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Kertine parašte
Kai realybe pralenkia vizijas
Kai prieš septyniolika metų g:- (mybės dvidešimtmetis niekuo
me Lietuvių fondo idėja sutelkti | panašiu pasigirti negali. Jokių illietuvių kultūriniams reikalams giau gyvuojančių
konkursinių
Seivijoje vieną milijoną dolerių, tradicijų tėvynėje nesuspėta ar
tai netrūko ir skeptikų, kuriems nesugebėta sukurti. Konkursai
atrodė, jog tai neįmanoma, jog buvo tik ats'tiktiniai, tik progi
tai yra tik nerealių vizionierių niai, vienmečiai, kaip, sakysim,
klaidingas apskaičiavimas.
O vytautinės temos
literatūrinis
šiandien matome, jog milijonas konkursas 1930 metais, minint
jau yra realybė, vizija jau net 500 metų nuo Vytauto mirties.
pralenkta, nes kopiama j antrąjį O kasmetinė valstybinė (5000 li
milijoną.
tų) literatūros premija už geriau
Lygiai realistams neįvykdoma sią metų knygą įsteigta tik 1935
svajone atrodė ir prieš dvidešimt metais, ir jinai suspėta įteikti
penkerius metus, "fantasto" Juo- t i k penkiems rašytojams. Tokioi
1
to Kapočiaus užmojis išleisti dar analogijoj ir išryškėja "Draugo
niekada ir niekur neišleistą pilną romano konkurso vieta literatū
lietuv'škąją enciklopediją. Ta rinės pastangos ir tradicijos tesė
čiau fantastas buvo už visus rea jime jau nemunais nusitęsusioje
liausias. Pirmą kartą mūsų kul laiko tėkmėje. •
tūros istorijoj 36 tomų Lietuvių
Suprantama, gal ne kiekvieneEnciklopedija buvo pradėta ir riais metais romano konkurso
užbaigta išeivijoje. Ir ši J. Kapo vaisiai buvo laukiamų ir pagei
čiaus realybė aną neįtikėt'ną vi daujamų rezultatų. Tačiau per
zija yra jau pralenkusi, nes bai dvidešimt septynerius metus iš
giama leisti ir angliškoji Ency- kilo apsčiai ir giliai mintin įstri
cJopedia Lituanica.
gusių, o ir mūsų literatūros rai
lf štai tokie bei panašūs nere doje išliekančių vardų. O taipgi
alių "fantastų" sapnai ar tik ne kiekvienas šis konkursas sukėlė
liks pačia s .realiausiais lietuviš smalsumą literatūrai, pažadino
kosios išeivijos įnašais į visos tau literatūrin'us pokalbius, atsiliepi
tos kūrybinių lobių aruodą. Jie mus spaudoje. Net ir menkiau
bus taipgi neišgriaunamais pa pasisekęs ir neigiamiau kritikų įminklais visos tos dabart'nės mū vertintas romanas gal nebū
vi iŠei.Tko~ios veiklos krri įvai- v ° b're'kšmis be-t ta prasne
*$trs" bruzdėjimo rutinoje ne kar- kad pakurstė karštesnes diskus:tą šiandien prot.o';lq vertina ko- J « l!tcra'ūrin''ai3 k'am mais, o
autoriams gal net buvo ar bus
ne labiau nrgu knygą.
r
a KS nas
Tik. a 'ū Dfevrri v a įsižiū- ' *i ateity:e pasitempti.
rėjusrų ir į knygą. S tai liudija tik
Šiemetinis, pastarasis, dvideka r>nsiba>cs dvidešimt septinta- šimt seo*intas:s "Draugo" romas's "Draugo" romano konkursą". no konkursas žadina smalsumą
Tai iuk i-gi p rmakartnis toks fe ir tuo atžvilg'u, kad jo laimėto
nomenas vism'e mūsų grožinės li- jas yra Anatolijus Kairys, lig šiol
ifTStūr^ 'aido'e. 27 metų litera labiausiai pažįstamas ka?p teat
tūros konkursas! Juk tai visu rinio bruzdėjimo ir latrinės
penkmečju ilgesnis laiko tarpas plunksnos žmogus. O "tai dabar
negu laisvosios Lietuvos larkotar- — romanistai! Kiek iš niry komipis po Pirmoio pasaul nio karo. s'jos narių teko sužinoti, naujo
Ne tik išeivi jose, bet net ir. kitų romano "Po Damoklo kardu",
taufų tėvynėse ne'engva būtų su tema yra be galo intriguojanti:
kasti tok'u atkaklumu metai po tai drie*n draugu C lietuvio ir žy
mėtų gvvuo'antį literatūros kon do) istorija, kurioje vienam ten
kursą. Juk 'ai daugiau negu visos ka būti kunigu, kitam enkavedis
kartos amžius, kartos amžiumi tu, bet draugystės ir žmogiškųjų
laikant, kaip įprasta, 25 metus. kontaktu nenutraukti iki pat
Nėt kūrybingasis nepriklauso- • šiurpaus finalą
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The Lithuanian Short Story: Fif- patirti, kiek vertime įmanoma,
Eg Years. Redaguota Stepo Zo-Į atskirų mūsų rašytojų talentą,
ba sko. Manyland Books. 12.501 kiekvieno sav'tą kūrybinį meniš
d oi. Galima gauti ir "Drauge". kumą. Kaip tik novelė, kadangi
'"ą apibrėžia ir suvaržo formos
tumpumas, leidža aiškiau iš
Praeitais meta's išleista Stepo ryškėti jos kūrėjo sugebėjimams
Zobarsko surinkta ir redaguota sąmoningai valdyti formą ir iš
antologija pateikia 29 lietu raišką, negu dažnu atveju ilges
vių rašytojų trumposios prozos ni prozos kūriniai. Todėl ypač
kūrinius angliškajam vertime. džiugu antologijoje rasti klasiki
Algirdo Landsbergio įvadas ap nės novelės pavyzdžių, kurie sa
žvelgia lietuvių prozos istorinį vo meniniu
apipavidalinimu
augimą ir aptaria kiekvieną an yra tapę išskirtiniais mūsų pro
tologijoje spausdinamą kūrinį, zoje. Tokių novelių centre yra
įterpdamas jį tematiniu ir for įvykis, per kurį rašytojas įstengia
miniu požiūriu į pieš'amą bend astkleisti pagrindinio veikėjo gy
rą mūsų literatūros vaizdą. Prie venimą ir būdą, v'sas įvykį ruo
kiekvieno kūrinio pridėta auto šiančias ir lydinčias detales taip
riaus atvaizdas ir biografiniai parinkdamas ir panaudodamas,
duomenys.
kad jos neštų kuo daugiausia
Ką
patirs lietuviškai ne reikšmės. Grušo "Sunki ranka,"
skaitantis skaitytojas, susitikęs su Jankaus "Dubenėlis," Katiliškio
šia knyga ir joje sutelktais lietu- "Kaim'ška detalė" savo labai
viškoc kūrybos atitikmenimis? tampria forma pasiekia stiprų,
Svarbiausias rinktinės nuopelnas, koncentruotą efektą, kuris skai
atrodytų, yra jos duodama proga tytojui pavirsta įžvalga į atskleis
nelietuviui skaitytofuT pažinti ir tą padėtį: Grušas" rodo neatlyžtamą ir nesuvaldomą blogio au
gimą, vesdamas jį prie taško, ka
Tuo
užbaigdami dvidešimt da jis paslaptingai turi susitramseptintąjį "Draugo" romano kon dyti —vyrai, kankinę arkliava
kursą, visą šį literatūrinį užmojį gio žmoną, dėkingai priima jos
laikome vienu iš tų išeivijos, jei slaugymą, kai vienas iš jų susi
taip galima pasakyti, stebuklų, žeidžia; Jankus daiktą, šiuo atve
kuriuose realybė pralenkia pa ju dubenėli, paverčia vertybių iš
čias neįtikimiausias vizijas.
gyvenimo tašku — jo sudužimas
k. brd. sukrečia senelės Banienės pasaulį

Anatolijus Kairys, laimėjęs 27-tąjj "Draugo" romano konkuna. Konkursan
atsiustam rankraščiui, pasirašytam Pelėdos slapyvardžiu, laimėjimą pripa
žino habų dauguma jury komisija: Povilas Gaučys (pirm.). Dalia Kučeniene
fsekr.), Pranas Razminas, Česlovas Grincevičius ir Juozas Toliušis. Konkur
są laimėjusio romano vardas "Po Damoklo kardu" (ŽJūr. Kertinę paraštę).
Tūkstančio dol. premiia, kurios mecenatai yra Andrius Ir Ada Skučai iš Lake
Worth, Fla., laureatui bus įteikta literatūrinėje iškurnėję š. m. balandžio
m*n. 23 d. Jaunimo centre, Cbicagofe. Ligi to laiko bu* atspausdintas Ir
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gyvo pajautimą. Apsakymas vien
savo forma subtiliai įtaigoja, kad
žodžiai, kurie vieni šią gyvybę ir
jos dalyvavimą visos gamtos gy
vybėje sutikrovina, sTekia toliau
ir už mirtį. Džiugu taip pat, kad
įdėta Liudo Dovydėno stilizuota
pasaka ir Juliaus Kaupo "Kurkliškių vargonai", nors ir gaila,
kad nėra kurio nors labiau fan
tastinio pasakojimo iš "Daktaro
Kripštuko pragare"; juo galėtu
me dar labiau didžiuotis Kaupo
talentu prieš svetimtautį skaity
toją. Bet ypač malonu, kad tarp
antologijoje įdėtų pasakojimų,
kurie žaidžia aru tikrovės ir fan
tazijos pilnesnio pasaulio ribos,
yra Antano Vaičiulaičio "Vidu
dienis kaimo smuklėj". Nuosta
bu, kaip šiame grakščiame pasa
kojime gausybė asociacijų, iš
šaukiančių
Vakarų
pasaulio
krikščionišką praeitį ir patirtį
bei įvilktų į lietuvišką išraišką,
persiteikia be didelio įtempimo
ir anglų kalboje. Todėl, kai, sau
lei leidžiantis, abu piligrimai nuo
kalno išvysta Vilniaus bokštus,
Vaičiulaičio pasakojimas irgi yra
pasiekęs universalios reikšmės, ir
jam tiktų įvado žodžiai apie
"Skerdžių" ir "Horizonte bėga
šernai" —kad tai novelės, įgy
jančios universalumo ir išliekan
čios nepamainomai lietuviško
mis.

