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ieškant 
Andriaus Kuprevičiaus estetinis 
interpretacijos įvairumas. 
Motiejus Valančius po 100 metų. 
Dailės ir poezijos savaitgalis 
Toronte. 
Leonardui Dambriūnui 70 metų: 
jo darbų apžvalga. 
Vida Krištolaitytė tarp didžiųjų 
ir mažųjų drobių. 
Universiteto teatras ir lietuviai. 

ANDRIUS KUPREV 
Estetinis interpretacijos i v e 

BALYS CHOMSKIS 

Kiekvienas talentingas pianis- į dvasinės laisvės, 
tas turi savo repertuare jaunat- yra faktas, kad 

Neginčijama 

Kertine parašte 
PILNUTINIO IŠEIVIJOS GYVENIMO 
IEŠKANT 

vėje pamiltus kompozitorius, ku-
I rie, jam net nekreipiant dėme-
j sio, formuoja jo muzikos pasau

lį, ugdo individualybę ir skonį, 
! atskleidžia esmingiausias, inty-
I miausias muzikines idėjas ir psi
chologiškai keičia jo veido bruo-

, žus. 
Iš keliolikos Andriaus Kupre

vičiaus surinktų koncertų prog
ramų galima išskaityti, kad ro
mantizmas yra mėgiamiausias 
pianisto laikotarpis, kuriame 
Chop:n užima pirmaujančią vie
tą. Šis nuostabus 19 šimtmečio 
kompozitorius, švytuojąs slaviš
ka melancholija ir prancūziška 

Jeigu kas sakytų, jog anglosak
sų kraštuose ir aplamai Vakarų 
pasaulyje stokoja kultūrinių in
stitucijų bei jose patrauklių ren-. 
girrių, tai kalbėtų netiesą. Iš tik
rųjų visko yra su kaupu, tiktai 
lietuvio lankytojo, žiūrovo-klau-
sytojo dažnai pasigendama. Pasi
dairykime bent po keletą Kana
dos ir Jungtiniu Valstybių tirš
tai apgyventų apylinkių, kuriose 
ir mūsų tautiečiai, šiltai įsikūrę, 
tarpsta. 

Visų pirma — \ e w Yorkas, su 

modelį. Šiuos žodžius rašančiam 
neblogai .pažįstamas Ontario 
Stratfordas su savo festivaliu, 
paskutines kelias vasaras sutrau
kiančiu po maždaug pusę mili
jono žiūrovų. Deja, ir čia lietu
vių gausiau pasirodo tik iš va
landos atstume esančio Londono 
bei iš už trijų valandų nutolu
sių Toronto-Hamiltono. Na, dar 
keli dažniau besilanką detroitie-
čiai, vienas kitas tolimesnių Ka
nados didmiesčių tautietis. Jeigu 
tiesiai paklaustume, kas iš Chi-

pianisto techni
ka puikiai padeda išreikšti mu
zikines idėjas, s -žėrėti spalvin
gais niuansais, g'ažiu tonu, dai
nuojančia melodija. 

Pedagoginis darbas. (Cleve-
land State universiteto fortepio-
no skyriaus vedė;as) neatvėsino 
Kuprevičiaus koncertavimo akty
vumo, nors pakilti Amerikoj iki 
"primadonos" gar--o reikia kažko 
daugiau negu v'en pianistinių 
kvalifikacijų. Pernai Kuprevi
čiaus rečitalis Clevelande, skir
tas Ravelio kūrybai, buvęs "įspū
dingiausias jo karjeroje (Mu-
rray)" — **Musk School Sett-

Į lement" salė turėiusi pirmą kar-
elegancija, vylus savo kompli- į tą mokyklos istorijoj tiek daug 

pasaulinio garso Metropolitan' cagos, vargu ar bent ranka pakil-
opera, su Broadway teatrais, su į tų. O festivalio sezonas — penki 
meno galerijomis. Neabejojame, mėnesiai, nuo birželio iki spalio, 
kad keliolika ar kelios dešimtys po kelis spektaklius kasdien. 
mūsiškių pastoviau lanko Metro
politan operą, bet vargu ar di-

O kur dar garsieji Washingto-
no ir Chicagos mokslo bei me-

kuota technika, muzikine poezi
ja, gundo ne vieną pianistą pa
sverti savo talento dovaną. 

Klausant Kuprevičiaus koncer
to, skaitant amerikiečių muzi
kos kritikų įvertinimus, kyla sa
vaime subjektyvi mintis, jog tik
rasis jo mokytojas yra buvęs Cho-
pin, kurio muzikinė kūryba su
brandino pianistiškai jo kūną ir 
sielą: jausmo intonacija nepa-
slysta iki sentimentalumo, hero
izmas nevirsta pompastišku pra
šmatnumu, pagavi individualy
bė netampa maniera. Gal būt, 
tai yra svarbiausi Kuprevičiaus 
pianizmo principai. 

Ar jo technika — geometriš
kai tobula? Ar ji — vertybė sa
vyje? I tuos klausimus negalė
čiau atsakyti, nes tam atsakymui 
neturiu padidinamo stiklo. Me
nas prasideda ten, kur baigiasi 
technika, aiškiau tariant, kai 
technika nesukausto emocinės, 

klausytojų. Maloru džiaugtis, 
nors ten ir nebuvus. 

Šiaip ir taip kalbant, meninin
ko — atlikėjo karjera priklauso 
nuo publikos ir spaudos. Tai 
skamba nemaloniai, beveik kala-
vijiškai aštriai, vis dėlto tai yra 
nerašyta gyvenimo atrankos lo
gika. Sukurti bežodinį, šiltą tarp 
savęs ir klausytojų pokalbį yra 
sunkiau nei atlikti pačią kompo
ziciją. 

Andrius Kuprevičius magina 
klausytoją savo fizine išvaizda, 
mąstančiu veidu ir estetiniu in
terpretacijos įvairumu. Kai jis 
skambina Chopiną — instru
mentas dainuoja, kai Lisztą — 

I griaudžia, žaibuoja, kai Debussy 
— tviksi spalvomis, poetiną gam
tos grožį, vakaro prieblandoj ke
liantį ilgesį. Ištikimybė kompozi
toriui, bet ir savo individualios 
"autorystės" išlaikymas. 

Dia mearaiia; priešingas Andr. 

Dailės ir 

Vilniaus prisiminimas (Nuosavybė dr. A. Zotovo) 

.«i s erjrite 
Dail. Viktoro Vizgirdos p'a- j rių" redaktorius kun. dr. Pra-1 — 
da, atidaryta Toronte, Kana- nas Gaida. Literatūros vakaras vei 

dėsnis skaičius pasimaišo kituose ( no muziejai? Kur didmiesčių 
teiruose. Jeigu taip būtų, tai į simfoniniai orkestrai, su savo 
dažnai ir mūsų spaudoje atsi
spindėtų, jei ne recenzijomis, tai 
bent korespondencijomis. Savo 

koncertais salėse bei parkuose? 
Kur meno galerijose Tengiamos 
vienkartinės parodos, su pasauly-

neblogas operas turi Chicago ir i je suskolintais ar išnuomotais 
dar keli (bijau spėti vardai) 
Naujosios Anglijos miestai, o Ka
nadoje regis Montrealis. Apie jas 
sužinome, tik skaitydami Arnol
do Voketaičio ar Ginos Čapkaus-
kienės biografijas.Kad jas lanky
tų didesni lietuviu būriai — nie
ko negirdime. (Chicagos lie
tuviai amerikietiškąją savo mies
to operą, visai nesigirdami, gau
siai lanko. Red.). Po vieną kitą 
aukšto lygio dramos teatrą turi 
bent jau kiekvienas milijoninis 
Kanados ir Jungtinių Valstybių 
didmiestis. Kanados didmiesčiai 
(Montrealis, Torontas, VVinnipe-

klasikų bei modernistų kūriniais 
Kiek mūsų tautiečių tokius mu
ziejus, koncertus, galerijas lanko? 

Dar stabtelkim man geriausiai 
pažįstamam Detroite. Labai ka
žin ko čia neturime. O vis dėl
to... Yra Čia šio to vertas Mea-
dow Brook teatras. Vieną savai
tę kasmet vieši Metropolitan 
opera su visomis savo žvaigždė
mis. Yra toks Greenfield Village, 
yra tokia Cranbrook Institution, 
yra Fordo muziejus, Art Institu
te ir gal dar viena kita kultū
rinė atrakcija. Ak, žinoma, yra 
ir simfoninis, arba koncertuojąs, 

gas) jų pristeigę daugiau, negu arba streikuojąs dėl nežmoniškai 
Jungtinių Valstybių miestai, bet i žemo muzikantų atlyginimo. Ku-
teatro trokštantieji jų suras ir'rioje tik iš čia suminėtų įstaigų 
Chicagoje, ir Detroite, ir Phila- j pasisuksi, savo tautiečių vos su 
delphijoj, ir Clevelande, ir, tur dideliu žiburiu po vieną kitą te-
būt, Los Angelėse. j surasi. 

Kanada ir Jungtinės Valstybės Gana. Moralą gal jau nujau-
turi po vieną tikrai garsų Strat- čiate. bet jį vis tiek dar "išgul-
Fordą: vieną Ontario provincijoj, dysu". Gyvenimas baisiai trum-
kitą Connecticut'o valstijoje. P™ i r n u o 1 9 4 9-N i k i m[n*s 
Garsūs jie savo festivaliais, už- i - t i k akimirka. Argi verta tą 
manytais pagal festivalių, vyks-' akimirką praleisti vien^Ali^inthe 
tanSų Anglijos Stratforde, Wil-
tecn'o Sh&'iespeare'o gimtinėje, 

family atmosferoje? Kodėl kul-
(Nukelta 2 2 p U 

rod 
doje, Prisikėlimo parapijos paro 
dų salėje kovo 27, torontiškių 
buvo maloniai priimta ir įver
tinta. Ją aplankė tūkstančiai 
žmonių. Atidarymo vakarą su
sirinko apie 300 lietuvių. Sek
madienį po kiekvienų mišių vėl 
visi rinkosi į parodos salę, 
esančią tuose pačiuose pastatuo
se. Dail. Vizgirda su savo tapy
bos darbais pasirodo pirmą kar
tą Toronte. Tai irgi prisidėjo 
prie lankytojų traukos. 

Paroda atidaryta 5 vai. V. Viz
girdos kūrybą bei Toronte ap
silankymo aplinkybes suglaustai 
apibūdino dail. T. Valius. Kal
bėjo taip pat ir pats Vizgirda, 
daugiausia padėkos forma iš
reikšdamas savo džiaugsmą su
rinkusiems. Po kalbų, apžiūrė
jus parodą, buvo vaišės . Atida
rymo vakarą jau parduota 10 
paveikslų. 

6 vai. toj pačioj parodos salėje 

užtruko vieną valandą. Leonar
das Andriekus, jautriai skaityda
mas savo eilėraščius, protarpiais 
kalbėjo poezijos ir aplamai kū
rybos klausimais. Tai paįvairino 
programą ir apsaugojo nuo vie
nodumo. Poezijos vakaro pro
ga parduota nemaža jo naujos 
knygos "Už vasaros vartų". Le
onardas Andriekus sekančią die
ną pasakė ir visus keturis pa
mokslus bažnyčioje, liesdamas 
įvairius religinio — kultūrinio 
gyvenimo atžvilgius. 

Dail. V. Vizgirda buvo iška
binęs 30 paveikslų, kurių dau
guma gana stambaus formato. 
Tai jo paskutinieji darbai. Juose 
matomas didesnis laisvumas: ma
žiau bėra detalinių vaizduoja
mo pasaulio elementų, skaidres
nis spalvingumas, aiškesnis po
lėkis išsitiesti didesnėse drobėse. 
Paveikslai buvo dailiai suderin
ti, lyg papildydami vienas kitą. 

prasidėjo Leonardo Andriekaus j Parodos įvairumui matėme kelis 
poezijos vakaras. Autorių palan- j paveikslus, kurie neparduodami, 
kiai apibūdino "Tėviškės Žibu- j Vizgirda — žinomas peizažistas ] 

ir šioje parodoje pateikė be-
k išskirtinai tik gamtovaiz

džius. Pastebėtinas jo koncentra-
vimasis į pajūrio temas, kuriose 
dailininkas pasiekia beveik me
tafizinio gilumo. Ypatingai mi
nėtini saulėleidžiai, atveria atsi
sveikinimo dramą gamtoj. Pei
zažai, kur dailininkas vaizduoja 
medžius bei pastatus, dvelkia la
biau Lietuvos kaimo idiliją, ku
ri savo žalumu gaivina ir guo
džia. 

Meninis pasirodymas, kur 
jungtųsi sykiu dailė ir poezija, 
rodos, pirmą sykį pasitaikė To
ronte. Taip pat ir kitur dailės pa
rodos nejungiamos su literatū
ros vakarais. Reikėtų bandytL 
Abu žanrai giminingi. Parodų 
lankytojai, apžiūrėję paveikslus, 
turi progos dar susitelkti ir i ra
šytinę kūrybą. Kai tremty kny
gos mažai perkamos, tai itin 
naudinga. Toronto atvejis paro
dė, jog dailės paroda gali sėk
mingai eiti sykiu su literatūrine 
programa. 

J. K. 

Kuprevičiui buvo Vytautas Ba-, kūrinio muzikos koncepciją, į 
cevičius, geriausias Nepriklauso-; proto ir jausmų balansavimą, į 
mybės laikų pianistas, pirmasj kūno ir rankų judesių natūralų 
Lietuvoje avangardinis kompozi-' elegantiškumą — be pozos ir vai-
torius. Anuomet buvo įsiviešpa- dinimo. 
tavusi gana klaidinga apie jį opi
nija, kad, girdi, esąs labai šaltas 

V. Bacevičius — dinamiškas, 
plačių, žaidžiančių rankų pia-

pianistas. Jo koncertus lankyda- nistas. Neretai, kilstelėjęs nuo 
vo daugiausia senamiesčio "aris- j kėdės, pasiremdamas kairiąja ko-
tokratija" ir moderniai nusitei-'ja, trenkia fff ir nušoka iki ppp, 
kusių dailininkų, literatų sau- '• ar, prispaudęs pedalą, pralekia 
jelė. Šiaip Kauno šviesuomenei žaibo greitumu sunkiausią pa-
pakako Kipro Petrausko, nuo jo Į sažą. Klausant pirmą kartą, pia-
prasidėdavo muzikinis pokalbis, ' nistas žavi savo technika ir vai-
juo ir baigdavosi, o fortepijono dyba, proto ir jausmų kova, efek 

bebūtų tarp A. Kuprevičiaus ir 
V. Bacevičiaus (1905 -1970) , 
juos suveda tačiau į harmonin
gą bičiulystę M. K. Čiurlionis. 

Prieš 20 metų A. Kuprevičius 
įgrojo Čiurlionio miniatiūrų 
•plokštelę (noktumas, preliudai, 
pjesės), kuria dar galima gauti pas 
J. Karvelį (7234 S. Sacramento 
Ave., Chicago, III. 60629). Viene
ri metai prieš mirtį V. Bacevičius 
įgrojo iš savo kūrybos 8 fortepi
jono kūrinių plokštelę (DRC — 
122368), inspiruotą Čiurlionio 
tapybos, kurią jis vertino ir rny-

muzika daugumai reiškė nieko tais ir ornamentika, o kartais jo'Įėjo. Jei atkreiptume dėmesį į 

nsui-Cirpei 

kurio rečitalis Jaunimo cf-ntro didžiojoj satej. 
1 -'*-• • mžn. 19 d. 5 vai. popiet Rengia Da-

-rK-kykio* LAVŲ k.3s:v-,4. Naotr. V. Matelio 
> Ar**? n 

daugiau, kaip plium, plium, atlikimo menas pakvimpa bana-
plium. Prieš pat karą tempera-, Iumu, vien technikos demons-
mentingas ir didelių planų vy- travimu. Tačiau V. Bacevičius, 
ras V;tautas Bacevičius pradėjo,kaip žmogus, kompozitorius, pia-
koncertinę kelionę: Earopa, Pic-! nistas, kritikas nėra lengvai šu
tų ir Šiaurės Amerika. 

