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PAVEIKSIAI KAIP VAIZDINES SUTARTINES
Kazimiero Žoromskio paroda Lafayette kolegijoje, Eastone, Pa.
ROMAS VIESULAS

Pirmiausia dailininkas formų
Dailininko Kazimiero Žoroms
kio tapybos parodą Lafayette ko ar spalvų pagalba drobėje suku
legijoje, Eastone, Pennsylvanijoj, ria pulsuojantį įspūdį, išgaunant
reikia laikyti svarbia, nes ji, ma nors ir abstrakčią, bet gilumos
nyčiau reprezentuoja vieną iš, iliuziją. (Ankstyvesniuose dar
turbūt brandžiausių dailininko buose šis tapybinis paviršius yra
tapybinių laikotarpių.
Paroda gana komplikuotas su įvairiom
truko nuo praeitų metų lapkri specifinių formų
užuominom.
čio 28 d. iki š. m. sausio mėnesio Vėlyvesniuose darbuose šis fonas
23 d. su pratęsimu iki sausio mė pasidaro gan amorfiškas). Lafanesio pabaigos.
yett'o kolegijos parodoje šis gilu
Ši paroda yra viena iš sunkiau minis įspūdis išgaunamas veik
siai apibūdinamų parodų, nors išimtinai grynų spalvų kontras
ji ir bazuojasi iš esmės labai pap tais, naudojant dėsnį, kad šiltos
rastais vaizdinio meno pagrin spalvos optiniai artėja, o šaltų
dais, arba pačiais esminiais opti spalvų gama tolsta. Kartą ši pir
niais elementais. Siame paprastu moji paveikslo stadija užbaigta,
me ir yra visas sunkumas rašan ji paliekama visiškai išdžiūti.
čiam bent apytikriai tai perteikti (Kadangi dailininkas tapo išim
žodžiu skaitytojui, nemačiusiam tinai aliejiniais dažais — lauki Kazimieras Zoromskis
pačios parodos.
mas vienam paveikslui gali truk
ti
keletą dienų). Paveikslo pir
Dailininkas pats apibūdina sa
mai
fazei išdžiūvus, jo paviršius
vo dabartinę kūrybą kaip turin
čią pradus analitiniame mene yra horizontaliai arba vertikaliai
(secientific art). Josios dėmesys (o kartais ir sankryžomis) klo
yra dviejų plotmių kontraste, t jamas limpamom juostom (masy. giluminės erdvės iliuzijos, ku king tapė). Pirmosios fazės spal
ri perduota spalva ir šviesa, ir vos tada belieka matomos tik
plokštuminės iliuzijos, kuri per kaip dryžiai tarp juostų. Dabar
duota tiesiose linijose, kontraste. per visą paveikslą dedama kita
Konfliktas vyksta toj pačioj tapy sistema dažų, sudarančių spal
binė] erdvėj, naudojant spalvų viniai kontrapunktą pirmajai fa
spektro principus. Iš esmės vis zei. Šiai antrajai fazei apdžiūvus,
kas yra grindžiama teorija, kad juostos nuo drobės nuimamos,
dviejų,
"spalva yra šviesa, o šviesa yra automatiškai sudarant
visai
skirtingų
fazių
kontrastą.
spalva". Tai va — pasakyti leng
va. Bet pasakyti tai tik žodiniam Pirmoji — tarp juostų matoma
apibrėžime skaitytojui — visa tai giluminė fazė (3-D) ir antroji
pasidaro nemaža abstrakcija. No pačių juostų spalva — plokštu
rint skaitytojui duoti kiek konk minė (1-D) yra leidžiamos kartu
retesnį supratimą, ką iš tikro dai optiniai vibruoti. Štai ir yra tapy
lininkas tuo praktiškai mano, bos būdas, kuris įvairiais varian
reiktų pačioje pradžioje aptarti 1 tais dailininko naudojamas apsčiai metų ir kuris duoda gana
jo darbo metodą.

būtų įtikėjęs į vieną ir centrinę
tapybinę tiesą.
Parodai bene centrinį toną
duoda TDS Nr. 138 (66 x 60 in-,
1976), puikus centrinės oranži
nės šviesos ir raudono — violeti
nio akordo paveikslas. Panašiai
galima pasakyti apie spalvų gru
pėmis giminingą, bet mažesnį
TDS Nr. 162 (54x50 in., 1977).
