

Kq| rateliams ir kt. 
Sekant atskirų kolonijų rengi 

atvykstantys menininkai ar me
niniai viPnetai yra vis retesni sve
čiai. Programų atlikimui kvies
tiniais svečiais naudojasi tik ke
lios didžiosios lietuvių kolonijos. 
Dauguma kolonijų renginių pro
gramoms atlikti tenkinasi vieti
nėmis meninėmis jėgomis. Gerai, 
kac savi menininkai gali pasi
reikšti savoje kolonijoje, bet dar 
geriau būtu, kad jis galėtų pasi
remti ir kitur. 

Kviečiant programos dalyvius 
iš kitur, susiduriama su dides
nėmis išlaidomis, kas, ypač ma
žesnei kolonijai, kelia galimo pi-

tikslingumo, galima būtų patei
sinti kartais ir visai netaisyklin
gus, griozdiškus darinius, o pa
čią literatūrinę kalbą padaryti 
negyvą ir išblukusią. Tad tiktai 
visų tų kriterijų t inkamas suderi
nimas, o ypač turėjimas prieš 
akis pastarojo funkcinio kriteri- į < 
jaus (paisymas kalbos tikslo), 
m u m s rodosi, yra tas kelias, ku
riuo turėtume eiti, nustatydami 
lietuvių literatūrinės kalbos nor
mas, teikdami ar peikdami tam 
tikras kalbos lytis". 

toj svetimųjų darybinių lyčių žo
džių akcionierius, kontrabandis-
tas, legionierius, prozaikas, sti
pendiatas — žodžius su savomis 
lytimis akcinirJtas, kontrabandi
ninkas, legioninkas, prozininkas, 
stipendininkas. 

Nedraustinos vartoti tokios 
tarptautinės svetimybės kaip ab
surdas, dialektas, elevatorius, ho
rizontas, juristas, koegzistencija, 
kurortas ir k t , bet pirmiau teik
tini tinkamai sudaryti lietuviški 
atitikmenys — nesąmonė, tarmė, 
keltuvas, akiratis, teisininkas, 
sambūvis, vasarvietė. Tačiau 

| bendrinei kalbai neteiktini tokie 
kurie turi visai tinka-

",a"p 'au b. vo sakyta, dr. Skar 
džius taip pat parengė "Rašybi 
•j lietuvių kalbos žodyną". J< 
spausdinimą trukdė dabar Lietu , ,... *.Jr 2V>, 
voj suprojektuota tam tikra rašy- j ^ j ; g o m j s ^^^ žmogus — tai giau pasvarsčius šį reikalą, buvo 
bos reforma. Atrodė, kad kai kas ,,;k_ j o n a s M Laurinaitis, tad į nuspręsta tokį vadovėli trise 
dr. Skardžiuj joje turėjo būti pri j l i e t u v i u ^a\\X)S v adovo rengimo ruošti: St. Barzdukas turėįą atlik-
imtina, pvz. rašymas bjaurus. | d a r l ) ą n i I t a r ė m e taip pat įtrauk- t; paruošiamąjį rašybos teorijos, 

ti ir jį. Laurinaitis sutiko. Dr. o J. M. Laurinaitis rašybos žody-
Skardžius apie mūsų pastangas ir n 0 darbi Aš turė :au viską per-
darbą Vadovo "Redakcijos žody" ž-unĮ-į? pataisyti, papildyti r̂ pas-
taip rašo: "Visų pirma gimnazi
jos mokytojas lituanistas St. Barz
dukas, prieš trejus metus iš Ei-

pįauti, spjauti, be* kai kas ir ne
priimtina — rašybos dalykų sie-
"""•>" su nava , ;nia 's (ideologi-
Ya'«) sumetimais. Koks bus šio 
ir. Skar'žiaus darbo lik'mas, da
bar dar sunku pasakyti. Norma-
':orrtis aplinkybėmis tautai reikė
tų vienos rašybos, išeivija netu-
ėtų atskiros savo rašybos turėti. 

Atsiskiriant.. 

kui drauge su ja^s apsvarstyti. 

(Nukelta j 4 pusL) 

J kalb*. dabar braute braunasi 
veiksmažodiniai oriesagos 
daiktavardžiai, vartojami kartu 
*u veiksmažodžiais. Tokie žodžių 
juneinia' ka ;o "paimi nrane^i-
mą", "priėmė nutarimą" ir pan 

Su dr. Skardžium aš pats su
artėjau tik Vokietijos tremty. Kai 
1925 įstojau į Lietuvos universi
tetą Kaune, jis tų metų rudenį, 
rekomenduotas Jono Jablonskio 
ir gavęs švietimo ministerijos sti-

imas" pendiją, išvyko studijuoti į Leip-
zigą. Kai 1929 grįžo ir pradėjo 
'irbti universitete, aš buvau be
baigiąs ir ruošiaus egzaminams, 
o nuo 1930 pradž:os išvykau mo-

m Keri ir va'lonni. nes iu ne-1 kytojauti į provinciją. Retomis 
gali atstoti vieni veiksmažodžiai \ nrogomis su iuo susitikdavau tik 
pralėkė ir nw ar ė. Tačiau. 
dr. Skardž'aus manymu, jų pliti
mas turi būti apdairus, ir ils dėl 
to pastebi: "atrodo, nėra dar pa
vojaus, kad kas imtų tvirtinti rei
kiant sakvti: skerdikas daro kiau
lių skendima, ne skerdikas sker
džia kiaules!" Veiksmažodžiniu 
daiktavardžiu su veiksmažodžiu 
ryškiname veiksmo objektą ir re-
zulta+ą, vieno veiksmažodžio pa
kanka nusakyti veiksmą. 

Dr. Skardžiaus rašyba 

AHNfi BAUO* - -DR 
I8.V ft«*»T fcirtl M<*» 

« A K 4UE9C \OSlK 

> 

Pats dr. Skardžius taip pat pa
sisako už kompromisini kelią: "... 

niginio nuostolio baimę. O ma- I bendrinė kalba neturi būti visa-
žose kolonijose veikiančios orga- J dos kopijuojama iš liaudies kal-
nizacijos turtingumu nepasižymi., bos, bet tik jos polinkiais toliau 
Todėl finansinė dalis dažnai yra formuojama, kaskart pritaikant 
esminė kliūtis, kad renginių pro- . ją vis naujai iškylantiems kultū-
gramas pasikartojančiai atlieka ros bei civilizacijos reikala-

Lietuvių kalbos rašyba forma
vosi įvairiais lakais ir veikiama 
įvairių įtakų bei aplinkybių. Prie 
jos pagrindų ir dėsnių nustatymo 
yra prsidėię Augustas Schleiche-
ris, Fridrichas Kuršaitis ir kt., bet 
pirmasis aiškesnius ir nuosekles
nius pagrindus yra padėjęs Jonas 

vis vietines menines jėgos. 
Išvykos ir platesnis pasireiški 

mas kūrėją skatina kūrybai, pro- j ' 
gramų atlikėjus — darbui j o m s ' 
pasiruošti. Ypač meniniai sambū
riai be išvykų pradeda merdėti. 
Chorui ar teatriniam sambūriui 
išvyka yra didelė paskata dar
bu; Tas pats yra dailininkui, so
listui, instrumentalistui ir ki
tiems. 

vimarris, kitaip tariant — bend-
! rinė kalba turi pasilikti savotiš-
: ka, tautinė ir tuo pat metu tin-

a susižinojimo priemonė". 
Šiam tikslui ji turi būti aiški, pa
togi, gyva, raiškinga, be sunke
nybės suprantama, įmanoma, to
kiam supratimui pirmiausia są
lyga yra aiški žodžio daryba, iš 
jos negali būti išbraukti gyvosios 

mus lietuviškus pakaitus, pvz.: 
akrūtas "laivas", čemodanas "la
gaminas", guzikas "saga'*, ka-
nuolė "patranka", lenciūgas 
"grandinė", liuosas "laisvas", 
šposas "išdaiga, pokštas" ir k t Iš 
kitos pusės, dr. Skardžius griežtai I Jablonskis. Bėda ta, kad ir jis dėl 
atsiribojo nuo svetimybių kraštu-. kai kurių dalvkų yra abejojęs bei 
tinio lietuvinimo, pvz.: dangūty- j svyravęs, todėl kai ką įoje nuo-
ra "astronomija", gintra "elekt- ' lat ka;talioies. Tai neealėio dary-
r a ' \ mokysta "metodika", orija ti teigiamos įtakos mūsų rašybos 
"atmosfera", ororė "klimatas", pastovumui, ir visada atsirasda-
pavaizda "perspektyva", varta vo norinčių kai ką savaip rašyti, 
"praktika" ir k t : esą jų "niekas Rašybos pastovumui daug kenkė 
daugiau, išskyrus patį A. Virė- ir tai.kad Jablonskis nerado bend-
liūną, nevartojo nei siūlė varto- ros ka'bos su kitu Įžymiuoju mū-
ti". sų kalb:ninku Kazimieru Būga, 

c„..~ i, „n ,. fm -m . . . . ėiusiu skirtinom, nors ir bavo kalboj tunme pngnusių •. 
tarptautinės reikšmės vertiniu, , . 
_ . „ t,r..r. / /„ i , rt c u-r* la'kes! kilmirvo pasnndo 
pvz.: garlaivis (vok. Damptschift, 

nuosek-! 
nuosekliau 

raŠv-

Lietuvių Kalbos Draugijoj, ku-
'iai jis pirmininkavo, švietimo 
ministerijos vasaromis rengia
muose kursuose lietuvių kalbos u 
literatūros mokytojams pasitobu
linti — čia jis būdavo dėstytojas, 
aš — klausytojas, taip pat jis atei
davo į lietuvių kalbos ir litera
tūros mokytojų sąjungos susirin
kimus. Bet matydavomės dau
giau mažiau "iš tolo": pasisvei
kindavome, vienu kitu žodžiu 
pasikeisdavome ir kt. Tarpas bu
vo didelis — jis profesorius, o aš I °* 
Lietuvos provincijos mokytojas, j 
kuriam gal kiek labiau nei ki
tiems kolegoms taip pat rūpėjo ir 
bendrieji lietuvių kalbos reikalai, 
ne vien mokytojo darbas. Pats dr. i 
Skardžius neturėjo aukštaičiams į 
būdingų šiltesnio socialumo bruo- I 
žų, nors pabendravimo kompa-! 
niją mėgo ir tokioj kompanijoj 
gerai jausdavos: stengdavosi pa
juokauti ir savo kažkaip kliuvan- j 
čiu juoku atsiliepti į kitų pajuo
kavimus. Savo pagrindais jis pir
miausia buvo darbo ir mokslo' 
žmogus. Daug rašė, bet Dievas! 
nebuvo davęs iam dovanos reikš-
ti mintį žodžiu sklandžia, gyvai 
ir lengva kalba. Jo sakinys mėgz-
davosi sunkokai, ir tai buvo vie
na iš pagrindinių priežasčių, 

I trukdžiusių jam darytis pagal sa
vo žinias ir mokėjimą populia
riam. Pripažinimą įsigijo ir 

GERKLES LIGOi-
'ąlandos pagal ausitaruua 

OR. K. C. BALUKAS 
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DR. IRENA KURAS 
,YDYTOJA IK C H I R U R O Ė 

xrr>IKH TF f * f K I !IGO» 
SPBC1A1JSTC 

M l h H Al. BUIUni l fa 
;i56 Switf» Wp«tPrn M«a« ' 

. i'in<5o» K»adl«r nuo 1 • r«1 
1kl ' ra! popiet 

Offtoo tHe« f » 7 U«^ 
aesld tel«t 1M » ! • 

^ft» 

Tel ofiso HE 4-S849 rez. 888 22SS 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Wett 71st Street 

Vai. pirm., katv. 1 lkl 6 popiet, 
antrad.. penkt 1-5, trao. tr teftt tik 
•uat tarną. 

>flsr HT « ISIS R n PR « Wm 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRUROA1 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(7l-oa tr Campbell Ave., kampa* 
Vai • plrmad., antrad.. katr 1» penlr 

Nao S tkl 7 vai. p p. 
Tik 

Ant Rudoko 

OR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

fim West Slst Street 

ad 

TEIi. OR S-S4O0 
pasai raartartma pv-mad įr 

—4 Ir 7—9; antrad. tr penk 
—4. ieKad 10—t vai 

Ofs tel 7S5-4477 Bez PB 84960 
DR. L DECKYS 

iVDVroiA OI CHTRtTRGS 
Specialybė — Nervų b 

Emodses Ugos 
tuwTont> MnarucAL BUZLDINO 

«44* So. Polanki Rofid 
Valandos pasai aosKartma 

Reiid teL - GI 8-6873 
OR. W. M. EISIN-EISINAS 
K l SEKU A m MOTERŲ UGO* 
GINEKOT/KJINft CHIRTTIGM A 

*132 So Kedzle Ave.. WA 5-267« 
v%l»ndna pasai «**tarim» Irt ar 

%wmev*» *kamNntJ HT l OOrti 

TeL 778-6565 

DR. VIDAS I. NEMICKAS 
ŠIRDIES IR VIDAUS LIOOri 

2454 Vf. 71 Street 
Valandos pagal susi tar tas 

Tel. — 282-4422 . 
D U ROMA*; PETKUS 

AKTr LIGOS — CHlRUROIJi 
Oftoal . 