Koks tarp abiejų minėtų skir
tumas? A. Kuprevičius yra dau
giau linkės i lyrizmą, i pastovią 

prantamas ir suvokiamas. Todėl 
jo atžvilgiu yra padaryta ir daro
ma daug klaidų 

Meditation, op. 29 — Vision, op. 
30 — Poeme Cosmique, op. 65, 
tai išgirstumėm čiurlioniškos 
dailės neabejotiną prasiskverbi
mą. Kai klausai tas dvi iš eiles 
plokšteles, kai sklinda lyrinė vie
natvė mąstančia poezija, tada at
rodo, kad skambina vienas ir tas 

Kokie pianistiniai skirtumai Į pats pianistas. 
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ŽVELGiANT į MOTIEJŲ VALANČIŲ PO ŠIMTO METŲ 
VINCAS MACIŪNAS 

TT 

(Tęsinys iš praėjusio S^tad.) 

Skaitai ras ir kirą* knygeles ir ma-
r"at kokia daugybe «iū!u siūleliu 
Valančius buvo su« >omjs. Va
lančius rašytoi . > savo laT-
£u, tik loli viršijo kitus ano meto 
mūsų raštijos gamintojus. Ir kyla 
savaime- klausimas, o kurgi glūdėjo 
Vali rinis talentas? 

tilcrv.s 5 
f a r. 
keli-

Sur sfmi 

Valančius p.si?; irtc-iy įgimtu gabaus 
. Kaip ir Žemaitė. 

I tų garsė-
-^korių (žinoma, 

- ) , kuriu 
. x;u:ifems nestigo 

fu. Pradės toks 
-cka pasaką, tai 
.gaiš žiburiukais 

iįtp pasakoti apie 
•įsitikimus, kokius 
vajną su turku), 

ituš žmones ir to-
s, uu ir vy-

klųita: "Kad jį 
kad jau pasakys, taip 

kaip'?r-"•" =r matai*', — pagaliau iš 
pratars, pritarįanpai linguoda

mi gal.a irpasikrapštęužaus|. 
£a"p :'r anas pasakorius, turi Va-

hnčfus priėi. akis konkretų klausy-
-kaitytoją), XIX amž. vidu-

:r J s kaimo zmogy, į kurį nuo-
kreipias. jį pamokydamas, 

persergėdamas, pabardamas, retkar-
nagirdamas, stengdamasis su-

• -fm'.l ir prajuokinti ir, kas svar-
\artodamas jo paties kas

diene kalbą. Ir dar, stengiasi sudary
ti Įspūdį, kad pasakoja ne kokius 
nors nebūtus išmislus, o tikrių tik
riausius atsitikimus. Lygiai kaip ir 
Dovydaičio Šiaulėniškis Senelis, ku
ris tvirtino nepasakojąs to. ko pats 
nematęs ar ne nuo pevnų asabu 
(patikimų asmenų) girdėjęs: "pri-
valgęs lašiniu, nė žiūrėt nežiūri ant 
barsčių, taip ir aš tikrų pripotkų 
prisiklausęs, išmtslytų arba nepev-
ttsį neapsakinėju". 

Panašiai apsidraudžia ir Valan
čius: 'Metuose šiuose tuose anuo
se, kurių gerai neatmenu, regis, 
1835. Pikelių parakvijoj, Ritinių 
dvare, buvo kalvis kuršininkas, var-

Krišis, arba Kristupas, turis... 
Cia skaitytojui gal rodos mane iš
vestam pasaką apie latvi, turinti du 
sūnų išmintingu, o tretįjį ne mulkį, 
bet ne tą ketu pateigti..." ("Trynė 
ir Viccntas" iš" "Paaug. žm. kny
geles"). Kurgi VaianSus seks pa
sakas, jei tiek yra svarbių ir įdo
mių tikrų atsitikimų! "Palangos 
Juzės" pratarmėje jis įtilkinėja skai
tytojus: "'Vardai miestelių ir ūly-
čiy3 arba sodų, toj knygelėj primi-
navoti, taipgi vardai ir pavardės 
žmonių ąėra išmistyti per raštinin
ką, bet tikri". 

Kad. pvz.. "Paaugusių knygelės 
pasakojimas" apie nedoros Agatės 
prietykius būtų dar patikimesnis, 
Valančius nesivaržo pateikti visai 
tikslia data: ''Rugpiūčio mėnesyj, 12 
dienoj 1826 metų, Agate sėdo su 
vyresnėliu į paštą ir pakliuvo j 
Minską". ft;. . _ 

Papasakojęs ("Paaug. žm. knyge
lėje"), kaip dievobaimingą Petrą 
Macfų gyardijonas priėmė ("Nu, 
gerai, tebūna") Kretingos vienuoly-
nan. Valančius priduria: 'Bet, skai
tytojau, msi nori žinoti, kas tuokart 
buvo perdėiiniu kiioštoriaus, arba 
g\ard?tonu? Perdėtinm buvo garsin
gas SkaeJcauskis. kurs. nežinau ka
rtie gimęs. įstojo j bernardinus, gy
veno daugel klioštoriuose, kaipo ne
paprastas gajvo^nis ĮX> tris atvejus 
buvo grovinriolu, skaitės už tėvą, 
arba galv'. visti bernardinų, Lie
tuvoj, Volyne. Baltojoj Maskolijoj ir 
Žemaičiuose gy veriančiu". Kaipgi 
netikės- tpfoi apsakymu, kur daly
vauja, kalba ir veikia toks garsus 
Kretingos gvardiionas* 

vieno iš žymiųjų lietuvių rašyto
jų veikalai, tasai nenorėtų pąrikė-
ti. Jut, satyru, tai tik paprastu
čiai didaktiniai apsakymėliai. ku
riuose nėra nei įžvalgesnio psicholo
ginio atskleidimo, nei gilesnių filo
sofinių ar socialinių problemų nag
rinėjimo, nei pagaliau bent skaity
toją suintriguojančios fabulos. "Kas 
gi čia literatūriškai vertingo?" — 
paklaustų jis nuoširdžiai stebėda
masis. Nereiktų ir mums nustebti 
dėl tokio paklausimo, nes tam kri
tikui nebūtų prieinamas vertin
giausias Valančiaus raitu dalykas 
— jų kalba. 

Yra prirašyta krūvos knygų, stir
tos laikraščiu, kalnai įstaiginių 
raštų. Susidaro stipri tendencija 
tamy tikroms kalbinėms formulėms 
ar pasisakymo būdams sustingti, 
kartotis ir nutrinti originalini paski
rų rašytojų stilių. Mažiau kalbą 
mokantiems ar mažiau Į kalbinę iš
raišką dėmesio kreipiantiems labai 
patogu ir lengva imti gatavus kal
binius šablonus. Ypač kai nėra lai
ko ir reikia labai skubėti. Ir štai 
dažnai supeikiame laikraštinę ar 
kanceliarinę kalbą, kartais ją net 
tam tikru žargonu pavadindami. 
Laikraštinė kalba žudo rašytojo sti
lių. Antai J. Jablonskis prikišo Že
maitei (Vairas, 1915, Nr. 6, p, 91): 
"Tamstos veikėjai, pasilikdami tie 
patys žmonės, jau ir kalba dabar 
nebe taip gražiai, nebe taiu „yval,, 
kaip kitados: dabar liepi juos Tams
ta kalbėti ir ne visai "žmoniškaf — 
kaip rašo dabar nutolę nuo tikro
jo žmonių gyvenimo, nuo gyvo
sios žmonių kalbos mūsų šių die
nų laikraštininkai". 

Teisingai yra pasakęs Čechovas: 

I8&4 1904 
Simbolinis piešinys, vaizduojantis lietuvių spaudos draudimą Valančiaus lai
kais. Deginamų knygų liepsnoje sudega ir laisvę smaugiantis rusiškasis erelis. 

juokinti. Betgi ne kartą matai jo — menkas pagyrimas. Tad kas gi 
pastangas ir nežinai, ar cia patai
kaujant šyptelėti ar nė kiek nesi
varžant nusižiovauti. Valančiaus 
humoras gyvas, sveikai linksmas, 
liaudiškai šiurkštus. Jo ryškūs pa
lyginimai savo nelauktumu ne kar
tą verčia mus nusišypsoti, net ir 
skaniai nusijuokti. Valančius aiškia; 
mėgsta juoką, ir jo humoras kartais 
giliau siekia, yra subtilesnis, kaip 

Jei autorius neturi stiliaus, jis nie- j tik noras pasiekti komiško efekto. 

|r>. ... it žaT5a bruknele. 

Jei kas kitataučiui literatūros kri
tikui pateiktų Valančiaus apysakai
čių vertimus ir pasakytu- kad tai 

kuomet nebus rašytojas". Tad yra 
tikra atgaiva skaityti originalų, nu
sidėvėjusiais kalbiniais šablonais 
neužgožtą stilių turintį rašytoją. 
Toks yra ir Valančius. Tik reikia 
pvz. sugretinti jo žyvątųs šventų
jų su šešių dalių "Visų metų 
gyvenimais šventųjų" (1889-1899, 
2. leid. 1906), stambiu, bet nuobo
džiai parašytu (išverstu) veikalu, 
kurio autorius - vertėjas betgi rado 
reikalo prikišti Valančiui, nors ir 
neminėdamas jo pavardės, kad jo 
šventųjų gyvenimai "taip nepride
rančiai sutaisyti, jogei netur savyje 
nė jokio svarumo, nei šventenybės. 
Anie išveizd ant niekingų juokda-
ringų pasakėlių. Skaitant tuos va
dinamus gyvenimus šventųjų, vie
toje nekurio susigraudinimo, arba 
apdūmojimo kančių ir stebuklingų 
prajovų, darosi juokai iš nekuriu 
neišmintingai dadėtų stambių žo
džių". Ką gi, šiandien, skaitydami 
aną didįjį veikalą, pajustume "ne-
kurį susigraudinimą" nebent dėl jo 
nuobodžios kalbos, o Valančiaus gy
venimus mielai skaitysime, anaiptol 
nesipiktindami, o tik jo šmaikščiu 
stilium pasiskonėdami. 

Kaip jau matėme iš įvairių aukš
čiau pateiktų Valančiaus raštų iš
traukų, jis nesitenkina tik blankiu, 
kad ir tiksliu, minties perteikimu ar 
įvykio atreferavimu, o stengiasi nu
piešti ryškų vaizdą, kaupdamas pa
lyginimus, gausiai vartodamas pa
tarles, įvesdamas gyvą dialogą. Tie 
palyginimai ar kiti posakiai dažnai 
liaudiškai šiurkštoki, kad net šoki
ravo vieną kitą jo amžininką. Ant
ra vertus, jo kalboje nėra ir kokio 
berniško burnojimosi; lygiai kaip ir 
pas Vaižgantą, kuris irgi nevengė 
statesniu žodžio. Verti Valančiaus 
puslapius ir jauti jo tvirtą bei sod
rų žodį. ryškų posakį, vyrišką pa
sisakymo būdą, kuriam svetimas 
koks nors minkštas suglebimas ar 
gležnas emocionalumas. Pajuto tai 
ir V. Biržiška, užsimindamas apie 
Valančiaus beletristines knygeles: 
"Visa tai buvo parašyta, jau senat
vės susilaukus, bet kaip tyčia tose 
knygutėse tos senatvės nuotaikos 
visai nejaučiama" (Aleksandrynas, 
III. p. 95) . 

Subliksi Valančiaus stilius ir hu
moru, kuris šiaipjau tėra nedažnas 
svečias mūsų literatūroje. 

Štai aprašo Valančius šv. Liutgerą, 
pradėjusį garsėti stebuklais: "Kaži-
kuomet žmonės, išsigirdę aklą uba
gą padoriai gyvenant, nuvedė aną 
pas vyskupą ir tarė: 'Jo Mylestale, 
tas ubagas dailesniai elgias už ba
jorą, gražesniai gied už gaidį: atida
ryk jam akis". Žmonės, atvedę ak
ląjį ubagą pas šventąjį, neturi nė 
minties pašiepti neregį; kaip tik at
virkščiai —nori jį pagirti. Betgi 

čia juokias? Og: pats Valančius. 
Pasakodamas šventųjų gyvenimus, 
Valančius pats lyg ir apsimeta kai
miečiu, kuris toks paprastas, ne 
kartą gal naivus, — ir rimtai su
spaustos seno vyskupo lūpos iš lėto 
šiepias. 

Valančiaus humoras iškyla kar
tais ir ligi autoironijos, t. y., ligi 
lengvo pasišaipymo iš savo paties 
darbų. Štai kaip baigiamas devin-

j liaudyje. Tad tautinio 
| laikais -stengiantis ugdyti hteratūri-
i ne kalbą, akys savaime krypo liau-' 
j din. Ypač Jablonskis raginte ragino 

mokytis iš žmonių, kaip jis sakė, 
kalbos. Vėliau tai netgi tapo savo
tišku stabdžiu, nes šiaip ar taip ele
mentari liaudies kalba nebuvo pa
kankama aukštesnio lygio kultūros 
ir mokslo kalbai. Literatai ne kartą 
aštrokai susikirsdavo su kalbinin
kais, vadindami juos blusininkais. 
reikalaujančiais rašyti taip, kaip 
koks nors kaimo kerdžius kalbėjo. 
Antra vertus, negalima nepripažinti, 
kad liaudies kalba, mažiausiai sve
timų kalbų įtakos paliesta, išliko 
gryniausia ir todėl buvo tikroji atra
ma tolimesniam kalbos ugdymui. 
Kaip liaudies taip ir Valančiaus kal
boje rasime ne vieną posakį, dėl ku
rio negali nesusidaryti įspūdžio: taip 
pasakyti gali tik lietuvis. Tad Va
lančiaus raštai tapo lobynu kalbi
ninkams, o taip pat gaiviu šaltiniu 
rašytojams. Vaižgantas, pats pasi
žymėjęs itin raiškia ir labai turtin
ga kalba; žavėjosi Valančiaus kal
ba (Tėv. Sargas, 1900): " O kalba, 
kalba! Keletas vysk. Valančiaus var
tojamų svetimų žodžių nepagadi
na žemaitiškos jo kalbos. Dėl leng
vos v. Valančiaus kalbos žmonės 
griebte griebia skaityti jo raštus. Jis 
gi kitados 'išmokė savo vyskupiją 
skaityti'; nepaliaus ir miręs mus mo
kęs grynai ir lengvai kalbėti ir rašy
ti, nes v. Valančiaus raštai, taip pa
saulinio, taip dvasinio turinio, yra 
tikras kalbos diementų lobynas" 
(Valančius. Pastabos, p. 163). 

Kertine parašte 
(Atkalta ts 1 ps:.) 

turingam žinovui nepasinaudoti 
bent lengviau prieinamomis kul-
tūrinfumis gėrybėmis? Kodėl ne
pagyventi pilnutiniu gyvenimu? 

Pilnutiniu. Ak va, čia antroji 
moralo pusė. Pilnutinis išeivio 
lietuvio gyvenimas turi reikštis 
lygiomis per gyvenamo krašto ir 
per savą tautinę kultūrą. Lietu
vis išeivis, kuris kad ir giliau
siai panyra j gyvenamo krašto 
kultūros versmes, bet numoja 
ranka savos kultūros apraiškoms, 
yra jau nebe lietuvis, o ištau
tęs Internacionalinis snobas. Tad 
siekdami pilnutinio gyvenimo, 
šalia vietinės kultūros būtinybių. 

jokiu būdu neišsižadėkime nė sa
vųjų. Lankykime savai opejra-s, 
kultūros kongresu>, studijųjjl ie
nas, litertūros vakarus, ,pašHdma.s, 
savų dailininktj kūrinių parodas, 
savų dainininkų ir instrumen
talistų koncertus,, scenos mėgėjų 
vaidinimus (kur tokių darqp*si-
taiko). Vienur ir kitur dalyvau
dami, pajusime, kur mūsų.rkrul-
tūrir.'s rygis prašoka gyvej^ru^ 
krašto lygį, kur prie io arfcja, 
kur mažiau ar daugiau atsilaka. 
Tai pajutę, kai ką gaj gaiėfffne 
tais}!;, gerinti, kelti, o kaL-.Jfuo 
ir vertai didžiuotis. Ir bet kokiu 
atveju liksime savo kultūros ••kad 
ir pasyvūs puoselėtojai. Arg iaa i 
ne mūsų pareiga? Argi tai " n e 
mūsų iaimė? Alfonsas Nakas 

TeL PB 8-3229 
DR. AKNA BAL1UNAS 

2838 West 63rd Street 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Boilding). TeL LL 3-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004. 