Tai labai įdomus, dominuojan
čios oranžinės spalvos paveikslas,
su šaltu dryžiu minimaliniu kon
trastu. Įspūdis gyvas, beveik su
dvasintas.
Čia yra keli darbai ir ankstyves
nės Žoromskio tapybos, kurioje
yra būdinga komplikuota gilumi
nė (3 D) sąranga. Ši grupė pasi
žymi mažo spalvinio ir mažo
šviesos kontrasto sprendimais. To
kiu galime minėti TDS Nr. 100
(60x54 i n , 1975). Šios krypties
Erdves plazma (1975) Į paveikslai savo būdu gal bus ži
nomiausi mūsų dailės visuome
nei. Taip dabartinėj perspekty
voj žiūrint TDS Nr. 40 (60x54
in., 1973) rodo lyg ir pernelyg
daugybę elementų ir puošmenų
įvedimo į 3-D, arba giluminę
plotmę, lyg ir stokojant apsis
prendimo formų atrankai. Ne
mažai šių
elementų, atrodo,
įdėti visai be vaizdinės reikšmes
ar būtinumo. Įdomu, kad anksty
vesniuose darbuose ir pačios lini
jos paveiksluose yra komplikuotesnės, įvedant diagonalią liniją,
kaip kontrapunktą tiesiajai. Nau
juose darbuose šalutinio elemen
to beveik visai nėra, ir apsispren
dimas linijose ir spalvose yra bekompromisinis.
Labai įdomus ir kondensuotas
yra geltonai, oranžiniai mėlynas
TDS Nr. 166 (54x50 in., 1977).
Jis savo intensyvumu yra net
stipresnis už katalogo viršelyje
atspaustąjį TDS Nr. 165 (54 x 50
in., 1977). Šis pastarasis spalvi
niai labai malonus. Jis ne tik yra
labai užtikrintas savo sprendimu,
TDS, Nr. 186 (1*77, $4" z «f) bet ir pulsuoja žaliu, dominuo
jančių spalvų subtilumu.

viliojimas konkurso premija ne
gali duoti ypatingų veikalų. Kon
kursuose dažniausiai dalyvauja
apsčiai mėgėjiškų
dramaturgų,
pro juos profesionalui lengva
prasisprausti ii su ne itin. kokiu
veikalu. Iš tikrųjų, ne veikalo po
būdis, o pastatymo lygis nulemia
sėkmę.
Vaidinimuose, šalia gražių pa
:
stangų,
pamatome visokių sceni
Būna atvejų, kai re klūs teat
nių
nelygumų:
tai vaidybos mė
ro žiūrovai po vaidinimo į mū
sų išeivišką sceną pažvelgia per gėjiškumą, tai režisūros polinkį
visuotinės klasikos prizmę. Jiems linksminti ar nustebinti, o ne
dažnas mūsų vaidybinis kruste meniškai įtikinti, tai dramaturgi
lėjimas yra tik parapijinė apraiš jos sparnuotą, bet neveiksmingą
ka. Nemato savame darže nei žodingumą... Ž'ūrime į visa tai,
Šekspyro, nei Ibseno ar Čechovo, atleisdami ir vaidintojams, ir jų
nei Balio Sruogos grožybių. Sa vadovams, džiaugdamiesi kiek
kyti, kad žiūrovai nėra teisūs, vienu labiau pavykusiu aspektu.
reikštų esminių meno principų Plojame dekoratoriui ir linkime
neigimą. Tačiau jiems pritarti ir vis'ems atlikėjams daugiau sėk
reikalauti iš saviveiklinių teatra mės būsimoje pjesėje.
lų stebuklingų pastatymų reikš
Be abejo, teatralai patys pa
tų nesąmonę.
stebi savo silpnybes. Sielojasi dėl
Apie teatro stebuklus, supran jų. Diskutuoja. Klausosi kritikos.