111 X WABA8B * • » 
1SO0 K CENTRAL AV* 

Valando* pagal «aaltartm« 

Ne vietinių jėgų atlieka
ma programa sutraukia daugiau 
atsilankančių žiūrovų ar klausy
tojų ir frieša gyvumd f kolonijos 
tautinį gyvenimą. Todėl kultūri
nėms jėgoms keitimasis, kultūri
nio judėjimo sudarymas būtu 
naudingas tiek atskiriems meni 
ninkams ar meniniams vienetams, 
tiek mūsų tautinei gyvybei palai
kyti. 

Planingo kultūrinio judėjimo 
pradžią turėtų duoti Kultūros ta
rybos vykdomieji veiksniai. Jie 
taip pat turėtų surasti pradinę fi
nansinę paramą mažesnėms ir 
finansiniai nepajėgioms kolo
nijoms. Lietuvių bendruomenės 
apylinkių tinklas šiam užmojui 
įgyvendinti sudarytų pagrindą, 
nes tai būtų svariu įnašu ir apy
linkių veiklai. 

Tinkamai kultūrini judėjimą 
suorganizavus, Jo reikšmę visuo
menė greitai pajustų ir tuo pačiu 
pajus konkrečią veiklą ir reikš
me Kultūros tarybos. Nėra abe
jonės, kad, vykdant reikalingą ir 
naudingą visuomenei uždavinį, 
bu* sulaukta iš visuomenės dė
mesio ir paramos. 

Jonas Jasaitis 

, Eisenbahn, pre. chemin de fer, 
kalbos pažymiai, kurių daugelis rusų železnaja doroga), laikraš- piautu m u l m p m m - spjauU ( s u 

yra .sukurta seniau, visai negal-, tis (vok. Zeltschrift) ir kt. Bet ne- j ] 

voj an t 
rtlą. 

apie dabartinį tikslingu-

7š dr. Skardžiaus siūlymų 
ir taisymų 

Dr. Skardžiaus lietuvių bendri
nės kalbos kultūros darbą nori
m e konkrečiai parodyti bent' ke
liais jo paties siūlymų ir taisymų 
pavyzdžiais, imtais iš jo raštų, 
daugiausia iš "Ankstyvesnės ir da
bartinės lietuviu bendrinės kal
bos vartosenos". 

Dr . Skardžius siūlė nevartoti 
bereikšmių balastinių darybos 
elementų, be kurių kalba 
gali lengvai apsieiti. Tad vietoj 
abstraktiškas, konkretiškas, mo
derniškas, morališkas, natūralis-
kas, pas'jviškas ir kt. teikė abstrak
tus, konkretus, modernus, mora
lus, natūralus, pasyvus; vietoj 
galimų ilgųjų lyčių europėjiikas, 
europėjietis, parapijieti', parapji-
nis ir kt. jis teikė c.utru,.ipėjusias 
europiejėtis. parapijietis, parapiji-
parapinis; taip pat vietoj siste-
matingas, katalogizuoti, lakiruo-
ti, marliruoii — sistemingas, IM,-

vartotini tokie vertiniai, kuriems 
pakeisti turime savų žodžių. Tad 
lietuvių kalbai teiktina sava pu
siausvyra "seniau svarstyklių; 
svirs'elė''. ne verstinė lygsvara] 
(vok. Gleichgevvicht, rusų ravno-
vesije, latvių lidzsvars), teiktinas 
vadovėlis, ne rankvedis (verstas 
i§ rusų rukovodstvo), netrukus, 
ne neužilgo (plg. lenkų niezad-
lugo. rusų nezadolgo), šūkis, ne 
obalsis (plg. lenkų ogios), gero-
vė. ne gerbūvis (plg. lenkų dob-
robyt) ir k t 

Dr. Skardžiui rūpėjo kalbos 
turtingumas. O kalbą skurdina
me, kai vienu kokiu žodžiu no
rime pasakyti "viską". Dar blo
giau, jei šis žodis pasiskolintas iš 
kitu kalbų arba kitų kalbų pa
vyzdžiu vartojamas. Sakysim, da
bar jau pfTTiešamc ne tik ^aiką 
per lieptą arba stalą į kitą kam
barį, bet ir nelaimę, vargą, sąly
gas ir kt. (plg. rusų perenesti, pe-
rerosit ' ) . Todėl dr. Skardžius tai
sė: net vyro žuvimą fronte ji per
nešt ( = pakėlė) lengviau; svidrė 
gerai perneša ( = pakelia) žiemo
jimą; pastebėdamas, "kad lietu
vių kalboj daug gyvesni ir vaiz-

vietoie girdimojo / rašyti i ne
turime nė mažiausio pamato"). 
Šitaip įvairuo'anti rašyba pasie-

, kė ir mūsų laikus, ir dr. Skar
dž ius 1968 pasirodžiusiame "Lie
tuvių kalbos kirčiavime" pasisa
ko laikąsis savo kelio: "vartoju 
beveik tą pačią rašybą, kurią esu 
vartojęs ir nepriklausomoj Lietu
voj savo raštuose ar straipsniuose, 
nes ji, mano nuomone, kalboty-
riniam darbui ar šiaip labiau 
tinka ir daugiau pagrįsta pačiais j etto 

čių lietuvių, 1944 iš tėvynės iš-
bloškė artėjanti antroji bolševiku 
okupacija: pirmosios okupacijos 
patirtis vertė visa mesti, visa pa
likti ir išsigelbėjimo ieškoti Va
karuose 

Šitaip 1944 abu su savo šei
mom atsidūrėm Vokietijoj, nai-
vi8i grįžimo viltis dėdami į At
lanto chartą, į demokratijų prin
cipus, į žmogaus ir tautų teises. J 
Jis ėmė dirbti Tuebins:eno imi-į 
versitete, aš — nuo 1945 Eichsta- į 

gimnazijoj 

M . — BC 1589$ 
DR. I , B. DLEVECKAS 
7DTT0JAS TR CHIRURGAI 

Specialybe Akių Ligos 
39OT West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofise teist. PB 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
I O K | A 

V A I K Ų L I G O S 
266 West « r d Street 

rtrma4.. antrad.. keftrtrtad.. ir paaki 
ano U U I vai. tr aoo s lkl * 
ra l vak, fcitad ano 1 tti • ral. 

. tatftgunti. lakuoti. mnr'uAti: vfe- dingeSrti kaip pernešti yra veiks-

ietuvių gimnazijoj. Savo 
kalbos duomenimis". Dr. Skar-j rankose nieko neturėjome nei aš, 
džius rašė: augštas, augstaitis, I nei mano mokiniai. Pradėjau ra-
sluogsnis (su g) , jieva, jietis, jieš-į syti tam tikrą žinynėlį, skiriamą 
koti. bjaurus, pjūklas (su j ) , kai- mokinių lietuvių kalbos rašybos. 
kuris, betkoks. kaikur, visdėlto skyrybos, linksnių ir kitų dalykų 
(kartu), šalia neretai tai pat ne
visai, nevisur (kartu). Sudėti
niuose knygų pavadinimuose di
džiąja raide rašydamas tik pirmą
jį žodį, pvz. "Dabartinė lietuvių 
kalba", "Dabartinės lietuvių kal
bos žodynas", "Lietuvių kalbos 
vadovas" ir kt„ vienodai jau rašė 
ir laikraščių bei žurnalų pavadi
nimus: "Švietimo darbas", "Gim
toji kalba", "Kalbos kultūra", 
"Lietuvių enciklopedija" ir k t 
Krinta taip pat į akį jo linkimas 
rašyti sutrumpintomis lytimis: 

mokslui. Vieną dieną kitais rei
kalais lankiausi Tuebingene ir 
prisėdau ant pakeliui pasitaikiu
sio sulelio vienoj miesto aikštelėj. 
Mano būta netoli universiteto. 
Žiūriu — ateina dr. Skardžius. 
Pasisveikinome, atsisėdome Jau 
abu. Pokalbis pakrypo į lietuvių 
kalbos rūpesčius. Pasisakiau, ką 
esu sumanęs ir ką jau dirbu. Pa
siteiravau, ar jis, profesorius, 
man nepadėtų. Dr. Skardžius be 
kokio delsimo, be abejojimo, be 
svyravimo ssvo paramą fii pat 
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Oftao ral.: Pirm., antr., tra*. Ir 

penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo I Iki I 
r • . ReStad 2-4 vai. popiet Ir ttfts 
'alku pagal suMtarltna 

Ofiso t«*l. HK 1-212S. namo GI S-*1S* 

OR V TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71s« 94res* 

pirm. antrad kotr tr 
Ir «-" — n amkato >-s 

Tel. Ofiso PR 6-6446 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS tR dURUROAH 

8im W«r» 71«t <ltr«l« 
Valando»: l-« vai. popiet. 

Treč. Ir S«Stad. pagal susitarimą. 

Ofiso teL 586-3166, namų 636-4850 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Apeiginio apdaro paroda Chicagoje 
SAULE JAUTOKAITĖ 

"Rūbas Viešpaties tarnybai" 
("Raiment for the Lord's Ser
vice") — taip pavadinta paroda 
dabar vyksta Chicagos Dailės in
stitute. Si paroda apima tūkstanti 
metų lotyniškosios Vakarų Baž
nyčios naudojamus apdarus ir 
daiktus liturginėms apeigoms. Pa
roda turtinga eksponatais - litur-
giraiads rūbais, kurių didžiausią 
dalį sudaro arnotai, kapos ir tu
nikos. Tarp šitų gausių liturginių 
rūbų, dar randame monstrancijų, 
šv. Jono Nepomuko. šv. Andrie
jaus statulas, žvakidžių, kardino
lų pirštines, emalio triptikus. 

"'Lietuvių enciklopedijos" šešio
liktame tome skaitome, kad litur
giniai apdarai yra kilę iš kas
dieninių drabužių, vartotų grai
kų ir romėnų pasaulyje krikščio
nybės atsiradimo laikais. Romos 
apeigų liturginiai rūbai nuo 
krikščionybės pradžios ligi Kons
tantino Didžiojo laikų nei savo 
forma, nei papuošalai niekuo 
nesiskyrė nuo kasdien vartojamo 
drabužio. Tačiau buvo žiūrima, 
kad apdarai nebūtų panašūs į 
stabmeldžių kunigų išskirtinius 
drabužius. Krikščionybei gavus 
laisvę, nebuvo pavojaus saugotis 
viešumos ir liturginiais apdarais 
išsiskirti iŠ aplinkos. 

Kaf kasdieniniai drabužiai 
keitėsi pagal mados ir praktiš
kumo reikalavimus ir kai naujos 
mados, barbarų atneštos, plito 

„j&. šiaurės Italijos, Bažnyčia tai 
madai pasipriešino, neleisdama 
dvasininkams jomis pasekti. II-
^gainiui Kturginiai apdarai griež
tai atsiskyrė nuo kasdien nešio
jamų, ir E< amžiaus gale jau 
buvo susidariusios pagrindinės jų 
rūšys, kurios ir šiandien baž
nyčioje vartojamos. 

• 
Si apeiginių rūbų paroda su sa

vo chronologiškai, pradedant 
nuo XI-tojo šimtmečio iki 1975 
m., surinktais iš įvairių kraštų 
eksponatais rodo, kaip liturgi
niai rūbai nesikeitė. Jie nesikeitė 
nei savo forma, nei išpuošimais. 

nas gedulo arnotas juodas 
kryžiaus su trimis baltomis kau
kolėmis. Arba juodas, paprastas 
arnotas su sidabriniu kryžiumi. 

Paskutiniame, jau šių dienų 
parodos skyriuje, regimi apeigi
niai eksponatai iš Prancūzijos, 
Švedijos, Anglijos, Šveicarijos ir 
Amerikos jau turi ir savo projek
tuotųjų pavardes. Prancūzų me
nininkas Henri Matisse, išdekora-
vęs Vance koplyčią, taip pat su
projektavo jai ir liturginius rū
bus. Šioje parodoje matome jo 
originalu geltoną arnotą, apmė
tyta oranžiniais ir juodais kry
žiukais. 

Iš Švedijos Vaxjo katedros yra 
Lenna rt Rodke suprojektuota 
pilka kapa ir mitra su auksiniais 
ir violetiniais abstrakčiais raštais. 
Kitas labai paprastas, bet kartu 
ir iškilmingai atrodantis ekspo
natas yra kapa ir mitra iš Angli
jos, 1957 m. Beryl—Dean Phil
lips suprojektuota — ant pilko fo

no turtingos ir vešlios, šviesiai 
ir tamsiai rudos, sugestyvios var
pos. 