Ateina mintin senojo Simano žo
džiai "Būdo senovės lietuvių" pra
tarmėje, kad žuvus didžiai Lietuvos 
praeičiai, "tiktai viena pati kalba, it 
žalia bruknelė, nuo speigų apšar-

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąoette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

VaL: pirmad., antrad. ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vaL 

Pagal susitarimą 
Ofiso telef. WA 5-2670 

Rezid. tel. VVAlbroofc 5-3048 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tb A\e., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. Vak. 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 39th Street 

Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 v a l . popiet ir 6-8 
ąral. vak. šeštad. 12-2 vai. popifl*. o 
trečiadieniais uždaryta. 

tasis "Palangos Juzės" vakaras: j mojusi, lig šiai dienai tebežaliuoja, 
"Taip ilgai man bepasakojant, pra-r kaip ženklas viso to buvusio". Ir Va-
dėjo klausytojai garr-garr knarkti, j lančiaus kalba anais žiemos speigų 
ką aš regėdamas, cypt tyliai už- Į mūsų tautai laikais sužaliavo it 
gesiau žvakę ir ėjau gulti. Pakirdę j bruknelė. Tebežaliuoja ji ir dabar, 
kaži kuomet namiškiai lygia dalia j Skaitai "Palangos Juzę" ar kurią ki-
sugulė. Tikiu ir skaitytojus knark
siant Todėl tegul skaito negalintys 
kitaip užmigti". 

Dėl istorijos sąlygų lietuvių kal-
giedojimo palyginimas su gaidžiu ba ilgainiui išsilaikė beveik tik 

tą vyskupo Motiejaus knygelę ir jus
te junti: Valančius tebėra gyvas, 
nors jau šimtas metų praėjo nuo jo 
mirties. 

(Pabaiga) 

Leonardui Dambrlūnui 70 metų 
Žvilgsnis į sukaktuvininko kalbinį darbą 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai. pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet. 
Antrad.. penktad. 1 - 5 , trec. ir šeštad. 
tik susitarus. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKI!; IR VAIKU LIGOS 

SPF.CIALI9T« 
MEDICAL BnLDEVG 

7156 Sootfa Westem AveauC 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL-ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL R E 7-1168; redd. 2S9-S919 

Dr. Aut. Rudoko kabinetą perene 

DR. EDMUND E GIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penkt. 
10—4; šeStad. 10—3 vaL 

J a u ir Leonardui Dambriūnui 
70 metų. J i s gimė 1906 vasario 
5 Zižmių kaime. Pagirių vis., 
Ukmergės aps . Vidurinį mokslą 
išėjo Ramygalos progimnazijoj 
i r 1923-27 Ukmergės gimnazi
jo j , aukštąjį — 1927-34 Vytau
t o Didžiojo universiteto huma
nitarinių mokslų fakultete Kau
ne. Specialybė — lietuvių kal
bos ir l i teratūros mokytojas. 
Mokytojavo Kaune, 1941-44 dir
bo vyr. as i s ten tu prie lietuvių 
kalbos ka tedros Vytauto Di
džiojo universi teto filosofijos 
fakultete Kaune, Vokietijos 
t r emty mokytojavo Muencheno 
lietuvių gimnazijoj, Amerikoj 

STASY6 BARZDUKAS 
savo "Lietuvių kalbos sintak 
sę", 1963 Pedagoginio Lituanis 

[t ikos Instituto pakartotą trečią
ja, papildyta, laida. Kaune 1939 

duoną užsidirba Amerikos B a i - ^ *> P l u o š t a s J K a l b o s pa
se Washkgtone. Bendradarbi*- ; ^ ^ „ ' J ^ ^ i ^ ^ j į -
vo Židiny, Lietuvos mokykloj, 

Ofs. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė — Nervą ir 
Emocines Ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDINO 
6449 So. Polaski Road 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofiso HE 4-1818: Rezid. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialvbė vidaus ligos 
2454 West 71st Street..,? 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai. pirmad., antrad.. ketvirtaa. ir 

penktad. 3 iki 7 v. p.p.. Tik suaStarus 

TeL 778-6565 
DR. VIDAS J. MEMICKAS 

ŠIRDIES IR VIDAUS LIGOS 
2454 West 71 st Street; 

Valandos paga^ susitarimą. 

Salys ir Pr >Aaraž;us. Lutuvių 
© r n t o ^ % a ^ r ( 5 3 ^ b u v o Eacik lopedi j^ 11 !y<r, 1960 iš-

j , . , J . leido jo m<.Ks,;-r. j a r l jos redakcijos na rys ) , svetur — 
Aiduose, Drauge ir kt. laikraš
čiuose, 1961-68 redagavo Gim
tąją kalbą. Dar nepriklausomos. . . . . _ 
r r 7 ,. - ?4.,- bos kultūrai L Dambnuno dau? 
Lietuvos labais pradėjo ruošti . ^,° 

Oa Lietu-
.•. . A<I.OOS Yeixsi7iažo<iži,4 as
pektus". Taigi, visa sudėjus j 
krūvą, matyti, kad lietuvių kal -

lietuvių kalbos vadovėlius (vie
nas i r kartu s u kitais) mokyk
loms, j is 1946 Vokietijoj išleido 
taip pa t dar Lietuvoj paruoštą 

Rezid. teL — GI 8-6873 
DR. W. M. EISIN-EiSiNAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GTNEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6152 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 
Valandos paeat susitarimą. Jei ne-

at-Uiepia. skambinti: >I1 2-0001. 

O P T I C A L S T r » * \ 0 
VIOLETA KAROSATTĖ 

70.">1 So. Washtenaw, telef. 778-6766 
Pritaikomi akiniai pagal gy*j*ojų 

receptus. 
rudelis akinių rSmų pasirinkimas. 
Vai.: pirm., actr., penkt. 10-5į30. 

Ketv. 1-8 v. v. šeštad. 10-4 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKU," LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 >'0. VFABASH AVE. : 
4200 XO. CENTRAL AVlt 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
Vai. pagal susitarimą. Cždaryt* trec. 

TeL — BE 3-5893 

DRS A, B, GLEVEOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

. LeonardJ 
T l e s a> Cteveln 

dažnas rašytojas stengiasi mus pra-1 (kaire.*; 
;albininkais pa 

egu (viduryje). 

d i rbta ir daug padaryta, r ta i 
dabar jis sulaukė savo amžiaus 
j a u tokios solidžios sukakties, 
jos proga malonu į šiuos jo da r 
bus bent laikraštiniu straips
niu pažvelgti, kar tu tikintis, 
kad savo darbu vaisiais j is i r 
toliau dalinsis su visais, ku
r iems dar rūpi mūsų gimtoji 
kalba ir jos pažanga. 

Patarėjo puslapius sklaidant 

Paties "Kalbos patarėjo" ne-
... .. A^iv- i iau tik V-,iC>.'-';. ; 

••:.?;:;?.r,"-: rK've:K pažooine 
santrauką. Jį išleido Lietuvių 
Kalbos Draugija "Gimtosios 
kaIbos"knygynėlio numeriu pir
muoju. Tai mažojo formato 
knygutė, turinti t ik 141 psl. 
teksto, bet joje sukaupta be ga
lo daug kalbos prakt ikai reika
lingiausių duomenų. Nurodyti 
nevartotini žodžiai, pvz.: abel-

Anas "apskritaB, aplamas, bertd-

(Nukela j 3 p s l ) . 

Ofiso telef..PB 8-2220 
DR. JANINA JAKsEVIčIUS 

i O KS A 
V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 Tai. 
vak. Se&tad. nuo 1 iki 4 vai. 

r -: fe. Antanu Kitmu 
\ u t » - \. Bacevičiaus 

Ofs. PO 7-600© Rez. GA 3-7278 

DR, A. JEMKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 68M Street 
Valandas pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4,popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; rez. 148-5545 

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

Adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso teifrf. R E 5-4416 

Rezidencijos telef. GR 6-0617 
Vals.: pirmad., antrad., ketvirtad Ir 

penktad. nuo 1 Iki 3 vai. popiet. 

Tel. 486-4441 — I.O l -4Wi 
Jei neatsiliepia, .Vi 1-1070 

DR, K. A. V. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
Oflbėl: 1002 No. Western Ave. 

5214 No. Western Ave. 
Valandos pagal susitarimą 

\W\ telefonai 652-1381 
DR, F, V, KAUNAS 

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
1407 So . 4JW» Coort, Cicerą 

Vai.: kaadien 10-12 ir 6-7 vak. 
Trt&ad. Ir M t a d . tik •uaita.ri*. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 

Ofisas Ir rfi. 2«52 W. SMb SC 
TeL PRospect 8-122S. • 

Ofiso vai.: pirm., antr., t*e& Ir 
penkt. nuo 2-4 vai. ir 6-S v. vak. 
SeSt 2-4 p.p. Ir kitu laiku mm!tarną. 

Ofiso tel. m 1-212:'. oamg GI 8-6195 
DR. V. "UMfiSCNiS 

C H I R U R G A S 
2454 West 71st Srm t 

Vai., pirm., antrad.. ketv. ir penkta4. 
2-5 ir fi-T — IS ankrto susltfcruu. 

Tel. ofiso PR 6-6446 
DR.F.C.WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHTRURfcAS 
3107 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vai. popiet 
Tre^. ir $«*Sts>d. pairai susitarimą. 

Ofi«o tel. 586-3166: namo 638-4850 
DR. PETRAS ŽUOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 S. Narra«ans*tt Ave. 

Vai. pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-7. 
Seitad pagal nmitarlma. 
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Leonardui Dambriūnui 7 0 metų 
(Atkelta iš 2 psl.) linksniais, pvz.: atitikti ką 

(darbai atitinka žodžius), at
stovauti kam (jis mūsų draugi
jai atstovauja), klausti ką ir ko 
(klausė praeivį kelio), laikyti 
kuo (kuo tu mane laikai?), nu
sikalsti kam (žmonės nusikalt-

ras" , ale "bet", babka "boba", 
bačka "statinė, šulė", JIMIIITII 
"arbatinis", daboti "saugoti, 
žiūrėti", efiras "etteras", Įor-
šmakas "prakandąs", glencavo-
ti "blizginti", haftas "adinys",. 
i r t. t. Svetimos darybos žodžiai * D i e v m sekt% ** ( š u o s e i m l " 
keistini lietuviškai vartosenai m n k ą s e k a ) i r sekti kuo ( š i s 

artimesniais, pvz.: amazonka — ' P ^ 1 ^ M a l r o n ™ pasekė, sūnus 
amazonė, baidarka — baidar- ! t ė v u P a s e k ė ) ' * * * N < t i k i u 

galiorka — galerija, gerbas J . ^ ^ * tikėti k™ < t i k iu *»-
herbas, gigiena — higiena, gro-,vhai> tevo ž o d ž i a i s ) «* k t - W f 
vos — grafas, gusaras - hu^-1^ P l a č i a i Paaiškintas pne-
ras, sunas — hunas indi jonas | U n k s n i u amt> V™ak> ant> ?° su~ 
— indėnas, indusas - indas,!Zi^ ^ r 5 * " • l o j i m a s . Taip 
kofeinikas — kavims, kavinu- i p a t a ^ 1 ^ d a l i e s kilmininko, 
kas ir kt. Paaiškinta, kokiomis j d v e j y b i n i o gal i n i n k o ' kilmiiun-
reikšmėmis vartotini tokie žo - j k o s u neveik iamuoju dalyviu, 
džiai, kaip atminimas "Anden-j J**0 S^^^ko bei naudininko, 
ken" (jo atminimui pastatytas l a i k o pagzmnko, nedermamojo 
paminklas) ir atmintus » G e . pazynumo kilmininko bei magi-
daechtnis" (vaikas turi gerą a t - ^ 0 i r k t l i n k s n i ų **"*?* 
mintį), atnaša "kas atnešama" Į v a r t o ? m o dvejai, kartu ryski-
ir auka "aukojamas p i n i g a s ! nant "• jų, o ypacm vietimnko, 

a r daiktas, dovana", ^ e d a r b ė ^ ^ ^ l ^ l ^ ^ ^ 
"neturinti darbo moteris", be
laisvė "neturinti laisvės mote
ris" , betvarkė "nežiūrinti tvar
kos moteris", ir nedarbas "dar
bo nebuvimas", nelaisvė "lais
vės nebuvimas, vergija", netvar
ka "tvarkos nebuvimas",, dar
botvarkė "posėdžių, susirinki
mų darbų tvarka" ir dienotvar
kė "dienos tvarka suvažiavi
muose, vienuolynuose, bendra
bučiuose" dėti "spausdinti" 
(straipsnis buvo įdėtas dienraš- . * _ • • » • * T • J.- ..i -i •! Jis gavo daugiau ar mažiau pen
tyje) i r talpinti "kam ieškot i f ! %.. . . f „ , ». , , , m 

i kių litų ir kt. (koks sia dalykas, 
]kuo ar dėl ko jis kaltas, kažin 
i kame ar kažin kur, dėl savęs tai 
I aš esu ramus, kažkas a r kažin 
.kas, kažkieno ar kažin kieno, 

dėjo leitenanto laipsnyje (laips
niu), skaičiau rusų kalboje pa
rašytą knygą (kalba), valdinin
kai daugumoje gyvena gerai 
(daugumas valdininkų), prašau 
duoti avansą 100 litų sumoje 
(100 litų avansą, avansą 100 li
tų sumos) ir kt. Patarėjas ko
vojo su tokiomis rusybėmis, 
kaip kame dalykas, kame jis 
kaltas, kame tai mačiau, kas 
liečia mane, kas tai, kieno tai, 
koks tai, kur tai, laiko bėgyje, 

talpos a r duoti talpą" (bute te
galima sutalpinti tik du gyven 
tojus, daugiau jame nebetelpa), 
tūpti "užtekti vietos, pareiti" 
(ąsoty telpa trys litrai, javai 
netelpa kluone), teikti "duoti" 

"(sodas teikia daug naudos, jam 
įteikiau dokumentus) ir tiekti 
"ruošti, rengti, gaminti" (šei
mininkė tiekia, patiekė pietus), 
sąstatas "greta sustatytų daik
tų visuma" (traukinio sąsta
tas) ir sudėtis "sudedamųjų da-
dalių visuma" (atvyko artistų 
grupė tokios sudėties), sanda
ras "sudarymas" (ministerių 
kabineto sandaras) ir kt. Duota 
veiksmažodžių su tam tikrais 

kažkoks ar kažin koks, kažkur 
ar kažin kur, ilgainiui a r su lai
ku, daugiau ar mažiau kaip, ne
gu, nekaip, nei penkis litus). 
Aiškino daugelio priesagų (pvz. 
-astis, -esys ir -ėsys, -esnis ir 
-ėstis, -tas ir -etė, -bė ir -urnas, 
-ienė ir -vienė, -ykla i r -yklė 
•Angas, -ainiai, -ininkas, -inis, 
ingas, ainiai, ininkas, inis, 
-inti ir -yti, -iškas ir -yvus ir 
kt .) , priešdėlių (pvz. at- ir par-
ati-, da-) vartojimą ir neva rie

jimą, rašybos dalykus (pv. eke
tė, artimas, avalynė, būtinybė, 
, įkyrus, iškyla "išvyka, eks
kursija", kaimenė, kėdė, lažy-| 
bos, sąjūdis, sąmyšis ir kt.). 
žodžių kirčiavimą ir daugelį ki
tų dalykų. Tiesa, Patarėjas "pa
sirodė jau Lietuvai negeru lai
ku, nes netrukus ją ištiko So- į 
vietų Rusijos okupacijos nelai-j 
me, bet buvo padarytas naudi n-' 
gas darbas, kuriuo vėliau buvo i 
naudotasi "Lietuvių kalbos va
dovą" Vokietijoje ruošiant, o 
Patarėjo pramintu keliu dabar: 
taip pat eina ir Lietuvoj rašo
mas "Kalbos praktikos vado-i 
vas". Buvo taip pat mažės- j 
nes apimities bandymų ir prieš 
L. Dambriūną, bet jam priklau
sys šios rūšies darbų pradininko 
iniciatyva. 