tama, privalome svajoti ir prie Geran jei neužsirūstina, išgirdę
jų, stiebtis. Stebuklo laukiame ir kandesnę pastabą. (Juk ir kriti
iš Jono Jurašo. Bet mūsų sąlygo kai nėra be ydų). Po kurio laiko,
mis polemika turėtų dažniau suk žiūrėk, jie ir vėl buriasi naujam
tis apie konkrečiai {manomus da vaidinimui ar muzikiniam spek
lykus, liaudiškai tariant, savo no takliui. Aukoja savo laisvalaikių
siai pasiekiamus. Juk žinome, poilsį,
grumiasi su greitkelių
kaip sunku išeivijos teatralams, kamšatimi, važiuodami į repeti j gi scena yra visuomeniškiausia I Kokia ji bebūtų — nelygi, meišraiškos forma. Ir lodramatiška, retoriška, pavirypač jauniesiems, įveikti kalbos cijas... Jų dvasioje liepsna lietu kultūrnės
šutiškai linksma ar
tragiškai Kazimieras zoromskis
mokėjimo ribotumą. Žiūrovai viškai scenai tebeplazda, kadan- sunkiausiai įveikiama.
kraupi ir, žinoma, reta kaip me
geidžia, kad į juos nuo scenos
tiniai atlaidai, išeivijos teatrinė komplikuotus sąskambius. Ka- j kiek nemažina šių darbų svorio
jaunas aktorius bylotų taisyklin
veikla yra didžiai prasminga. Ji dangi visi darbai šioje parodoje į — jie egzistuoja visai kitoje plot
ga tarsena, kad skambesys būtų
pabrėžia mūsų gyvastį ir, kas yra grįsti šiuo principu, paroda | mėje.
be amerikonizmo priemaišų. O
svarbiausia, yra sava. Pasak pa sudaro labai vibruojantį ir mo- j Parodoje išstatyta 19 darbų, ir
to siekiant, reikia neįsivaizduoja
tarlės,
nors ir lopyta sermėga, nolitinį įspūdį.
mai didelių režisūros pastangų.
dailininkas visus juos rodo kaip
bet sava. Aplinkui klesti svet;mas
Parodoje dominuoja
grynų tapybinę seriją,
Kai kada kliūtys yra neįveikia
pavadindamas
pasaulis, o čia, žiūrėk ir klausyk, spalvų kontrastai ir tiesios, įvai juos Trečiosios dimensijos serijo
mos.
atsiskleidžia lietuviškas kampelis raus svorio linijos, viena kitą mis — TDS (Third DimensioMano išmone, svarbiausia iš
su mums rūpimomis problemo kontrastuojančios ir kartais nei nal Series). Paveikslai yra ir ata
eivijos sceninio darbo ribotumo
mis. Jau vien savo buvimu jis at giančios. Ypač vėlyvesniuose dar tinkamai sunumeruoti. Kūrybi
priežastis glūdi pastovaus profe
neša katarsį ir sustiprina tikėji buose tai pažadina labai skambų nio laikotarpio prasme, tai dai
sinio teatro nebuvime. Apie toki
mą universaliu gėriu. Nebūtinai akordą. Lyg taį būtų vaizdinės lininko darbai, rodomi sutrauk
vienetą su vaidybos studija savo
reikia, kad dramos
pabaigoje sutartinės — dainuotos sekundo toje apžvalgoje nuo 1970 iki 1977
laiku svajojo ir rašė dramatur
triumfuotų
sukčiai,
o
teigiamieji
mis, tercėmis ir kvintomis. Tik metų. Paveikslų dominuojantis
gas Anatolijus Kairys. Bet kas iš
herojai
būtų
išguiti
į
nykią
nak
sutartinės turi žodį ir bent mini dydis būtų apie 5 0 - 6 0 inčų su
to, jei tam liko uždaros ausys:
tį,
kaip
neseniai
pageidavo
vie
malų dainos turinį. Čia gi, tą mažesniais ar didesniais dydžio
nei lėšų, nei didelio užsidegimo
na dvasiškai pakili kritikė. Ne! pačią analogiją toliau tęsiant, ši variantais.
nebuvo ir nėra. Kai kaS galvoja:
Mūsų vaidinimuose gražių gra tapyba būtų lyg gryno garso ir
entuziazmas būtų, jei atsirastų
žiausiai gali triumfuoti jaunat ritmo sąskambis, tai tolstantis,
Šios kondensuotos parodos įs
lėšos. Kiti mano priešingai ir
viškai
ekscentriški,
sąžiningi
po
pūdis
geras. Įspūdį papildo mo
tai artėjantis. Tai lyg lalavimai
pabrėžia, jog lėšos tik tada susi
etai,
valsuoti
ir
dainuoti
su
savo
be žodžių. įspūdis nerealus, vib dernios ir gražios galerijos ap
telktų, jei visuomenė įsisąmonin
mylimosiomis,
o
sukčiai
klampo
ruojantis, neturįs jokių realybės linka. Bent čia rašančiam atro
tų tokio teatro būtinumą mūsų
ti
nakties
darganoje.