Prie parodos įėjimo yra pats 
moderniškiausias šios liturginių 
rūbų parodos eksponatas: Pran
cūzijoje (1975 m.) Cecile Bro-
cord suprojektavo sunkios, storos, 
baltos medžiagos, su dar šiurkš-
tesniais siūlais išausta nugara ka
pą, pavadintą *'Šv. Jono Krikš
tytojo rūbas". 

Apžvelgus Šią apeiginių ap
darų parodą, aiškiai matyti, kaip 
žmogus per tūkstantį metų nau
dojo jam duotą proto ir rankų 
talentą, kad gražiau ir iškilmin
giau galėtų pagarbinti savo 
Viešpatį. 

Paroda Chicagos Dailės ins
titute dar tęsiasi iki sausio mėn. 
18 d. 

*.*£** '.- . • . . - : , . : . • r : - . • 

Altoriaus detalė lietuvių pranciškonų koplyčioje, Kennebunkpone, Maine. 
Skulptorius — V. K. Jonynas, architektas — A. Kulpavičius. 

N'uotr. Uosio Juodvalkio 

Žaismingas žmogus ir jo knyga 
Kun. Juozo Mačiulionio, MIC, 50 metų kunigystes 

sukaktuvių proga 

Keliaudamas per pasaulį žmo
gus (Brazdžionio žodžiais beta
riant) sutinka įvairių žmonių. 
Vieni jų yra nepaprastai tvarkin
gi, net visus savo daiktelius suka
taloguoja. Kiti yra tokie techniš
ki, kad kiekviena sugedusi maši
na sužadina jų kūrybinį polėkį 
joms taisyti. Kiti, kur nors atvy
kę, jaučiasi paties Dievo pašauk
ti tvarkyti visuomeninį gyvenimą. 
Kiti sielojasi, kad negali jo tvar
kyti arba nežino, kaip jį reiktų 
tvarkyti. 

Tačiau yra žmonių, kurie ne-
Visi jie yra nepaprastai gražūs j xvci^.2. nei vienai šių kategorijų, 
liturgijai priderintomis savo Xei jie ką dirba, nei jie sieloja-
spalvomis, puikiu audiniu, sudė
tingais išpuošimais, dažniausiai 
aukso ir sidabro išsiuvinėjimais. 

si, kad neturi įtakos gyvenimui 
Jie yra visa savo būtimi įsišakni
ję gyveniman kažkaip kitaip. Jie 

Apeiginiai apdarai, kaip ir kitos j v r a p l u n k t i kažkokio vidinio 
liturginės priemonės, yra pamo-. . . _. , . .v . 

. -i • »ii .̂̂ UA*; džiaugsmo ir rimties, kun. ss sa
kantys, -juos reikia ne tik stebėti, bet ir skaityti. Taip yra ir šioje 
Hturginių rūbų parodoje. Ekspo
natai nėra tiktai puošnūs, bet ir 
atvaizduojantys scenas iš Kris
taus gyvenimo. Viename arnoto 
kryžiuje matome visą Kristaus 
gyvenimą, nuo pat jo gimimo 
prakartėlėje iki į dangų žengimo. 
Italijos 18-tojo amžiaus arnote y-J 
ra atvaizduotos visos nukryžia-; 
vimo priemonės - plaktukai, vi
nys ir luL 

Bet ne visi arnotai turi religi
nius vaizdus. Kaip šiandien prie į 
altoriaus matome kunigą su 
mums atrodančiu gana moderniu 
arnotu, kuris nebeturi kryžiaus,; 
bet tiktai simbolinę varpą arba; 
gėlę, taip ir šioje parodoje yra Į 
arnotas iš Austrijos (1650 m.) | 
be kryžiaus, tiktai su auksiniais,! 
abstrakčiais raštais mėlyname Į 
fone. O tokių pavyzdžiu yra! 
daug, kur nėra religinių paveiks
iu ar kryžių, bet yra nepaprastai 
komplikuotai išsiuvinėti raš'ai \r \ 
gėlės. Keli arnotai yra tokie tur- i 
tingi ?avo raštais, yra taip storai; 
išsiuvinėti, jog arnotas darosi 
tiesiog reljefinio pobūdžio. 

Tarp šių ryškių spalvų, abs- i 
trakčių raštų, religinių paveikslų. 
randame ir iabai realistinių. Vie- j 

lies žiūrint, atrodo naivi. Tačiau 
ji nėra tokia naivi, tik yra išsta-

V. BAGDANAVICIUS. MJC 

tyta pavojui būti nepažinta ir, 
kaip mažavertiška. palikta nuo
šaly. 

Aš nežinau kito būdo, kaip 
jums pristatyti vieną asmenį, 
kaip sugretinant du sekančius jo 
priešingumus: jo dėmesį II Vati
kano susirinkimui ir jo dėmesį 
futbolo ir beisbolo žaidynėms. 

Vos Jonas XXIII paskelbė min
tį apie visuotinį Bažnyčios susi-

kilo, bet natūraliai aptyko. Ro
dos, čia reikėjo laukti paties di
džiojo kun. Mačiulionio džiaugs
mo išsiliejimo, bet jis nepasirodė. 
Neparodė ir nepasitenkinimo nu
tarimais, bet }\e buvo išgyventi 
tarsi paskutinis veiksmas didžiu
lio spektaklio, kuris pasibaigė. 

Tai viena kun. Mačiulionio 
medalio pusė. Kita jo pusė yra 
žymiai kitokio pobūdžio. Jis daž
nai sėdi prie TV aparato ir seka 
įvairias futbolo ar beisbolo rung
tynes. Tai, gal būt, primena jo 
jaunystę, kada jis pats buvo fut-

rinkimą. kun. Mačiulionis tars: j bolo žaidėjas. Tačiau šiame jo 
pabudo iš miego ir sekė visą jo ei- pamėgime (kuris ne kartą piktina 
gą, pradedant įvairių parengia- l a ,b a j d a r b 5 č i u s j o d r a u g u s ) g I ū . 
mųjų komisijų sudarymu, einant - . ' 
per visus jo posėdžius, užtruku- J d i k a 2 u daugiau. jvas Maciu-

VLADAS ŠLAITAS 
VIEN4. KART4, LABAI SENI Al 

Pirmiausia 
pro stogo kampą 
•pasirodė tik -pusė mėnulio veido. 
Jisai buvo labai panašus j mane. 
Ir jeigu jis užsidėtu akinius, 
tai jisai iš tikrųjų atrodytų tikras Vladislovas šlaitas, 
tai yra 
tiepagydomas melancholikas ir svajotojai 
kuris gyvena žvaigždžių karalystėje, 
tačiau santykių su žvaigždėm, 
(nei platoniškų, 
nei kitoniškų) 
jau daugiau nepalaiko. 
Vieną kartą, 
labai seniai 
(jisai pats jau nebeprisimena metų skaičiaus) 
jis*!* buvo Įsimylėjęs skaisčiausią žvaigždę, 
tačiau, daugeliui amžių praėjus, 
meilė užgeso, 
ir dabar pasiliko tik meilės prisiminimas, 
kursai seno mėnulio širdies jau daugiau nebe jaudina-

RUDENIO S AULE Ji 

Žiūriu į šokolado spalvą, 
į rudens medžių lapus, 
ir galvoju: 
Jūsų dienos, 
mano bičiuliai, 
jau suskaitytos. 
Dar kelios rudenio dienos, 
ir reikės jums visiems atsiskirti su savo medžiais 
ir su save gyvenimu. 
Ir čia pat pagalvoju, 
kad ir mano gyvenimas irgi važiuoja į rudenį 
ir kad man vieną kartą reikės atsisveikint su medžiais 
ir su savo gyvenimu. 
Ir tačiau mano nuotaikoj nėr nei mažiausio liūdnumo: 
tik švelni šokolado spalva, 
kuri plaukia virš miesto 
ir virš rudenie saulėje snaudžiančio rudenio sodo. 

NIEKAM NEREIKALINGAS 

sius keletą metų, iki pagaliau jo 
nutarimų formulavimo. Su suva
žiavimo nutarimu paskelbimu 
kun. Mačiulionio entuziazmas ne 

lionis yra labai religingas ir la
bai pareigingas asmuo, dėl to šias 
jo valandas prie TV netenka aiš
kinti kaip nors mažavertiškai. Jo-

se reiškiasi būdinga šiam žmogui 
jo dvasios struktūra. 

Ir kokia ta struktūra? — Ne 
kuri kita, kaip giliai jo prigimty
je įsišaknijusi žaidimo dvasia. 
Įdomi tai dvasia, bet taip menkai 
mūsų pažįstama ir vertinama! 
Mes visi esame pasidarę perdaug 
rimti, vien rezultatų iešką žmo
nės ir nesidomį pačiu gyvenimo 
procesu. Ne toks yra kunigas Ma
čiuliams. Nors jo sunki išvaizda 
netinka nei šokiui, nei sportui, 
bet jo dvasia per visą jo gyveni
mą. Antruoju Vatikano susirinki
mu pradedant ir sporto žaidynė
mis baigiant, yra natūraliai žai
džiančio krikščionio dvasia. 

Kuo būdingas yra žaisminis 
gy/enimo supratimas? — Jis yra 
būdingas giliai optimistiniu po
žiūriu į gyvenimą. Zaisminė lai
kysena mato daug vertingumo 
ten, kur kiti to vertingumo ne
mato arba mato tik menkystos. 
Pati tėvo Mačiulionio veikla, su 
savo nepasisekimais, yra gyvas I 
šitokio žaismo supratimo įrody-:

 — _ _ » _ « « _ — ™ — « . _ _ _ _ _ s 
mas. Prieš kokia 40 metų jis yra 
anglų kalba parašęs knygą a 
vieną seselę kazimierietę, įrodinė-j n ė r a m i n i s p a s a u l i u i j faįp „e 
damas, kad jos gyvenimas buvo k a r t a vįermo!vnuose buvo kalba-
šventas. Tos knygos vardas yra ^ Ti> ^ v o motinai, besiprieši-
"Sister Helen (The Lithuanian 

. , t 

Nėra nieko, 
ko negalėtų laikas užlyginti. 
Net ir tave laikas baigia ramiai ir vienodai užlyginti. 
Kartais tu man pasirodai dangaus cikvarelėje 
kap šviesus debesėlis, 
bet čia pat tave vėjo teptukas lengvai užlygina, 
ir daugiau jau tavęs nebelieka prisiminimuose. 
Ar tikrai jau tavęs nebelieka prisiminimuose f 
Nežinau. 
Tik žinau, kad esu visame pasaulyje 
vienui vienas ir niekam nereikalingas-
Pravažiavo vežimas ir dingo, 
pravažiavo vežimas ir dingo, 
o man visviena, 
ar jis dingo, 
tasai vežimas, 
ar jis nedingo, 
nes esu amžinai visame plačiame pasaulyje 
vienui vienas ir niekam niekam nereikalingas. 

Flovver)" Niekieno jam nepasise
kė įtikinti, kad seselė Elena yra 
šventa iki tokio laipsnio, kad reik
tų rūpintis jos beatifikacijos by-! 
la. Tačiau kun. Mačiulionis pa
siliko prie savo nuomonės ir dar 
neseniai dėjo pastangų, kad bū
tų išleista antra jo knygos laida, 
bet ir ši pastanga rezultatų nesu
laukė: niekas tokių vertybių šioje 
seselėje ncma'.ė, kurias maiė 
kun. Mačiulionis. 

nanciai jos vienuoliniam pasau
kimui, pareiškia: "Aš einu į vie
nuolyną ne mirti, bet gyventi". 

Knyga buvo išleista 1944 me-
ais. J: yra įdomi daugeliu at
žvilgių. Visų pirma ji ryškina 
taisminį autoriaus pobūdį. Iš jos 
mkėja, kad ne tik jis, bet ir jo 

Sunku pasakyti, kokiam žan
rui ši knyga priklauso. Tai yra 
greičiau Mačiulionio autobiogra
fija, parašyta vienos seselės įta
kos fone. Ir tai sudaro kaip tik di
dįjį šios knygos originalumą. Tai 
tarsi religijos persunktos meilės 
istorija, kuri jokiu būdu nesibai- . 
gė su ankstvba seselės Elenos mir- i ; < i m u k a , m e < n e t a h Nuogąsčio, 
timi. Si knyga yra tarsi gro- Sim"si ° n a Bareišaite, vel .u 
žinis veikalas, parašytas, remian
tis istoriniais duomenimis. Ji la-

lėtų, iki dviejų grupių peštynės jo 
teatre priverčia jį šauktis policijos. 
Nuo Čia jis pereina labiau sese
lės Elenos dvasi nėn vadovybėn. 

Knyga yra natūralus pasakoji
mas, su tomis digresijomis, kurios 
kyla autoriaus galvoje. Apie JĘ 
galima pasakyti tai, ką Tomas 
Mann sako apie natūralius pasa
kojimus, būtent, kad jie patys pa
sirašo. 