Sintaksės mokslo lengvinimas 
Jonas Jablonskis, 1911 Sei

nuose leisdamas savo "Lietuvių 
kalbos sintaksę", jos prakal
boj" pasisako ją rašąs "sekda
mas paprastaisiais sintaksės 
vadovėliais, tais vadovėliais, 
kurie vartojami mūsų mokyk
lose". Iš vėlyvesnių Jablonskio 
pasisakymų aiškėjo, kad jo čia 
buvo kalbėta apie sintaksės va
dovėlius, vartotus ano meto ru
sų mokyklose. Taigi jo minti 
pirmieji lietuvių kalbos sintak
sės' mokslo takai, ir jis pats 
minėtoj "Prakalboj" apie juos 
taip pasisako: "Šitas darbelis, 
kaip galės matyti ir skaityto
jas, tėra bado darbas — dar
bas, kuriuo buvo norima vien 
didžioji spraga užkišti, padary
ti tiek, kad paskui atskirosios 
sintaksės dalys beliktų išnagri
nėti. Kad šitoji sintaksės dalis 
yra tiktai paskubos darbas, 
skaitytojas matys, žinoma, ir iš 
to, jog trūksta jai, tikrai sa
kant, ir metodingumo, jog ne 
visos tos dalelės vienodai ap
dirbtos, jog lygumo ne visos jos 
lygios, ne visos įmanomai, ne 
visos vienodai suprantamai pa
rašytos". 

J. Jablonskis, žinoma, teisybę 
sakė. Bet jis, nėra taip pat abe
jonių, padėjo lietuvių kalbos sin
taksės mokslui pagrindus, ku-
rfadi vėliau rėmėsi kiti lietuvių 
kalbos sintaksių autoriai. O tų 
sintaksių ligi šiol jau prirašyta 
nemaža. Tarp jų yra ir L. 
Dambriūnas. f savo paties klau
simą, kodėl ėmėsi šio darbo, jis 
IBftip sintaksės "Pratarmėj" at
sako: "Atsakymas paprastas. 
Visi tos rūšies vadovėliai auto
riui atrodė nepakankamai gerai 

Bėkaringll fM naudotis". Tad 
ko jiems, Dambriūno manymu, 
trūko? Esą juose nebuvę ga-
tfaaa -3J*ti atsakymų į kai ku
riuos »-'fl-;s-mu8. Juose pasitai
kydavę i1- kalbos klaidų. Tre-
čia, jie nebuvę pakankamai ap-
iirb*i ir metodiškai, dėl to ir 
Mts ?akinių mokslas moki
niam? hvvęs sunkus. O autoriui 

p •••-•-z > esąs parodęs, "kad 
11-adinamieji sunkūs kalbos daly
kai, kaip sintaksė a r kirčiavi-

|mo mokslas, net 3-4 klasėj vi-
., . --^-jTtkiai yra išmokstami. 

' jei jie aiškiai, metodiškai yra 

Vyturio džiaugsmas 
pavasarį 

KAZYS BRADŪNAS 

TAUTOS AUTOPORTRETO ESKIZAS 

Aš — tavin įšaknijus tauta, 
Ne klajoklių gentis. 
Aš istorijos neišrauta, 
Man tik žaislas mirtis. 

Ne liepsnojanti stepių žolė, 
Aš ledinė šiaurės gėlė. 

Pūstelta Dievo kvapu, 
Į milijonus trupu. 

Ir lydausi vėl širdimi — 
Mane tu užgimęs imi. 

TEMOS VARIACIJOS 

Paskutinė senolio klumpė 
Neišmesta per tvorą, 
Pagarbiai paskirta ugniai — 
Paskutiniam duonos kepimui. 

Paskutinė laisvoji mintis 
Nepadėta muziejun, 
Tik pakasta kaip dinamitas 
Po melo pamatais. 

Paskutinis širdies plazdėjimas 
Nenutilo negirdimas taigoje, 
O dunda, dunda ir dunda 
Prisikėlimo būgnais 

Paskutinė senelės daina 
Nepabiro raudojimo ašarom, 
Ji skamba ir skamba ausyse 
Kaip vyturio džiaugsmas pavasarį. 

go dalį". Kai "pailso" ir Damb- barys, kunigas, meistras, mi-
riūnas. Gimtoji kalba nustojo dus, pinigas, rėmas, rūmas, tri-
ėjusi. Tiesa, jis siūlė dabar ją mitas, tulpė ir kt. (tokios ger-

'• leisti "ne visuomenei, o jaunuo- manybės sudarančios apie pusę 
i menei" — ji galėtų tikti kaip nuošimčio). Dėl kai kurių sko-
. pagalbinė mokomoji priemonė hnių dar svyruojama, pvz.: baž-
gramatikos, žodyno, stiliaus ir nyčia, aršus, šviežias, gatatas. 

| kt. nagrinėjimams. Dambriūnas Nuo savęs pridėkim, kad tekių 
siūlė ją pasiimti savo globon Pe- abejojamų skolinių esama ir 
dagoginiam. Institutui su Aukš- daugiau, pvz.: ainis, bakūžė, 
tesniąja Lituanistikos Mokykla. \ fantas, retežis ir kt. (žr. Liet. 

: Bet tokiu siūlymu nebuvo susi- kalbos vadovą, iš dalies ir Dab. 
domėta. j liet. kalbos žodyną). 

Gai Gimtoji kalba ėmė domė- K a i *™™<* žodžius vieni 
tis ne tik atskirais netaisyklin- k a J b a i š k i t o s išsiverčia. Tai 
gaiš mūsų spaudos sakiniais, skoliniai — vertiniai, pvz. lot 

;bet ir laikraščiais, kuris kokia progressus (iš veiksmažodžio 
kalba rašo, tai Dambriūnas su- pro-gredi "eiti pirmyn" — vok. 
silaukė naujo priekaišto, esą jis Į Vorschift, liet. pažanga 
ta i darąs "ne kalbiniais, o par
tiniais sumetimais": "Dabar L. 
Dambriūno redaguojama 'Gin 

lot. 
imaginari (imago "vaizdas") — 
vok. sich einbūden, liet. įsivaiz
duoti, plg. dar: antžmogis (da-

toji Kalba' nebėra bendrinės par jau ir viršmogis) — anglų 
kalbos laikraštis, o savo raštais superman, vok. Uebermensch. 
panašėja į frontininkų balsą", rusų sverchčeloviek, getežinke-
Vadinas, jau ir mūsų kalbos t a i - ! l i s — pranc. chemin de fer, vok. 
symuose buvo įžiūrėtas partinis i Eisenbahn, rusų žoleznaja doro 
"frontininkų baubas", dėl kurio! g* i r k t - T<>kui vertinių lietu-
Dambriūnas teisingai pastebė-! vių kalboj yra nemaža. Bet tu-
j o : "Visi tie faktai rodo, kad i rime taip pat nemaža atveju, 
skirstymas į savuosius ir nesą-! kur mūsų kalba nuėjo kitu ke-
vuosius, gal būt, suprantamas j 1™ — ^etoi vertinių susikūrė 
teisininkams, bet jis nesupran- naujadarus, pvz. turime ne ka
tamas kalbininkams, kurie nuojkį pirmsėdį, bet pirmininką 
Jablonskio ir Būgos laikų laikė-! (plg- president, Vodsitzender, 
si ir tebesilaiko vieno principo: predsedatel' iš lot. praesidens), 
Plato amicus. sed magis amica ! požiūrį (plg. viewpohit, Ge-
veritas". Ir ta i pagrindė pavyz- sichtspunkt, točka zrenija), gc-
džiais. Tovę (plg. wellbeing„ Wohlsein, 

Tačiau, kaip daugely sričių, dobrobytije), vadovėlį (plg, 
taip ir kalboj atskirais klausi- Handbuch, rukovodstvo), sava-
maia gali būti skirtingų nuo- rankišką (plg. selbstaendig, są
monių. Dambriūnas nevengia mostojatel'nyj) ir k t Vertiniai 
jais pasisakyti, ir tokie klausi-: pirmsėdis, matymo taškas ar 
mai yra prieveiksmiai su prie-; matympunktis, gerbūvis, rank-
saga -iniai (religiniai a r religiš- "' vedis, savistovus, apvaikščioti 
kai auklėti, dvasiniai a r dvasiš- šventę, minėjimą, pernešti 
kai laisvas žmogus, politiniai skausmą, nelaimę, persiimti 
bei kultūriniai ar politiškai bei | idėjomis, rastus "būti", žingei-
kultūriškai pajėgios kolonijos I dus ir kt. nejaipilietino, bet taip 
ir kt.), posakiai tikėjimas LHe- pat negalima pasakyti, kad jie 
vą ar tikėjimas į Dievą, kaip ;• dėl kitų kalbų įtakos į mūsų 
danguje,, ta ip ir žemėje a r j kalbą veržte nesiveržtų. Teks 
ant žemės ir kt. Dambriū-1 veržimasis taip pat pastebimas 
nas yra nuomonės, kad tokius jok. Lietuvoj, kur aklai verčia-
klausimus reikia kelti ir svars- ' nia iš rusų kalbos, pvz. prie-
ty t i : "Nėra čia ko, kaip stru- j šakinė technika, bendratauti-
čiams, galvą kišti į smėlį ir tų : nis, bendražmonijinis, ikišau-
problemų nematyti. O kad ir i kiamasis, soclenktynės, sien-
kalbininkai kai kuriais klausi- : laikraštis, privačiasavininkas ir 
mais nesutaria, tai irgi nedidelė 
bėda. Tegu jie išdėsto savo ar
gumentus ir tegu palieka varto
tojams apsispręsti, nes bendri
nė kalba yra visų reikalas, ir ją 
kuria ne vien kalbininkai" (GK, 
1968 sausis-birželis). Su Damb-
riūnu diskutavo ir a. a. dr. Pra
nas Skardžius, ir a. a. dr. Anta
nas Salys. 

Nesileidžiant į Dambriūno 
platesnius kalbinius svarsty-

kt. 
Taip pat verčiami ir posakiai, 

pvz.: iki pasimatymo — au re-
voir, auf Wiedersehen, do svida-
nija, einamoji sąskaita — eur-
rent account, laufende Rech-
nung, tekuščij ščet, dėti (dary
ti) pastangų — make effortg. 
Anstrengungen machen, prilo-
žit' usilija ir kt. Kadangi bend
ros kilmės posakių vartoja įvai
rios kalbos, tai ir juos galima 

mus, vis dėlto įdomu pažvelgti. t a m ^ ^ p r a s m e v a d i n t i įupm 
kaip jis sprendė mūsų kalbai teutiniais 

posakiais, ir jų mūsų 
aktualius skolinių, vertinių ir k a l b o j v a r t o j a m a n e ^ p j a u 
svetimųjų žodžių junginių klau-^ m a i a i > ^tti ir statvli 
simus šiam tikslui skirtame t T g „ „ „ ^ kyla ab€Jonė, p ^ f c . 
straipsny 'Svetima įtaka lietu- H HksJą Vhmyti (atlikti) pa-
vių kalboje" (GK, 1968 sausis- ; re{ga^imiis atsakomybės, trauk-
birželis). Pasak jo. vienos kai- Į tį at9ak<myhėn naudotis pro-

• Į ga, priimti, pažeisti įstatymą, 
sulaužyti sutartį, daryti išva-

giama, bet iki tam tikro laips
nio ji, tur būt, ir nevengtina". 
Todėl taip pa t nėra visai ir gry
nų kalbų. Lietuvių ka lba pri
klausydama indoeuropiečių kal-

das, imtis priemonių, kreipti dė
mesį atidaryti ir uždaryti susi
rinkimą, posėdį, parodą, atviras 
klausimas, įtempti santykiai, 
įtempti jėgas, užmegzti santy-jbų šeimai, turi dvejopų bendry 

bių Twl p a v e l d ė t ų iš ha*ir*>ž*r*»*' w a T t i ž ^ 
ištariamos su tokia pat pauze, aiškūs, tekstas per daug sugrūs- Prokalbės i r vėliau pasisavinta miorrvone> siUyma, dalukų pade 
kaip ir šalutiniai sakiniai (pvz. | tas ir t. t 
Uty* , atsigręžęs į Eglę, pra-

11 šneko žmogaus balsu). Taip pat 
skatino autorių paruošti tokį | ^ ^ yra Dambriūno nepilnųjų 
vadovėlį, kuris kalbos, šįkart i fį"11"* aiškinimas (pro juosi ^ Ai_ 
„• . ^ „ į . ^^udo Aar. įoKio,, kitos sintakses paprasta praei- *, -^^ . . , . K . ^ . .. ••*zlu> pasisavintų aaugiausia iš t ri b ū t l ^^^ t r k r n b a Visų 
sintakses, mokslą, dar labiau *" r v . dams . Draugui ir kt. mūsų laik sen . graikų ir lotynų kalbų Tu 

Straipsniai kalbos rūpesčiais 
Sakyta, kad L. Dambriūnas 

kos". 
Visų pirma Europos (ir ne 

tis, tarp mūsų kalbant ir kt. 
(Dambriūną* juos sugretina su 
kitų kalbų atitikmenimis, kurie. 

vien Europos) kalbos turi gau- t a p a n t vietą. Čia praleisti). Ta-
sybę vadinamų tarptautinių žo- č i a u i r v e rstiniams posakiams 

palengvintų". 
Dambriūno Sintaksėj iš tik

rųjų yra daug gerų dalykų, ir 
normaliomis sąlygomis ja nau
dotis tiek mokytojui, tiek mo

davo negirdom) — tokie neturi, " ' ~ " £ 7 , ~ Z g r a ų 1T 1 0 i y m * KaiDU-
pasakyt? erinio, pvz.: Stoty ir ^ T f " ^ p 3 t P u s ^ t u

t
n t ^ . ri H ir lietuvių kalba, pvz.: al-

pirma Dambriūnas pastebi, kad 
kai kurie posakiai nebūtinai tu-

*C i'SJJtLl 7kai-kurie 
i vienas ir prirašė - iš 672 pus- ja> radaras, nailonas ir k t Jie *** bntl * ^ ^ d a r I n l . a i - ^~ 
lapių jo yra parašyti apie 300. abejonių nekelia Taip pat neke- dwyt 

jis nieko nepažino, ir jo m e f c m l f S fO* ^ ^ S ^ ^^^ / f e * ° ' demokratija, ko-
Daugel jų buvo, o jis tik t * - 1 * * * k u n ą d a ^ a u 8 i a ^ munizmas, 
nas. Visada būdavo juodu links 

kiniui paranku (šeštadieninėse : m U ' V P ^ ^ * » : * * • • T o 1 i a u ! Visiems neįtiko: kai kas skun- l i a abeioniu ir sulietuvėie sko- dttryii iSrndimn ar nusikaltimą, _.-. !T,_.,., . ., . į a u g o nasla.te. kaip ir visos fci-, .. . . , S Z L * u_,r.. v , a . aDeJon11* , r suiieiuveje SKO „aMtiteAi-m* nr nn.^j^ki. 

LaiifcvtoįtJ spūstis senosios mūsų išeivijos istorijos ir darbų parodoje, Jaunimo 
centre, Chicagoje, s. m. balandžio 2-4 d. Parodą surengė dienraštis "DrauRas". 