Ir
toks
Vužuominų. Eiliniam, mūsų vi do, kad dabar regimas laikotarpis
kultūrinei egzistencijai palaikyti.
nalas,
jei
tik
emocingai
meniš
durkio
ž ūrovui (panašiai kaip ir bus bene nuosekliausias ir bran
Proginis vaidintojų susibūri
kai
suvaidintas,
sukels
universa
mūsų
eiliniam
dainininkui) to i džiausias 2oromsk:o
tapybinis
mas su keliolika repeticijų (o
lumo
bangas
dvasioje.
Prasmin
gali neužtekti ir jis pasigestų at-j etapas. Bent ši atranka taip by
kartais tik keliomis) negali at
go teatro gyvastis tuo būdu bus i pažįstamo turinio arba bent ko- i loja. Dailininko kūrybinis nu
nešti didelių rezultatų, nors ir
užtikrinta.
| kių nors sugestyvių formų pa-' tarimas atrodo bekompromisinis
pasitaiko dalinių išimčių. Taip
pat dramaturgo atsitiktinis prisi Kazimieru zoromskis
Pr.V. į veiksluose. Bet tatai anaiptol nė ir nedvejotinas, lyg dailininkas
Priei —Hf*4 (lflTV, M" z 5f)

Teatro gyvasties
prasme

Reikia pastebėti, kad tas pats
3 - D ir 1 - D principas, panau
dotas žymiai ilgesniame horizon
taliame formate, lyg ir mažiau
s<ive pateisina negu kondensuo
to keturkampumo formatuose.
Taip pavyzdžiui TDS Nr. 141
(54 x 72 in., 1976) yra efektingas,
bet jame vertikalūs ritmo pasi
kartojimai lyg ir sunaudoja savo
energiją toj perdėm ilgoj erdvėj.
Yra eilė kvadratinio formato
paveikslų, rodomų diagonaliai.
Juose paveikslo viršus ir apačia
yra tiesūs kampai: TDS Nr. 169
(44 x 44 in., 1977), TDS Nr. 168
(42 x 42 in., 1977), ir TDS Nr.
146(42 x 42 in., 1977). Spalvinės
linijos ar dryžiai čia be išimties
eina paprastai diagonaliai, iš kai
rio šono viršuje į dešinę pusę že
myn. Reikia pripažinti, kad ši
grupė savo diagonalumu pagyvi
na visą parodą, bet, pažvelgus i
paveikslų turinį, tas diagonalumas nėra visiškai pateisintas,
nė va'zdiniai būtinas. Jų turinys,
tiesa, neprieštarauja diagonalufNukelta į 2 p a t ) .
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Nepasotinamas istorinių šaltinių rinkėjas
Žemaičiu, vyskupija įsteigta ne popiežiaus - Bimbos byla - Dėmesys et
niniams katalikams Amerikoje didėja - Vyskupo Baranausko laiškai
Hartfordo vyskupijos archyve - Ansonijos lietuviu byla su vyskupu
- Kun« Žebrys, socialinis veikėjas ir jo nužudymas - Lietuviy susivie
nijimo skilimas.

Kazimiero Žoromskio paroda
(Atkelta iš 1 psi.j

54 in., 1973). Iš šios grupės gal
įdomiausias TDS N r . 68, kuria
me pirmosios fazės elementai yra
nuosaikūs. Geriausi darbai šioje
parodoje yra tie paveikslai, kurie
turi nekryžiuotą diagonalinę li
niją ir esmėje labai paprastą 3 D traktuotę.

mui, bet, sakyčiau, jam abejin
gas. Pakabinus šiuos paveiks
lus ir horizontai ai, kažin ar
kas griebtųsi juos ir vėl diagona1 ai pakabinti.