Ta, Vilniaus apylinkėje, Vait-

bai gyvai vaizduoja katalikiškos 
lietuviškos visuomenės entuziaz-

, mą Jungtinėse Amerikos Valsty-
«suo. vėliau vienuole domėjos.! ^ a p į e -j, m e l u s < k a d a g , 
dramos vaidinimu ;r dainavimu. Į , ., . . . . . . _ , „ . . . 
T t - • • «" » kilo vienuoliniai sąjūdžiai ir 
Ir aprašomoji sesele Elena, su ku-: ' 
ria pirmąjį susitikimą Mačiulio- \ • * » * * • visuomeniškai gyvos pa-
nis rašytojiškai atvaizduoja, jam rapijos. Labai įdomu pastebėti, 
padarė įspūdį gražios moters, ku-į kokį didelį vaidmenį vaidino Lie
pi sugeba vesti pasakojimą. | tUvių tautos politinis atgimimas. 
Si moteris sudomino autorių sa
vo žmoeiškai švelniu bei drau-

seselė Elena, iš tikro yra įdomi ir 
verta dėmesio asmenybė. Ji yra 
verta dėmesio visų pirma savo 
nestebuklingu religingumu. Ir 
antra, kai moterys pradeda ga -
voti apie aktyvesnį vaidmenį Baž
nyčios gyvenime, ši vilnietė pa
nelė pasirodo kaip klasikinė jau
no vyro vadovė jo gyvenime. Ne
jučiomis kyla mintis apie tokias 

gišku gyvenimo supratimu, bet 
kartu ir drą>iu bei teisingu nusi-

Kim. Mačiulionis čia įpina visą; moteris, kaip Kotryną Sienietę, 
Lietuvių tautos atgimimo istoriją. | vadovavusią popiežiui, Didžiąja 
Tačiau ši knyga nesiliauja buvusi 

statymu. Ir ši moteris perima dva- i P a ' i e s Mačiulionio ir net jo šei-

Matulioniu še-ma !93o metais. Centre s£<li ii\.ii. KairėK-—sian'lh-ninia jubiliatas kun. .luo/as Mačiulionis. MIC. Nuo
traukoje matyti taipgi kunigas jo brolis Ir trys seserys — se*elės kazinuerietės, kitas brolis, kitos trys seserys 
ir aualyna*. 

sinį autoriaus vadovavimą iki jo 
kunigystės. Ir nenuostabu. Jos 

mos istorija. Štai, jis kino teatro 
savininkas, traukiąs į save jau-

Tcresę, vadovavusią vyrams vie
nuoliams, ar Orleano Mergelę, 
vadovavusią kariams. Gal būt, 
kad Ši Mačiulionio knyga dur 

vienuolinio ©Tvenimo samprata1 nimą, kad gera rekreacija U auk- turi save ateitį. 
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SU SKARDŽIUM I 
ATSISVEIKINANT 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

Bet ilgainiui bedirbant daug kas I 
pakitėjo: šalia redaktoriaus aš tu
rėjau dar tapti ir daliniu vado-1 
vėlio autoriumi, o pats vadovė
lis turėjo pavirsti visu "Lietuvfų Į 
kalbos vadovu". Mat, darbo me
tu buvo įsitikinta, kad šiuo me
tu yra tikslinga drauge išteisti ne: 
vien rašybos vadovėlį, bet kiek' 
galint išsamesni veikalą, kuris ša
lia rašybos, kad ir trumpai, dar; 
apimtu svarbesnius bendrinės] 
kalbos tarties, žodžių darybos, 
kaitybos, iš dalies sintaksės ir žo
dyno dalykus". Daugiausia teko 
padirbėti dr. Skardžiui, ypačiai 
žodyno srity, pirma, kad jo bu
vo plačiausias akiratis, antra, kad 
jam geriausiai buvo prieinama ir 
pati kalbinė literatūra. Mudviem 
su J. M. Laurinaičiu reikėjo ten
kintis antrininkų padėtimi. 

Prie Vadovo stabtelėjau ilgiau 
dėl dviejų priežasčių. Pirma, mes 
laužėme pirmuosius ledus — bu
vome šio darbo pradininkai. De
ja, lietuvių išeivija Vadovo ant
rojo leidimo nebuvo reikalinga: 
niekas jo nepasigedo, tad patai
sytas ir papildytas leidimas ne
buvo nė ruošiamas. Šią spragą 
dabar jau užtaiso ok. Lietuvos 
kalbininkai —ten ruošiami ir tu
ri pasirodyti du leidiniai: "Kal
bos praktikos vadovas" (jo ištrau
kas skelbė 1973 "Mūsų kalba" 9 
numery) ir "Lietuvių kalbos ra
šyba ir skyryba" (informacinius 
straipsnius 1975 "Kalbos kultū
ros" 28 numery įdėjo N. Sližie-
nė "Ar daug pasikeitė rašyba" ir 
A Valeekienė "Dėl kai kurių ra
šybos ir skyrybos klausimų"). 
Antra, nors mūsų Vadovas tu
rėtomis sąlygomis ir nebuvo vi
sai toks, kokio mes patys pagei
davome, vis dėlto jame buvo su
teikta žymiai daugiau būtiniau
sių praktinės kalbos žinių, negu 
kad jų buvo kuriame kitame lig
toliniame panašios rūšies darbe, 
pvz. J. Jablonskio 1918 "Mūsų 
žodynėly", A. Kalniaus, Z. Kuz-
mickio ir J. Talmanto "Lietuvių 
kalbos rašybos vadovėly" ir kt 
Kaip kad "Redakcijos žody" pa 

ėjusias poezijos knygas: A. Ty-
ruolio, Č. V. Obcarsco, M. Sau-

Tenisonaitės, A. Ra-
Alf. Nyko* - Niliūno; 

telėjama ir prie vaikų litera
tūros, akyliau žvelgiant į Birutės 
Pūkelevič.'ūtės ir J. Minelgos 
naujausias knygas. Literatūrinių 
:emų šį kartą paberta gana aps
čiai: R. Šilbajoris rašo apie Lie-

I .u.oje kuriančio Vlado Šimkaus 
.] poezija., Antanas Gustaitis prisi-

limi šis naujasis žurnalo numeris! m e n a P r i e š penkerius metus mi-
yra skirtas M. K. Čiurlionio 100' r u s i P u l ? i Andrius}, 
metų gimimo sukakties mirų Prisimenamas taipgi kalbi-
mui. Ta proga nepagailima atsi- j n i n k o L j o n o Kazlausko su
minimų, laiškų ir kitokių apybrai-'' 

• MOTERIS, 1975 m. lapkričio-
gruodžio mėn., Nr. 6. Lietu,:u 
moterų žurnalas. Leidžia Kanados; laitytės, Z. 
Lietuvių katalikių moterų drau- į džiaus ir i 
gija. Redaguoja Nora Kulpavičie-
nė. Administruoja Bronė Pabe-
dinskienė. Prenumerata metams 
$6.00, garbės prenumerata $10.00. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 1011 College St., Toronto, 
M6H IA8, Canada. 

Didele teksto ir iiius:raciių da 

okupuotoje Lietuvoje neprisifai-
kė, geriausia būtų į tokius Daug-
vydo rašymus atsakyti abejone, jo 
paties adresuota Aušrai Jurašie
nei, bet kur kas geriau tmka<r>eįa 
jam pačiam: "kažin ar prieš at
liekant kokį veiksmą ne geriau 
pirmiausia atsiklausti proto ir šir
dies". 

Kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūrybos vakaro programom dalyviai r švedai New TtoHifį Kultūros Zldinvje, !975 m. 
gruodžio 13 d- Iš kairės: Vaižganto Kultūros klubo pirm'i»mxi Sn i i į j r t i Liau.kiaė. soi. (i. Loianskienė, A. Kepa-
laitė, E. Kuprevičiūtė-Bergen, E. Kačinskienė, Jeronimas Kac:n>kas, O. Jakubėnienė, VI. ,'akubėnas, Ju/.ė Auga&yte, 
Irena Stankūnaitė-Silva, Judy Shiffers, dr. Jonas LenktaJtfs, Rita Sabalyte ir Paulius Jurkus. Noetr. V. Maželio 

Jurgio Daugvilos jubiliejinis 
Amerikos bareljefai 

Turtingam Amerikos krašte ne
įkainuojamų meno vertybių gali
ma rasti ne tik jos didmiesčių 
gigantiškuose dailės muziejuose, 
bet ir kasdieninio, praktiškojo gy
venimo aplinkoje. Valstybinių 
institucijų ir šiaip privačių įstai
gų bei bendrovių darbo patalpos 
puošiamos vertingais dailės dar
bais, o pastatų vestibiuliai, kie
mai bei aikštės skulptūromis, mo
zaikomis ir pert. Tokių pavyzdžių 
apstu ir Chicagoje, kur, miesto 
centre vaikštinėdamas, visai netoli 
vienas nuo kito gali rasti šios rū
šies darbus tokių garsenybių kaip 
Picasso, Chagalio, Calderio ir ki
tų. 

Malonu, kad ir lietuviai nuo šio 
teigiamo reiškinio nesame atšokę. 

\ Turime jau ne vieną bažnyčią ar 
koplyčią, kurias puošia kūrybingų 
mūsų dailininkų darbai, Chica-
gos Jaunimo centro salėje regime 

stebi dr. Skardžius, mums rupejO; d u j ^ y ^ ^ Tjšinskio paveiks-
turėti "rimtesnę kalbinę priemo- | l i R ( t į k - u o 6 re^tų geriau ap-

Daagvila rado labai modernų, 
bet lygiai labai precizišką spren
dimą. Naudodamas centrinę ir 
tobulai pusiausvyrinę kompozi
ciją, dailininkas bareljefinėje 
medžio plokštumoje, iš kairės į 
dešinę, išdėsto Amerikos istorijos 
ryškiuosius akcentus, viduryje į-
komponuodamas šio krašto sim
bolį ir valstybinį ženklą — erelį. 
Sakmė pradedama su piligrimų 
atvykimo scena, toliau eina di
namiškas pionierių veržimasis į 
vakarus, o į dešinę nuo erelk) 
jau dabarties laikai — astronau
tai ir ateities rūpesčiai. 

Tokios didelės apimties me
džio pavertimas gyvu. kalbančių 
kūriniu yra neeilinis Jurgio 
Daugvilos talento ir darbo įny-
kio bandymas. Ir detalėse ir vi-
suomoj dailininkas uždavinį at
liko pasigėrėtinai. I visos salės 
aplinką, į jos formas ir spalvas 
bareljefas taip gerai įkomponuo
tas, kad sudaro tikrai akis priri-
šančią vienumą. Tai darbas prie 
kurio malonu sustoti ir, žiūrint įĮra-tūra apžvelgiama Kęsto Reika-

r.mų išrraukų iš paties Čiurlio
nio, Čiurlionienės ir kitų be-" 
amžių palikimo. Prie viso to de
rinasi ir Alf. Tyruolio ilgesnis at
siminimų pluoštelis "Literatūrinė 
popietė pas rašytoją Sofiją Ky
mantaitę - Čiurlionienę. Spaus
dinama nederalandų rašytojo 
Felix Timmermans kalėdinė le
genda ''Gerieji padėjėjai", lietu
vių kalbon išversti Z. Tenisonai-
tės. įdomus ir P. Gaučio straips
nis 
Vakarų literatūrose". Br. Šimkie
nė rašo apie nepriklausomybės 
laikais 2emės ūkio akademijoj, 
Dotnuvoje, veikusią Namų ūkio 
sekciją. Gerai paruošti ir gausiai 
iliustruoti apžvalginiai žurnalo 
skyriai: Knygos, Šeima ir auklė
jimas. Moterys pasaulyje, Orga
nizacine veikia. Madų ir gro2:c 
pasaulis, Šeimininkių kampelis. 