UltMflrni spausdinsime dr. Jono Puziao platesnj parodos įvertinimą. 

mūsų mokyklose svetur ji taip 
pat pasidarė per sunki). Šaky 
sim, daug aiškumo įneša auto-

tZ tėvo mor'utės dukrelės. T*]™' k a d .?.mtoji kalba buvusi i i n i a i , p v z . : agurkas, Kopūstas, 
per sunki ir kad buvę rašoma pipiras, rožė, rūta, asilas, mėsa. 
'per aukštu" stiliumi. Į tai pas- pyragas, muilas, knyga, karą kių atsakymų Dambriūno Sin-

turėti pasitikėjimą ar pasiseki
mą ir kt. Kiti yra išsiversti, ir 
šiuo atveju, sprendžiant jų var

liaus skyrimas išskirtinių ap- j tek8ė d u a d a i r k i t a i s ^ ^ ^ kutiniame savo žody Gimtosios z i u a miestas. po\ias seimas ai- totinumo klausimą, reikia žiūrė-
linkybių, kur viena aplinkybė 
tiksliau paaiškina kitą tos pa
čios rūšies aplinkybę (pvz. kitą
syk, dar senų senovėje, buvo se-

nagrinėjimo atvejais 
Bėda ta. kad Dambriūno Sin 

kalbos 1968 sausio-birželio nu-
• meryje L. Dambriūnas taikliai 
j atsakė: "Su tuo galima sutikti, takse Vokietijoj buvo išspaus- , . . . . ., bet kitos išeities nebuvo, nes 
neatsirado rašančių 'žemesniu' 

torius, klebonas, kryžius, rojus, 
ir (tokios slavvbės lietuvių lite 

ti, kad kuo didesnis skaičius 
kalbų mūsų kalbos atitikmenį 

nelis ir senelė), nuo aakininių j d i n a t i k r o m i s * "P> sąlygomis: 
žodžių grupiųt kurios savo su-; P** smulkūs spaudmenys, kai, stiliumi. Bendradarbių stoka 3u 

NMtr. Jono Kaprio dėtimi yra panašios \ sakioj ir i kurie, pvz. noninės, kai kur ne-1 darė didžiausią laikraščio var- i tas, •rudelis, bulius, colis, 

ratūrinėje kalboje sudarančios telP g * vartotų. O jei musajam 
kalbininko A. Sabaliausko ap- P 0 8 ^ 1 " 1 , « « . ž , n o m ^ a t l t i k -
skaičiavimu apie pusantro nuo-, m » ° • k o k l o J ™n0? ^ P 1 ' 
šimčio v * , iodžių), alus, ama-^ k a l b oJ« ^ A J*u gauma 

;. ±&Jtž i 4 3sL\ 
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arp didžiųjų ir mažųjų drobių 
Vidos Krištolaitytės paroda Chicagoje 

M. K. Čiurlionio galerijos, Jau- nesulaikoma upės srove. Norom Į salonėlio sienoms labai tinka-
nimo centre, Chicagoje, šio ae- Į nenorom imi galvoti apie ve- į mų, nedidelio formato^ tapybų. 
zono parodų derlių galėtumei si uosius Suomijos vandenis ir Ir 
laikyti tikru 'nstitucijos rene
sansu. Visa virtinė pastarųjų in
dividualių parodų buvo gana 
gero, kai kurios net išskirtinai 
pabrėžtino lygio. Štai, sakysim, 
jau buvo, yra ir dar ligi vasaros 
atostogų bus šių mūsų daili
ninkų parodos: Viktoro Petravi
čiaus, Zitos Soueikienės, Juozo 
Mieliulio, dabar vyks:a Vidos 
Krištolaitytės ir greitu laiku dar 
bus Kazimiero Žoromskio ir Ro
mo Viesulo. Tai labai įvairi ir 
puikiai suskinta čionykštės dai
lės puokštė, liudijanti išeivijos 
lietuvių tapybos, grafikos ir 
skulptūros gyvastingumą net ke
liose dailininkų kartose. 

Vida Krištolaitytė priklauso 
vienai iš jauniausiųjų kartų. 
Išsimokslinusi Chicagoje, šiuo 

gendomis skambančią Sibeli
jaus muziką. O gal tai ir yra ana 
nesustabdoma ir nepakreipiama 
mirusiųjų ir niekad negrįžtan-
čių uj.^ — suomiškoji Tuonela 
kurioje iaip liūdnai gieda Sibeli
jaus gt'lbė. Paveiksle realumas 
mistika ir spalvomis įkvėptai pa
brėžtas ledinis nuotaikos šaltu
mas sako, kad dailininkei nėra 
svetima ir giluminė temos di
mensija. 

Suprantama, jog kiekvienas 
dailininkas, ir savo autentiškus 
kelius suradęs, nenori stovėti vie
toje. Nori keliauti vis toliau. No
ri, kad jo kelias vis tai šen, tai ten 
pasukinėtų, kad įvairuotų, kad 
jam pačiam ir žiūrovui nenusi
bostų. Mums atrodo, kad šiuo 
metu Vida Krištolaitytė kaip tik 

metu gyvenanti New Yorke. Kris- norėtų ir savąjį kelią truputį ki-
tolaitytė jau pirmaisiais savo dar
bais bendrinėse parodose patrau
kė žiūrovų akį. Galėtume sakyti, 
ji beveik iš karto ir atrado save. 
Tai aštraus spalvinio ekspresio
nizmo dailininkė, lengvai šoki
nėjanti nuo figūrinių ant kone 
abstraktinių kompozicijų ir at
virkščiai. Tai staigaus įspūdžio 
įkūnytoja pirminiuos, labai tvir
tuos, neiškankintų spalvų potė
piuos. Didžiausiose savo drobėse 
ji sugebėjo sukaupti kone bran
duolinę įtampos jėgą spalvose iri 
kompozicijoj. Vienur ta jėga dar 
grėsmingai tūno nepermatomoj 
gelmėj, kitur ji nesulaikomai ky-| 
la į tik nujaučiamo siekio apote
ozę. Ir po to, pati save naikinda
ma, vėl tykšta skeveldromis ir 
griūva gelmėn. Šiai slinkčiai pa
iliustruoti labiausiai tiktų bene 
geriausias Vidos Krištolaitytės 
darbas — gigantiškas "Bangos" 
triptikas. 

Spalvinė dailininkės paletė ga
na plati. Ji lygiai tiksliai operuo
ja tiek šiltomis, tiek šaltomis 
spalvomis. Ir žino kur kurią pa
dėti ir kaip įprasmin'i. Štai, sa-
sakysim, vidutinio formato pa
veikslas "Sraunus vaduo". Tai 
šiaurietiškas peizažas su šalta ir 

taip pavingiuoti. Ir įvairiausia 
prasme. 

Į akis krinta jos ankstesnių 
drobių didumas. Atrodė, kad to
kio dinamiško polėkio dailinin
kei tiek daug vietos ir reikia. 
Galvojom, kad mažesnės apim
ties paveiksle Krištolaitytė būtų 
labai suvaržyta, tiesiog nebūtų 
kur jai išsitiesti. Bet va, parodo
je šį kartą randame ir mažo 

:T; fo- **Gintaro Šalies" . J 
eitos sukurtas dai; 
sudrumsčia netikėt 

Ir jų parodoje gana didelis pro 
centas. Iš tiesų, minė:os, "Ban
gos" dinamikos šiuose darbuose 
mažiau. Tikrai — dailininkės 
dvasiai juose lyg ankštoka. .>...:-
ku pasakyti, ar paveikslų ma
žesnis formatas ar pačios daili
ninkės nuotaikų pasikeitimas le
mia, kad dailininkė tolsta nuo 
gaivališkų potėpių ekspresionis 
tiniG užmojo, o • ramiai U 
vizmo tradicijos peizažines 
pozicijas. Lechniškam mažųj 
paveikslų atlikimui nieko nega-I Salį, Xa bus pasip: 
lėtume prikišti. Be: ar čia Kris, w r i » 0 ^ Ca*ago,c 
tolairytės kelias? Ar panašus įau 
ir kitu neišvaikščiotas? 

Ko lauktume iš originaliosios 
Krištolaitytės? Receptai iš šalies 
tikrai nieko nereiškia. Pati daili
ninkė čia turėtų stabtelėti, pa
galvoti ir klausyti tik savo įgim
to talento ir savo širdies balso. 
Prašalaičiai, žinoma, galėtume 
ir šio ir to pageidauti. Bet kas iš 
to? Sakysim, čia rašantis norėtu 
gal ir neįmanomo, kad Krišto
laitytė bandytų, savo mažo for
mato paveikslų neglostyti, bet 
tiesiog sprogdinti anuose didžiuo
siuose sukaupta jėga. Gal tai ir 
būtų naujiena: ne milžiniškos 
Hooverio užtvankos, bet mažo 
atomo jėga? k. brd. 

L. Dambriūno 
kalbiniai 

darbai 
Atkelta iš 3 pasl.) 

įtarti svetimumu. Šioa rūšie? 
pi—Iri ii jau nepriimtini ir aoe-
vartotini, pvz.: sukelti ptntgr^ 
(to raiše money), pagauti šalt 
(to catch cold), išnešti spretul'-
mą (vyw»«ti prigovor). apvaikš
čioti šventę (obchodič švviętc ), 
priešakinė technika (peredov.v 
ja :c_:.r.ika) ir kt. 

Tad tokiu, būdu L. Į>ar»briū-
nas sprendžia mūsų kalbos 

operos, kuriai Hbr 
:os. Opera vaize 
ras valdovas, 
os. Šią operą mat] 

"•IX- \naii>.ij!^> I\J: ,T' . 

. ^ . . w . u : •>i;.cs nui»u»:ką. ieana* 
- f *~~± ^\brfi. 

ienomis M .-s .mokyklos a k o 

m i s b r. 
i . ; viceja.-. 

us Kviklys, techniška-
— Liudas Kairys, kny-
kiikos skyriaus vedė-

įas — fonas .Vainauskas, parodos 
dekoratoriai — daiL Petras Alek
sa ir dali Vincas Lukas. Duoda
ma taipgi daugybė eksponatų 
teikėjų ir talkininkų pavardžių. 

Ilgame eksponatų sąraše ma
tome, kaip buvo paroda suskirs-
ityta skyriais: L Pirmieji lietuvių> 
emigrantų pėdsakai JAV, II. Lie
tuviškoji spauda JAV, III. Kai 
kurios senosios lietuvių koloni
jos ir jų gyvenimas, IV. Ameri
kos lietuvių religinis gyvenimas, 
V. Lietuvių draugijos JAV ir jų 
veikla, VI. Amerikos lietuvių ko
va dėl laisvės, VII. Nepriklauso-

. mos Lietuvos diplomatinė ir kon-
suliarine veikla, VIII. JAV lietu-

Įvių ryšiai su nepriklausoma Lie-
f tuva. IX. JAV kultūrinė veikla, 
i X. JAV lietuvių transatlantiniai 
į skridimai, sportas, XI. Lietuviškos 
! knygos, spaudiniai ir periodika, 
j XII. Amerikos ' lietuvių senosios 
j išeivijos plakatai, XIII. Lietuvos 
! prezidentas Antanas Smetona 
! Amerikoje, XIV. Lietuviai mari-
j jonai Amerikoje, XV. "Draugo1' 
| dienraštis, XVI. Prisiminimų iš 

čių teatruose. Priedai — anų 
miestų laikraščių iškarpos ry
šium su Aldonos mirtimi. 

• LAIŠKAI 
1976 m. vasario mėn. Nr. 2. Lie-

ktikos rūpesčius. Kaip saky-
ta, J^> nelaiko kokia įėda^ jei 
kiti ir kitaip galvoja. Tik tokių 
atvejų nėra jau taip daug. JLp~ 
s-iritai Dambriūno kalbos dar-
Jįaį / r a pozityvus įnašas į lietu
vių kalbos kultūros pažangą* ir 
jo amžiaus sukaktis geriausiai 
būtų įprasminta, jei mes šiais 
darbais rimčiau susidomėtume. 

T. Antaną B. Mešlį, SJ (1896-
1964) ir T. Praną Aukštikalnį, 
SJ (1899-1961). Spausdinami į J jo "Lietuvių kalbos veiksma-
Našlutės ir Vilijos Vakarytės ei- Į žodžių aspektus" šia proga ne-

* a , l lėraščiai. Apžvalgų-ir atskirų te- ! žvelgiau, nes toks žvilgsnis ne-
. mų skyriai: Šeima, Jaunimas, * įeina į šio rašinio tikslus. Su 

tuvių jėzuitų leidžiamas iebgu.es j K a I b a , Tėv7nė^ F { h n a i N u a e . į j ^ r i ^ a3^ul BU8įtikti man 
ris iliustruotas Inos Nenortienės ] pačiam tenka lituanistikos In-
emalio darbų nuotraukomis rtftgto teikloje, kur jis 1971 

eag< 30 — 1975 lapkr. 10 buvo 
• f ASAL'LIŪ LIETUVIS, ir raibos skyriaus vedėjų. Jam 

1976 m. va-,n-io mm \ r . 20. esu dėkingas už tai, kad jis mie-
Leidinys Bendruomenės minčiai ir lai sutiko peržiūrėti mano Vo-
gyvenimui. Leidžia P«s»tlio kietijoj 1946 išleistos "Uetuyių 

žurnalas. Redaguoja Juozas VaiJ-
nys, SJ. Administruoja Aleksand
ra Likanderienė, Redakcijos ir 
administracijos adresas: 2345 W. 
56th St., Chicago, Iii. 60636. Me
tinė prenumerata 6 dol. 

Apie barbarus ir herojus Lie
tuvoje rašo pats redaktorius, o Lietuvių Bendruomenės valdyba. 

Redaguoja Redakcinė kolegija, 
apie mintį dialektiniame žaisme; ̂  s M a p I e w o o d Aw^ c h i c a . ' 
hlosoiuoja rėhksas Jucevičius. J. i T11 r^jnn „, « . . . . . 
Venckus, SJ, paryškina kai ku-,g 0 ' ! Technikiniai re-

daktoriai: Stasys Džiugas ir Pra
nas Razminas. Administracijos 
adresas: 7240 S. Mozart St., Chi
cago, 111. 60629. Metinė prenu

merata 3.00 dol.. 

Šį kartą padidintas 44 psl. na

riuos bruožus pirmosios Ameri
kos šventosios Pranciškos Gabri-
ni (1850-1917). Br. Krištanavi-
čius, SJ, skaitytojui atskleidžia du 
Amerikos lietuvius jėzuitus, savo 
veikla besireiškusius nepriklau
somoje Lietuvoje ir Amerikoje: imeris visa savo informacija, 

kalbos gramatikos" rankrašti. 
Sukaktuvininkui geros svei

katos ir darbingų metų! 

straipsniais ir aprašymais paskir
as trečiajam Pasaulio lietuvių 
aunimo kongresui. Tai doku-
nentinis ir paminklinis šio įvy

kio leidinys, malonus paimti į 
rankas tiek kongrese buvusiam, 
tiek nebuvusiam. 

Lietuvos nuotraukos. 

Vida Krištolaityt* 
K dailininkės parodos Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Chicagoj 

• TRETIEJI VAINIKAI. Lie
tuvių poezija išeivijoje 1944-
1976. IV. Redagavo: Paulius Jur
kus, Anatolijus Kairys ir Pranas 
Naujokaitis. Išleido "Dialogas"' 
1975 m. Chicagoje. Knyga 288 
psl., kietais viršeliais, tiražas 600 
egz. kaina $ 6.00, gaunai :a ir 
''Drauge''. 

Redakcijos žodyje, be kita ko, 
sakoma: "1971 metais išleista 
Kazio Bradūno redaguota 'Lietu
vių poezija III' yra sutelkusi di
delį skaičių išeivijos poetų jr 
jų kūrinių. Tačiau nemaža kū
rėjų į tą antalogiją. nepateko. 
Paliktai spragai užpildyti buvo 
sudaryta redakcija, kuri ryžosi iš
leisti antrą lietuvių išeivijos po
ezijos tomą". 