Paroda yra gerai atrinkta ir
menkų drobių joje beveik nėra.
Techniškai kalbant, savo me
Tas "beveik" dėl kurio abejočiau, tai TDS Nr. U, kuris, sa-, todu šie darbai nėra visai inovakyčiau, ne tik data yra ankstyvas, I t o r l s k l - S k a m b l l l ^ ^
kontrasbet ir kūrybiniai, atrodo, yra t ų naudojimas, panaudojant juosbandyminis, spalv niai praskydęs t i n * $^Wų
Paskirstymą, nėra
žydriu violetu. Galima spėti, kad n a u * a s l r b u v 0 ^ P a č P ° P u h a r u s
šis paveikslas į parodą įtrauktas, P r e š d a u « l a u n e « u d e ? u n t , r n e _
ko gero, tik dėl apžvalgos, ir jis t ų ' besireiškiantis Op-Art laikokitiems paveikslams vargiai be- tar P»u- 1 - ; Op-Ar: Korxerx-:
prilygsta. Tiesa, gal mažiau in ja nesidomėjo gilumine paveiks
tensyvus ir romus yra žalio kolo lo problema, paliekant visą spalrito TDS Nr. 128 (54 x 50 in.,
1976) ir balkšvas TDS Nr. 34 T e l . Pr. 8-3229
(48 x 52 in., 1973).

Kunigu Valkavičium mes susido— Taip yra. Bet profesoriai, su dingesni žmonėms. Aš savo studijomėjome, kai Amerikos kanonų tei- kuriais aš tuo reikalu kalbėjausi,! je turiu apie tai daug konkrečios
sės žurnalas, kuris turi gerą tarp- patarė man tą medžiagą pertvarky-1 medžiagos. Vysk. Nilon buvo labiau
tautinį vardą, įsidėjo jo parašytą i n" ir sutrumpinti. Kadangi čia pri- formalus, bet irgi korektiškas, nors
straipsnį apie 2emaičių vyskupiją, sirinko daug medžiagos, tai iš jos aš; Ansonijos lietuviai jo geru žodžiu
kuri yra išimtis Bažnyčios istorijoje, padarysiu vieną kitą atskirą straips- j nemini net iki šios dienos. Bet ten
nes yra įsteigta ne Romos Popie- nį. Parašiau vieną straipsnį apie buvo labai susipainiojusi situacija,
žiaus, bet visuotinio Konstancos su naujosios Anglijos lietuvius. Jis dėl kurios kaltas ne tiek jis, kiek jo
sirinkimo. Kunigui Valkavičiui at šiais metais bus išspausdintas lei- \ padėjėjai. Pats vyskupas nebuvo
vykus į "Draugą", kun. V. Bagda- dinyje "New England historical and i toks blogas. Su kitomis lietuvių panavičius išsikalbėjo su juo apie šį ir geneological register". Taip pat skai- rapijomis jo santykiai, net asmeniškitus jo dirbamus istorinių studijų tysiu paskaitą katalikų istorikų su- : ki. buvo geri. Mat, Ansonijoje buvo
Paveikslai, kuriuose 3 - D yra
žiavime Seatonhall universitete N.J. j pastatyta bažnyčia be jo leidimo.
darbus.
komplikuotas ir gal pernelyg ak
Bet svarbiausias straipsnis bus kny Mano studijoje tai bus piačiai ap
tyvus, yra TDS Nr. 100
(60x54
— Kas paskatino }us parašyti tą goje, kuri vadinasi "The Other Ca- rašyta. Aš buvau ir Bostono kuri
in.,
1975)
ir
TDS
Nr.
40
(60 x
straipsnį? — jis paklausė svečio.
tholics". Ją redaguoja trys profeso joje apžiūrėti jų archyvų.
—Aš tada lankydavausi pas jė riai. Jos tikslas yra aprašyti kitus
— Ar vyskupijų kurijos turi čia
Kun. Vincas Vallcavičius
Mass. Brooklyne, Elizabethe, N.J.,
zuitus ir klausiau jų paskaitų apie Amerikos katalikus, kurie yra ne ai savo sutvarkytus archyvus ir leidžia
ir kitur.
Eucharistiją. Kai aš pasakiau profe riai ir ne vokiečiai.
jieškoti. Jūs suprantate, kad šitaip
jais naudotis?
soriui, jog norėčiau kai ką parašyti, — Kam čia parūpo kiti katalikai?