Paskiri antologijos kūriniai nej abejotinai skaitytojui suteiks pa
sitenkinimą ir jį praturtins nau
jai laimėtais vaizduotės plotais.
O visa rinktinė, aplamai paimta,
jam tikrai atvers žvilgsnį į lietu
Stepas Zobarskas, korio rūpesčio ir pastangomis išleista čia recenzuojama vių trumposios prozos, sukurtos
lietuvių beletristikos antologija anglų kalba T h e Lithuanian Short Story:
Fifty YeaiB".
Nuotr. V. Maželio tik per pusę šimtmečio, įvairu
mą ir gajumą, ką rodo plati ska
lė skirtingų novelės tipų ir dide
ir leidžia jai praregėti vienu ir [ Skaitytojui turbūt bus akivaizdu, li skirtumai tarp visų 29 kūrėjų
tuo pačiu momentu savo pačios ; kad didesnė dalis kūrinių rinkti- (jų tarpe nėra nė vieno, imituo
pajėgumą blogiui ir savo bran- I nėję priklauso šiai antrajai nove- jančio kitą). Gal tik gaila, kad
giausią turtą; Katiliškio novelėje! lės rūšiai, "gyvenimo iškarpos" fantaziją ir tikrovę sulydančio
senio Vėtros rūpestis augintinės j krypčiai, kurios svarbiausias sie- j pobūdžio kūrinių lyg ir maža
dalia nelauktai išsisprendžia, kai j kimas yra kuo įtikinamiau at- (pvz. ir Mazalaitės ir Kaupo at
tuo tarpu vasaros nakties detalių j skleisti kokią nors dvasinę būse- veju įdėti tokie, kuriuose tikrovė
pagalba nuo pat pradžios subti- ną ar pavaizduoti kuo nors ypa- viršija), kai tuo tarpu šis žanras
liai vykdomas jo pykčio pasikeiti- j tingą visuomenės padėtį, suglau- mūsų literatūroje, bent išeivismas į nuostabą.
džiant kiek galima daugiau pa- koje, buvo ir tebėra visai sėkmin
tirties kruv
Be abejo, novelės žanras aprė- ° i siauros apimties gai praktikuojamas ir kuris sve
pia ne vien Šį paradigmatinį 191 r ė m u s - Nuoseklu tad, kad, intri- timtaučiui skaitytojui galėtų bū
šimtmečio jos modelį, bet ir la gos, išorinės ar vidinės, pynimas ti estetiniai nemažiau patrauk
lus už imigrantinio gyvenimo
bai įvairaus pobūdžio trumpąją tampa antraeiliu tikslu.
vaizdavimą kartais pernelyg so
prozą. Vietoj vieno st'praus įspū
Taigi šios antrosios novelių rū
džio rašytojas gali siekti labiau šies persvara greičiausiai skai ciologiniais mastais. Jaučiasi lyg
sudėtingų efektų, supindamas tytojui sudarys bendrą įspūdį, ir pavojus, kad rinktinė pri
juos į vieną atbaigtą kūrinį: vidi jog jaunoje lietuvių literatūroje sistatys skaitytojui kaip labiau
nės būsenos, elgesio motyvacijos, svarbiau už kūrinio kompoziciją pasinešusi "pažintinės reikšmės"
dvasinių savybių atskleidimo. Šį yra išraiškos būdas—tono išjieško- keliu (viršelio aplanke rašoma,
skirtingai pakreiptą novelės žan- jimas pasirinktos temos traktavi- kad atrinkti kūriniai atspindi po
litinius ir visuomeninius sukrėtiro galimybių išnaudojimą skai- j mui, žodžių parinkimas, sakinio
tytojas ypač matys mūsų litera- Į garsinės savybės, asociacijų galia. į mus Lietuvos istorijoje pirmoje
tūros klasikuose ir po to visoj ei- j Atrodytų, kad ir lietuviškoje pro- šio šimtmečio pusėje), negu at
lėj naujesnių kūrinu, įtrauktų į [ zoje lyrinis polėkis stipriau ir nešanti surinktus pačius geriau
antologiją. Krėvės "Skerdžius" ir j dažniau iki šiol yra reiškęsis, ne- sius, kiek tik sąlygos leido, lietu
Vienuolio "Paskenduolė" lygiai gu epinis ar dramatinis. Trum- viškos kūrybos trumposios pro
dominar išorine veiksmo eiga ir poji proza savo ruožtu yra šiam zos žanro pavyzdžius.
charakterio atskleidimu. Abie polėkiui dėkingas žanras, nes šaNėra abejonės, kad kiekvienas
juose kūriniuose pasiekiama iš- l'a aukščiau minėtųjų ji atveria
lietuvis skaitytojas samprotaus,
skirtinis meninės
integracijos j apsčiai galimybių, prasilenkianjog galėjęs padaryti dar tobu
laipsnis: žmogaus vidaus ir gam- čių su griežtom novelės ribom ir
tos detalių vaizdavimo suderini pasižyminčių laisva konstrukcija, lesnę atranką negu redaktorius
mas. asmeninės nuotaikos ir vi- kaip įvairaus tipo pasakos, ku (tokia jau antologijų sudarytoju
suomen'nės tikrovės glaustas, bet riose sąmon'ngai ištrinamos ri- dalia), tačiau, atrankos klausi
mą palietus, matyti jau vien iš
įtikinantis pristatymas, nuosek-i bos tarp tikrovės ir fantazijos,
kūrinių įvairumo tiek temos, tiek
lus jausminės įtampos kėlimas, Į arba prozinė idilė, ar lyrinis vaizformos atžvilgiu, kad atrinkimas
vientisa perspektyva ir pasako- į das. Čia būtų trečias atžvilgis,
buvęs labai sąmoningas ir rū
jančio balso sugebėjimas perteik- j kaip skaitytojui antologija atveria
pestingas, s'ekiant įvykdyti an
ti nuostabą tuo, ką jis pasakoja, j kas būdingiausia ir vertingiautologijos tikrai platų ir sudėtingą
To pasiekia ir Vaižganto "Lšga- sia lietuviškoje trumpoje prozoužmojį. Kiek galima geriausių
ma, nors čia vvrauia charakte- Je. Pavyzdžiui, Pulgio Andriušio kūrinių sutelkimas tebuvo dali
r o atskleidimas, panaudojant į škicas apie aštuoniasdešimtmetį nis tikslas. Iš įdėtų kūrinių gau
Vakaru literatūroje labai pamėg- j dėdę Mykolą susideda iš jo vidi- sos, juos s'ejančio laiko tarpo bei
tą priemonę — mažiau suvokian- j nio monologo, žodžiais pagau- įvado teiginių, pinančių rašytojų
čio veikėjo akimis vaizduoti į nančio patį elemntariausią žmo(Nukalti į 2 p U
problematišką
protagonistą, i gaus pergyvenimą — savęs kaip
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Lietuviškos noveles angliškai
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j ją apsunkina, yra tas, kad nove; les pagal temą yra sunkiau api tarti negu ilgąją prozą. Todėl ir
kai įvado autorius bando iškelti
' tormal nes antologijoje talpina
mų kūrinių savybes, jis apibendĮ r'nimų nebesiekia ir pristato
: kiekvieną kūrinį, kaip liudijantį
i kūrėjo individualų pasirinktų me
ninių problemų sprendimą. T a d
gal būtų užtekę pasitenkinti pa
teiktu vaizdu, kaip lietuviškoji
proza augo. plėtėsi, įvairėjo, or
ganinės jungties klaus mą pali
kus labiau atvirą. IŠ kitos pusės,
Landsbergio teorija apie lietuvių
literatūrą galbūt laukia tik jos
platesnio išvystymo ir detali
zavimo ilgesnėje stud joje. T u o
tarpu jo siekimas yra 18 puslapių
apimty tiksliai, gyvai ir įdomiai
pristatyti Lietuvos istoriją, aptar
ti pusės š mtmečio tarpe kūru
sius rašytojus ir supažindinti su
30 atskirų kūrinių. Tad jeigu an
tologija galės atskleisti skaityto
jui, kaip Landsbergis tikis 1 , kad
rašytojų asmeniški bandymai ir
tautos nelaimės gali būti per
keistos į meną, tai prie to bus la
bai daug prisidėjęs ir pats antolo| g'jos įvadas.

šeštadienis. 1978 m. sausio mėiL. 14 d.
iškėlė aukštai ore. Pas'tafko ne
reikalingų stiliaus nukrypiaaų: įvade "hupefully" naudojaj$ta ne
priimtinu būdu. Pagaliau, jpavardėms ir veikalų pavadinimams
nepateisinamai trūksta lietuviš
Šalia neišvengiamų trūkumų kų rašybos ženklų. Nežinant an
vertimų kalboje, šiek tiek kenkia tologijos ruošimo darbo sąlygų,
leidiniui ir gausybė korektūros nedera jos dėl pasitaikiusių teehklaidų. Blog'ausia, kad nemažas j niškų trūkumų per daug -teisti.
jų skaičius susideda iš reikiamo J Atrodo, kad greičiausiai kažkožodžio pavertimo kitu žodžiu, I kiu būdu bus praslydusi nebaignetyčia sumaišant sakinio reikš- ta antra korektūra, nes atspaus

Laima lays on her bacL..", pra
vartu ats : minti, kad anglų kalbo
je " l i e " ir "lay" vartosenos sky
rimas matuoja iš viso rašybos
gramatiškumą.

kad būtų ir naujos formos jieši koiimo pavyzdžių (TamHo. Kraktrrybą >u mūsų kultūros vysty
iikausKO,
Zobarsko),
stiliaus
musi, matvti. kad antolosd'os sie
Į puoselėjime.
(Katiliškio, Vai
kiama parodyti, kaip vystėsi
čiulaičio. Ramono), psichologi
trumpoji proza mūsų literatūroje.
nės intrigos (Grušo, Jankaus,
Išryškėja keleriopu atrankos kri
Landsbergio), tikrovės ir fantazi
terijai: meninės vertės, tematikos
jos suglaudino (Kaupo, Dovydėir formos įvairumo, pasireišku
•no, Mazalaitės), tada atranka vi
sių meninių krypčių atstovavimo.
siškai pasisekusi, nes užtikrina
Hterarūros istorijos sistemetinio
mę
("sing"
vietoj
"sign," dintame tekste vietomis galima
skaitytojui ir .pažinti su visu būriu
interpretavimo, pagaliau nesenos.
" b e n g " vietoj "begin", " m a n " matvti perbrauktus klaidingai
rašytojų ir malonumą.
. . .
.
. . ° . .
.
' hetuvm
Skaitytojo akiratj lietuvių li
vietoj " m e n " ir t.t.). Kai vietoj surinktus žodžius. Šiaip knyga
ijetuv:ų istorines patirties prista
teratūroje praplėsti padės ir savy
"his" Grušo novelėje atspausdi labai skoningai išleista — for
tymo. \enuostabu, kad ne kiek
je vertingas antologijos Įvadas,
vienu atveju meniniai, moksli
n a m a "this head", reikia supras matas, įriš'mas ir šriftas malo
paruoštas Algirdo Landsbergio.
niai
ir
tautiniai
motyvai
lengvai
j
suderinami. Galbūt tad noras.
ti, kad Januška turėjo dvi galvas, nu rankoms ir akiai. Pauliaus
pristatyt: novelės raidą mūsų li į Labai suglaustai, bet taikliai įanes sakinys sako, kad jis šios gal Jurkaus aplankas jai duoda pa
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Rašytojas Jorm Biliūnas, '"Liūdnos pasakos *. "Brisiaus galo", "Laimės žiburio" ir kitų mūsų literatūros klasikinių gas jų
1467 Se. 46tb Govrt Cicero, m
pačių
reikšmingiausių
novelės pavyzdžių autorius, karste 1907 m. gruodžio % ar 9 d. Zakopanėje, Lenkijoj*. Praėjusiame į,iimTĮto mteesyje su
Vai.
pirm., antr. Ir peakt: 6-7,
Alanto novelės tekste skaitome
žanro pavyzdžių ir ar atskleistas kako kaip tik 7# metų auo rašytoja r.irUti Prie karsto klupo velioni© Imona Julija Janulajiytė-BUiunienė.
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(Broniaot Kviklio archyvas) "Waking up late in the morning,
lietuviškų
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įvairumas,
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Kriavo akto autentiškumas
1. Kriavo aktas, tariamai sura
šytas 1385 m., įpirmą kartą pa
skelbtas buvo tik 1837 m., kaip
"lenkų literatūros paminklas". Į
istorinę literatūrą jis buvo įves
tas tendencingu K. Szainocha
veikalu "Jadwiga į Jagiello", iš
leistu 1854 m. Tik po to buvo
pradėta rašyti apie "Kriavo ak
tą".
2. Nei Dlugošas, nei Kromeris, nei Stryikovskis nieko nerašo
apie "Kriavo susitarimą", "Kria
vo aktą". Jokiame senosios Lie
tuvos valstybės laikų dokumente,
jokioje anų laikų kronikoje apie
tą "aktą" nėra jokių duomenų.
3. 1392 m. susitarimas Astrave
jokio Kriavo susitarimo nežino.
Po pralaimėjimo prie Vorkslės
lenkų 1401 m. paruoštame "uni
jos" projekte, lygiai kaip ir
1413 m. Horodlės susitarimo do
kumentuose apie "Kriavo susita
rimą", apie "Kriavo aktu Lietu
vos užrašymą Lenkijai" nieko
nėra.

seimą 1569 m. vadovavo Kroku
J. DAINAUSKAS
vos vyskupas, kuris buvo atgabe
nęs dėžę dokumentų, kuriais len
kai tada siekė įrodyti Lietuvą em. rašydamas Jogailos vardu, bet sant seniai surištą su Lenkija.
be jo žinios, imperatoriui Žigi- Tačiau delegacija Kriavo "akto"
mantui, kad esą, Jogaila atšau irgi nežino.
kiąs savo sutikimą Vytautui vai
8. Nei vysk. Kromerio 1551 m.,
nikuotis, lygiai ir 1431 m. pro
nei
1683 m. Seimo nutarimu pa
testo rašte Jogailai dėl Švitrigai
daryti
surašymai "valstybinės
los paskyrimo Lietuvos valdovu,
nieko neužsimena apie kokį svarbos dokumentų", tada buvu
Kriavo aktą ir primena tik sių Lenkijos ir Lietuvos Metrikose,
jokio Kriavo "akto" nežino. Prof.
Horodlės susitarimus.
E. Rykaczevvski, papildęs tą 1683
5. 1432 m. Gardine Žigimanto m. Seimo komisijos sudarytą są
Kęstučio pasirašytas, bet faktiš rašą jo paties rastais dokumen
kai lenkų parengtas dokumentas tais (net ir Krokuvoje), 1861 m.
apie Lietuvos ryšius su Lenkija, išleisdamas jį Paryžiuje, irgi nie
lygiai kaip ir 1433 bei 1434 m. to ko nežino apie tą Kriavo "aktą",
dokumento pakartojimai,
to nors Wiszniewski jau buvo jį pa
skelbęs.
"Kriavo akto" nežino.