• AKIRAČIAI, 1975 m. lapkri
čio mėn. Nr. 10. Atviro žodžio 
mėnraštis. Leidžia Vievvpoint 
Press, Inc. Redaguoja kolektyvas. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 6821 S. Maplewood Ave., 
Chicago, IL 60629. Metinė pre
numerata S6.00. 

os 1974-1975 metų lite-

• MŪSŲ VYTIS, 197Jf m. ju
biliejinis Nr. S-!f Skautiškos 
minties jaunimo ir vadovų žur
nalas. Leidžia Akademinis skau
tų sąjūdis. Redaguoja Liūtas 

ikvidavimas Vilniuje prieš pen- I Grinius, 168 Momingstar Couri. 
kerius metus. Todėl, turint min- j WiUiamsville, N. Y. 14221. Ad-

šiemet likviduotą moks- , ̂ ^ a Altredas mehiai^ 
<ą, poetą, nrchitextą Mm-' 

daugą Tamonį, keistas atrodo 

istorijos slinktį, užmiršti patį lai
ką, jaučiant vien estetinį pasigė
rėjimą ir dievdirbišką lietuvio pa
sitikėjimą medžiu. k. brd, 

^Akiračiuose" A. Daugvydo ko
ne priekaištavimas Jonui Jurašui, 
kam jis išvykęs iš Lietuvos. Išei
vijoje dešimtmečius saugiai už
situpėjus, patarinėti gyvenan
tiems okupuotos Lietuvos sąlygo
se, mums atrodo, yra hipokritiš-

.. . kas brovimasis į anų žmonių są-
Ka.p moterys vaizduojamos į ž i n e s }r a s m e n i š kus nuospren-

džius. Manytume, jog neturime 
teisės būti nei jų teisėjais, nei jų 
patarėjais, juo labiau viešai spau
doje, kurios Lietuvoje juk niekas 
nė negali paskaityti. Ir vargu ar 
čia galioja A. Daugvydo argu
mentai, jog nebus kam iš tėvy
nės pasitraukusi ten pakeisti, kad 
bėglys būtų galėjęs tėvynėje dau
giau atlikti. Kažin -ar - galime 
graudintis, jog a. a. prof. Skar
džius, pasilikęs Lietuvoje, gal bū
tų galėjęs ir daugiau lituanistinių 
darbų parašyti, kai jų negalėjo 
parašyti ir kalbininkas prof. Jo
nas Kazlauskas, pačiame savo 
pajėgume okupanto nužudytas 
prieš penekerius metus. Tad, 
matant "Airačiuose" A. Daugvy
do "pabarimus ir pamokymus'8 

Jurašams ir panašiems, kam jie lo, šį kartą trumpai aptariant iš-

11044 W. S4 Place, WiH<*y 
Springs, 111. 60480. Metinė žur
nalo prenumerata: Šiaurės Ame
rikoje $6.00, kitur $3.00. 

Numeris pašvęstas Akademi
niam skaute sąjūdžiui, minin
čiam 50 metų sukaktį. Pusla
piuose apsčiai medžiagos, lie
čiančios Akademinio skautų są
jūdžio istorinę raidą, šiandie
ninę veiklą ir ideologinius sąjū
džio pagrindus. Puslapiai pa
marginti veiklos ir įvykių nuo
traukomis. Numerio raštų au
toriai ir foto reporteriai yra šie: 
D. Bielskienė, J. Damauskas, J-
Gimbutas, S. Girdauskienė, M. 
Griauzdė, L. Grinius, V. Ilgūnas, 
E. Korzonas, J. Kubilius, S.J., J. 
Kuprys. B. Kviklys, D. Kvikly
tė, R. Kviklytė, A- Pacevičitts, 
K. Palčiauskas, G. Plačas, L-
Plepyte, T. Remeikis, V. Sabaliū-
naitėvV. Statkus, O. Ščiukaite, 
K. Sragauskas. J. Tamulaitis, T. 
Urbonas, A. Vengris ir B. Žalys. 

Nauji leidiniai 

nę, kuri padėtų mums ilgiau iš
laikyti gimtosios kalbos kultūros 
lygį bei jos savaimingumą, leng
vintų mūsų tarpusavinį susižino
jimą h- tuo būdu ilgiau palaiky
tų mūsų tautinį bei bendruome
ninį jausmą". Tik mūsų bėda ta, 
kad mes tariamės moką ir nesi
mokydami... O paties Vadovo 
nelaimė buvo ta, kad jis mojosi 
taip pat reformuoti mūsų rašybą. 
Šios jo pastangos, kaip ir visos ki
tos šios rūšies pastangos, dejas bu
vo nesėkmmgos. Vadovas siūlė 
rašyti šalia rūgštus ir augstas, ša
lia sZuogris (sluogčiais kanapes 
slegia) ir sluogsnis (su g), tarp 
pat bjaurus, pjauti ir jieskoti, jie-
va. (su f), šalia kažkas fr ka-
žinkas, šalia negerai, nepiktai ir] 
nelabai, nevisai (karta) ir kt, ' 
bet, be kai kurių išimčių, nei 
spauda, nei mokykla šių siūlymų 
nepriėmė — daugiausia vartojo 
tradicinę jablonskinę rašybą, taip 
pat niekur nuosekliai jos nesilai
kydama,. Tokie jau individualis
tai esame, ir, pasak mūsų patar
lės, galva sienos nepramuši. Te
ki ausom tu, k«rie turi jėgą įsa
kyti ir kurių privengiame arba 
bijome. 

Kai 1973 su dr. Skardžium ma
čiausi Dainavoje lietuvių moky
tojų ir jaunimo studijų bei poil
sio savaitėje, jis buvo stiprus, ge
ros nuotaikos, kupinas ryžto šį ir 
tą dar padaryti. Tada jis buvo 
bebaigiąs savo "Rašybinį lietuvių 

^HŪTį 
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šviesti), patalpų vestibiuliuose žė
ruoja vitražai, trūksta- tik fasado Į 
pievutėje geros skulptūros. Net j 
lietuviškų, kolonijų bankuose ne 
kartą yra buvusios vertingos mū
sų dailininkų parodos. 

Šių užuominų proga čia reikėtų 
ypač išskirti Archer gatvėje, Chi
cagoje, savo centrinę įstaigą tu
rintį Mackevičiaus Standard Fe-
deral Savings banką. 

Kaip žinome, dirbdamas šiame 
banke, į vadovaujančius jo postus 
yra iškopęs ir žymusis mūsų so
listas Stasys Baras. Daugiausia jo 
rūpesčiu ne kartą šiame banke 
buvo surengtos ryškiųjų mūsų 
dailininkų invidualinės parodos, ™° viršelis, piestas Gedimino Kauleno 

Šiuo metu Standard Federal 
Savings yra atidaręs savo skyrių. • Teresė Pautieniūtė. LYG NE-
ir Cbieagos priemestyje Dovvners 

B0TTJ RYTOJAUS. 
Grove. Pastatai nauji, erdvūs, į įleido "Ateitis' 

f Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful 

COLORTVSETS 
WHiLE 'fCU EARN 6V«% to 7V*% ANNUM 

•IN OUR SetCIAL ACCOUN1" J 

LYG NĘBUTU 
RYTOJAUS 

Teresės Pautieniūtės eilėraščių rinki-

. : , " i /YT 
Eilėraščiai. 

1975 m. Lrtera-
modernios architektūros. Banko! į ™ serija Nr. 10. Viršeli piešė 
operacijų didžiosios salės pagrin-i Gediminas Kaulėnas. Spausdino 
dinę sieną puošia dailininko Jur
gio Daugvilos milžiniškas me-

"Draugo" spaustuvė, 4545 W. 
63rd St„ Chicago, IL 60629. Rin
kinys 76 psl., kaina $2.50, gauna-džio (ąžuolo) skubtari- -

jefas, skirtas Amerikos 200 metų; ™s « "Drauge", 
nepriklausomybės sukakčiai. Ba-, Tai debiutinis jaunos poetės 
reljefo dydis 36 pėdos ilgio ir 5.5 eilėraščių rinkinys. Džiugu, kad 
pėdos aukščio (žiūr. nuotrauką; "Ateitis" ir jos leidykla puo9elė<-
I psl.). Darbo užsakymas ir joj ja seną ir vis jaunatviškai naują 
įkūnijimas atsiradęs taipgi dau-|savo tradiciją —atrasti, auginti 
giausia Stasio Baro dėka. ir žmonėsna išleisti naujus mtf-

Gana senai, viduramžinei šios j sų literatūros talentus. Teresė 
rūšies medžio skulptūrai Jurgis Pautieniūtė ir yra viena iš tokių, 

ir pati jauniausioji. Tiesa, jos ei
lėraščiai mūsų periodinėje spau
doje kuris laikas jau rodėsi, tad ąžuolas, baigėsi kalbiniai jo rū

kaluos žodyną", rašė kai kuriuos! pėsčiai. Bet liko jo darbai. Nau-| ir debiutinis rinkinys nenukrito 
straipsnius ir, matydamas manėj dojamės Būgos ir Jablonskio dar- j iš nežinios. Tik paskiri eilėraščiai 
ligų ir fizinių negalių varginamą, j bais, rengiami spaudai dr. A. Sa- j periodikoje vis negalėjo skartyto-
roiškė man užuojautą. Ret-hio darbai, naudosimės taip pat i jui sudaryti konkretesnio poetės 
karčiais pasikeisdavome laiškais. U r fa. p r . Skardžiaus išliekamos į portreto. Dabar, kada vienoje vie 
l 1975 mano švenčių laišką jau j reikšmės kalbiniu palikimu. !r tai' 
nebeatsakė. Su saule niekas ne 

toje sukaupta bent kelios dešim-
bus jam paminklą:, kurio audros i tys jos eilėraščių, jau galima kai 

gyvenam, t3k "Šausaš medis braš-; neisverčia ir laikas nesunakini.' bėti rimčiau ir daryti aptoeridri-
ka bebraška, o 3r i fc»~ &i'Jl* rl4 Tdkid parrrrnkte fk yra rtosfper-
tuUūfe". iSuJūiO cbu Skardžiaus ngs, bet pats įį pasistatė. 

n-iūtės poetiniu talentu neabejo
jame. Tolimesnė jo raida pareis 
nuo to, kiek pati autorė poezijai 
pasišvęs, kiek pati poezija auto
rei bus ne vien trumpas susižavė
jimas, bet viso gyvenimo jei ne 
prasmė, tai bent būtinybė. 

Mūsų moteriškosios poezijos is
torijoje poetės buvo, jei taip gali
ma sakyti, dviejų rūšių: vienos 
(tokių daugiausia) dainavo leng
vai ir lyriškai net ir ne visada 
žaismingas temas, o kitos (tokių 
atsirado ypač pastaruoju metu) 
pasidarė gana rūsčiai rimtos, lyg 
ir pasekdamos savo laiko vyriš
kuosius poetinio kelio partnerius. 
Teresė Pautieniūtė yra aukso vi
durys tarp tų žaismingųjų ir tų 
rimtųjų. IŠ tikrųjų, jaunai poetei 
eilutėse netrūksta lengvumo, bet 
lygiai lengvai ji gali kalbėti ir 
apie gana sunkius dalykus, nau
dojant besvorio šapelio įvaizdį. 
Sakvsim, kad ir eilėraštyje "Pe
lenai": 

Mirties prieangy 
kremta pelenai 
nuo tūkstančio žarijų; 

ir krenta mano pelenai 
į begalinį laiko sietą, 
krenta 
ir prrakrenta 
besvorio šapelio 
neapdairumu. 

Tokiuose ir panašiuos eilėraš
čiuos netrūksta nei filosofinio gi
lumo, nei poetini >, minties api
pavidalinimo, nei žodžio taupu
mo, nei viso poetinio proceso su
siejimo su moteris-cai apyvokine Į 
ir lietuviška buries detale, pa
naudojant sieto poetinį jvaizdį. 
Tuo aukso vidurio keliu, balan-j 
suofant tarp plunksnos ir švino, 
imkime poete: a? toliau eau. 
Mwn« at«dkx kad tai pa gana 
originalus, dviejų polių sintezės 
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17" Diagonal COLOR 

m* $1 5500 
You csn have this 17" BCA XL-10O 
COLOR T V . . .and your money grova to 
41.897 in 72 months. 

OrUM, $ 2 , 0 0 0 
And your money grows t o $2,283.06 in 4 
years. _ 

Or VVrth $5,000 
And your money grows to $5.558 48 in 
2!A years. 
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1 9 " Diagonal COLOR 
Remote-Controf 

wHt» $ 1 , 5 0 0 
Y o u cai> have this 19" RCA X I W 
COLOR T V . . .with Bernote ControJ. 
and your meney grows to $1.695.54 »n 72 

rnonths. 

OrVVith $ 2 , 0 0 0 
And yow money qrows to S2.' "2 XK in 43 
V««f«-

5S* 

# 

ES*SS-

\m 

And your money grows to $5.408.95 in 
2 % years. 

And your money grows to $10.691.09 in 
1V4 years. 

OrVVith $ 1 0 , 0 0 0 
iey grovvs to $10.6 

OrVVith $ 2 0 , 0 0 0 
And your money grovvs to 

024.81 in 1 year. 

OrWhn$55000 
your meney grovvs t o $5 
ears. 

OrVVith $ 1 0 , 0 0 0 
I your money grovvs to $1< 
I'A years. 

OrVVhn $ 2 0 , 0 0 0 
A n d your money grows to 
$20.890.22 in 1 year. 
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Vytauto Puškoriaus fortepijono 
rečitalis 

1975 m. gruodžio mėn. 13 d. 
Clevelande, D.M.N.P. salėje. 

da! alai yra trys. Klausimas ar apie< 
A, nr.<estrą, tortep:joną ar a?ie... (?) 

jaunasis pianistas, patriotiško galvojam. Pvz., Beethc/eno m; 
jausmo vedamas, paaukojo savo norinis nonakordas nėra sava-i 
rečitalio pajamas Lietuv :ų jau- rankiška harmoninė institucija.' 
limo kongresui (koncerrą globjn : — tai tiktai "prailginta" ap.po : 

saleziečiams remti komitetas) j g'^r^ra. 
r V - 9 - 0 } - [ V - 7 } ~ ?[VII-0J? ete 
[VI arba I ] . Taigi ir "melodinė' 

i -
K • m ui; \ dre : o ? be] n i 

!ėS- savo da/bui neligai-', r i s 'a-
u'stas atliko gana komplikuota 

— "chronologišką" Bach - Beet-
hoven - Sehubert - Chopin, 
Rachmaninov programą. 