— O dėl jo nužudymo ar jums
nieko neišeina. Reikia pačiam kiek
— Leidžia. Hartfordas dabar vis
jis man patarė parašyti apie Eucha Kas tą knygą leidžia?
pavyko
ką nors išaiškinti?
vieną lentyną apžiūrėti ir kiekvieną
ką puikiai sutvarkė. Kai aš pradė
ristiją Lietuvoje. Bet kai pradėjau
laišką perskaityti, tai gali atrasti vi
— O taip, aš turiu visą medžiagą.
— Notre Dame universitetas turi jau rinkti medžiagą, ten buvo baisu.
rinkti medžiagą, nieko iš to neišėjo
sokių netikėtų dalykų. Manches- Du lietuviai plėšikai tai padarė, ma
Tada aš sužinojau apie Vytauto de- Į katalikiškų studijų centrą. Jų lei- Ten aš radau labai įdomių dalykų, terio kurija, New Hampshire valsty
legaciją, pasiųstą į Konstancos su- , d i n i u s l e i d ž i a Amold Press, kuri yra, originalių laiškų kunigo Žebrio. bėje, girdėjau, leidžia naudotis ar nydami, kad jis turi daug pinifrų.
sirinkimą ir, susidomėjęs šiuo daly- j rodos > N Y - T i m e s nuosavybė. Jie Vienas laiškas vieno kunigo iš Lie chyvais tik kunigams, bet neprilei
— Ar jo nužudyme nebuvo kokio
ku, parašiau aną straipsnį, kurį įsi- j išleis seriją — 49 knygas. Jų tuvos, kai Žebrys buvo kviečiamas džia pasauliečių. Aš sutikau vieną, politinio motyvo?
dėjo ir atskiru atspaudu išleido i tarpe bus daug senų knygų, kurių atvykti i New Britain. Tai vyskupas kuris studijuoja prancūzų kanadie
— Neatrodo. Žinoma, tais lai
"The Jurist". Bet kadangi aš nemo- \laidos
y r a išsibaigusios. Bet toje nusiuntė tą laišką vyskupui Bara čių ryšius su Naujosios Anglijos kais buvo labai daug visokio antikle
ku vokiškai, tai toliau šioje srityje serijoje bus ir naujų darbų. Mano nauskui, kad jo sekretorius išverstų vyskupais. Jis iš to daro doktoratą. rikalizmo. Bet pagrindinė priežastis
nedirbau. Vietoj to pradėjau domė- r a š t a s b u s viename iš tų tomų. ji lotyniškai. Ir dar yra keletas vysk. Bet buvo neprileistas prie archyvų. buvo apiplėšimas. Lietuvos žmonės
Tas leidinys ir vadinsis "The Other Baranausko laiškų.
tis Amerikos imigrantų istorija.
Ir Vatikano įstaigos tik praėjus il žino Burbą, kad jis atpratino lietu
Catholics". Dabar didelis susidomė
— O, tai radot Baranausko laiš gesniam laikui atidaro savo archy vius nuo lenkiškumo, pažįsta Sta—O kaip atsirado Jums šis no jimas yra slovakais, kroatais, ukrai
kų? Kaip įdomu! Ar galėtumėt pa vus. Ryšium su Ansonijos klausimu niukyną, bet Žebrys yra kažkaip už
niečiais ir kitais.
ras?
daryti kokią studiją iš tų laiškų? aš kreipiausi, jieškodamas medžia mirštas. Aš vieną vasarą susitikau
—
Ar
manote,
kad
šis
susidomė—
AŠ atsitiktinai
perskaičiau
gos, ir į nunciatūrą Washingtone, su vienu istoriku iš Romos ir kai
— Gerai, vėliau aš norėčiau ką
Liet. Enciklopedijoje apie Kražių j'mas yra platesnis, ar tik istorikų?
nes galutinai Roma privertė vysku- Į pasisakiau jam, kad rašau apie Zebskerdynes. Paskui paskaičiau kun. ! Ar šiuo reikalu pakankamai domisi nors, kad ir trumpai, parašyti ir lie pą duoti Ansonijos lietuviamss pa-1 H, tai jis manęs klausė: kas jis?