6. Visas Jogailos elgesys Len
kijoje nuo 1386 m. ir iki jo mir
ties 1434 m. yra priešingas to
"akto" tariamiems Jogailos pasi
žadėjimams, o lenkai nei Jogai
lai, nei kam nors kitam tada
4. Lenkijos vicekancleris Opo- niekad nebuvo priminę apie kokį
nors "Kriavo susitarimą", apie
rowski, didžiausias ano laiko Lie
tokį Jogailos pažadų "aktą".
tuvos savarankiškumo priešas,
tuoj po Lucko suvažiavimo, 1429' 7. Lenkų delegacijai į Liublino

9. Tame "akte" pavartota ta
riama Jogailos titulatūra randa
ma tik pas Dlugišą, bet šiandie
ną ir lenkų istorikai neabejoja,
kad tą titulatūra išgalvojo Dlu
gošas, o Jogailos laikais niekas jo
sios nežinojo.
10. Galima manyti, kad tas
"aktas" yra vėlesnių, "pojogailinių" laikų fabrikatas.

nėra genealogija. Vargiai būtų
galima žinias papildyti, net ir gy
venant Lietuvoje, nes Pilviškių
parapijos metrikos sudegė Ant
ro pasaulinio karo metu. Ar visi
DR. AUDRIUS PLIOPLYS
išvardinti Pliopliai man gimi
ningi? Negalima įrodyti, bet tur
būt taip. Plioplių šeimos vardas
yra retas, ir visuose šaltiniuose
Gimus Ir augus Šiaurės Ame jos šaltinių antrame tome (1965 minimi yra kilę iš tos pačios vie
rikoje, nemačius savo tėvų kraš m., Vilnius) radau 1907 metų tovės — netoli Pilviškių. Kitos
to, man seniai kilo noras sužino policijos raportą, kuriame mini Plioplių linijos Lietuvoje nesu
ti savo šeimos praeitį — išstudi- mas paieškomas Plioplys, pri radęs. Prie žemės pririšti, žinomi
* jnoti savo "roots" (pasiskolinant klausantis grupei "kuri užsibrėžė nuo 1561 metų, Pliopliai paskli
Alex Halio išpopuliarintą termi uždavinį — žudyti administraci do po Lietuvą tik Pirmojo pa
ną), įdomiausia buvo ir dau jos pareigūnus, policijos valdi saulinio karo įvykių sąvartose.
giausia sužinojau, kalbėdamas su ninkus, ir plėšti valstybinį bei
giminėmis. Aš ne tik atsekiau ke privatinį turtą." Dr. J. Totorai Tyrinėjant šeimos vardą, aiš
turias generacijas siekiančią savo čio parašytoje Sūduvos-Suvalki- ku, yra atsekama tik vyriškoji li
šeimos liniją, bet taip pat išgir jos istorijoj (1938 m., Kaunas) yra nija. Tuose pačiuose šaltiniuose
aš ieškojau moteriškos pusės, tai
dau įdomių detalių bei anekdotų.
1744 metų Pilviškių parapijos są yra savo motinos (Krikščiukas)
Ieškodamas ankstyvesnių žinių,
rašas, kuriame įtrauktas ir Pliop- ir tėvo motinos (Jusas) vardų is
kreipiaus į kelis lietuvius istori
lių kaimas. O įdomiausia, K. Jab torijos. Žinių neatradau. Taigi,
kus. Deja, nieko džiuginančio ne
išgirdau — "jei neturi didikų lonskio redaguotame Lietuvos ne visi ieškojimai sėkmingi.
kraujo, vargiai ką atrasi" — sa archyvo pirmame tome (1934.,
Ieškant šios
informacijos,
kė. Nepraradau vilties ir ieško Kaunas) yra 1516 metų, spalio
damas radau daug faktų, atse 12 dienos, Naujosios Valios (Vir man teko ilgai vartyti apdulkė
kiau savo šeimos vardą iki 1561 balio) inventoriaus sąrašas, ku jusius knygų puslapius Kongreso
metų. Šiuo rašiniu aš noriu įro riame išvardinti įvairūs Pliapliai bibliotekoje. Vien šios bibliote
dyti, kad galima daug surasti pri-, ir Pliaplaičiai, taip pat jiem pri kos neužteko — reikėjo daug kar
einamuose šaltiniuose (nors Ir klausančius žemės sklypų dy tų kreiptis į archyvus Chicagoje
neturint "mėlyno" kraujo) ir už džiai. Tai yra ankstyviausias
bei New Yorke. Naudingu šalti
siminti, kur tie šaltiniai yra ran Plioplių vardas, kuri sutikau ra
niu buvo Kantautų A. Lithušytiniuose dokumentuose.
dami.
anian Bibliography (1975 m.,
«
Dabartiniais
laikais
Plioplių
Univ. of Alberta), kurioje mini
Lietuvių Enciklopedija ir Bro
vardas
sutinkamas
spaudoje.
Štai
niaus Kviklio Mūsų Lietuva man
ma ne tik spaudinių pavadini
naudingų informacijų neturėjo. Liaudies ūkyje f 1975 m., nr. 2) mai, bet taip pat nurodoma, ku
B. Kviklys parodė karinį žemėla Plioplys iš Vilkaviškio apibūdi
riose Šiaurės Amerikos bibliote
pį, kuriame yra detalus Plioplių na konservų pramonę, o Tiesoje
kose jie yra. Dr. J. Balio Lithuakaimas (net gyvenvietės pažymė
(1975 m., lapkričio 25 d.) Al nia and Lithuanians — A. Setos) tarp Pilviškių ir Kazlų Rū
girdas Plioplys rašo apie mankš lected Bibliography (1961 m.,
dos, prie Pilvės upės.
tą įmonėse ir įstatigose.
Praeger, N.Y.) irgi buvo nau
Mažojoje lietuviškoje tarybinė
je enciklopedijoje (1969 m., Vil Aišku, šios surastos pabiros dinga. Daugiatomiai Lietuvos T
nius) minimas Kazys Plioplys, ki
lęs iš Plioplių kaimo ir kovojęs
1918-19 metais Raudonosios ar
mijos 5-jame Vilniaus šaulių
pulke. Jis parašė atsiminimų
knygą. Žiba durtuvų plienas (1959m., Vilnius), tendencingai nu
šviečiančią to laiko karinę istori
ją. Jo prisiminimai irgi pasirodė
knygose Proletarinė revoliucija
Lietuvoje (1960 m., Vilnius) ir
Taip tėvai kovojo (1967 m., Vil
nius). Tarybinės armijos kovos
Antrame pasauliniame kare prie
Berlyno minimos J. Plioplio atsi
minimuose, knygoie Žygiai, ap
kasai, atakos (196\m., Vilnius).

Savo „Roots" beieškant
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6fl6 duouvalhųtė
aš išsiilgstu violetiniu •perkūnu griaudusios simfonijos
prisirpusiom 'mėlynėm nudažytos saulės
ir sielvartinga Jono rauda prakaitavusios nakties
ir raudonu megztu gaidžiu pragydusio lietaus
sausos palaiptės
draugo saugaus glėbio

ūgiuos'i vėl delnuos laikyt save

ieškojimo mozaika:

kartą mačiau
kurią stebėjau
vilnijančią jo šiurkščia plaukų banga iki juosmens
viliojančią atvirumu jo nerakintų durų
maitinančią daug kartų išdalintos duonos sotumu
pakvipusią žeme ir prakaitu ir vaisiais
kurią stebėjau
spinduliuojančią suskirdusiuose delnuose
jo žodžiuose ir mintyse.

beviltiškai trumpo vasara
saugiam vienišume išdeginusi
neužgydomas žaizdas
o tu ir vėl vienas
kavinėje
besibučiuojančių statistų veidai
byra druska
gatvėj» " -•':"" 7~.
susiporavusią rankos
drasko žaizdos plėvelę
o namuos
namuos vieno po kitos
nutrūksta nugarkaulio sąvaržos

jis buvo sudėtinga ir ryški ieškojimo mozaika
jo — nesibaigiantis svaigus ieškojimo skrydis
ir saulė
(kitokios ir dabar nepažįstu)
bet atradimas buvo mano
mano tik paskutinė popietė
prie slenksčio saule švytinti pintinė obuolių
ant stalo saule įrašytas žodis
paskutinis karštas šnabždesys
tikėjimas
viltis:
skrisk

vienišume saitas kietas aštrus dviašmenis kalavijas
beviltiškai trumpos nesibaigiančios vasaros žaizdre

dus, kurios išspausdintos Lituanus (1976 m., vol. 22, nr. 4) ir
Journal of Baltic Studies (1976
m., vol. 7, nr. 1).
Linkiu daug sėkmės visiems
savo šeimos istorijos tyrinėtojams.

Pagrindiniuose istorijos šalti
niuose teko daug atrasti. Finansų
ministerijos Centrinio statistikos
biuro leidinyje Lietuvos apgyven
tos vietos (1923 m., Kaunas) mi- • nima, kad Plioplių kaime buvo
21 ūkiai bei kiemai, t u r h v ^lK,Hni« pn«pi»n <tmiP*nyk' minimo >wupio detali- su vilkaviškiečiams ir pitvttldečlami f«rai p«Žistamomi< H.-tiimj*. v,n m ~ -ir
Dr
gyventojus ( Lietuvos TSR iston- k»iiv\t t7«?4»=.»t »jA«fe liai** ».•« PiMikin i rrtra.

•

aštrios atradimų skeveldros
tikėjimo stingstantis vaškas
guodžiantis dainos graudumas
nusivylimų geležinis žiedas
dūri draugystės adata ir tamprus siūlas
pasitikėjimas įsišaknijęs pasakoj
skausmo ir baimės šukės
siekimas
seka
ir amžinoji saulė

ir to žinojimo
to supratimo
kad ši akimirka
dabar
laikas ne būtas ir ne būsimas
dabar
tai viskas ko gyvenime norėjau

SR bibliografija ir Lietuvos TSR
spauda tęsiasi iki šių dienų, kas
met papildomi. Nors ir neteko
man naudotis Valstybiniu ar
chyvu ar Hoover institutu, Hilga
Kakh ir D.M. Crowie Jr. parašė
įdomias apžvalgas apie jų fon-

iki lankstumo įkaitęs
dabar nebegali nesidalinti
ir neieškoti atramos
ir neieškoti tų lieknų pečių
kurių metalas vieną vasarą nepabijojo
tavo įkaitusio plieno ašmenų

ir atsikandus šuto ir saldaus geltono obuolio
aš pravirkau
(taip gailimasi tik savęs
taip raudama pirmam saulėleidy)
suglaudus per bailius sparnus
ir pasirinkus tai ko nenorėjau
kuo netikėjau
ieškojimas buvo jo
bet atradimas
šaltas ir šiurpus savęs pažinimas
buvo mano
tik mano

dauginasi rupios tėvo duonos sunkūs trupiniai
šokėjos septyni kraujuoti šydai
išminties paukštė liepsnojančiom plunksnom
raudonas gaidžio pasityčiojimas
šaižus sidabrinių žvangesys
stigmos staigus švystelėjimas ir išnykimas
pramintas takas į pakaruoklio laukiančią laukymę
ir pabučiavimas
ir pabučiavimas žmogaus kurį mylėjai

n;.. P;.-,

ryji sprangius apkartusios duonos trupinius
nes valgyti reikia
bet ir dabar nežinai
ar pats išdavei
ar, huvtu iftduotoM