Paklausius pirmos dalies, 
3achmanincvo po Beethoveno, 
<no mintis: ar interpretacijoj pri-
aranžamentas ir iš ki.os pusės 
"savikritika" paremta nuojauta 
— "iliuminuoja" ar '"uždaro". 

Muzikinė interpretacija negali 
būti grupinė proklamacija: seki
mas interpretatorių interpretaci
jų — gyvų ar mirusių — gali 
palikti ilgalaikę kūrybiniai neak
tyvią dėmę. 

Bache (Sinfonia No. 15) at
kartojimai, arpedžiai (kurių Ba
cho muzikoj nėra: yra kontra-
punktiniai tonai) bei Beethove
no sonatos (Opus 53, ' 'Walds -

linija, nors ir harmoniniais to
nais paremta, turėtų būt pateisin
ta. 

Antroj daly Schuberto "Pje
sėse" (sic!), op. Posth., D 946. j 
Es^moll, C-Dur , pedalas trukdė', 
tiek ritminei, tiek ir forminei 
muzikinei išraiškai, tačiau pia- į 
nisto "jautimasis" buvo laisvas, 
saugus. Chopino etiudas Op . 25, 
No. 12 yra harmoninė - polifo
ninė slinktis (Geras "'anti
podas" — etiudas Op . 10, N o 1; 
abu etiudus būtų galima užrašyt 
j dvi - dvi penklines eilutes). Ge
rai paklausius harmoninės slink
ties ir polifoninis - kontrapunk-J 
tini s aspektas išryškėtų. 

Nežiūrint šių kelių pastabų, re
čitalyje buvo daug gražių 
momentų. Vytauto Puškoriaus į 

tein") antros dalies sudramati- pirštuose ir rieše yra daug guvu-
ruotas kartojimas — abejotinas J mo. 
žingsnis, — kuris retrospektyviai Refleksai geri. Puikus pianissi-
atsiiiepė pirmoje dalyje "šnabeli- j mo, geras forte, aplamai geros as-
niu" tempo keitimu temat ine pi racijos suteikia gerų vilčių jo 
prasme. Trečioj daly problema muzikiniame pianizme. 

Jonas Švedas — pedalas ir "pedal point". Pe-

by dr. Antanas Kučas 

Knyga supažindina su lietuvio imigracija i Ameriką, kaip 
jie čia įsikūrė, organizavo parapijas, draugijas. Ant rame kny
gos skyriuje plačiai aprašomos lietuviu organizacijos ir jų nu
veikti darbai. Trečiame knygos skyriuje nagrinėjamos Ameri
kos lietuviu pastangos a tgaut i Lie tu \a i nepriklausomybę. Ket-
virtas skyrius skir tas l ie tuuu kultūrinei veiklai pavaizduoti. 

Knyga turi 350 puslapių. Įdomiai ir patraukliai parašy
ta. Puiki dovana kiekvienam. Kaina — 6 dol. 

Užsakymus siųsti: Lietuviu Enciklopedija, 395 W. Broad-
way. P.O. Box 95, So. Bcston, Mass. 02127. 
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"Draugo" Mokslo meno ir 1 teratu-
roa dalyje buvo išspausdintas Į 
straipsnis "Norom nenorom", ku
riame straipsnio autorius Pr. V., 
mini '"stambų vyrą su gargždančiu 
balsu" kurį jis. jo tolimesnėje to j 
straipsnio vietoje, pavad'no "grioz
du'. Beto. jis apkaltina, tą asme
nį, kad vykdant loteriją jis. buk
tai, padarydamas apgavystę neati
davė asmeniui laimėtą daiktą. 

Tas. aukščiau minimas "vyras 
su gargždančiu balsu" ir "gr'oz-
das" buvau aš pats. t. y. Kazys 
PRIŠMANTAS. Aš, šiuo metu esu 
Los Angelės Lietuvių Radijo Klu
bo, revizijos komisijos pirmininkas 
ir vienam iš valdybos narų papra
šius manęs padėti prie loterijos, aš 
sutikau. 

Dauguma. Los Angelės, žmonių 
; manę pažysta ir žino, kad mano 
i balsas yra tiek stiprus, kad galė
čiau ir be mikrofono pranešinėti. 

I ką p. Pr. V. irgi žino. Jeigu jis gir-
! dėjo gargždėjraą, tar buvo ne ma

no, bet mikrofono kaltė. 
Aš griežtai protestuoju ir panei-

j giu Pr. V. užuominas del. neva tai. 
! loterijoje įvykusios apgavystės. Lo-
! terijos traukime dalyvavo penki 
asmenys, tai aš ir norėdamas ne
būčiau galėjęs padaryti jokios ap-

i gavystės. 
Jeigu, kuris nors nuolatinis spau-

j dos bendradarbis, tik dėl jam vie-
1 nam žinomų priežasčių, nori jžeidi-
I nėti visuomenei d'rbančius asme
nys, tai tokrf neigiamas ir pasitičio-

: jantis požiūris yra smerktinas ir 
; neturėtų patekti j mūsų. save rim-
; ta la kančia, spaudą. 

Kazys Prišmanta> 

Brangiausio pėdo" kūrėjos sukaktis M 

Poetei Galinai Lukauskaitei 
(Poškienei), gimusiai Šiauliuose 
1906 m. sausio 29 d., sukanka 
septynios dešimtys metų. Žymaus 
Šiaulių advokato ir visuomenės 
veikėjo S. Lukauskio duk tė (jau
nesnio^ Sofijos Jasaitienės, dr. 
Domo Jasaičio žmonos sesuo), 
Galina baigė Šiaulių gimnaziją ir 
vėliau studijavo biologiją Kauno 
ir Vienos universitetuose, po to 
kurį laiką mokytojavo vidurinė
se mokyklose, prieš karą ir karo 
metais buvo Šiaulių valstybinės 
bibliotekos vedėja. 

Nežiūrint pasirinktos gamtos 
mokslų studijų krypties, Galina 
Lukauskaitė dar labiau mėgo li
teratūrą ir. poeziją. Pradėjusi, sa
vo eilėraščiais bendradarbiauti 
kairiųjų literatų leistame Darbo 
žurnale, ji netrukus paruošė du 
savo poezijos rinkinius — "Bran
giausią pėdą" (1933 m.) ir "Ei 
lėraščių kraitį'' (1938 m . ) . Jos po
ezija atkreipė skaitytojų dėmesį 
ne tiek socialinio maišt ingumo 
tendencijomis (kurių būta ir ku
rias labiau pabrėžė kairioji kriti
ka) , kiek savo in tymumu ir nuo
širdumu, būties liūdesio išgyve
namais, lyrišku ilgesiu, bohemi
niais motyvais. Lukauskaitės po
ezijos nuotaikai ir formai, atro
do, nemažos įtakos turėjo jos stip
riau pasireiškusių bendralaikių 
Jono Aisčio, Salomėjos Nėries, 
dar daugiau jos mėgiamiausių 
Kazio Borutos ir rusų poeto S. Je
senino kūryba. 

Asmeninis poetės gyvenimas, 
deja, nesiklostė laimingai, buvo 
sunkus ir tragiškas. Per karą žu-

Bedakcijos prierašas. Tuo pačiu 
reikalu ir panašus laiškas, pasira
šytas K. L. P^adijo klubo valdybos, 
mūsų laikraščio dieninėje laidoje 

Vlado Jakubeno kūrybos vakare New Yorke, Kultūros židinyje, 1975 m. gruo- buvo atspausdintas gruodžio 29 d. 
džk> 13 d. muzikines temas diskutuoja kompozitoriai Vladas Jakubėnas (kai- Prie ano la'ško Red. pridėjo tokią 
reje) ir Jeronimas Kačinskas. Jų klausosi aktorius Henrikas Kačinskas. j pastabą: "Paminėtas straipsnis bu-

Nuotr. V. Maželio | vo parašytas humoristine forma, 
todėl j jį taip ir reikėtų žiūrėti' 

vo abu jos sūnūs, šaunūs jaunuo
liai ir patriotai Erdvilis ir Vyte
nis. Ji pati , sovietinės policijos 
nužudyto Kazio Jakubeno ir įka
linto poeto Kazio Borutos sena 
ideologinė draugė ir gerbėja, gy
venusi tradicinėmis tos grupės 
socialistų aušrininkų nuotaikomis, 
okupanto policijos apkaltinta da
lyvavimu patriotinio Lietuvos 
pogrindžio rezistencijos sąjū
džiuose, 1946 metais buvo suim
ta ir nuteista 18 metų kalėti iš
trėmime (!) . Tiek daug bausti ir 
naikinti pavienę poetę, ramią 
moterį tegali tik sovietinis "tei
s ingumas"- . 

Nors būdama, ir silpnos svei
katos, Gal ina Lukauskaitė kaž
kaip stebuklingai vis dėlto atlai
kė Vorkutos ir kitų Sibiro "sana
torijų" tremtį ligi 1955 metų, ka
da, po Stalino mirties atėjus šio
kiam tokiam chruščioviniam ato-
leidžiui, ji buvo amenstuo'ta, su
grįžo į savo gimtuosius Šiaulius 
ir ten ligi šiol tebegyvena. T a 
čiau tarybinėje spaudoje jos pa
vardė nebeminima ir jos daugiau 
literatūrinių pasireiškimų nebe
matyti. 

Poetės pažįstami ir draugai už
sienio lietuviai rašytojai šią ide
aliste plunksnos kolegę ir kilnią 
moterį šiltai prisimena jos am
žiaus septyniasdešimtmečio pro
ga, linki sveikatos ir, jei tai įma
noma, malonesnės gyvenimo 
saulėleidžio aplinkos, gydančios 
|os be galo rūsčius ankstyvesnio 
gyvenimo ipatirtus smūgius. 

( b - r.-) 

Kultūrine kronika 
PABALTIJO UNTVnERSrTETAS j fesoriai, jų tarpe 49 lietuviai. Iš 

n i. ^- X2 -xt • t t 925 studentų, lietuvių buvo 235 
Pabaltiecių veržlumą j mokslą 

gerai liudija prieš 30 metų (1946. 
I) Hamburge suorganizuotas Pa
baltijo universitetas, 1947-1949. 
IX.30 veikęs Pinneberge. Jame 
buvo filosofijos, ekonomijos-tei-
siuį matematikos-gamtos, žemės 
ūkfo, medicinos, architektūros -
tniicerijos, chemijos ir mechani
ko* fakultetai, bei muzika* - spor
to padalinys. Jame dėstė 193 pro-

(1947.VI.1), o 1946 m. lietuvių 
situdentų buvo net 355. 

NEUŽMIR9TAMASIS V. 
BIRŽIŠKA 

Tarp pirmaujančių mūsų kul
tūrininkų niekada nebirs tržmirs
tąs prof. Vaclovas Biržiška, nuo 
kurio mirties sausio 3 d. sueina 
20 m. Mirė Waterbury, eidamas 
72 metus. Ta i buvo vadovaujan

tis bibliotekininkas, Lietuvių en
ciklopedijos organizatorius ir re
daktorius, Vilniaus lietuvių gim
nazijų mokytojas, Vilniaus univ. 
teisių fak. dekanas, universiteto 
bibliotekos direktorius, Lietuvos 
bibliotekininkų dr-jos pirminin
kas, Lietuvių rašytojų draugijos 
garbės narys, nuo 1906 m. uolus 
lietuvių spaudos bendradarbis, 
daug medžiagos paskelbęs iš lie
tuvių bibliografijos, knygų ir ap
skritai kultūros istorijos. Plačių 
sugebėjimų ir didelio darbštumo 
žmogus. 

APIE LIETUVIUS IR LENKUS 
JAV-SE 

Prof. V. Greene parašė veikalą 
apie lenkų ir lietuvių tautinės są
monės vystymąsi jAV-se. Prie 
tos knygos jis dirbo 10 metų ir 
ji jau išleista pavadinimu: "For 
God and Country: The Rise of 
Polish and Lithuania Ethnic 
Consciousness in America, 1810 
— 1910" Veikalas turi 204 psl., 
kaina 17.50 dol.. gaunamas State 
Historical Society of Wisconsin, 
816 State Str.. Madison, Wis-
consin. Rašydamas autorius pa
naudojo plačius amerikiečių, 
lenkų ir lietuvių šaltinius. Pažy
mi, kad artėjąs Pasaulinis karas 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
viltys stipriau apjungė išeivius 
lietuvius. 

PAGERBĖ MOKSLININKUS 

Paulius VI- pagerbė du moks
lininku, pakviesdamas juos į Pon-
tifikalinę mokslo akademiją na
riais: Yale universiteto biologijos 
profesorių G. Palade ir Massa-
chusetts Technologijos instituto 
fiziką V. VVeisskopf. Pirmasis ru
munų kilmės, antras — austrų. 