Šiandien manytume,kad ir į 
K. Bradūno antalogiją jų pate
ko per daug. Juk į literatūros an
tologijas anaiptol nededami visi, 
kas tik šj tą parašo ir jau lai
ko save kūrėju. Geroka dalimi 
ir ten dalyvių galėjo būti ma
žiau. Tai ką jau bekalbėti, kai 
prie trečio tomo 80 dalyvių ket
virtojo tomo redaktoriai ir leidė
jas pridėjo dar 51, kaip taria 
"spragai užpildyti". Nesiginčy
sim, kad, sakysim, kokie penki — 
šeši Bradūno jaunesnieji galėjo 
būti perleisti ir ketvirtajam to
mui, o tiek pat šiuo metu atsi
dūrusių ketvirtame tome galėjo 
būt neaplenkti ir trečiojo. Sto
vint ant dėti — nedėti ribos, vi
sada tokių svyravimų gali būti. 
Tačiau, kad . papildymui būtų 
reikėję net ištiso tomo, net 51 ra
šančio, patikėti negalima. 

O Bvadr pasiatryu" tegu pa
deda, artima analogija. Binkinė 

Nauji leidiniai 

Duotas taipgi amerikiečių 
! spaudoj dirbusio mūsų žurnalis-

.: H ', to St Piežos anglų kalba straips-
',':*=.•:"•' :l nis "The Li.huanians: Theii 

vėlyvas ruduo parke f C o n t r i b u t i o n to A m e r i c a " . 
Kiekvienu atveju daugeliui bus 

parankūs ir Broniaus Kviklio 
akylai parašyti "Lietuvių išeivi
jos Amerikoje žymesniųjų įvy
kių chronologijos bruožai". Pra
dedant 1659 metais ir baigiant 
1956 metais, čia išrikiuotos čio
nykštės mūsų išeivijos datos, 
|vykių pobūdis ir jų apimtis. 

Chicago Sayings Offers You A Choice Of These Beautifui 

COLORTVSETS 
WHILE YOU EARN 67*% to 7'A%Z.... 

analogija. Juo labiau, kad ketvir
tojo tomo redaktoriai ir leidėja: 
iš Kazio Binkio pretenzingai 
pasiskolino net antologijos var
dą. Mat, pirmuosius ir antruo
sius "Vainikus" nepriklausomy
bės laikmečiu redagavo kaip tik 
Kazys Binkis. J pirmuosius jis pa
kvietė 14 dalyvių, į antruosius 
18. O pasirinkimas maždaug to
kiam pat laikotarpiui buvo kone 
iš trijų milijonų tautos, kai Čia 
dabar tik iš išeivijos tūkstantinių! 
Binkis j du tomus atrinko 32 
'poetus, mes čia į du tomus net 
131. Ar tikrai tokiu procentu iš
eivijoje rimtai supoetėjom? O 
gal tik sugrafomanėjom. 

Išgirdęs šią statistiką ir žinią 
apie "Trečiuosius Vainikus" Bin
kis tikriausiai apsiverstų karste. 
Nei Per stipriai pasakyta. Jis tik 
smagiai juoktųsi iš "Trečiųjų 
Vainikų" redaktorių ir leidėjo 
tuščių pastangų save apsivaini
kuoti. 

• UETUVISKOJI IŠEIVIJA 
JUNGTINĖSE AMERIKOS 
VALSTYBĖSE. 200—100 — 60. 
Ryšium su Jungtinių Amerikos 
Valstybių senosios išeivijos isto
rijos, gyvenimo, veiklos ir darbų 
apžvalgine paroda išleistas ilius
truotas, 64 psl. leidinys. Redaga- 'Hį 
vo Bronius Kviklys. Išleido 
"Draugas". Kaina $1.00. Leidi
nys gaunamas "Drauge". Per-
*?untinw p§4tu lakioms pridėti 
25 centus. 

Minima čia paroda buvo su
ruošta Jsrunimo centro didžiojoj 
salėj, Chicagoj, š. m. balandžio 
mėn. 2-4 d. Paroda buvo skiria
ma Jungtinių Amerikos Valsty-

"Draugo" moderatorius — re
daktorius kun. Pranas Garšva, 
MIČ, pateikia gana platoką 
"Draugo" 60 metų istoriją. Tai 
bene bus pirmasis toks raštas 

bių 200 metų, lietuvių masinės} kuris vienoje vietoje surenka vis-
emigracijos į Ameriką ir organi
zuoto gyvenimo šimtmečiui, 
"TJraugo" laikraščio, pradėto 
leisti 1909 m., o nuo 1916 metų 
be pertraukos leidžiamo dienraš
čio 60 metų sukaktim paminė
ti. 

Pirmuosiuos leidinio .pusla
piuos susipažįstam Su parodos 
vadovais: direktorius — "Drau-

administratorius kun. Petras go 
Cinikas, vedėjas ir pagrindinis 
eksponatų teikėjas — redakto-

ką, kas tik liečia mūsų laikraš
čio praeitį ir dabartį. 

Aplamai leidinys yra geras pa
vyzdys, kaip reikia vienokio ar 
kitokio renginio bei įvykio proga 
nepasitenkinti vien tik vienadie
niu, skurdžiu lapiuku, bet ir atei
čiai palikti rimčiau sutvarkytą, 
dokumentinį leidinį. 

• ABSCHIED VON ALDO
NA Atsisveikinimas su Aldona. 
Basei 1976. J. E. vokiečių kalba 
parengtas 12 psl. (su priedais) 
nekrologinis leidinėlis apie nese
niai mirusią aktorę Aldoną Ere-
taitę. Ji yra prof. Juozo Ereto 
duktė. Amerikos lietuviai ją ge 

?*dyg|||fe£ rai prisimena, kai 1968 metais 
^ * jinai buvo programos pranešėja 

mūsų tautinių, šokių šventėje 
ir ta proga suruošė Jaunimo cen
tre lietuvių poezijos rečitalį. Lei
dinyje perbėgta trumpai jos gy
venimas nuo vaikystės ir jaunystės Į 
dienų Lietuvoje, Šveicarijoje, nuo j 
pasisekimų, kaip aktorės, vokiečių' 
scenoje iki pat perdaug anksty
vos mirties š. m. vasario 12 d. 
Leidinio puslapiuose kondensuo
tai apžvelgta 25 metai Aldonos 
Eret*itės labai kūrybingo darbo 
Zucricho, Mannhftimo, Goettin-
geno, Kielio ii Bielefeldo vokie-

jrm 
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Kultūrinė kronika 
IMĄUJ1 DAJL ADOLFO 

VALESKOS DARBAI 
CHICAGpS CENTRE 

Adolfo Va Ieškos nauji vitra
žai puošia Wa;er Touer Piazoj, 
prie Michigan Ave., naująjį ap
sipirkimo centrą. Florsheim pa
talpose ten yra įrengti du šlifuo
to ir vitražinio stiklo langai. Taip 
pat Marshalliieldo bendrovės di
džiausiame prekybos ceri: re, Sta
te St., septintojo aukšto pagrin
dinėje salėje yra 28 pėdų pago
dos stiliaus struktūra, primenan
ti trijų aukštų koplytėlę, pa
puoštą Valeškps lietuviškųjų tul
pių vitražais. 

SKULPTORIAUS PETRO 
VAŠKIO DARBAI VAŠKO 

FIGŪRŲ MUZIEJUJE 

Philadelphijos mieste Amerikos 
nepriklausomybės 200 metų su
kakties proga vėl atidarytas va
dinamas American Muzeum of 
Wax Figures and Graphics. Mu
ziejus įdomus tuo, kad jame na
tūralaus dydžio vaško figūromis 
yra atkurta daug istorinių ir šių 
dienų įvairių sričių žinomų ame
rikiečių. Visos figūros yra sukur
tos lietuvio skulptoriaus, beveik 
simboliškai jau net savo pavar
de nurodančio skulptūrų medžia
gą, Petro -Vaškio. Muziejus pa
staruoju metu buvo kurį lai
ką uždarytas, pertvarkomas. Da
bar kovo 14 d. vėl atidarytas 
lankytojams. Philadelphijos 
spauda ta proga apie muziejų 
plačiai rašė, dėdama ir muzie
jaus kūrėjo lietuvio Petro Vaškio 
nuotraukas. Taipgi minima, kad 
pais naujausias muziejaus ekspo- I 

vių sankryžoje, 
pendence Hali . 

prieš pat Inde-

JONO DOVYDĖNO 
NUOTRAUKOS 

Šio žinomojo mūsų. foto meni
ninko — žurnalisto nuotraukos 
yra ne kaną puošusios ne ti1* lie
tuviškąją spaudą, bet ir pirmaei
lius Amerikos žurnalus bei laik
raščius. Štai ir vėl praėjusio sek
madienio Chicagos didžiausio 
dienraščio Chicago Tribūne sa
vaitgalinis priedas Chicago Tri
būne Magazine nemažai vietos 
paskyrė Jonui Dovydėnui. Jis žur
nalo puslapiuose savo nuotrau
komis iliustruoja dienraščio ko-
lumnisto ir "editorial writer" Mi-
chael Kilian apybraižą "The li-
fe of a soldier in Britam" s Viet-
Nam" . Čia turima galvoje nera
mioji Šiaurės Airija. Jonas Dovy-
nas taipgi buvo prieš kurį laiką 
nuvykęs į šį pilietinio karo ir te
roro siaubiamą kraštą ir ten pa
darė daug įvykius ir žmones vaiz
duojančių nuotraukų. Dabar jo
mis gražiai pasinaudoja ir Chica
gos didžioji spauda. 

NAUJAS LITUANISTINĖS 
KALBOTYROS VEIKALAS 

Šiais metais Vilniuje išleistas 
Vytauto Vitkausko sudarytas 
''Šiaurės rytų dūnininkų šnektų j vięnk" Plungės valsč. Mokėsi Pa 
žodynas". Tai be galo vertingas | langos progimnazijoje, suaugu-
darbas, liečiąs dialektologijos ir 
leksikografijos sritį. Kalbininkas 
Zigmas Zinkevičius, aptardamas 
žodyną "Literatūroj ir mene" 
(kovo 6 d.) , be kita ko, šitaip 
rašo: "Šiaurės rytų dūnininkų 

Nauji leidiniai 
• # C S U ŽINIOS, 1976 m. 

kovo mėn. 28 d. Lietuvių jėzuitų 
ir Jaunimo centro Chicagoje biu
letenis. Redaguoja Alg. Kerys, S.J. 
Administruoja P. Kleinotas, S.J. 
Siunčiant biuletenį paštu, bent 
5 dol. metams. Adresas: 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, UI. 
60636. 

Šiame numeryje: dail. J. Mieliu-
iis rašo apie dvasinį momentą 
mene, daug Jaunimo centro Ka

ziuko mugės vaizdų, Lietuvos 
bažnytinėm provincijos aprašas, 
haltiečių draugystės vakaro įspū-
iž-iai ir kt. 

•<iuiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii& 

I WAGNER and SONS ( 
= TYPEWRITERS. \ 
| ADDING 3JACHTSS 1 
= AND CHECKVVRITKRS = 
5 Nuomoja. Parduoda, Taiso = 
H Virš 60 metų patikimas jums S 
H patarnavimas. S 
1 5610 S. Pulaski Kd., Chicago = 
| Pboue — 5814111 | 
.ttlllllllllllllllllllllltllllitlliliimiiliillll ~ 

M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje, š. m. balandžio 2 &~, Vidos Krištolaitytes parodą atidarant, 
rengėjų vardu kalba Aldona Zailskaite. Parodą surengė ateitininkai sendraugiai. Galerijoje ją galima lankyti dar šian-

^111 IIHUHHHHIMM11 91 llllBį 
LIETUVAI IR PAVERGTA! 

L I E T U V I Ų TAUTAI G E L B Ė T 
Aukas prašoma siusti, užpildant pridedamą atkarpą. 
Čekius rašyt Lithuanian National Foundation vardu. 

dien ir rytoj. 

PROF. J. ŽILEVIČIUI 
85 METAI 

Kompozitorius, muzikologas, 
visuomenininkas prof. Juozas Ži
levičius kovo 16 d. sulaukė 85 m. 
amžiaus, vis dar pasilikdamas 
darbingas savo sukurtame milži
niškame muzikologijos archyve. 
Yra gimęs 1891 m. Jerubaičių 

N'uotr. V. Noreikos ' 

natas yra tik ką baigtas dabarti- į f n e ^ ž o d '™ a f ~ ^ m i m e n t a -
Philadelphijos burmistro 1 u s !

T
i e t u v ^ T

k a I t o s m o k s l ° * " g " 
las. Jame sukaupti tarmines leksi
kos lobiai pravers visų lietuvių 
kalbos mokslo sričių tyrinė
tojams. Tokio žodyno seniai lau
kia ne tik lietuvių kalbininkai, 
bet ir užsienio baltistai bei in-
doeuropistai". 

mo 
Rizzo biustas, pasitinkantis jubi
liejinių Amerikos metų turistus 
prie muziejaus durų su įre-
korduotu burmistro sveikinimu. 
VaŠko figūrų muziejus Phiiadel-
phi^>je yra Curtis Building pa
talpose, Šeštosios ir Sansom gat-

Daugelis jo daini. — plačiai pa- universiteto, prie Napoleono 

PIETINIO ILLTNOJAUS UNIVERSITETO 
AVANGARDINIS TEATRAS 

IR LIETUVIAI 
Praeitą pavasari, profesoriaus pakartotos: 10 vai. ryte ir 2 vai. 

A. Straumanio rūpesčiu, Pietinio 
Illinojaus universitete, Carbon-
dale, buvo sėkminga: pastatyti 
Algirdo Landsbergio "Penki stul
pai turgaus aikštėje". Šiais metais, 
balandžio 30 ir gegužės 1 ir 2 
dienomis yra statoma antra lie
tuviška pjesė — Antano Škėmos 
"Ataraxia", kurią režisuos univer
siteto svečias režisierius Arnold 
Kendale. Kendale yra studijavęs 
Michigano universitete, dėstęs 4 
metus Texas universitete, mokęsis 
ir dėstąs garsiam Hedgerton te
atre Pennsylvanijoje ir režisavęs 
profesionaliniuose teatruose Kali
fornijoje, Kanadoje, Philadelphi 
joje, Texas ir Michigane. Stato-J 
mai veikalas yra sunkus ir labai 
komplikuotas. Režisieriaus inter-
pre'tacjia ir tos interpretacijos in
scenizavimas yra savitas ir įdo
mus. Vaidintojų sąstatą sudaro 8 
asmenys, kurių dauguma — teat
ro fakulteto studentai. 

Nepasitenkinta tačiau vien šio 
vienaveiksmio pastatymu. Prita
riant dekanui C. B. Hunt , Jr., 
universiteto lėšomis į Carbondale 
atsvyksta Kristina Škėmaitė-Sny-
der, kuri kas vakarą prieš spek
taklį supažindins publiką su savo 
tėvo gyvenimu. Taip pat atvyksta 
ir režisierius Jonas Jurašas, kuris 
kas vakarą po spektaklio įvertins 
iį k palygins su Sovietų Sąjungos 
teatro spektakliais. 

Penktadieni, balandžio 30, Ju
rašas skaitys dvi paskaitas teatro 
fakulteto studentams ir mokslo 

popiet. Jose dalyvaus ir "Ataraxi-
jos" vaidintojai. N u o 12 vai. iki 
2 vai. šeštadienį vyks pietūs, ku
rių metu kalbėtoju pakviestas 
Herbert Marshall, studijavęs fil
mų režisūros meną su Sergiejum 
Eisensteinu (Sergei Eisenstein). 
Visuomenė yra kviečiama daly
vauti šeštadienio paskaitose ir pie
tuose. 

Šis amerikiečių rodomas dėme
sys mūsų teatrui yra ypač remti
nas. Padėkos laiškus dekanui i 
Hunt už jo pastangas ir rūpestį, 
supažindinant amerikiečius su 
pabaltiečių teatru, galima siųsti 
Šiuo adresu: Charles B. Hunt , Jr., 
Dean of Communications and j 
Fine Arts Southern Illinois Uni -
versity, Carbondale, 111. 62901. 