•

'
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Amerika mini poeto Caifo Sandburg'o
100 metų gimimo sukaktį

as Motekaitis su simfoniniu
orkestru
ALGIS

Vienas didžiųjų 20 amžiaus ir palaidotas savo gimtinio na
Ameiikos poetų yra, galima mo sode. Gimė jis 1Š78 m. sau
sakyti, kone čikagietis — Carl sio 6 d., mirė 1967 m. Gimtinis
Sandburg. Čikagietis dėl to, j poeto namas dabar yra paverskad ilgoką savo gyvenimo tar-1 tas Carl'o Sandburgo muziepą y r a gyvenęs Chicagoje bei | jutui
Pirmasis jo eilėraščių rinki
j o s pašonėje. Taipgi yra pla
čiai visose chrestomatijose r a n  nys ir buvo pavadintas, "Chi
d a m a s jo eilėraštis "Chicago", cago Poems" (1916). Po t o d a r
prasidedantis puikia šio miesto išėjo apsčiai jo eilėraščių rinki
nių, apdovanotų Įvairiomis pre
charakteristika:
mijomis. Tai buvo prerijų ir Į Carl Sandburg, švedų kilmės žy
Hog Butcher for t h e World,
pramoninės Amerikos dainius, i musis amerikiečių poetas ir istorikas.
Tool Maker, Stacker of
giliai užgriebęs liaudinę Ameri- j
Wheat.
kos širdį Kapitalinis y r a ir jo s u r e n g ė s u k a k t u v i n ę p o e t o lei
Player with Railroads and
nuotraukų,
istorijos veikalas — du didžiu dinių, rankraščių,
t h e Nation's Freight
liai tomai Lincolno biografi plokštelių i r k i t o s dokumenti
Handler;
jos — Abraham Lincoln: The n ė s medžiagos parodą. P a r o d a
Stormy, husky, brawling,
Prairie Years; A b r a h a m Lin t e n v y k s iki kovo 6 d.
City of the Big Shoulders.
coln: The War Years.
Carl Sandburg buvo taipgi £iiiiiiiiittiiiiiiiittiNfiiitiiiiiiiitimtttmirt :
Poetas buvo
gimęs
taipgi
Illinojuje, Galesburge, tiesiog'be galo spalvingas folkloristas.
Į v a k a r u s nuo Chicagos, tik a r - : S a v o poezijos rečitaliuose jis,
čiau Mississippi upės. Ten j i s pats pritardamas gitara, dai
5
T¥PEWRITEKS,
E
nuodavo Amerikos pionieriškų
|
ADPING MACHINES
H
laikų balades, o taipgi ir savo 1
AND CHECKWRITERS,
S
paties eilėraščius.
s
Nuomoja, Parduoda, Taiso ĮE
Minint šimtametinę sukaktį E Virš 50 metų patikimas jums 5
patarnavimas.
r
nuo Carl'o Sandburg'o gimta- |
• ŠALTINIS, 1977, N r . 4 Ti- į dienio, Chicagos miesto bibKo- j =
Phone — 581-4111
|
kybinės ir tautinės minties žur- j teka savo Kultūros centre (Mi- j | 5*10 & PtriaeJd Rd.. Chu-ajco \
nalas. Išeina k a s a n t r a s mėnuo.! chigan Ave. ir Washington S t ) | r « I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I H M I M I M I M t l M I i m i l H I "*
Leidžia Mari jenai ir Šv. KažiĮ
miero sąjunga. Redaguoja k u n .
dr. S. Matulis, MIC. Administ
ruoja J. Dubickas. Redakcijos
,
..
,
,,
ir adnunistraciios adresas: 16
GRACK5US UVING, INCLUDING THREE MEALS
r r o u r u j -DJ W « * R H W r d
ALL YOU CAN EAT FOR AS LOW AS $11.00 PER DAY
Nottingham NG2 6AH, ^ E n g
SAFE QUIET COMMUNITY NEAR PARKS. SHOPPING AN CHURCHES.
land. Metinė prenumerata —
PARKING AVABLABLE, PUBLIC TRANSPORTATION NEAR BY
INCLUDING ROCK ISLAND LINE.
4 dol. (2 sv.).

ŠIMKUS

Chicagos miesto centro didž'ulėje Auditorium teatro salėje sau
sio 7 d. vakare gausiai susirinku
sios publikos tarpe buvo matyti
nemažai ir lietuvių. Čia vyko
naujojo Chicagos F i l h a r m o n i o s
orkestro koncertas, kuriame da
lyvavo kaip solistas pianistas
Manigirdas Motekaitis. Koncerto
programoje buvo vien W . A. Mozarto kūryba. Pradėta šio jau
ankstyvoje jaunystėje "stebuklin
go vaiko'" gabumais pasižymėju
sio genialaus kompoz'toriaus pirmąia simfonija C maior, kurią jis
parašė, teturėdamas vos 9-rius
metus. Programa baisrta viena
paskutiniųjų io simfonijų, No.
39 "Jupiter", sukurta treietą me
tų prieš ankstyvą, vos 35 metus
teišgyvenusio, šio
nepaprastai
produktingo kompoz'toriaus mir
ti.

Sešt&aisiils. 1978 m . sausio m ė n . 1 4 d.

nebegalima išskirti jokio indivi
dualaus jų komponento. Š a pro
ga ne vienas rimtos muzikos mė
gėjas gal tyliai sau įvertino, kokią,
nors gal ir retokai panaudojamą,
privilegiją mes turime, gyvenda
mi Chicagoje, kur nuolatos gro
ja jau beveik šimto metų nenu
traukiamą tradiciją turintis pir
minis Chicagos simfoninis or
kestras.
Lietuvius šis Chicagos Filhar
monijos koncertas sutraukė tačiau
ne orkestro naujumu ar programa,
bet io vadovu sprendimu, pa
kviečiant mūsų pianistą Manigirdą Moteka'tį solistu. Pianis
tas koncerte atliko Mozarto for
tepijono koncertą N o . 21, C ma
ior (K. 46). Nors šį veikalą Mozartas parašė, turėdamas tik 17
metų, to laiko sąlygose iis buvo
jau visiškai meniniai subrendęs,
ir šis virtuoziškas koncertas yra
laikomas vienu geriausių jo kū
rinių. Sakoma, kad šiuo kūriniu
Mozartas pradėjo koncertinėj mu
zikoje naują erą, iškeldamas ja
me solo fortepijono vaidmenį į

j WAGNER and SONS (

Jonas Aistis (1904-1973)

Nuotr. J. Didino

Nauji leidiniai

Filharmonijos daugiau
kaip
60 asmenų orkestras patraukė
apypilnės. 5000 klausytojų talpi
nančios salės dėmėsi, dar prieš
koncertui prasidedant. Visi orkes
tro nariai, su keliomis iš'mtimis,
Sausio 8 d. prie Washingtono ; g o s : "Apie laiką ir žmones" ir i
įskaitant ir dirigentą Fred Lewis. i tada dar neįprastas aukštumas, p a s Aldoną Aistienę Įvyko pasi- i "Mitfordo gatvės elegijos".
Į
jauni žmonės. O pradėjus jiems Manigirdas judrai, gyvos bei švie- tarimas dėl Jono Aisčio raštų kitą prozos tomą sueis knygogroti. greitai paaiškėjo, kad jiej šios nuotaikos koncertą atliko be suredagavimo ir išleidimo.
mis d a r aeišleisti dalvkai — i
T
.«..».
•
• , •*
. ,. .
*
visi yra jau išlavinti savo sričių \ kla : dų. technikiniai sklandžiai ir
TT •
numatoma.
straipsniai
iš penodines
muzikai. Visi orkestrantai gera ; j stilingai. Tvirta technika ir at- r a šKaip
t ų susidarys
t r yr s Jono
tomai.Aisčio
Pir- keletas
Įžangų,
grožinėsspaudos,
prozos
e l - i i c i i c i ^ o r r c +t~\ G • f n m o i
'Piy
ly^lo^oo i&jTicm
c r r f t 7 i n o c r\r*f^ir\c
valdė savo instrumentus ir dar- į mintis leido j a m skambinti be ' m a s apims poeziją — ligšioli- bandymai ir rankraštyje pasi
niai sekė dirigentą, kuris garses- j išblaškančios įtampos, ir jis pali- nius jo lyrikos leidinius, paties likus medžiaga. Tarp jų y r a
nėse atliekamos muzikos vietose Į ko profesiniai paruošto piarrsto poeto paruoštą, bet nespėtą iš- Jono Aisčio drama " D u k t ė " , —
iš š:o jauno orkestro sugebėio iš- Į ispūdį. Betgi Manigirdo dauge- spausdinti naują rinkinį ir d a r "penkių veiksmų malonios nuoŠiame numeryje daugiausia
gauti visiškai patenkinamą or- į lio metų veikla, beakompanuo- a p į e dešimt naujų, Į tą rinkinį taikos vaidinimas", kaip pažydėmesio skiriama praėjusios va
kestrinį sąskambį bei precizną. į iant solistams, atrodo, šiuo atve- neįtrauktų vėliausių eilėraščių, mi autorius.
s a r a s Europos lietuvių studijų
Tačiau lėtesnėse bei švelnesnėse h*u bus jam gal net abejotinai pa- T a i p pat n u m a t o m a pridėti eilė-, Šiuos du tomus
redaguoja , savaitei, kuri įvyko kaip t i k
muzikos dalvse išlavinto skonio j t a m avus. Prie iaunatviškai eata- Lgjg. rašytą 'Eglę žalčių karalie- dr. Vincas Maciūnas.
i Anglijoje: plačiai aprašomos
klausytojui šio orkestro ir io d i r - j<ziastinqo orkestro bei kiek agresy-. n ę » Autorius buvo užsimojęs
Abiems redaktoriams patai-, paskaitininkų i š k e l t o s ' m i a t y s
gento patirties stoka buvo gan j vaus dirgento,,pianistas ne visur | parašyti penkis veiksmus, t a - kins A. Vaičiulaitis.
paįvairintos veidų nuotraukos
lenevai
M čiau nutrūko antrajame.
B e minėtu asmenų, į posėdį m i s . Duodami a » puslapiai s a u vietų buvo salima aiškiai išskir-; svorį. Daugelyie vietų, užuot saJono Aisčio poezijos tomą su- nuo rašytojų draugijos buvo į jausios Vlado Šlaito poezijos,
ti paskirus instrumentus, pašte- vo muzikine išraiška vedęs or- redaguos poetas A, Nyka-Nilifi- a t v y k ę s pirmininkas T. Leonar- • p j t i į kita lietuviškosios veika
r
!
bėti nevienodus stv-srinių smičių kestrą, jis pasitenkino vien lyg nas.
das Andriekus.
los kronika.
judesius ar neproporcingai išiy-1 jam akompanuodamas. MotekaiAntrą i r trečią tomą s u d a r y s
Pačiam išleidimui lėšos yra
gintą pučiamuių skambesj. Ta- čiui reikėtų ateityje į šią io gro- Įvairūs prozos raštai. Vienas iš d r , K. Rudaitytės palikimo.
• MOTERIS, 1977 m . lapkrida ir nesoeeiahstas galėio su- nmui būdingą savybę atkreipti
jų
apims
tris
Jono
Aisčio
apyŠia
proga
primintina.
kad
č»o
gruodžio mėn. Nr. 6 Reprasti, kodėl D'mae^in Nirr f oni- ,rimto dėmesio. Prie iau isisavinbraižų k n y g a s . Tai dar Lietu- šiemet, birželio 13 d., sueina daguoja Nora Kulpavičienė, Adnio orkestro, kaip ir tobulo cho- j tu pianistinių
sugebėjimų jam
voje išėję "Dievai i r smutkeliai,, p e n k e r i metai nuo poeto Jono į ministruoja Bronė Pabedinskiero, neįmanoma "suorgan'zueti'"į dabar labiausiai dar reikėtų pa
bei dvi Amerikoje išleistos kny- Aisčio mirties.
n ė . Redakcijos ir administraci
trumpu laiku.
Subrendusiame į sistengti įgauti ryškesnės scenijos a d r e s a s : 1011 College SL,
simfoniniame orkestre tokie da- i nės išraiškos bei koncertinio solisToronto, Ont. M6H IA8, Canabar lengvai pastebimi skirtumai,-,įto
į
bravūros, ypač skambinant su C . . J ^ « « » * ^ S « a M « L A I M I A M
da
iVill
r
a
S
V
t
O
i
l
l
- 2 u r n a i 3 - leidžia Kanados Lie
laikui bėgant, susiformuoia į vie
i tuvių moterų draugija. Metinė
ringai kilnią visumą, k a : p įvai-j Solistas, orkestras ir jo dirigen
prenumerata — 7 dol., garbės
rūs aromatai išlaikytame ir nus;s-j tas publikos buvo priimti nuoš:r
prenumerata — 10 dol.
tovėjusiame \-\Tie taip. kad jau džiais plojimais.
Zenta Tenisonaitė rašo apie!
Lietuvių Rašytojų
draugijos teatre Vasario 16-tos išvakarėse, p Rubensą; šalia pridėtos Ru-I
valdyba kasmetinei Lietuvių ra Šios krypties pastanga pagirtina benso dailės darbų nuotraukos, j
šytojų draugijos premijai paskir ir išeivijoje. Tačiau yra ir bai- į Gražūs puslapiai skirti rašytoti yra jau sudariusi jury komisi mės: ar suspės komisija susidoro- \ j a į Petronėlei Orintaitei: apie
ją, kuri svarstys 1977 metų da ti su knygomis, kurios išeina jau ; j ą ^ ^ g vilkauja, spausdinata išleistas knygas ir mecenatine naujų metų pradžioje, tačiau su „ ^ rašytojos romano ištrauka.
MILAŠIAUS M K T E R U A
tkmal Coileetioa of Fine A r t s Lietuvių fondo 1000 dolerių su praėjusių metų data? O tokių i Kitos žurnalo numerio temos:!
Į T R A l T i T A f CO>IEDIE
— priėmė P . PiKino paveikslą, m a išskirs ir apdovanos vieną iš aplenkimas gali būti skriauda j Amerikiečių šeima (P. Gaučys),;
FRANC.AJSE R E P E R T T : . \ K ^ kurio pavadinimas angliškai — jų. Jury komisija šį kartą, kaip visam literatūriniam metų d e r - j K a l ė d i n ė akimirka (Rūtos Kle-i
ir pernai, sudaryta iš niujorkie- liui. Pavyzdžiui, šiomis d i e n o - | v o s Vidžiūnienės apybraiža),!
"Boats".
Iš Paryžiaus pranešama, kad
Apie priėmimą pranešė raštu čių.ir artimų jų kaimynų: Kotry- mis, tačiau 1977 metų data, i Dombergo mergelė (A. Teniso- i
O. V. Milašiaus misterija "Sau
to muziejaus
direktorius J.; n a Grigaitytė-Graudienė, Paulius " D r a u g o " spaustuvėje buvo at- M atsiminimai). Apžvalginiai;
lius iš Taršo" įtraukta į gar
Tavlor.
j Jurkus, Aleksandras Merkelis, Pra- spausdinta stambus Jurgio J a n - ; g k y r i a i . Knygos, Moterys pa-i
siojo prancūzų teatro Comėdie
Sveikata, Madų ir g r o - |
Šavo rašte Čiurlionio galeri-1 n a s Naujokaitis ir Vytautas Vo- kaus novelių rinkinys "Ir nebe- j mafyįtt
Francaise
Paryžiaus pastovų
pasimatėm"
ir
Danguolės
Sadu-:
p
a
g
a
u i ^ šeimininkių kamfio
jai, padovanojusiai Puzino pa lertas. Manytume, kad pačios prerepertuarą.
naitės
nauja
poezijos knyga; „ y ^
veikslą, direktorius pabrėžė ki- ! mijos paskyrimo visam konteksš i s t e a t r a s lapkričio gale ir
"Baltas
ievos
medis".
Tačiau įgyI tui būtų geriau, kad premijos
gruodžio pradžioje vaidino kelis •ų tautybių m e n o Amerikoje į skyrimo komisija kasmet būtų vendinta Vasario 16-tos literatū
• KARYS, 1977 m . gruodžio
''Sauliaus iš Taršo" spektak svarbą.
' suorganizuota
kitoje
vietoje, rinė tradicija gali būti akstinas mėn., N r . 10. Pasaulio lietuvių
>:s muziejus veikia Smithsolius — atžymėki šimtametei rametų karių-veteranų mėnesinis žur
; bent jau tam tikru kelerių me- leidykloms pasitempti ir
nian Ins
šytojo sukakčiai. Dabar Co« t u t i o n apimtyje
planus
realizuoti
gruodyje.
1 tų ratu, turint minty literatūros
nalas. Redaguoja Zigmas Raulimėdie Francaise vadovybė nu- Į
'
I žmonių telkinius. Bostone, W a naitis. Administruoja Leonas
sprendė misteriją a r a u k t i į re
— Bet sunkiau suprasti tuos, j sbingtone-Baltimorėje, Los AnVARAUVOS S E N T M A S
Bileris. Redakcijos i r administ
p e r t u a r ą vaidinimams ateityje. kurie nuo lietuviškojo gyveni- į gėles Chicagoje, N e w Yorke, Karacijos adresas: 341 Highland :
Prancūzų literatūros laikraš- rno šalinasi a e i i liguistumo, oi nadoje, o gal net Europoje. Taip- D a r neseniai mokslininkai ma Blvd.. Brooklyn, N . Y. 11207. j
tis "I^a Quinzaine U t t ė r a i r e " greičiau iŠ p e r didelior 'sveikusveiku-1 8fi
S* neturėtų
n e n a š ų pamečiui
p a m ^ . u i ^komisijos
u ^ t ^ ^nė,. " -kad
" . J Varšuva
- " " " * J buvo
T.
^įkurta į Metinė prenumerata — 10 dol. i
n u t a r ė dalj šio leidinio paSvęsti mo'. Gerai jsikūrę j lietuvišką! sudėty kartotis tie patys asmenys. X I I I amžiaus pradžioje. Dabar,
Baigiamas dr Povilo Reklai- j i
Milašiui — šių metų r-radžioje. gyvenimą jie žvelgia ne su kar- Sakysim, pernykštėje ir Šiemeti-i po archeologinių kasinėjimų vienėje
komisijoje
pakartotinai
ma
n
a
m
e
senamiesčio
rajone
paaiš
Milašiaus r a s t ų leidėjas An- tėūu. bet s u 'laimingųjų' išdičio r a š t a s apie Lietuvos Bras- '<
drė Silvaire kreipėsi į pažjsta- džia irogancija.
*. Girnius tome Praną Naujokaitį ir Vytau- kėjo, jog prie miesto amžiaus t o s 3 6 5 7
! Volertą.
reikia pridėti dar kelis šimtme™*
apgulimo vaiz-,
mus, toiraiuiamasis kur jis ara
Šiemetinė
premijinė
naujiena
čius.
Pasirodo,
j
a
u
DC
a.
dešidą
ir
jo
autorių
švedų maršalą
lėtų g a u t i dr. J o n o Grinaus di*
sertaciją "O. V. Milašius poe
— Laisvė negali būti nupirk- pra ta, kad premijos Įteikimą į niajame Vyslos k r a n t e , prie Erik'ą Dahlbergh'ą. Baigiamos
tas", išleistą 1930 m. Kaune.
ta už nieką.
Jeigu ją laikai norima priderinti prie Vasario [brastos, būta nedidelės gyven- s taipgi prisiminimų
nuotrupos