NEUŽMIRŠTAMASIS 
V. BIRŽIŠKA 

Romoje sausio mėnesį iš spau
dos išeis italų vertime Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos pir
mas tomas, apimąs tos Kronikos 
10 numerių. Vertimu ir išleidi
mu pasirūpino prel. V. Mince
vičius. Leidinį finansuoja Lietu
vių religinės šalpos rėmėjai, ku
riems vadovauja kun. K Kuz
minskas. 

Pabaigoje 1975 m. Romoje iš
leista knygute apie Bažnyčios 
persekiojimą Lietuvoje 1940— 
1941 m. Leidinį parūpino prel. 
V. Mincevičių*. 

DAUG STUDIJUOJANČIŲ 
MEDICINĄ 

JAV-se šiais mokslo metais pir-

Pastaba tinka ir čia pakartotinai 
akcentuojamam tam pačiam daly
kui. Galėtume pridėti tik tiek: jei-
211. ir amerikiečiai būtu tokie "rim
ti", kaip mes. didieji jų laikraščiai 

mame kurse medicinos studentų | seniai būtu uždaryti ir piešėjai 
yra 14,963. Per paskutinį dešimt- areštuoti už įprastas, nuotaikingas 
mėtį JAV-se addarvtos 27 nau-' • linksmas Amerikos prezidento | 

,. . , \ i Tv m-7- i karikatūras laikraščiu puslaoiuose. 
jos medicinos m o k i o s . Is 1 9 ' O j ^ K a z i o P r i š m a n t o l a i š k a č i a 
m. baigusių medicinos studijas j ^ a i 1 sd'name nei kalbos, nei ražy-
13.4 proc. buvo moterys. iboS bei skyrybos netaisę. 
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N E S A V I N G S 
L 0 A N A S S O C i A T l O N 

B, R. PEETKXEWICZ, Pno. 

2555 West 47th Street Tei. LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKING SPACE 

VALANDOS SEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trectad u Įdarytu 
ANTRAD. Ir PENKTAD. — 8 v. ryto Iki 5 v. vak 
PIKMAD Ir KETVIRTAI? - I t . r. IU I r » 

7%% 
Mokamas ui 6 m 

eertifikatus. 
Minimom $1,000 

1- % 6V2% 
Mokamas už 1 m. 

certifi karos. 
Minimom $1,000 

PINIGAI {NESTI K l 15 D PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami <z* 3 -r>r.csJaJ 

5 
Investavimo 
Mokamas ai 
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mzsmatSLZimK: 

Fresh ideas for 
uour home f rom 

Saint Anthony 
Savings 

Brighten your home, apartment or office with a 
beauriful. live house plant from Saint Anthony 
Savings. 

Choose a hanging basket of attractive Svvedish 
Ivy or. if you'd prefer a table plant, setect a 
colorful Dieffenbachia, a n degan t J a d e or a 
sprau/ling Dracaena. 

If you enjoy making things, or knovv someone 
Vvho does. you may want to select a do-it-yourself 
terrarium kit. 

And for ihose of you who think *'really bigT we 
have a stunning Schefflera rree that vvill enhance 
the decor of any room. 

Here's ai! you have to d o to get your plant, 
terrarium or rree: 

Deposrt 

$250 

$500 

$1000 

$2500 

* y 
$3 
S2 

f)i«ffenbachia 

$3 

$2 

Jade 

$3 

$2 

Dracaena 

S3 

$2 

CHOOSE ANY ONE OF THE ABOVE FREE! 

GET YOUR SCHEFFLERA TREE FREE! 

Terrarium 

S3 

$2 

Where 
Your Mooey 

Gro/A 

Terrarium 

Deposits mušt be left in the account for minimum of six weeks or be subject 
to pay for the hrtl price of ttte premium. 

Or>e seleeflon per family and remember quarrtitJes are limited, so hurry 
in today. 

Our fine china promotion ends January 20th so come in and completo 
your set or ask us how you car\ acquire mis attractive disrrware. 

OFFICE HOURS 
Daity 9:00 to 5:00: Monday 9:00 to 8:00 

SaturrJay 9:00 to 1:00 
Wed. & Sunday C'osed 
Suburbs call: 656-6330 
Chicago call: 242-4395 

ELE 

Saint Anthony Savings 
1447 SOUTH 49TH COURT, CICERO, ILLINOIS 50650 

• • • • . - I :«% 
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ŠVENTINIAI NUOTYKIAI ; *>V'- . 

— P e r švenčių vaišes svečias 
pabučiavo namų šeimininkę ir 
gavo iš jos vyro į nosi. šeiminin
kė verkdama skundėsi, kad vy
ras jos nebučiavo jau 15 metų. 

— T u nežinai, kad nereikia 
rūkyti lovoje? — sako ugniage
sys atvykęs gesinti Kalėdose 
gaisro. 

— Aš nerūkiau lovoje, aš a ts i -

kojo bu to baltųjų gete. Bu ta s 
buvo re ikal ingas ne jam, bet bal
tai jo žmonai, kuri mėgs ta lietu
viškus kopūs tus , dešras . Tokių 
dalykų juodųjų getuose nėra, ta
čiau pa t s bu to ieškotojas labiau 
rnčgstąs juodųjų getą. 

— Našlys p e r Kalėdas vedė 
mirusios žmonos seserį. J auna 
vedžiui labai pa t inka uošvės 

••iš-

NAUJAMETINES REZOLIUCIJOS 
K a s iš žmogaus būtų, jeigu 

taip niekam nebesiryžtų,, jeigu 
Naujųjų metų proga nerašytų . 
rezoliucijų, pasižadėdamas kal
nus nuversti ir šiaip jau save ko- k_>J 
kiems dideliems žygiams sutvir- . 
t inti . Pavyzdžiui, vieni suformu- £. 
lavo rezoliucijas daugiau nebe-
rūkyti , bet iš kitos pusės, kam . . _. . 
" * . . Bėga metai ir jų nepavysi, 
ta rezoliucija, jeigu ją vykdytų. V i s d a u g l a u j a a a n t k u p r o s ^ 

Visi lietuviškieji suvažiavimai I r n u o šiandien kasdieną rašysi 
baigiasi rezoliucijom, pagal ku- Jau septyniasdešimt šeši. 
r ias jau daug visokių laimėjimų -

guliau į degančią lovą. paaiški- vardas , kur io j i s jokiu būdu ne-
įno rūkor ius • j galįs keisti. 

— Kai krenti žemyn, išsiaiš- j — Je i d a r ka r t ą ištekėsiu, t a i 
(kink, kokia jėga t raukia pr ie t norėčiau, kad mano vy ra s būtų 
.žemės: rūkalai, gėralai, p lepa- ' l inksmas , muzikas , da inininkas , 
: lai, pinigai ar naujos mados s to- j mėgs tąs humorą, vaka ra i s būtų 
į rais padais batai, kurie išlaužė | namuose, — sako ponia, pakvie

tusi mane Kalėdoms j svečius-
— Geriau poniai būtų televi

zijos a p a r a t a s , o ne vyras , — 

S daugybei žmonių kojas. 
— Kodėl tu važiuoji švenčių 

• metu per raudonas šviesas ? — 
a r mesti, metant is rūkyti — bū-<klausia policininkas juoduką į i šs i tar iau 
ti a r žūti, nutar iant is mažiai : vairuotoją, 

ger t i — kęsti a r toliau švęsti. I — Todėl, kad balti žmonės 
blogose dinamose — knarkti ar ! važiuoja per žalias, — a t s a k ė 
verkti , renkant į valdybą, sutik- • juodukas 

G. Zcncnis 

K U R T I E JUDOŠIAUS 
GRAŠIAI 

ti a r nam-ie pasilikti, recenzijar 
rašant, meluoti a r kodyluoti, au
kų rinkėjams apsilankius — pa- vau porą dienų 
rašą dėti, a r nuo Nainio kentėti 

— Kalėdų sveikinimo korte lę , ! Nuo la t k lausiama, k a s 

Rezoliucijos reikšmingas rei
kalas, todėl, jų nepadaręs, gal: 
ta i atlikti pvz. ligi Trijų Kara
lių šventės, na, o kas nebenori 
pažado laikyti, gali nuo Trijų 
Karalių šventės atsisakyti, nes 

išsiųstą 1974 m. Kalėdoms, ga- parodyt i tuos 30 sidabrinių, už 
prieš 1975 m. kur iuos Helsinkyje buvo parduo-

Kalėdas- Paštas už koresponden- • * Paba l t i jys . 
ciją, kurią laiko sandėliuose ii- Teigiama, kad t en pat , kur 
gesnį laiką, reikalauja pakel t i S^1 s idabriniai , gau t i už Vietna-
mokestį. mo pardavimą. 

— Per Kalėdas švediško au-i 
tomobiiio vairuotoją su prancū-1 
ziška barėte, kuris turė jo an t 

Iš naujų mačių ateinančiais metais, i l i t i sužinotų. 

Moterų komplimentai 
moterims 

— Jos plaukai gražūs, bet, ži-
I noma, dažyti. 

— Jos namai neblogai atrodo, 
į bet ne mano skoniui. 

— Ji yra puiki moteris, bet 
j t ik pasirodo per daug gero da-
!rytoją. 

— J i visuomet atrodo gražiai, 
i bet kiek pinigų išleidžia drabu-
jžiams! 

— Ji gražiai sugyvena su savo 
vyru, bet kas ten gali žinoti-

— J i buvo suruošus geras vai
šes, bet buvo per daug svečių 

— Ji yra populiari mergaitė, 
bet truputį laukiniška. 

— Ji jaunai atrodo, bet neto-
kia jauna, kaip bando vaizduoti. 

— Ji puiki moteris bet bloga 
šeimininkė. 

— Ji yra labai maloni, bet 
nieko nesakyk, jei nenori, kad 

NESUSIPRATIMAI 
DĖL KELNIŲ 

ATLIEKAMI PYRAGAIČIAI 

— Jokūbėli, čionai ant stalo 
n . , . . , vakar vakarą, kai ėjome gulti, — Pažvelk i tą susivėlusiais , , ^ .. . . . . °,. , . -u i buvo du pvragaiciai, o šiandien 

P A G A L T A R Y B I N Ę 
GALVOSENĄ 

plaukais vaiką su mėlynomis 
medvilnės kelnėmis: ar čia ber
niukas, a r mergai tė? — šnabž
dėjo senas ponas prie kino teat
ro bilietų kasos užpakalyje sto-

gi, jei jau pasižadėjai negerti ar 
nerūkyt, gali per daug nesijau
dinti. Jei jau šį sekmadienį pa

muš būtų ištikę, bet niekas nepa įr šiais metais nepasiduoti ir to- i j ^ e S a m e pa tys karaliai, ma- automobilio užsilipinęs lietuvis- j Okupuotoje Lietuvoje kaimo vinčiam laukėjui. 
sikeitė, nes jas visas garbingai Uau žengti vyriškais keliais, žiausia juk kiekvienas mūsų y ra ! k 3 arkliuką ir itališką vėliavą, pradžios mokyklos mokinys dvi; — Čia mergai tė , — atsiliepė 
padedam tarp kitų popierių. Tai- Bostone, Moterų klube kalbėda- Vytauto Didžiojo ainis, vis besi- P ° u c i J a paklausė, kokią kalbą d ienas nebuvo mokykloj . į p iktas balsas iš užpakalio. 2i-

ma. Aleksandra Moriarty ĮMHyyffy pakartotinai laimėti Žal- vairuoto jas naudoja? j — K u r buvai dvi d ienas? — ' nok, — čia mano duktė! 
reiskė.kad moteris esanti grožio ^ r i o m ū š j s u s a v o a r t i m u . Nau- Pasirodo, kad vairuotojas bu- .k laus ia mokytojas . j — Atleisk, pone, — atsiprašė 

o ne simbolis j a m e t i n ė s rezoliucijos reikšm-in- vo lietuvis, atvykęs iš Švedijos, \ — Mama išskalbė kelnes. Kol seniokas, — aš nežinojau, kad į 
išdžiūvo, kol sulopė, t a i p ir pra- t ams ta jos tėvas. 

SVEČIAS Į NAMUS 

ir gėrio simbolis 
tikrinsi savo valią ir pažiūrėsi, purvinų skarmalų ir kelnių. Bet gO S todėl, jas priėmę, padary-1 vedęs italę žmoną, nusipirkęs 
ar gerai sekasi vykdyti rezo- m e s manome, kad moteris su; ^it kaip i r su visomis kitomis: Į švedišką automobilį ir p rancū-
liucijos. praeisi pro karčiamą kelnėmis narsiau atrodo ir iš vi- užrakinkit į stalčių, kad nebe- į zišką baretę gavęs iš Prancūzi-
drąsiai, nė į ją nežvilgterėdamas, go g a l i ryžtingiau atlikti savo s u k t ų galvos iki kitų metų ar ki- j jos. Kalba visom kalbom, 
tai jau gali džiaugtis, kad esi uždavinius, pvz. iškentėti nesi- t ų suvažiavimų. A. T.' — Švenčių metu juodukas ieš-
stiprus, ir gali užeiti i r už tą barus, kai vyras per garsiai in- . 
laimėjimą išgerti. dus plauna.. Iš kitos pusės, moti-. 