tuviškai. Springfieldo kurijoje yra
2ebrio apie tai parašytą knygelę, pvz- vyskupai?
rapiją. Aš įrodinėjau, kad tikrai taip
—Ir aš, kai pirmą kartą išgir
Kai pradėjau skaityti toje pat en-|
_ A Š m a n a u > v y s k u p a i p r a d ė s apsčiai laiškų, liečiančių lietuviš buvo, bet jie atsisakė ką duoti, sa
dau
apie Žebrį iš Jūsų, apie ji, ro
kas parapijas. Mūsų kurija gavo
ciklopedijoje apie kun. 2ebrį, suži- d o m ė t i s . Pvz. mano straipsnis yra
kydami,
kad
viskas
pasiųsta
Rodos, nieko anksčiau nebuvau žinojęs.
lėšų pasamdyti profesionalą biblio
nojau, kad jis buvo nužudytas. Ta- a p i e d u c^^^mi
vyskupus, kugrafą archyvo sutvarkymui. Gauta I mon. Bet aš apsiėjau ir be to. Anso—Aš manau, kad yra visokių
da mane pagavo noras patyrinėti šį r i e m r ė j 0 > rei i ca i 0 s u lietuviškomis
IOAAA - i -i i •
• .
t J inijos reikalu aš gavau informacijų priežasčių, kodėl jis yra nežinomas.
reikalą ir parašyti straipsnį.
i parapijomis. Šioje valstybėje buvo 18000 is kažkokio privataus fondo, | .iš. ' vieno
italo klebono,
.
, ~
.kuris yra 99^ Jis veikė Naujojoje Anglijoje, o Chimetų.
Jis
man
daug
papasakojo
aei os
ios
lietuvių
atrodo,
iš
vieno
rytiečio
turtuolio.
- Bet anksčiau Jūs man buvote ^ ^
^
P a ' W * . Pennsylvanijos kurijos nelabai no
caga ir Pennsylvanija turėjo savo
ir
pie
ano
meto
Ansonijos
santykius.
atsiuntęs savo knvgą apie Bimbos
vyskupas Tieny buvo labai joms rėjo mane prileisti prie savo archy
centrus. O kitas dalykas, man ne
bylą dėl religijos'įžeidimo Massa- P a n k u s . Jis pusę savo mažos.os
—Jūs
esate
tikrai
nepasotinamas
aišku, kaip kiti kunigai žiūrėjo į jį.
vų. Jie ten nervinasi dėl savo meseminarijos studentų siųsdavo į įšaltinių rinkėjas.
Aš niekur neradau, kad jis būtų
t S l " t S ^ ' S s i l E v a i ^ fa*. E u r o ^ e , kad p . ^ g o s . Jie . , * * » M be,
—Tas italas, pasakodamas apie buvęs pagirtas už savo socialinius
išmoktų kalbų ir galėtų būti nau- tik klausia, ko nori, ir patys eina
kuriai ji buvo labai įdomi.
airį kleboną, kuris buvo priežastimi darbus. Šalia to, jis su kun. Žilinsku
nesusipratimų Ansonijoje, prasita apleido salę, kai vyko Lietuvių Su
— O taip, apie Bimbą. Mat, Ame
rė, kad tai buvo geras kunigas, bet sivienijimo skilimas. Jiems atrodė,
rikos įstatymai turėjo tokį įstatymą,
kartu ir imperatorius, norėjęs už kad Milukas ir kiti elgėsi neteisin
kad už valstybės ir tikėjimo įžeidi
gai, neduodami balso liberalams.
valdyti visą Ansoniją.
mą žmogus būrų traukiamas teis
— O, tai labai įdomu, matai., tai
— Grįžkime dar prie kunigo Žeb
man, tai vadinamas "Blue Lows".
Žebrys, atrodo, laikėsi skirtingos po
rio...
— Tai turbūt jisai veikė tik Malitikos nuo kitų kunigų.
— Jis buvo didžiausias iš to meto
ssachusetts valstijoje?
— Aš nesakyčiau, kad jis laikėsi
imigrantų kunigų.
— Ne, tai buvo bendras įstaty
skirtingos politikos, nes taipgi ko
— Ar taip labai Jūs jf vertina
mas. Viena panaši byla buvo anks
vojo prieš socialistus. Jis parašė net
te?