Tokie laiškai yra itin svarbūs, Į 
nes mes jais parodome, kad ver-j 
tiriame kitataučių pastangas mū-! 
sų kultūros išpopuliarinimui. 

Bilietus į "Auraxijos" spėk-j 
taklius ($1.50), į pietus su Jurašui 
ir Marchall (maždaug $4.00), o I 
taip 'pat nakvynę, galima užsisa
kyti per: Pat Doman, Teatre 
Department, Southern Illinois 
Universiry, Carbondale, II. 62901, 
telef. (618)—453-5741 . 

Aukas į pabaltiečių teatro fon
dą (Baltic Theatre Fund) prašo
ma siųsti šiuo adresu: Baltic 
Theatre Fund, c /o SIU Founda
tion, Carbondale, III- 62901. 

Prie kiekvieno dolerio, atsiųsto į j 
šį Fondą, universitetas prideda du 
dolerius, o pinigai naudojami, re-1 

sių kursuose Petrapily. Muzikos 
pradėjo mokytis Plungėje pas N. 
Sasnauską, vėliau —Varšuvoje, 
Petrapily, kur baigė kompozicijos 
skyrių. Dėstė Vitebsko konserva
torijoj. 

Lietuvoje buvo Kauno miesto 
teatro administratorius, Meno kū
rėjų sekcijos vadovybės narys. 
BuvoXietuvos operos teatro diri
gentas. Ruošė muzikos progra
mas Lietuvos mokykloms, dėstė 
mokytojų kursuose, mokytojavo 
Klaipėdos muz. mokykloje. Or
ganizavo pirmąją Dainų šventę 
Kaune, rengė simfoninius kon
certus, telkė tautosakos rinkėjų 
būrelius. Nuo 1929 m. apsigyve
nęs Elizabethe, JAV-se, vargo-
ninkavo iki 1961 m. Daug pasi
darbavo 1930 m. rengiant lietu-i 

vių dainų šventę New Yorke.Veik-
iiai dalyvavo kitų dainų švenčių 
rengime. Yra daug bendra
darbiavęs periodinėje spaudoje 
muzikos klausimais, rašęs į Lie
tuvių ir kitataučių enciklopedijas. 
Atskirai išleista: Česlovas Sas-
nausas, Muzikos vardynas. Yra 
sukūręs apie 400 atskirų muzikos 
vienetų: simfonijų, nonetų, stygi
nių kvartetų, oktetų, maršų, fugų. 

mėgtos, pvz. Pibuskim iš miego, 
Vytauto D. Kan t ra ; sukūrė tre
jetą operečių, daugelį religi
nių giesmių, misi % jų tarpe ir 
Prieš Tavo altorių. Ypač jo di
delis darbas sutepimas dešimti
mis tūkstančių vie .etų į gausiau
sią pasaulyje lietu. ių muzikolo
gijos archyvą, esantį lietuvių jė
zuitų vienuolyne Cnicagoje 

RESTAURUOTI ISTORINIAI 
VILNIAUS VYSKUPU RŪMAI 

Senosios Vilniaus architektūros 
puošmena, vadinamieji Vilniaus 
vyskupų rūmai, esantieji 

aikštės (viską rusinat, dabar pa
vadintos Kutūzovo vardu) po il
go ir kruopštaus restauravimo 
darbo dabar pavadinti Meno dar
buotojų rūmais. Restauruojant 
buvo stengtasi atidengti ir pa
brėžti visą autentiškąjį šių rūmų 
grožį. 

šalia 

MAROUEIIE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MEGSJAMS 

5# 

| LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. | 
64 -14 56th Boad 

I Maspeth, N. Y. 11378 
| Aukoju $ 

| Vardas i r pavarde * 
i Pilnas adresas | 

4 N A U J O S K N Y G O S 
A n g 1 i ž k a i: 

UTHTJANIANS IX AMERICA, Dr. A. Kučas $6.00 
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel. L. Dovydėnas $6.00 

L i e t u v i š k a i : 
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos . . $10.00 
ATSPINDŽIAI ŪKANUOSE. 

novelių rinkinys, V. Alantas $6.00 
m . . 
• Viso» šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
g LIETUVIŲ ENCTCLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
• 395 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 
• Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759 

Vlllllllllllllllllllllllillllll" 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad, vakarais iki 9 »aL 

3314 Wes1 53rd Street 
Tel. PRospect 6-8998 

Chicago, Illinois, 60629 

WMIIIIIilllllUIIIIII|||IUIIIIiilUIUIIIUUIUIIIIIlilllllllUllill1IUilllillltllillllllllllllllilli!= 
XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi

valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
fee. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova
na ir tinka bent kuriomis progo
mis įteikti bent kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 
Gaunama DRAUGE, 4545 West 
63rd St., Chicago, IL. 60629. Už
sakant pridėti 50 centų už persiun
timą. Illinojaus gyventojai moka 
5 proc. mokesčių. 

i 
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ORizi DOVšNi NUo l?CZ -r0GA 

l i e tuv ia i kvieč iami į 
ADMAVE'S CHICAGO CAMP 

Perrault Falls, Mario, 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 — PUTKI GAMTA § 
| Išnuomojami namukai — "cabins" 4 — 5 asmenims. Visi moder- 3 
Į niški patogumai: elektra, virimui pečius, šaldytuvas, tualetas, F 
E "shower". Pageidaujant, valgis gaminamas. Išnuomojami laiveliai. 
= Dėl daugiau informacijų kreiptis } 

i B e r n i c e U k s o 
| 2439 W. 46th Street. Chicago, Dl. 60632 
| Tel. — LA 3-0690 
~nilllllllHIIIIH|ll!l!!l|||||lil!lill|inmi!lll!ll!lllllllllllllllllllMIUIIHMIIIIIIIIIIIIIII -~ 

EGLE ŽALČIŲ KARALIENE, paveikslas (Needlepoint) išsiuvinėtas 
pagal dail. Juozo Sodaičlo eskizą. Sio ir kitų lietuviškais motyvais 
paveikslų ar pagalvėlių komplektus (Kits), paruoštus siuvinėj'mui su 
medžiaga ir irtstrukcijomis, išleido AMBER DESIGNS (partneriai 
dr. Darius Slavinskas ir% dail. Juozas Sodaitis). Nemokama spalvota 
brošiūra išsiunčiama parašius šiuo adresu: Amber Designs. 46 
McKenzie Rd., Convent Station N. J. 07961. (ak.) 

1976 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1 

kandidatams: ryte—aktoriams, p o ! miant pabaltiečių (taigi ir lietu-
pietų — režisieriams. Šeštadienį, j vių) studijas bei ju draminius 
gegužės i d. abi paskaitos bus pastatymus. Eglė Juodvalkyte 

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI (R MANGENYBfc-

Pardavimas h taisymas 
M g W. 69th Street IeL B £ 3-1MJ 

• P M V 

# 2 
# 3 
* 4 
# 5 
# 6 
# 7 
* 8 
# 9 
* 1 0 
* 1 1 
# 1 2 
# 1 3 
# 1 4 
# 1 5 
# 1 6 
# 1 7 
# 1 8 

Gegužes 10 — iki gegužės 19 
Gegužes 16 ikį gegužės 24 
Gegužės 31 iki birželio 15 
Birželio 14 iki birželio 29 
Birželio 28 iki liepos 12 
Liepos 5 iki liepos 19 
Liepos 12 iki liepos 26 
Liepos 19 iki rugpiūčio 2 
Rugpjūčio 9 iki rugpiūčio 23 
Rugpiūčio 16 iki rugpiūčio 30 
Rugpiūčio 23 iki rugsėjo 7 
Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28 
Spalio 4 iki spalio 18 
Spalio H iki spalio 19 
Lapkričio 1 ikj lapkričio 9 
Gruodžio 7 iki gruodžio 15 
Gruodžio 20 iki sausio 4 

Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vflhius, Rotna 
Maskva, Vilnios, Ryga, Leningradas 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 
Maskva, Vilnius, Ryga. Leningradas 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga 

i 760.00 
760.90 
931.00 

1180.00 
1051.60 
1160.00 
1206.00 
1051.00 
1160.00 
1206.00 
1051.00 
760.00 
931.00 
760.00 
677.00 
677.00 
876.00 

KAINOS PADUOTOS YRA NOJO NEW YORKO ARBA BOSTONO — NUO CHICAGOS REIKIA DAR 
PRIDĖTI $119.00 

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĖ VADOVAL VISOS GRUPĖS BUS 1 DIENĄ VE2AMOS I KAUNĄ, TAIP 
PAT IR I TRAKUS l/2 DIENOS 

Lietuvių ekskursija J Meksiką — 7 dienos — tik $300 (po du { kambarį). 
Bvyksta gegužė* I, \VTą 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VTETU SKAJCRJS RIBOTAS! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 Souih Wesfern Avenue 

Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 238-9787 
Air f arės subject to change and 'or govemment approval. 

Taip pat darome dokumentus giminių ilkvietimui i Amerika, pasisvečiuoti. 
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REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, ILL* 60629. TELEF. 925-5988 

LIETUVOS GEN. KONSULES J. DAUZVARDIENES ŽODIS 
Lietuvių fondo premijos jai įteikime 

• 

Esu taip giliai sujaudinta ir 
paveikta, kad vargiai ar surasiu 
tinkamus žodžius jausmų vers
mės išreiškimui. Pasąmonėje tik 
sukasi Fausto Margaritos arijos 
variacija: "Juozapina. ar tai tu?" 

džiaugtųsi jisai, kaip ir kiti amži
nai anapus pašauktieji artimieji 
— tėveliai, vyriausias brolis, jau
niausias sūnus. 

I mano džiaugsmą jungiasi 
jauniausias broliukas, kuris, dėl 

minėjimuose, susirinkimuose,! 
pagerbimuose ir net posėdžiuose, j 
Ji yra ne vien mūsų valstybine 
tąsos simbolis. Ji yra lygiai sim
bolis lietuviškumo ir tautiškumu, 
simbolis vienybės ir pareigosj 
simbolis takto, kantrybės ir ai 
Ludumo, simbolis pavyzdinės re 
prezentacijos, simbolis mūsų ae-
palaužiamo ryžto ir kovos laimu
ti visa tai, kas mums teisėtai pri
klauso — laisvės! 

Sveikinu laureatę Lietuvių 
Bendruomenės vardu, o kartu ir 
asmeniškai. Šis Jūsų pagerbi
mas, Ponia, tėra mažytė šviesi, 
vaivorykštė dideliame Jūsų veik
los danguje. Mes niekada neįs- į 
tengsime Jūrų tinkamai pagerbti 
ar atsidėkoti. Betgi dėkingumas,. 
kuris išlieka tautos ar visuomenės 
širdyse, yra vienintelė ir didžioji 
visuomenininko paguoda. Dėkui. 

Anatolijus Kairys 

LONDONO OPERA 
CHICAGOJE 

Į Chicagą su gastrolėmis at
vyksta Londono D'Oyly Carte 
opera. Arie Grovvn teatre, Mc-
Cormick parodų salėje, 12 gatvė Kaip galiu tinkamai padėkot 

Federacijos lietuvių moterų klu- Į p r f e g ^ t a o o e r a s t a t y s G i l . 
bų Chicagos klubo valdybai, ko- b e r t .Sullivan "Micado" ir "Pina-
•mitetui ir narėms, ir fantastiš
kam milijonieriui Lietuvių fon
dui už šį įvykį? Kiek sudariau 

Aš nesu papuošta Vaznelio-Me- i atstumo ir tarnybos, negalėjo at-1 Jums rūpesčio, kiek triūso! Pa-
fistofelio ir Baro-Fausto viliojan- į vykti iš Kalifornijos. Cia yra šei- į veikta gilių emocijų, priimu su-
čiais brangakmeniais. Mane pa-j mos atstovai: mano ramstis Pet-i teiktą man visuomenininkės lau-
puošė gintariniai — gražūs Jūsų ras-Vytautas ir jo Dolores — ma- i reatės titulą su viltimi, kad atei-
žodžiai ir komplimentai, Lietu-1 no ir Marijos Šrupšienės dukrelė.] tyje laureatės titulas pateks la-
vių fondo premijos karūna ir šis > Legalia įsisenėjimo teise šeimos I biau nusipelniusiai visuomeni-
pokylis.. Į nariu laikau ištikimą konsulato! ninkei. Už vertybinį popierėlį — 

Jums, mieliesiems kantrie- ' tarnautoją Longiną Labanauską, i tūkstantinę, didelis ačiū. 
šiems prieteliams, brangios at-- kuris nuo I 9 3 7 m- yra talkinęs į Dėkoju spaudos ir radijo žmo-
minties gen. konsulas ir aš esame! Sen- konsului ir man, beveik be j nėm s u z gražius aprašymus ir žo-
pasakę nesuskaitomai daug kai-i pertraukos — na, su trumpa per-j ,£:us> Dėkoju programos atlikė-
bų. Jose labai, labai retai buvo trauka, kuomet jis ir jo gražioj: j j a m s : ponioms Motekaitienei, 

Juzytė išvyko medaus mėnesiui. : Ragienei ir p. Motekaičiui. Dėko-
Muzika, lietuviška daina ir ii- i ju už sveikinimus (ypač viešniai 

gų metų, nuo pat jaunystės, drau- M. Samatienei iš Nevv Jersey), už 
gystė riša mane su -Alice \ dovanas, už kalbas. Dėkoju 
Stephens. Artimos man ir vienu Į draugams, prieteliams, organiza-
iaiku plačiai amerikiečių tarpe | cijoms, visiems, visiems. Didžiau-
pagarsėįusio Lithuanian Lore i sia padėka — Federacijos Chica-

fore" bal. 26 — gėg. l d . 
Kalba ^en. 

mėn. 4 i. 
agoje š. m. balandžio 

Nuotr. V. Noreikos 

VELYKŲ MARGUČIAI PASAULIO JAUTOSE 

linksniuojama "aš, mano, man". 
Tačiau, šį vakarą, atsiprašau, te 
neišvengsiu. 

Mano gyvenimo kelias, matyt,; 
gerojo Pono Dievulio, ar gal nu-
sostintųjų Lietuvos senovės dievų i 
inžinierių buvo gerokai iš anks-!,T 
to nubraižytas. Pranašingas b u - į ? 1 0 n a r e s ° n a P i e z : e n e I r ? l t a So s klubo valdybai rengimo KO
VO mano tėvelių sutuoktuvių da-! **f?°*> l r J u *enę|i vyrai Sta-| mietui, narėms ir Lietuvių Fon-
:» •:''.;> . - . . , , . ,c .. sys ir Leonardas, tos oasinnKtmas — Vasario 16-ji. ' Tv ,... . . . . T • ' -v , .,. . ' Išvardijimas visų Kitų draugų ir Jųjų neišsenkama meile gimta-i, .v . ,. J

v ., . T. . ; „~ t~>»* • i 4-- ~.- . •• -; bičiulių užtruktų per ilgai. Jie se-jam kraštui lydėjo mūsų trnų va:-! ,. , . , . . ». ,. , . , . . 
t... i . i i : : _ . _Ivj_ •___ i- . . . i .__- di kiekvienoje s:os sales Kedeje. 

Ačiū jiems už bičiuliškumą. 
kų auklėjimo raidą ir liejo į mū
sų sielas gilius Lietuvos meilės ir 
lietuviško patriotizmo jausmus. 
Jų įsijungimas į lietuvišką visuo-
meninę^ kultūrinę, patriotinę j 
veiklą buvo jiems ir mums vai- j 
kams natūralus dalykas. 

Toliau, likimo ir meilės kelias 
nuvedė mane i lietuvišką kelią 
ui kurį negali būti lietuviškesnio. 
Meilės ryšiai' sujungė mane su 
garbingu Nepriklausomos Lie
tuvos pareigūnu. Jo meilė, jo iki 
savęs užsimirš:mo pasišventimas 
Tėvynes ir tėvynainių labui pa
darė mano gyvenimą pilnesniu, 
prasmingesnių. Jis buvo man in
spiracija, patarėju ir kelrodžiu 
visuomeniškoje veikloje. 