Pasitarimas del Jono Aisčio rastų

WHY RETIRE OUT Of THE CITY ?
•

HOUSE OF BEVERLY RETIREMENT CENTER
10347 S. Longwood, Chicago III.
238-4454

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių r a t ų reguliavimas
h* balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. F T R E S T O N E TTRES. Wheel
alignment
and balancing. B r a k e s .
Shock a b s o r b e r s . Mufflers a n d pipes.
Tune-Ups. Lubrication. G h a n g e of ofl
a a d Flltere

iudaryta jury komis»ja
draugijos premijai paskirti

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 W«t 59th Str^tt -

Veikia nuo 7:00 vai. r y t o iki 8:00 v a i v a k a r o .
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. r y t o iki 4 vai. popiet.
Šventadieniais uždaryta, — Sav. M I R A S C E S A S

Kultūrinė kronika
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" f v i e t e s . Archeologams kasinėjant apie
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Piliu
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15-tą Gardino

batalioną.!

" ^ ° ^ ^ e - u s ų Karo musie- [ !

HCZIBnJS
_ l ė m i m e laisve, kai esame! mija birv^o islciimineai įteikiama ^ " * P"*»*ų ^<>™^ * i 8 k a 8 e - ! 3 * apie heHkopterrua rum, k a
Vienas iš pagrindinių Wa- sumokėję pilną kainą už savo, rašytojui grandioziniam Kie*a*a-»a*i mtfmora apia gyv«»tojų u š - , riuomeaėje, daug žinių iš š a u
abingtono muziejų — T h e N a - t*ise gyventi.
R. Tagore i ros vakare valstybiniame K a u n o ; aiėmimą i r buiti.
J m i lių veiklos i r kt.

TeU GR 6-7777

KATAUKU BA2NYCIA LIETUVOJE
1940-1944 Metais
Parašė vysk. V I N C E N T A S BREZGYS
Knygoj aprašoma raudonųjų ir rudųjų o k u p a n t ų me
todai suniekinti ar panaudoti savo tikslams K a t a l i k ų Baž
nyčios vadovus ir J o s narius.
Kaina s u persiuntimu $4ui0. 192 p u s i Illinois gyven
tojai prideda 5 % mokesčių.

!i

i

Užsakymus siųsti: D R A U G A S . 4545 W e s t 6 3 r d St„
Chicago. m . 60828.
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NAUJAS ŽODYNAS STUDENTAMS

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 20DYNAS

i

Ifieitias minkštai* viršeliais
kaina tik $8.00

i
s

j

Kai kurtos kolegijos dabar mokins lietuvių kalbą b- dažnai ~Ė
•talentam* reikia lietuviškai angliško iodyno pamokoms. Dabar p
Draugas išleido studentam* papigintą laidą šio žodyno, kuri sure» g
dagavo V O H Peteraltb. Kietais viršeliais ftia iodvnaa kainuoja ^
$10.00.
-

Raiykltt: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
Chicago III. 60629
(MaJonAklfe pridėti Vi certua pMto
KTvenat* uHnob vsartybAja).
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Šeštadienis, 1978 m. sausio mėn. 14 d.
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MŪSŲ KALBA

tai. Randame trumpą ištrauką
- Laisvė nėra priemonė aukš— Per gyventas gyvenimas ne
iš naujos Algirdo Landsber tesniam politiniam tiksiu! Ji- rungtynės, jo niekas neleidžia
gio dramos "Šventasis narvas", nai pati aukščiausias politinis peržaisti
D. Lapinsko pastatytos ateiti tikslas.
Lord Acton.. j
Aloyzas Baronas
ninkų kongrese praėjusią vasa
rą. Kostas Ostrauskas spausdi
— Elnė su grandine iš auk- — Žmogus be linksmumo pa
na akibrokštinę frazių ir situa so, jeigu ištrūksta, pabėgs j gi- našus j sunkų vežimą be lingių.
cijos miniatiūrą "Jūratė ir Kas-1 rią ėsti žolės, Malajų patarlė
Henry W. Beecher
tytis": tai linksmas Jūratės ir
Kastyčio dialogas, finale įsi
jungiant ir Maironiui. Prozos
gabaliukas Al. N. Dičpetrio.
Apie šiandieninę rusų ir lietu
vių tarpusavio santykių situa
ciją rašo Tomas Venclova. A. J.
Greimas tęsia savo tautosaki
PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESj Į ŠIUOS KCRINR S:
nio ir mitologinio pobūdžio
19 — Rinkinys. Dainuoja D. Dolskis. Groja M. Hofmeklerio orkestras.
studiją, rašydamas apie die-

Ar naudingas toks grabaliojimas
Ar reikia sakyti, kaip sunku kyti, kas pasakvta kitu ,akiparašyti gerą vadovėlį, ypačiai u iu: "Pusdalyvis rodo veiksmą,
svetur turimomis sąlygomis? kurį atlikdamas, tas pats veikė
Todėl nereikėtų norėti keliais jas atlieka ir kitą
veiksmą"
sakiniais "pasakyti visko", kai (pvz., Simas švilpaudamas ėjo j
aiškumo vietoj užmenamos tik gatve).
mįslės, štai Vidos Augulytės
Pavyzdžiais neparemtas taip!
"Lietuvių kalbos pratimuose
pat ore pakimba ir kitas toksi
septintajam pradžios mokyklos
pat plikas autorės teigimas.
skyriui" (JAV LB Švietimo Ta
kad vieno veikėjo tuo pačiu me- •
rybos leidinys) randam tokį
tu atliekami du veiksmai "pra
teigimą: "Pusdalyviai yra pa eityje, dabar ar ateityje". Arba
našūs į veiksmažodžius" (81). šios praeities, dabarties ir at
Toks plikas teigimas maža ką eities čia nereikia, arba reikėjo Į
tepasaką Juk pusdalyviai taip paaiškinti, kad dabartį, praeit]
pat "panašus" ir į būdvardžius, bei ateitį rodo pagrindinį veiks- Į
nes kaitomi giminėmis (eida mą reiškianti veiksmažodžio ly- į
mas — eidama), turi vienaskai tis, pvz. Gailiai verkia (dabar- i
tos bei daugiskaitos lytis (ei tis) dukružėlė, nuo močiutės'
damas — eidami) ir kt. Pusda eidama, šalimais jojo (praei- \
lyviai "panašūs" ir į prieveiks tis) jau dieverėliai, martelę j
mius, nes sakiny įie vartojami graudindami. Išeisi
(ateitis) Į
pagrindinio
veiksmo laikui, tėvą baidydamas, pareisi duo-j
priežasčiai, būdui ir kitokioms nos ieškodamas
\
aplinkybėms reikšti. Taigi "pa
Šiuo atveju man rūpėjo prisi
našumas" daug sudėtingesnis,
negu autorės tuo vienu sakiniu minti metodikos dėsnį: nebūti
nusakytas. Be šio neaiškaus sa- na mokykliniame vadovėlyje
kinio pusdalyvio mokslas sep- "viską" duoti, bet tai, kas duotintajame skyriuj būtų daug j dama, reikia deramai paaiskindaugiau laimėjęs. Užteko pasą-; ti.
Stasys Barzdvikas

Klaidinantis mokymas
Remdamiesi Jonu Jablons
kiu, dalyvius sudaryti esam iš
mokę iš veiksmažodžių, šitaip
moko ir akademine "Lietuvių
kalbos gramatika" (Vilnius, n
tomas, 1971 m . ) : esamojo laiko
veikiamieji dalyviai yra daro
mi iš veiksmažodžių esamojo
laiko kamienų (312), būtojo
kartinio laiko veikiamieji daly
viai yra daromi iš veiksmažo
džių būtojo kartinio laiko ka
mienų (317) ir t. t Kaip kitaip
ir būti negali. Bet, pasirodo, šių
laikų mūsų mokiniai svetur jau
yra mokomi ir kitaip, štai rankose Vidos Augulytės "Lietu
vių kalbos pratimai septinta
jam pradžios mokyklos skyriui"
(JAV LB Švietimo Tarybos
1977 m. leidinys). Tai kruopš
tus, rūpestingas ir daug nau
dingų dalykų duodantis darbas,
tačiau kai kuriais atvejais jame
taip pat klaidžiojamą. Pvz. dėl
dalyvių sudarymo sakoma: "Iš
skyrus kai kurias vardininko
formas, dalyvius galima suda
ryti iš padalyvių ir įvardžių
jis, ji" (92). Taigi pagal autorę
kelias į dalyvį toks: iš veiks

Nr. 11 (?) — psl. 5

•••

Knygos pratarmėje sakoma:
"Šis pilnas Kristijono Donelaičio
Raštų rinkinys — pirmas tokio
pobūdžio leidinys visoje jo raštų
leidimo istorijoje. Knygoje 'patei
kiama ne tik visa poeto grožinė
kūryba, bet ir jo laiškai, verti
mai, įvairi archyvinė medžiaga,
liečianti jo gyvenimą bei litera
tūrinę veiklą".
Iš to paties įvado sužinome,
kad K. Donelaičio grožinę kūry
bą, jo laiškus bei brošiūros ver
tima spaudai parengė L. Ginei
tis, parašęs šiai medžiagai atitin
kamus komentarus ir "Įvadą",
sudaręs žodynėlį. K Donelaičio
"Metų" ir pasakėčių tekstus kal
biniu požiūriu redagavo K Ulvy
das. Archyvinę medžiagą naujai
parengė K. Doveika.