Su rūkymu ta ip pat nėra blo- DOs, turinčios sūnus, gali ryžtis 
gai, nes. anot Mark Tvvaino, nie- gavo sūnus išleisti už moterų 
ko nėra lengviau pasižadėti kaip daktarių, kad sūnelis galėtų 
nerūkyti- Esą galima šimtą kar- lengviau gyventi-
tų mesti, kad visi ir tu pa t s bū-i ^ a b e j 0 j r e a ^ c i j , , darant, 
tum patenkintas. . v i s i e m s kyla įvairių klausimų.' 

Žinoma, jeigu jau pasižadėjai p , ^ kuris ilgai draugavo su Į 
k ™ * i už lietuvybę, tai ta ip pat ^ į ^ tar i apsispręsti : vesti 
ryžkis laikytis žodžio. Naujųjų: 
metų proga pasižadėjęs kovoti į 
su priešu, nedelsk ir mušk prie- j 
šą, kur tik jj sutikdamas. O kas , 
nesutinka su tavim, tas ir prie-: 
šas, nes šiais laikais visi tur i ; 
pr i tar t i tavo nuomonei, o jei ne
pritaria, tai jis y ra klaidatikis. 
Iš viso reikia kovoti būtinai už ! 

teisybę, ir tik už teisybę. Mūsuo- j 
se juk ir nėra tokių, kurie kovo- į 
tų už neteisybę. 

Visada atmink, kad k i tas ! 
klysta, ir tu tik vienas neklai-j 
dingas, na, be tavęs, gal da r Sv. j 
Tėvas. Todėl ir gink savo ne-, 
klaidingumą ir nepasiduok jo-j 
įuosc aišku*!;.ose. 

Jeigu jau kur pasidarė dvi LB ; 
apylinkės, tai būtinai tu r i te ne-1 
susitart i , nes jei susitarsite, tai 
reikš, kad Naujųjų Metų proga 
duotas ryžtas kovoti už teisybę 
sušlubavo-

Praėjusieji metai buvo mote
rų metai, taigi tegu jos ryžtasi 

Slovakų rašytoja M. LopaŠevs-
ka teigia, kad svečias į namus, 
tai Dievas į namus. Girdi buvę 
i U i p ! 

"Mūsų jmonėje apsilankė sve
čias iš užsienio. Pasveikinome jį 
širdingu tarptautiniu rankos pa
spaudimu ir tam tikslui skirtu 
valdišku slyvinės buteliu. Jis taip 

Čajsikas? Buvai jau keletą kartų 
užsienyje... 

— Ne tik aš buvau. — atsakė 
Čajsikas. — Kiti išvažiuoja daž
niau. Aš ne dėl to, kad išsisu
kinėčiau, aš noriu, kad viskas bū
tų teisingai. 

— Aš labai mielai praleisčiau 
sekmadienį su svečiu, — atsilie-

pat pasirodė supratingas. Iškaukė! pė vienas iš tų, kurie dažnai iš-
iš portfelio gan įspūdingos išvaiz- važiuoja į užsienį. — Bet apsirgo 

ėjo diena, — teisinasi va ikas . 
— Bet k u r t u buvai an t rą die

n ą ? 
— Kai an t r ą dieną a tė jau prie 

mokyklos i r pamačiau kieme 
padžiautas mokytojo kelnes, pa
galvojau, k a d pamokų nebus, ir 
parė jau namo . 

— A š ne tėvas. — iš užpaka
lio atsiliepė asmuo su kelnėmis, 
— aš jos mot ina! 

— Tiek daug demokratų kan 
didatuoja į prezidentus, jog jie 
nebeištenka pažadų. 

M arty Allen 

BALANOS GADYNE 
Kadaise švietė balana. 
I r buvo malonumas. 
Jauna vienodai ir sena 
Tada atrodė dūmuos. 

Putėm po to žibalines 
Ir ž\akę parapino, 
Vėliau elektros lemputes 
Palubėje kabinom. 

Dabar atgal vėl viskas teka. 
Vėl grįžta mados senos, 
Dega ne elektra, o žvakės 
Geruose restoranuos. 

Liepsnoja malkos, pliauskos 
plonos, 

I r žybčioja balanos. 
Ir vėl be židinio salonas 
Tėra tik laužas senas. 

I r vėl balaninėn gadynėn 
Sugrįžti gundo velnias. 
Ir tuoj ant drobių pakulinių 
Mūvėsim karštas kelnes-

Dr. S. Aliūnas 
jį rinkinio "Alijošiaus iapai" 

Siunčiam visą bušelį linkėjimų vi
siems skaitytojams ir bendradar
biams. 

NAUJŲ METŲ NAKTĮ 

Du girti plavinėja naktį po 
miestą. Vienas jų patenka j pože
minį traukinį ir pagaliau, šiaip 
taip išėjęs į viršų, sako draugui: 

— Tai buvau patekęs pas tur
tuolį. Brolau, jo rūsy traukinė
liai, ta i net malonu pažiūrėti. 

dos butelį. Svetingoje atmosfero
je gurkšnodami po stikliuką, tiria
mai žvalgėmės į svečią: ar jis ne 
iš tų tikrų inteligentų, kurie gau
na algos priedą už svetimas kal
bas. Laikas bėgo ir, mažėjant gė
rimams, mažėjo ir mūsų bendra
darbių skaičius kambaryje. 

Kai direktorius šita: pastebėjo, 
tuojau ėmėsi tarnybinių priemo
nių: 

— Draugai, situacija yra svar
bi! Kaip žinote, svečias viešės ke
lias dienas ir reikės juo pasirū
pinti. Kuris nors iš mūsų privalo 
jį užsiprašyti į svečius. Aš labai 
norėčiau, tačiau šiandien pas 
mane atvažiuoja uošvė. Kas im
sis šios malonios pareigos? 

Niekas nenorėjo skubėti atsa
kydamas, todėl direktorius ėmė
si konkretesnio metodo: 

— Na. pavyzdž ui, draugas 

Artimas skaldys 
Artimui ausis. 

mano bobutė, ir privalau ją ap
lankyti. 

Tuo metu >veČias ramiai var
tė žurnalus. 

— Manau, kad galėtų draugas 
Labovskis. — pabandė laimę di
rektorius. 

— Aš rytoj važiuoju į vestuves 
pas draugą, net į Košicus, — su
šuko Labovskis ir smarkiai parau
do. 

Vargšelis v:suomet raudonuoja 
meluodamas. Visi tai žinome, ir 
jis žino. Ir vis tiek išdrįso rizi
kuoti. 

Kai direktorius veltui įsoanae | j§ & e r o s ka imynys tės 
visas galimybes, svečias staiga at
siliepė švariausia slovakų kalba: 

— Bet jūs, prašom, nesirūpin
kite, aš rytoj ir taip neturiu laiko. į Vaikai pučia bal ionus. 
Važiuoju pas uošvį, į Mažuosius į ^ ^ berniukas s ako : 

Kad nesušaldys 
Jų anei sausis. 

G E N I J Ų BAIMĖ 

rytą — tik vienas belikęs- Kaip 
tu aiškini? 

— Nežinau. Buvo taip tamsu, 
jog nė nepastebėjau kito. 

PER VĖLAI ATPAŽINTAS 
GĖRĖJAS 

Jauna nuotaka dejavo draugei 
dėl savo vyro girtuokliavimo. 

— Na, gerai, — tarė jos drau
gė, jei žinojai, kad geria, ta i 
kam už tokio tekėjai? 

— Nežinojau. — aiškinosi 
mergina, pakol jis vieną vakarą 
parėjo namo blaivas. 

RANKŲ PLOVIMAS 

— Nusiplauk rankas, — sako 
motina berniukui. 

— Ar abi? 
— Gali ir vieną. Man įdomu, 

kaip t u tai padarysi. 

MELO DETEKTORIUS 

Viename ponių klube žynius 
mokslininkas skaitė paskaitą. 
Kai jis baigė, apie j | susibūrė 
ponios, duodamos jam visokiau
sių klausimų. 

Viena paklausė: 
— Profesoriau, dabar labai 

daug kalbama apie naujausius 
melo detektorius. Ar tamstai te 
ko kada nors matyti, kaip j ie 
veikia? 

— Matyti? — nustebo profe
sorius- — Aš vieną esu vedęs! 

KATRAS KVAKERIS 

Aštuonerių metų mokinys sa-
įvo rašinėlyje apie vadinamos Į T I K I N A N T I R E K L A M A 

Tų "genijų", megalomanų, ap- Draugų draugijos narius — 
Omahoje, Nebr., lange buvo šalusių savo bambos grožiu, nar- j kvakerius rašo: "Kvakeriai y ra 

cizistų. Raila, atrodo. labiausiai | la*>ai nuolankūs, ramūs žmonės, 
"nevirškina". V. A. Jonynas j k u r i e niekad nekovoja ir ne-

! prieštarauja. Mano tėvas — kva-
j keris, bet mano motina — ne". 

i škabin tas t o k s ske lb imas : 
"Pa rduodami kačiukai- Moti-

! n a y r a persiškos veislės, o tėvas 
išbandė ; ;s 

MORALINIS SMŪGIS 

i r vie-

Orešjanus. Iš ten kilęs m a n o tė
vas. O rytoj ten šven ė. Jeigu kas 
no* s iš jūsų, gal būt, rytoj ne 'u 
ri ką veikt , 'abai prašau, galite 
važiuoti su manim. Svečias į n? 
mus — dievas į namus. 

Neziūrin; to, kad esame ate ; 

tai, išvažiuojame su juo visi. Ni 
norėjome už» nitl io' -

— Mamyte , J o n a s m a n e užga
vo su balionu. 

— Niekus kalbi, ka ip j is galė
jo tave užgauti balionu. 

— Ne, j i s mane mušė, many
damas, kad tai akmuo . 

— Labai malonu, kad visi svečiai išsiskirstė. 
Pieš. A Deltuvos 

LENINAS A P I E RUSUS 

Nėra žemė;e paklusnesni ' ! Ir 
kvailesnių žmonių už rusus . Jų 
kantrybė nežino jokių ribų-

Vladhmir I. L"r:n, 
"Chicago Tribūne", 1975. XI. 8 

KALĖDINIAI 2AISLAI 

Mokslininkas, s t ebėdamas vai
kams skiriamus Kalėdų žaig'us 
— patrauklius t ankus , lėktuvus. 
raketas, tarė: "Žinote, jie pra- *V N^>->- • g ^ S g ^ ^ ^ . -
lenkia Pentag.mą. be t vis dar at- į L / S N '"^•t:»-^^-*-- *£-"" 5 E 

; silikę nuo rusų". 

— Nepasakok žmonėms savo ! 

džiaugsmų ar bėdų, nes pusė jų! 
nenorės klausyti , o kita pusė pa- ! 
vydės arba džiaugsis. 

— Tokia jau žmogaus prigim
tis, jog tolimi karai, žemės dre
bėjimai ir taifūnai atrodo ma
žiau katastrofiški , negu pirma
sis naujo automobilio įdrėski-
kimas. 

— Bet koks vyras gali gintis 
nuo savo priešų; duokit man vy
rą, kur is gali gintis nuo savo 
draugų. IVilliam Gladstone 

— Įkyrus žmogus žino milijo
nus kelių poka.biui pradėti, bet 
nė vieno — jam sustabdyti. 

— Balsuok už vyrą, kuris ma
žiausiai žada: j is mažiausiai ap-! 
uils. Bcrnard Baruch ! 

— Jeigu spaustuvininkai būtų 
nusis ta tę nieko nespausdinti, kol i 
bus t ikri , kad nieko neįžeidžia,' 
— ta i labai mažai būtų teiš-
spausdi narna. 

Benjamin Franklin'' 

— Liaudies dainininkas — tai 
asmuo, kur is tampa turtingas, 
dainuodamas apie tai. kaip nuo-

Svarbiausias patiekalas ir šiaia me- j 8 t a b u y r a būt i vargingam. 
George Viola "Tte Times", Eammcndit!iia viaam p a ^ ^ y j ^ d o l e r i a 

Spinduliuojanti Naujųjų Metų švie-
•B. į 

BREMENO MIESTO 
MUZIKRNTAI 

Amžiais pasakoj gyveno 
Bremeno ansamblis senas 
Pasakoj vaikiukams grojo 
Ir dabar... čia apsistojo-

Kelia triukšmą negirdėtą, 
Stabdo darbą vos pradėtą, 
Ieško velnio, bolševikų 
Tarp geriausių katalikų. 

Juk jiems pasakoj pavyko 
Išbaidyt miškan plėšiką, 
Tai ir čia jie bliaut pradėjo 
Prieš bendros veiklos idėją. 

T.Aika* 