Šiuo mano pagerbimo mo
mentu, žinau, didžiuotųsi ir 

dui. 
Ištikima savo kilmei, iš širdies 

žemaitiškai tariu: "Tamsteliams 
visiems pakarniai, pakamiai dė-
kavoju". 

Kiaušinio forma yra seniausias! 
žmonijai žinomas simbolis. §ią 
formą jau nuo reniausių laikų 
žmonija naudoja ir visatai iš
reikšti. Todėl nenuostabu, jo& 
daugelio tautų pasaulio sukūri
mo legendose kalbama apie kiau
šinį. 

Indų mitologijoj sakoma, jog 
pasaulis sukurtas iŠ kiaušinio, 
kuris, metus egzistavęs, suskilo į 
dvi dalis. Viena jo dalis buvo si
dabrinė ir iš jos susiformavo že
mė su kalnais, lygumomis ir 
vandenynais, kita dalis buvo 
auksinė, ir iš jos atisrado dangus 
su saule. Panašias mintis rasime 
kinų, egiptiečių ir kitų senų tau
tų legendose. Suomių epe Kaleva
loj taip pat *eigiama, jog pasau
lis sukurtas iš sprogusio kiaušinio. 
Korėjiečių, Fidži, Borneo ir kitų 
salų legendose net žmogus kilęs 
iš kiaušinio. Tad štai kiek daug 

STEFANIJA STASIENĖ , mas. Paprastai vaikai kietai vir-
tus kiaušinius paritą į pakalnę ir 

,r. . . . , ,. - stebi, kuris liks sveikas. Nesudu-
t. t. Visa tai simbolizavo mūsų „ . . . v. . . . . . . . r-i._ : . . . . . . . ., Į zusio kiaušinio savininkas laimi i tautos gilų tikėjimą bei meilę ar- v . . . _. . . . 

g ' t imui . Kada pradėta kiaušinius z , a i d i m ą- B e , . t 0 ' 1
m e t o m i

J ! r . ^ j v „. -c • „.i . 2 domi margučiai, kaip sviediniai, 
aazyti Europoje, tikros datos ne-. 

MŪSŲ VEIKLA 
• Lietuvos Dukterų dr-jos Mel-

rose Parko skyrius buvo įsteigtas 
1975 m. rugsėjo 14 d. ir jau turi 
35 nares. 

Valdybą sudaro pirm. Ju
dita Junkerytė - Mauersberger, 
Felicija Urbelienė ir Zina Sinke
vičienė. 

Draugijos tikslas: nuoširdi 
me'lė visiems apleistiems, vieni
šiems ir skurdan patekusiems lie
tuviams. Todėl Velykų proga jos 
lankys senelius Oak Forest prie
glaudoj. 

Š '. o metu sesės labai stropiai 
.•uošiasi savo pirmam didesniam 
'.."simejimui bazarui - mugei, ku
ls įvyks gegužės 16 d. Eagles 
[a ., 145 Broadway, Melrose 

Park. Bus kavinė su namie kep-
ais pyragais ir užkandžiais. 

Veiks baras. Bus turtinga loteri
ja, o svarbiausia veiks laimės ra
tas. 

Rengėjos nuoširdžiai kviečia 
šiame bazare kuo gausiau daly
vauti. Kas norėtų daugiau infor
macijų, prašau skambinti F., Ur-
belienei 344-9033. 

• Lietuvos dukterų draugijos 
naujoji valdyba neseniai pasis
kirstė pareigomis ir pradėjo savo 
darbo metu:. Draugijos pagrindi
nis tikslas padėti vargan pateku
siam artimui. Tačiau šalpa be 
lėšų — tai tuščias varpo skam
bėjimas, taip kaip šaltas pinigas 

turime. Manoma, kad tas papro
tys atėjęs net iš Afrikos. Mat, ten 
buvo rasta dažytų kiaušinių, ku
rie, manoma, išsilikę iš tų laikų, 
kada ten gyvenusi viena krikščio
niška tautelė. Į Europą dažytus 
kiaušinius galėjo atvežti grįžę ka
riai. 

Papročiai Anglijoje 

į be globojančios rankos ir mylin-
Skotai daugiausia ridena mar- ' čios širdies yra tik išmaldos iš-

gučius, simbolizuodami tuo ak- • metimas vargšui. Ši draugija ir 
mens nuritimą nuo Kristaus ka- { siekia būti tokia organizacija, 
po. O airių vaikai prieš Velykas i kurios narės šiltu žodžiu bando 
sukrauna lizdus iš akmenų ir ten į padėti ir suprai'ti, o jų sutelktos 
per visą Didžiąją savaitę sudeda j lėšos konkrečiai pagelbsti įvyk-
ančių ir žąsų kiaušinius, kuriuos 
Velykų dieną išdalina mažiau 
pasiturintiems vaikams kaip do
vaną. 

reikšmės teikiama kiaušiniui bei 
jo formai. 

Pirmieji kiaušinius dažė 
.Afrikoje 

• di 
kiau--ris buvo 

nujo gyvenimo 1 
mbolis. Krikščionybės laikais ši 

ia; :C<\3: """aut' <-;c "amuose. CHicadoie- pager ian t !,jt-
1 ;o> laureate J. Dattfvardiene. 

N'uotr. V. Noreikos 

SVEIKINIMAS GEN. KO NS. J. D4UZVARDIENE 
PREMIJOS ĮTEIKIMO IŠKILMĖSE 

Didžiai gerbiamoji mūsų 
Konsule, ponios ir ponai 

Atsiprašau šios dienos laurea
tę, kad pirmuosius sveikinimo žo
džius nukreipsiu i Lietuvių fon
dą. IŠ tiesų, yra verta ir prasmin
ga pasveikinti Lietuvių fondą ir 
Jo vadovybę, kad, pagaliau, šalia 
premijos dailininkams, premijos 
rašytojams ir eilės kitų, pagaliau 
rado būtina įsteigti premiją ir už 
viruomeninės veiklos meną. Tai 
aiškus institucijos subrendimo 
ženklas. 

Daug kas yra įsitikinęs, kad 
tiktai dailė, muzika ir literatūra 
priklauso kūrybos sritims, kur 
pasireiškia talentai, kur išvysto
mas kūrybinis ir premijuotinas 
menas. Ne. tai nėra visiška tie
sa. Visuomeninė veikla irgi yra 
menas. Ir ne bet koks menas. 

šiandieninę visuomeninės veik 
los realybę ir tuojau suprasime 
koks nepaprastas talentas, kokia 
Dievo dovana būti geru, talen
tingu visuomeninau. Todėl, žvel
giant ir apmąstant dabartinės 
vruomenės būklę, kaip tik ir iš
kyla visuomenininko idealas visu 
ryškumu, gero visuomenės veikė
jo pasiilgimas. Taip, visuomeni
nė veikla yra menas. Labai jaut
rus ir komplikuotas, kritiškas ir 
išbalansuotas menas. 

Idealus visuomenininkas yra 
idealios vi.uomenės kūrėjas, kil
nių .tautinių ir kultūrinių idealų 
skleidėjas, kelrodis kelionėje j tie
są. Idealus visuomenininkas sa
vo veikla visus jungia, užuot 
skyrus. Jis neš..' šviesų optimizmą, 
vietoje juodo pesimizmo, jis duo
da viltį dabarčiai ir ateičiai vie-

Europoje pirmieji kiaušinius 
pradėjo dažyti Makedonijos 
krikščionys. Jie naudojo tik tris 
pagrindines spalvas: raudoną, ža
lią ir geltoną. Kiek vėliau kiauši
nių dažymas iau buvo žinomas 
ir Anglijoj. Yra duomenų, jog 
jau 1290 m. karaliaus Edvardo I į Vokietnoj 
dvare Velykų šventu buvo pa- Į 
protys dažyti kiaušinius. Kiekvie- i 
nas karaliaus dvaro narys tada 
Prisikėlimo rytą gaudavo dova
nų po margutį. Paprotvs dažyti 

Mums, kaip ir daugeliu^ kitų k . a u š i n i u s ^ D a p , j t o ^ 
autų, kiaušinis buvo vaisingu- A n g l i j ą j u pop^žius Paulius V 

m ^ ! b u v o įvedęs tenai net margučių 
. i šventinimą. Tačiau, kai anglai 

mbolme reikšmė dar labiau i r j ^ p r o e s t a n t a i s 5 & pap rotys 
olaciau palietė žmonių gwenimą, i i š n y k a T u Q t a r p u ^ ^ ^ da_ 
les šis naujo gyvenimo simbolis Į ^ . m a s V e ] y k ų š v £ n t ė m l i k o {r t0_ 
kdo g Kristaus. Rytų krikščionys j t ^ X u Q 1 8 Q 0 m> A n g H j o j la_ 

bai paplito dažytų kiaušinių sku
tinėjimas. Kiaušiniai buvo dažo
mi viena spalva ir peiliuku ar 
adatėle įvairiais ornamentais iš
braižomi. Sį margučių dekoravi
mo būdą vėliau pasisavino ir ki
tos tautos. Kartu su margučiais 
atsirado ir įvairūs kiti velykiniai 
papročiai. Pvz. margučių rideni
mas, mušimas, mėtymas ir t L 

sveikatos, darbininkams darbą Ypač populiarus žaidimas buvo: Velykų naktį padeda kur nors 
pradėjus ar užbaigus, piemenė- ; margučių ridenimas, kuris ir lauke, tikėdamiesi, kad Velykų 

dyti tą artimo meilės misiją. Šiuo 
tikslu balandžio 24 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje, draugija ruo
šia pavasario balių, kurio metu 
trumpą meninę programą atliks 
Jaunimo dramos studija, vadovau
jama jaunos režisierės Živilės 
Numgaudaitės. Turėsime puikią 
progą išgirsti ir įvertinti mūsų 
jaunimo pastangas kalbėti, dai
nuoti ir vaidinti lietuvių kalba. 
Pobūvyje laukiama Chicagos lie
tuvių visuomenė bei svečiai ir na
rės iš tolimesnių vietovių. 

Margučių medis Vokietijoje 
Vokiečių tautoje kiaušinių da

žymas irgi gana senas paprotys. 
Charakteringa jų velykinė deko
racija, tai margučių medis. Mat, 
jie margučius kabina ant medžio. 

paplito 
apie 1890 m. Žinoma, medis pa-

dekoruojamas tuščiais 
kiaušiniais, kurių baltymai ir try
niai išpučiami per galuose pada
rytas skylutes. Taip dekoruotas 
medis gana puošnus ir suteikia: Slavų tautų margučiai pasižy-
malonios velykinės nuotaikos, j mi savo spalvingumu ir oma-
Kartais ant medelio dar kabina- mentika. Ryškiausia šis me-
mi ir avinėlio bei kiškučio for- i nas pasireiškia ukrainiečių, čekų, 
mos sausainiai. j lenkų ir rusų tautose. Prvosola-

Olandai senovėje kiaušinius! v u bažnyčioje buvo paplitęs pa 

Slavai šventina margučius 

odėl praktikuodavo kiaušinius 
dovanoti Prsikėlimo rytą. Mūsų 
:autoje būdavo paprotys kiauši
nius dovanoti bei aukoti ir kitais 
atvejais. Aukodavome kiauši
nius per šv. Jurgį bažnyčioje, kad 
nieko blog^ su gyvuliais neatsi
tiktų, dovanodavome kiaušinių 
dažnai pakeleiviui, pavargėliui, 
sergančiam kaimynui, linkėdami 

senovėje 
dažydavo savo erginaliu būdu. 
Ant gabalo audeklo jie išdėsty-
davo svogūnų lukštus, o ant jų 
dėdavo kiaušinį. Kiaušinį atsar
giai į audeklą suvyniodavo, ap-
rišdavo ir virdavo apie 20 min. 
kavos tirščiuose. Šiuo būdu da
žytas kiaušinis būdavo rudos spal
vos su įvairiais šešėliais. 

Belgai charakteringo dažymo 
būdo. neturi. Jų vaikai mėgsta iš 
šieno padaryti lizdelius, kuriuos 

liui pirmą kartą išginus bandą ir .šiandien Anglijoj labai mėgia-

ruošia visuomenę drąnems ir vie
ningiems darbams arlikti, vietojr 
skleidęs baimės ar nepasitikėjimo 
vienų kitais mintis. Jeigu šian
dien mes turėtume tiek idealių 
visuomenininkų, kiek turime ne
idealių, nereikėtų kalbėti apie 
vienybę, darną, saiką ir net pro
tą. 

Taigi, tokios premijos įstei
gimas, idealios visuomenininke 
iškėlimas ir pagerbimas ateina 
laba : geru laiku. Ir malonu pa
stebėti, kad visas čia išvardintas 
idealaus visuomenininko savybe?: 
ir kvalifikacijas savyje talpina 
šios dienos laureatė generalinė 
konsule ponia Juzė Daužvardie-
nė. Chicagoje gyvenu jau beveik 
trisdešimt metų ir maždaug tiek 
pat metų ponią Daužvardienę 

j matau ir girdžiu kone visuose j 

<ŽZJ&L± 

kiškutis atneš jiems margučių. 
O šveicarų vaikams sakoma, 

kad margučius atnešanti gegutė. 
j Margučiai pasirodo, kai pirmą-
j kart užkukuoja gegutė. Jdomu 
; taip pat pas'ehėti, kad spalvotus 
: kiaušinius Šveicarijoj galima 
1 pirkti vasaros metu. Tai gražiai 
nuspalvinti margučiai, kuriuos 
Šveicarai perka ma;sto krautuvė
se ir vežasi į gegužines. 

Prancūzų ir italų vaikai laukia 
margučių iš Romos, ne iš kišku
čio. Mat, kai Didįjį Ketvirtadienį 
varpai nustoja skambėję, vai
kams sakoma, jog jie išvyko į Ro-

protys Velykų naktį šventinti 
margučius. Šventinimui skirti 
margučiai būdavo dekoruoti X ir 
V raidėmis, kas reikšdavo Kris
taus prisikėlimą. Prieš I pasaul. 
karą visą Didžiąją savaitę dažy
ti kiaušiniai ir verbos buvo par
davinėjami Peterburge specialiai 
įrengtuose kioskuose. Čia mar
gučius suveždavo ūkininkai iš 
tolimiausių apylinkių. 

Iš carinės Rusijos laikų yra-ži-
nomi vadinami Fabergė margu
čiai. 1881 m. nužudžius carą 
Aleksandrą II, carienė buvo la
bai prislėgta ir skaudžiai šį įvy
kį išgyveno. Tada Aleksandras 
III, norėdamas kaip nors pra
džiuginti carienę, užsakė pas gar
sųjį to meto auksakalį Fabergė 
Velykų rytą padovanojo carienei. 
Tai buvo didelė ir maloni staig
mena liūdinčiai Marijai Fede-
rovnai. Ši tradicija liko ir toliau 
carų rūmuose ir carienė kas Ve-
Velykų šventėms margutį. Tad 
šį meniškai atliktą ir brangak
meniais papuoštą margutį caras 
carų rūmuose, ir carienė kas Ve
lykas vis gaudavo dovanų Faber
gė margutį. Kiekvienas toks mar-

P4£aivotdxne apie mūsų,! toje abejojimo ir nevilties. Jis svarbesniuose suvažiavimuose,, î tjuv Miteįejj Velykų margtfU< 

;mą parnešti margučių. Žinoma, | gutjs originalus ir laikomas tik 
j margučius gaus tik geri vaikai. | m meno kūriniu. Po revoliucijos 

Graikų margučiai savo orna- Fabergė margučių yra išlikę mu-
į mentika nepasižymi. Jų papro-! zjejUose ir privačiose kolekcijose. 
jčiuose labai mėgiamas kiaušinių •• D a r n e $ e n i a j v i e n a s t o k s m a r g u . 
i mušimas. Šiam žaidimui papras- . , , v Prt ^ , , 
. - A • • J i , tis buvo parduotas uz oO.OO dol. 
tai naudojami raudonos spalvos *^ 
margučiai. (Bus daugiau) 