-

SĄRAŠAS
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KURIOS VERTOS DĖMESIO:

Viso yra 10 šokių muzika su tipingais žodžiais: Čigones akys, fokstrotas, Kavus, deives ir kt. J o n a s J u r a š a s j riškas vaizdelis, fokstrotas. Palangos jūroj nuskendo mano meile, tango. Su
stabtelėja prie s a v o " M a k b e t o " j a r m o n i k a i Braziliją,. Onyte, einam pašokti, fokstrotas ir visa eilė kitų.
Da nuo a
pastatymo. S p a u s d i n a m o s Pet-1 M c „ - ~ Rink^ySj
i į . Šabaniauskas: Septintame rojuje, anglų valT^,j . ^ T . . --1
,
| sas. Mūsų susitikimas, tango. Marytė mėlynakė, fokstrotas. Jaunystes meilė,
ro Klimo dienoraščio i š t r a u k o s , j tango. Aldona, tango. Ta naktis, anglų valsas. Kodėl neatėjai, fokstrotas ir
liečiančios Oskarą V l a d i s l o v ą visa 15
eilė—kitų
šokių Dainuoja
su žodžiais
ir linksmąja
muzika.
Rinkinys.
Birutė
Tamošiūnienė:
O ramunėle, pasakyk, 12
jvairių
šokių.
Australijos
muzikai
B.
Tamošiūnienę
laiko viena iš geriausių
Milašių. Vincas Trumpa prisi
tos
rūšies
dainininkių
mena Leoną Karsaviną, kaip is
SVAJONIŲ SŪKURYJE. Dainuoja B. Tamošiūnienė. 12 moderniškų
toriką, filosofą, žmogų. Z. Pašokių, įgrojo vienas iš geriausių orkestrų Bemie Daggau Australijoje. Kur
pečkys recenzuoja Juozo Baltu lygios lankos, tango. Amour, Beguine. Laukiu, sugrįžk, valsas. Nuostabus
šio atsiminimų dvitomi "Su kuo berniukas, Cha, cha. Klajojančios rožės, lėtas fokstrotas. Ilgesys, tango. Ži
valgyta druska". Algis Mickū- buoklės, valsas. Balti žiedai, mambo. Svajonė, tango. Kengūrų sambo, sam
nas rašo apie dabartines mark ba. Sudie, anglų valsas. Gal būt, gal būt bolero.
sizmo sroves, o S. Šaulys infor
28 — Rinkinys. Įvairūs dainininkai, chorai ir orkestrai atlieka: Kauno Ka
muoja apie tarptautinį koliok ro muziejaus vėliavos nuleidimas I ir II č :s. Ko vajai pučia.. Kur lygūs lau
viumą Prancūzijoj, minint O. V. kai. Karo Mokyklos choras. Marš, marš, .-c&reivėliai. Karo Mokyklos choras.
Milašiaus 100 metų gimimo su Senas kanklininkas J. Petrausas ir V. Dineika atlieka. Sutems tamsi naktu
žėlė, Geležinio vilko maršas, atlieka Karo Mokyklos choras. Vaidylos malda,
kaktį. Žurnalo puslapius puošia J. Petrauskas ir V. Dineika atlieka ir visa eilė kitų.
Ž. Mikšio, H. Vepštienės, I.
22 — Rinkinys. Antras literatūros vakaras. Atlieka šie asmenys: Ada
Vepštaitės, V. O. Virkau, A. Za- Karvelytė, Dr. A. Šešplaukis-Tyruolis, Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė,
karauskaitės dailės darbai ir J. Anatolijus Kairys ir Juzė Vaičiūnienė. Viso 40 kūrinių. Visus kurinius skaitė
Jurašo "Makbeto" pastatymo patys autoriai. Juk daug kam minėti asmenys pažįstami, o vienos jau ir gyvų
jų tarpe nėra. Argi neįdomu jų balsus išgirsti?
nuotraukos.
23 — Rinkinys. Trečias literatūros vakaras. Patys autoriai skaito savo
kūrinius, tai būtent šie: Draugo redaktoriai Kazys Bradūnas ir Aloyzas Ba
• UETUVIC DIENOS, 1977 ronas; Birute Pūkelevičiūtė, Liūne Sutema-Katiliškienė ir Dr. Henrikas Nam. gruodžio mėn., Nr. 10. Rada- gys. Argi yra daugelis, kas minėtų asmenų nepažįsta? Tai gal tie jau ir įsigi
Rašytojas Icchokas Meras kalba Kultūros židiny, Xew Yorke
guoja Redakcinė kolegija. Lei jo šį plokštelių albumą. O kurie nepažįstate, tai verta įsigyti, išgirsti minėtų
Nuotr. V. Maželio džia ir administruoja A. F. Ski- penkių autorių kūrybas ir jų balsus. Sių plokštelių albumą išleido Jonas Kar
rius. Redakcijos ir administra velis.
TORONTO LrfTUVIŲ CHORAS "VARPAS". Virš 60 dainirunkių-kų vycijos adresas: 4364 Sunset BĮv., rj ir moterų šį albumą išpildė. Viso yra 14 kūrinių, operų arijų: Faustas, Netais — 1% psl. Eilėraščiams vo-j sią vasarą Clevelande, ir medžia- Hollywood, CA 90029. Prenu bucco Vergų daina, Romeo — Julija, Parduotoji nuotaka, Vilius Tellis. Tiro
liečių daina, Lietuvių komp. A. Vanagaičio, Em. Gailevičiaus, Gudavičiaus,
kiečių kalba ir jų verrimams —i gos apie patį kongresą. Puikių merata 12 dol.
J. 21evičiaus, Br. Budriūno, J. Zdaniaus, K. V. Banaičio ir kitų. Šis albumas
8 psl. Laiškams —6 psl. Brošiū nuotraukų taipgi nepagailėta.
skaitomas labai aukšto lygio.
Plačiau
rašoma
apie
kun.
A.
rai apie separacijos naudą — 17
Antrieji ŽIRGINĖLIAI. Kūryba Birutės Pūkelevičiūtės. Tai yra vaiPerkumo
misionierinę
pastora
Redaktoriaus vedamųjų te
psl.
Straipsnis apie K. Donelai
čiams
jaunesniems ir vyresniems įvairių pasakų, pasakėlių. Visiems vaiku
„
čio kūrinių kalbinį redagavimą mos: Kongresas; Išeivijoj: Palai ciją, duodama Zentos Teniso- čiams verta pasiklausyti, įsigyti šį albumą.
— 23 psL Žodynėlis — 18 psl. kant ryšius; Jaunimas: Ieškant naitės ir Jurgio Gliaudos eilė
ZUIKIS PUIKIS. Šio albumo kūrėjai, leidėjai: Indrė Paliokaitė-TijūneAkylai ir sąžiningai paruošti K šaknų; Neįtikinant": Sauja ska raščių, spausdinamas pokalbis lienė, Irena ir Algirdas Grigaičiai, Rita ir Liudas Venclovai, Donatas Tijūnė
Tebeištirtinas su dail. VI. Žilium, žvelgiama j lis. Viso yra 39 kūriniai, pasakos su įvairiomis muzikomis, poezijomis. Kiš
Donelaičio raštų komentarai už tikų; Striptizas:
labirintas; "Ateitis": Nutarimuo Mokslo ir kūrybos simpoziumą kiai. Kaimai. Miškai. Lietučiai ir visa eilė visokių įvairenybų. Visi o visi tėima 62 psl.
se ir gyvenime. Ir toliau: "Būk su Chicagoje, spausdinama anglų veliai šį plokštelių albumą turi nupirkti savo jaunimėliui.
30 — ČIURLIONIS. Pilnas choras atlieka savo ir kitų autorių dainas. Tai
Antroji knygos dalis — archy mumis, Viešpatie" (kun. St. Yla); kalbon išversta Česlovo Grinceyra trisdešimties metų darbo jubiliejinis plokštelių albumas. Viso yra 28 kū
"Vidurnakčio riniai. Kas dar jo neturi, prašome įsigyti. Dirigentas A. Mikulskis. Kaina tik
vinė medžiaga. Ji prasideda kny "Herojiškoje kovoje už tautos ir vičiaus novelė
gos 401 puslapyje Tai irgi pirma tikėjimo laisvę (dr. P. Kisielius); vargonai" (Organ Music a t $12.00.
eilis gilių tyrinėjimu vaisius.
18 — Rinkinys Dainuoja A. šabaniauskas. Algimantas Mackus per Mar
"Kai žvilgsnis nukreiptas į Tiesą" Midnight).
gučio
radijo sakydavo: Neužmirštamas šabaniauskas. Tai jo paskutinioji
(dr. A. Darnusis): "Aiškus pro
plokštelė, tai yra albumas viso 12 kūrinių. Su orkestru ir dainavimu. Visus
Aplamai toks pirmas visų Do tas, kilni širdis" (dr. J. Grinius);
•
M t S Ų SPARNAI, 1977 kūrinius sunku išvardinti, prašome šią paskutinę plokštelę-albumą įsigyti
nelaičio raštų mokslinis paruoši

mažodžio sudaromas padalyvis,
iš padalyvio — dalyvis su pri
dedamu įvardžiu jis, ji (degant
-f jis — degantis). I r sugalvok!
Matyt, autorei atrodo, kad
dalyvių linksniavimą reikia pri
derinti prie įvardžių jis ir ji
linksniavimo. Tačiau dalyvis
juk yra būdvardis, dėl to aka
deminėj gramatikoj
teisingai
pastebima, kad jo linksniavi •
mas derintinas prie būdvardžių
linksniavuno sistemos, pvz.:
dirbančiam — plačiam, dirban
tiems — platiems, dirbančiame
— plačiame (313 ir kt. psl.) O
būdvardžius linksniuoti moki
niai jau turi mokėti anksčiau
negu dalyvius. Šitaip gramatiš
kai pasitvarkius, taip pat at
kristų ir tokie septintojo sky
riaus mokiniam neįkandami
pratimų mokslo "galvosūkiai":
"Devintasis ateitininkų kongre m. gruodžio mėn., Nr. 43. Lei
Nr. 222
"Raidės tj keičiasi į či, išsky mas ir jų išleidimas vienoje kny sas" (K. Trimakas); Devintojo
džia
Lietuvos
Evangelikų
refor
goje
yra
begalinės
reikšmės
dar
2
—
Rinkinys.
Dainuoja
S.
Citvaras.
Tremtirrio
daina
ir
kitų
dainų ir
rus prieš raides i ir j , kur j iš
ateitininkų kongreso nutarimai.
bas.
Kiek
buvo
galima,
tiek
moks
matų
kolegija.
Redaguoja
Jokū
operų
viso
13
kūrinių.
krinta ir lieka ti ar rj (pv.: de
Spausdinama Algirdo Landsber
3 — Rinkinys. Dainuoja 12 dainininkų ir penki chorai. Linelį raunu ne
gant + jo = degančio, degant linės plotmės ir laikytasi. Tačiau gio dramos, Dariaus Lapinsko bas Kregždė, 2439 . 51st St.,
viena, B rytų šalelės, Palankėj, palankėj, Alutis. Choras. Viso 12 įvairių dainų.
skaitytojas
turi
šypsotis,
kai
visa
+ jį = degantį)" ir kt. (93).
"Šventojo Chicago, I L 60632. Administ
4 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas Traviatą. R Marijošius. Trys
galiai šio darbo užvaizdai .."•J kongrese pastatytos,
Žodžiu, kai "Amerika jau at gąsta net jau mirusio žmogaus narvo" ištrauka. Du gražūs žur ruoja Jonas Palšis, 5718 S. chorai dainuoja. 12 įvairių operų ir liaudies dainų.
5 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas operų arijas iš Pajacų, Tosrasta, nereikia jos iš naujo ieš
nalo puslapiai skirti Antano Vai Richmond St., Chicago, EL
pavardės:
"įvade"
plačiai
kalbant
į
kos
ir kt. Dainuoja 3 operos chorai įvairias arijas ir lietuvių liaudies dainas.
koti.
Stasys Barzdukas
apie L. Rėzos, A. Schleicherio ir čiulaičio eilėraščių pluoštui. Į 60629. Prenumerata — auka.
6 — Rinkinys. Dainuoja Kauno įgulos choras: Lietuvos himnas. Malda
G. Nesselmanno parengtus Do klausimą, kokia svarbiausia lai Žurnalas skirtas religiniams už Tėvynę. Jurgis Petrauskas su V. Dineika: Ar žinai, broli, kaip mano tė
vynė toli. Dainuoja V. Grigaitienė: Pasakykite jai... Gražinos arija. Kipras
nelaičio "Metų" leidimus, neį ko keliama problema, atsako:
Petrauskas
kun.
K.
Pugevičius,
Pr.
Baltakis,;
straipsniams,
lietuvių
evangelimanoma aplenkti ir J. Ambrazevi
7 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas: Prapuoliau motulė, Du bro
čiaus redaguoto leidinio. Tačiau Lilė Gražulienė. Juozas Polika' - \ kų - reformatų istorijai ir šian- liukai kunigai. Stepas Graužinis: Kai mes augom du broliukai. Dainuoja A.
jis minimas visai be pavardės, tik tis ir kun. J. Šeškevičius. Ryškūs ; dieninei veiklai. Puslapiai iliust- Rutkauskas V. Orentas: Mano gimtine, Užginta daina, Ispaniška mene.
nuotraukomis.
9 — Rinkinys. 14 i-airių tautinių šokių: Kepurinė, Mikita, Subatėlė, Blezpažymint, kad tai yra 1940 me ir įprastiniai skyriai: Knygos, mQtį
dinginis
Jonkelis, Klumpakojis, Rezginėlė, Jonkelis, Juodasis Jonkelis, Malū
Laiškai,
Atžalos.
Plati
ateitinintų Donelaičio "Metų" leidimas.
nėlis,
Kubilas,
Blezdingėlė, Džigūnas, Gyvataras, Ragučių polka
kiškos ve'klos kronika.
10 — Rinkinys. Dainuoja A. Šabaniauskas: Spaudos baliaus valsas, Sute
• ATEITIS, 1977 m. lapkri Numeris iliu^ruotas J. Kuprio,
mų daina, — tango, Tu tik tu — anglų valsas. Rudens pasaka — sk*w fox,
čio — gruodžio mėn., Nr. 9 — 10. kun. J. Dėdino. A. Kuolo, T. Pa
Nutilk, širdie — tango, Tai nebuvo meilė — tango. Rytiečių meilė — foks
trotas, Elytė — tango ir kiti
Ateitininkų Federacijos leidžia lubinsko ir K Trimako nuotrau
12 — Rinkinys. Dainuoja R Mastienė: Miegužėlio noriu — liaudies dai
mas katalikiškos — lie'uviškos komis. Grafika — R. Valiulytės.
na, Ar skauda man širdį — liaudyje dainuojama. Hann. V. Jakubėnas, Dukru
orientacijos mėnesinis žurnalas. A. Plieno ir T. ŠDliūno.
žėlė ir Aguonėlės, žodžiai Kazio Birkfo. Mano rožė. Sapnas apie saulę,
Vyriausias redaktorius: kun. dr.
žodžiai K. Bradūno. Gėlės iš šieno, žodžiai K. Binkio, žuvelė, Schuberto. Ne
Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaikantrumas,
Pavasaris, Mignon, arija iš oo. "Mignon". Myli nemyli, P. Mas• METMENYS, 1977 m. Nr.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
cagni Rozinos arija iš op. "Sevilijos kuT^ias**.
nes Avenue, Apt. 409, Forest 34. Kūryba ir anaHzė. Redaguo
849 — Linksmieji Broliai. Dainuoja j Petrauskas ir Viktoras Dineika ir
Park, 111. 60130. Redaktoriai: dr. ja Vytautas Kavolis, Dickinson
IR MĖGĖJAMS
kiti: 12 įvairių kūrinių, įvairaus humoro ik a^arų. Studentiški kupletai, Seniau
Algis Norvilas ir Aldona Zails- College, Carlisle. Pennsylvania.
ir dabar, Miss Lietuva, Vedybų stebuklas, Amerikos lietuvių priėmimas, Kumkai'ė. Administratorius: Juozas Administruoja Marytė Paškevipiškiuose nuovadoje ir dar 6 įvairus humoristiniai kuriniai
Polikaitis, 7235 S. Sacramsnto čienė, 3308 W. 62nd PI.. Ch:ca850 — POEZIJA. Savo kūrinius įkalbėjo Stasys Santvaras ir Antanas
Ave., Chicago, 111. 60629. Meti go, IL 60329. Šio numerio kaina
Gustaitis. Tai yra pirmoji lietuvių poezijos plofcitelė, patys autoriai savo kūri
Daug sutaupysite, pirkdamj či«
nius skaitė, jų iš viso yra 28, visus išvardinti neįmanoma. Yra rimtumo iki
nė žurnalo prenumera'a JAV ir — 3 dol., keturių numerių pre tų reikmenis. Pasinaudokite pa
rimtumo, o humoro iki ašarų.
Kanadoje — 7 dol.. garbės prenu numerata — 10 dol., garbės togiu pianu atidedant pasirink
14 — Rinkinys. LIAUDIES GIESMĖ. Dainuoja Tėviškės lietuvių evange
merata — 15 dol., sus-'oažinimui prenumerata — 15 dol. Žurnalą rus reikmenis ypatingai proga;
likų
liuteronų parapijos choras. Diriguoja mokytojas Jurgis Lampsatis. Var
— 5 dol., visur kitur — 5 dol. Žur leidžia A M & M Publications. Pilnai užbaigtų foto nuotraukų gonais palydi prof. komp. Vladas Jakubėnas. Viso yra 11 įvairių kūrinių, ku
Atidaryta pirmad.
nalas spausdinamas "Draugo" Spaudė M. Morkūno spaustuvė aptarnavimas.
rie yra labai gražiai, gerai atlikti. Sis albumas yra vertas didelio dėmesio.
(r ketvirtad. vakarai* iki 9 vaL
029. — PRANAŠE DIDIS, kantata. Prof. VĮ. Jakubėnas, atlieka Tėviš
spaustuvėje. Chicagoj.
Chicagoje.
kės
lietuvių evangelikų liuteronų choras. Dirigentas J. Lampsatis. Fortepionu
Pačios knygos struktūra tokia.
!
palydi
prof. komp. VI. Jakubėnas. Pirmojoje plokštelės dalyje solo palydi
*314
ffest
63rd
Street
Šis
dvigubas,
žymiai
padidinPo trumpos puslapinės pratar
Poezijos . puslapiuos šį kartą
! Leonas Gružas ir V. Grigelaitytė. Si plokštelė yra lietuvių pirmoji tos rūšies,
mės eina 28 psl. įvadas. Primin- tas žurnalo "Ateities" numeris; duodami Aldonos Veščiūnaitės. Tel. - PRospect 6-8998 i verta didelio dėmesio, muzikų ji yra įvertinta labai gerai.
tina, kad pasakėčios ir "Metai" vėl užbaigia vierier ų metų pui Šarūno šimulyno ir Živilės BiI
24 — Rinkinys. JONAS AISTIS. Ketvirtas lietuvių literatūros vakaras.
duodami autentiškame auto- kų savo komplektą. Tai vyr. re- laišytės naujų eilėraščių pluoš. J. Aistis skaito savo kūrybą. Viso 32 kūriniai, apie kuriuos nereikia kalbėti,
grafmiame Donelaičio tekste ir daktoriaus ir viso redakcijos ko
! tai yra jų vertę. Argi yra toks žmogus, kuris Jono Aisčio ir jo kūrybos nepalektyvo
—
jaunų
ir
kūrybingų
; žinotų? Kurie nepažįstate, prašom įsigyti.
paraleliai pateikiamas pagal d a - 1 "
sMiiiiiiiiiiiiiiiMiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiMiiiiiiiHiiiiiii^
žmonių
pasišventėliško
darbo
bartinės fonetikos, monografijos
Nr. 223
A#
ir skyrybos normas redaguotas vaisiai.
Visi šie plokštelių albumai kainuoja tik po $6.00
Numeryje daugiausia medžią I
**ŽSX^
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
|
tekstas. Tokių būdu Ješioms •pa
i
x A* *• • i J S
^fcfcr
Pardavimas Ir Taisymas
£ Užsakymus siųsti. DRAUGAS, 4545 W 63 St. Chicago, EL
sakėčioms tenka 28 psl., o "Megos sukaupta is Ateitininkuos de- į g
^
2«46 W. e9th 8t»e» - XeL BE 7-1941 i
Užsakant pridėti 50 centų ui kiekvieną plokštelę persiuntimui
tams su jų atskirais fragmen-vintojo kongreso, įvykusio praėju. r M l m t t m m m m m ^ ^
n i m n i M « i m m
i i

Nauji leidiniai
•
Kristijonas Donelaitis,
RASTAI. Išleido 'Vaga" Vilniu
je 1977 m. Lietuvos Mokslų aka
demijos Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto leidinys. Redakci
nė komisija: K. Korsakas (pirmi
ninkas), K Doveika, L. Gineitis,
J. Kabelka, K Ulvydas. Leidi
nys 600 psl.

'

MARQUETTE PHOTO
SUPPtY

I
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į
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DBAUOAa — MOKSLAS, MENAS. LirERATOIU

Šeštadieni*, 197S m. •ausie men. 14 i

Turtingiausia moteris
D* Britanijoj

GIMNAZISTE
PANEVĖŽY,
STUDENTE
PETRAPILY

Manoma, kad turtingiausia
moteris visoj D. Britanijoj yra
karalienė Elzbieta. Jai kasmet
išmokama valstybes iždo suma
pakelta 18% ir dabar siekia 3.4

T
m!;
ai padarvta,
oaį
algoms karališko
dvaro tarnaui tojams. Be to. karalienė atleis, ta nuo mokesčių, tad privati
i karališkos šeimos nuosavybė
vis didėja.
.

Janina Narūne, JAUNYSTE.
Autobiografiniu atsiminima antroji
dalis. Spaude Pranciškonų spaustu
vė Brooklyne 1978 m., knyga 252
psl, kaina 5 dol.
REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 TKOY

Aukštose pareigose
Seselė Marija Jurgė CReilly
yra paskirta Newarko, N. J. ar
kivyskupijos administracine di
rektore.. Tai aukščiausią admi
nistracini postą pasiekusi mo
teris JAV katalikų Bažnyčioje,

ŠOKIS VISU MENŲ MOTINA

• »•

—

- J

CHICAGO ILL., 6CS29. T E L E T . 925-5038

Tai jau aštuoniolikta Janinos
Markevičiūtės - Narutavičienės
Narūnės Pakštienės knyga, įskai
tant ir jos Gintarėlės vertimus į
irpanų, anglų ir vokiečių kalbas
bei antrą leidinį jos eilėraščių
knygos "Jaunieji daigeliai".
Muzika ir poezija egzistuoja
Autorė jau vyresnio amžiaus,
laiko tarpe, tapyba ir architek
•
tačiau
tebepasilieka kūrybinga ir
tūra — erdvėje, bet šokis tampa
labai
geros
atminties. Siame lei
gyvas ir laike ir erdvėje tuo pa
diny labai smulkmeniškai nupa
čiu metu.
sakoja savus pergyvenimus PaneTas, kuria niekad nešoko, nie- i
i vėžio gimnazijoje, Petrapilio unikad nepajus tikro gyvenimo pi; Ii versitete, pagaliau pirmąsias tarSO.
\ nybas Vilniuje ir Kaune. Šie at<i;
minimai apima maždaug 1904Šakyje kūnas praranda sa :o į
į
-1918
metus, taigi labai įdomų j
svorį, o šokėjas įgauna magišką
pirmojo Pasaulinio karo, revoliu
jėgą, kuri jam atneša perga.ę. •
cijos,
Lietuvos nepriklausomybės
sveikatą, gyvenimą. Nė viena: j
atkūrimo
laikotarpį. Ši knyga tai
menas nesujungia tiek daug, taip I
:
tęsinvs
jos
ankstyvesnio leidinio
šokio menas. Šokio ekstazėje
"Vaikystė".
žmogus paiunta ryšį tarp šio ir!
Vaikai žiemos karalystėje.kito pasaulio, tarp sielos ir D;e- '•
Atsiminimai parašyti lengvu stivo.
I liumi, įvedant daug dialoginių kaip dr. J. Alekna, Unė Babic[ pasikalbėjimų, aptariant jaunos kaitė, J. Balčikonis, dr. J. Basa
Žmogus šoko nuo pat pradžių;
gimnazistės ir studentės nuoty navičius, K. Binkis, Jadv. Chcdavisomis progomis: g'mimo, m'r- !
kius mokykloje, kla:ėje, bendra kauskaitė, V. Čarneckr, Čiurlio
ties, vestuvių, išvykdamas į \
buty,
organizacinėje veikloje ir j niu šeima, J. Elisonas, P. Ga
karą, derliaus nuėmimo proja j
i
atskleidžiant
jos vidinius pergy- launė, K. ir Pr. Gineičiai, V. Gri
ruošiantis medžioklėn. Religinė į
;
venimus.
Čia
ryškiai pavaizduo- gaitienė, M. Grigonis, dr. V. Inapeigos visuomet būdavo pa- į
I tas jos šeimos gyvenimas, mer- gslevičius, M. Yčas, prof. J. Jab
lydamos šokiu. Žmogus niekac ;
• gaitės santykiai su tėvais, su lonskis, O. Jablonskytė, V. Jcnenustojo šokęs. Impulsas ir no- '
j draugėmis, su mokytojais, pirmu piiškaitė, P. Kalvaitytė, F. Kirras atsisakyti fizinio kūno, kuri'
tinės meilės liepsnelės, revoliuci K P. Klimas, M. Kubiliūtė, t.
yra vienintelis dalykas, riša
jos
meto baimės ir badas, dideli ~'if1<us, dr. V. Kuzma, V. Lands
mus su žeme. Šokio metu žmogų
sunkumai, atsikuriant Lietuvai.
bergis, adv. P. Leonas, d r. E
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Dievui, nes judesys yra jautres
griebia ano laiko savo draugių | c1 b. Rimka, S. Smetonienė, B
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"Pasmerktasis
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aprašymą, sušaukdavo savo a- eagoie.
Nuotrauka Lino Regio
oą, parkeliavus į Vilnių, Žemė nožinskis. J. Zikaras, J. Žilevi
paštalus ir liepdavo jiems ratv
ūkio mini nerijos sunku kūrimas' čius, A. Žmuidzinavičius ir daur
apie Jį šokti. Tas, kuris niekad
tik ką atgavus nepriklausomybę
nešoka, niekad nepajus pilno gy
Tais laikais buvo daug dėme- Į tikro modernaus šokio atstovė, bolševikų dienas Vilniuje, len!- ą "i tų. : Daug k? sužinome iš tv
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Diagilevo baketo komoanija su! n J - J
— =s »- .-«
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Pati
Čia taip pat aptariama Lietu
Indijoj, Irane ir kitur Azijoje ligi
vien su to laiko autorės gyveni
kiniais
reikalavimais,
judesių
st*pį
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šių dienų išliko mistinio po
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šc>kėj a i r p u i k i a k t o r ė > n e p a p r a s
būdžio šventieji šokiai.
kritai apie ano laiko moksleiviją, liet. studentų draugijos, ir eilė ki
anksčiau balete nebuvo.
tai gerai išvystė savo reikalavi- studentiją.
visuomenės nuota:- tų institucijų. Taigi, leidinys įdo
kas
Žlugus Romos imperijai, šokių
mus savo mokiniams. Ji vykusiai
- Knyga skaitoma lengvai, mu-; ir istoriniu, ir psichologiniu
Isadora Duncan
menas apmirė visą tūkstantį me
! 0
" * k o k s ro f anas " G a l , b "t dia požiūriu. Per skaitytojo akis per
tų, bet vėl atgijo 15 amž. pabai
Tuo pačiu metu Vakaruose, pasakė: "Aš niekad nenorėjau Jloguose
neatkuriama žodis į žogoje, tik jau dabar nebe religinė daugiausia JAV-ėse, atsiranda sunaikinti ar nustelbti baleto, aš ą a n u o m e t u į v y k ę p a s i k a I b ė j i . bėga kaip filmo ekrane ilga vei
dų, nuotykių pynė. Autorė čia
je nuotaikoj, o daugiau teatrališ prieš klasikinį baletą nusistačiusi tik nuėjau savuoju keliu".
j mai, bet tikrai pagaunama pa reiškiasi daugiau kaip pasakoto
koj dvasioj. Pirmasis sukurtas ba Isadora Duncan. Ji jieško laisves
grindinė mintis ir įvykių eiga
6'
Marthos Graham ir Isadoros Autorė sumini tiek daug
ja, ne kaip įvykių analizuotoja,
letas buvo atliktas kunigaikščio nių, natūralesnių judesių. Šioji aasmerūmuose Milane, jo vestuvėms, ir merikietė (gimusi SanFranciscc Duncan svajonės šiandien baleto nų, kad vien pavardžių sąrašas bet ta medžiaga, kurią ji duoda,
nuo to laiko baletas pasiliko rū mieste) sukūrė naują
šokime pasaulyje jau yra tapusios negin knygos gale užima net tris pus bus įdomi jauniems skaitytojams
muose visokiomis progomis iškil techniką, .pagrįstą senovės graibų
lapius. Ir mes čia aptinkame dau — palyginti su jų dabarties die
mėms paįvairinti.
formomis. Savo skirtingu stilium: čijama realybe.
giau ar mažiau#informacijų, fak nomis, įdomu ir vyresniems, nes
ir apsirengimu ji .atkreipė pasau
Violeta Karosaitė tų apie tokius įdomius žmones, nauju atžvilgiu informuoja apie
Besivystant italų ir prancūzų lio dėmesį. Pradžioje kritikuoja
operai, baletas pereina į opeios ma, vėliau labai išpopuliarėjo
teatro sceną, bet tik kaip vaizdin (ir įsteigė savo mokyklas Berlyne,
gas .priedas. Paryžiuje atsidaro Paryžiuje, Maskvoje), pasirody
pirmoji baleto akademija. Mo e- dama rečitaliuose su savo moki
»ys įgyja lygias teises dalyva iti niais JAV-ėse ir Europoje. Atvy
scenoje. Baleto meno centru kusi į Rusiją, ji inspiravo Fokinr
tampa Paryžius. Laikui bėgant, ir kilus klasikinio baleto meni
keičiasi choreografija, kostiumii. ninkus. Dabar dar daugiau dėrrejie tamoa trumpi — vadinami sio buvo skiriama vaidvbai. c
tutu. Atsiranda batukai speca! ai kartu laisvesnėms judesiams. IŠokti ant pirštų ga!n. Tuo lai-o sadoros Dun:an dva;:ia įkvėpė n:
tarpiu išgarsėja žymi baler na vien šokėjus, bot ir muz'k-:r>. į
Taglioni.
skulptorius, tapytojus ir kitus;
Ir Rusijoje pradeda atgimti ba men'ninkus. Atsi-anda išraiš os Į
šokio mokyklos. 1030 m. mod ?r- :
le as dėka garsaus choreog
nus š">kis buvo priim as gali ti
Pctina. Ru;ų balerinos • d
ra^žvm^i - • skirtingu šbkk nai kaip nauja mtno forma
,_
»n-u, pwfl&rr? šuoliais, drąsc-Klasikinis baletą:
nenon m
-,;> ju;:osiais. rankų grakštunu pradėjo keirti savo stilių, bet ir
M
f*
ir panaši 1 . Iš šios mokyklos iš nea sisakydamas yavo romantSauga eilė garsių baleto menin'n- ko pali'.-im.
kų, kaip Krt^inska, PreobrazinMartha Graham
kaja, Pavlova, Tamara Korsa.ina, Nijinski, Fokin, Ramanov,
Daug griež esnė, negu Isadora
Mordkin ir kiti.
Duncan, yra Martha Graham, fr paukščiai žiemos karal\-ste}e...
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Kanadietė Louise Summerhill 1968 m. pradėjo sąjūdį, pa
vadintą Birthright Internatio
nal, šio sąjūdžio narės teikia
telefoninius patarimus mote
rims, turinčioms problemų su
gimimais. Tas sąjūdis jau turi
per 400 skyrių Kanadoje ir
JAV-se. J o narės daug pasitar
nauja, gelbėdamos negimusių
gyvybes. Louise Summerhill
yra atsivertusi į katalikybę.

Nuotr. V. Maželio

Skraidanti vienuole
žinomus to laikotarpio įvykius ir
žmones. Knygos pabaigoje duo
dama net 14 puslapių iliustraci
jų, kas dar labiau atminty fikuoja tekste sutiktųjų
žmonių
vaizdą.
Žinoma, čia nėra nei to lai
kotarpio asmenybių, nei įvykių
studija, o lengvu stiliumi rašomi
atsiminimai, kaip juos pergy-eno jauna entuziastė, idealiste,
š Balninkų kilusi lietuvaitė. Ta
kiau veikale skaitytojas ras daug
ėvų meilės, kolegiško draugišku
mo, pasišventimo artimui ligoje
-r nr'aimėje, pavaizdavimo ano
'aiko mokyklų veiklos, gimnazis'iško ir studentiško gyvenimo.

Amerikietė vienuolė Sean Underwood, Medicinos seserų vie
nuolijos narė, turi piloto' teises
ir skraido lėktuvu, kurį jų mi
sijoms Kenijoje padovanojo ai
riai. Tuo lėktuvu seselė skrai
dina gydytojus, gail. seseles,
gabena vaistus į sunkiai pasie
kiamas misijų stotis Afrikoje.
Lėktuvas gali pakelti keturis
žmones, š i a s pastangas remia
Kenijos vyriausybė, Jungtinių
Tautų UNICEF ir JAV Katali
kų šalpa.

Energinga vienuole
•

Seselė Gabrielė Herbers, Ge
rojo Ganytojo vienuolijos narė,
veikli moterų teisių gynėja, ko
vos prieš priespaudą sąjūdžio
narė, buvo pakviesta sausio 8 d.
pasakyti kalbą Unitarų bažny
čioje, 301 N . MayfiekL Č i k a 
goje, i Lapkričio mėnesį ji su
grupe buvo išvykusi kelionėn į
Kiniją.

Gaila tik, kad pasitaiko nema
žai korektūros klaidų, ir tai ga
na nemalonių, pvz. 35 psl. vie
toj "šauniu" surinkta "šuniu".
17 psl. vieton "juoku" —• "nuo•:u". Au'orė vartoja tokia: vir
tuvės senienas kaip "košeliena"
(1 7 psl.), kai galėjo paririnkti
lietuvišką pavadinimą
"šaltie
na". Taip pat knygos gale, duo
Moterys lengviau
dama suminė'ų asmenų sąrašą
pavardes surikiavusi pagal ang
pakelia
lišką, ne lietuvišką, alfabetą, už
Harvardo psichologas dr. Zkk
tat Yčas pateko tarp Wallat i
Zikaro, kai jo vieta prieš raid( Rubin paskelbė amerikiečių spau
doje, kad moterys lengviau per
"J".
gyvena našlystę, persiskyrimą ar
Bet tai vis smulkmenos. Aps net sužieduotuvių ar draugystės
kritai, leidinys įdomus, rodo, kad nutraukimą.
Moterys greičiau atsigauna
autorė, ir devintą dešimtį pradė
negu
vyrai, ir vėl puola į savo
jusi, yra jaunom atminties ir kū
kasdieninius darbus. Psichologas
rybingos dvasios.
priėjo tokios išvados, stebėdamas
Juozas Prunski: 231 universitetinio amžiaus pore
lę. Jis netgi teigia, kad moterims
laug lengviau nutraukti "TySius,
ei jos mato, kad taip reikia. O vyams tuo tarpu yra labaf"suhku
nutraukti draugystės ryšius. Tai
'<aip tik priešinga susidariusiai
opinijai visuomenėje
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Anot minėto psichologo, ge
riausios skyrybos yra prieš vestu
ves. Tačiau tai nė a vykdoma
'auge!;o porų. Ir priešinga'* —
į<~>s tuokiasi kad vėliau išs's^irtų.
Kai ku ios skyrybų priežastys,
nsicho'ogo suminėtos, yra amžiaus
skirtumai dėl mokslo siekimo, inteligencros stoka ir net fiz'nė iš
vaizda.
— Daryti gera kitiems ne pai reiga, bet džiaugsmas, ne* didi
na jūsų pačių sveikatą ir laimę.
ZoroMter
— Dievas negalėjo b ū l visur,
I ir todėl jis sutvėrė motinas.
Nuotrauka Vytauto Maželio
2ydq patariė
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