Kaip jūs aptariate jo vertę?
čiau tokio Mockaus. Jis, visur važi
porą brošiūrėlių, nors aš jų niekur
nėdamas, rodydavo visokius švent
— Fabijonas Kemėšis savo dakta iki šiol nebuvau radęs. Ir va dabar,
vagiškus paveikslėlius. Maino vals
rato darbe laiko Žebrį pionierium atvykęs Chicagon, suradau Bro
tijoje po vienos tokios jo paskaitos
socialinėje srityje. Kemėšio tezė bu niaus Kviklio archyve. Man atrodo,
jis buvo patrauktas teisman ir nu
vo apie kooperatyvų judėjimą lie kad jisai manė, jog Milukas ir kiti
baustas. Jis apeliavo, ir Maino vyr.
tuvių tarpe, kuris buvo pateiktas elgiasi neteisingai, neduodami libe
teismas patvirtino sprendimą. Jis
Katalikų universitetui 1924 m. Rašė, ralams balso ir eidami iŠ anksto nu
gavo 2 metus kalėjimo, bet, užuot
kad kun. Žebrys buvo kooperatyvų spręstu keliu. Žebrys dėl to vengė K.
atsėdėjęs bausmę, jisai išbėgo Meksteigimo skatintojas, žebrys turėjo Susivienijimo ir tik po kokių šeše
sikon. Teisininkų žurnaluose yra
savo laikraštį. Jo vaidinimas apie rių metų grįžo. Radau viename Šal
žinoma Mockaus byla, nes ji pasiekė
Kražių skerdynes buvo statomas tinyje, kad publika džiaugėsi, kai jis
vyr. teismą, bet apie Bimbos bylą
daugelyje kolonijų. Jis turėjo savo sugrįžo pas juos. Bet Žebrys buvo ir
mažai kas žino, dėl to pradėjau ra
kepyklą ir farmą. Jis lietuviams da kito Susivienijimo nariu. Dar iki
šyti straipsnį. Tada buvau Brocktovė darbų. Duoną dalino veltui ar 1909 metų prašė iš jų paramos ka
ne, ir ten buvo prieinami visi šalti
ba už pusę kainos neturčiams. Jis talikiškoms mokykloms. Jis bu
niai. Bet berašant iš to straipsnio
turėjo visokių svajonių.
vo didelis idealistas.
pasidarė knyga, nes buvo rasta daug
—Ar prieš jį nebuvo kokių nu
— Kuriais metais jis buvo nužu
įdomių dalykų.
siskundimų?
dytas?
— Tai pas Jus taip išeina, kai
—Žinoma, vėliau atsirado, žmo
—1915 metais. Aš peržiūrėjau
Jūs pradedate gilintis į kurį dalyką,
nės, net kai kurie tikintieji, jo neįver šaltinius po jo mirties. Ir visur tyla.
tai iš straipsnio pasidaro knyga.
tino ir nesuprato, kad jis viską jų Man atrodo, kad tai buvo baimė ir
naudai darė. Jiems atrodė, kad jis gėda. Du lietuviai įvykdė tą žmog
— Kas nors turi sudominti. Taip
buvo biznierius ir tik sau. Jis buvo žudystę. 1916 metais Kunigų Vie
anksčiau aš klausiau vieno kurso
pirmutinis lietuvis kunigas Naujo nybės išleistame leidiny apie jį nė
universitete, po kurio profesorius
joje
Anglijoje. Jis važinėjo plačiai jokio žodžio. Žinoma, "Drauge"
skatino parašyti kokią temą. Viena
po
kolonijas,
klausydamas išpažin buvo aprašymas. Bet žmonės grei
panelė rašė apie Amerikos darbinin
čių ir laikydamas mišias.
tai užmiršo. Jo šeimos gyvenimas
kų sąjūdį ir paminėjo, kad ji rado
vieną Bimbos parašytą knygą. Bet
—Ar jis savo kelionėse turėjo Ir yra pažymėtas tragikos. Jo brolis
Lietuvoje buvo gydytojas, nuvažia
ji nusiskundė, kad niekas nieko
kokį socialinį tiksią?
vo aplankyti vieno ligonio, kuris
daugiau apie Bimbą nežino. Tai pa
— Jis skatino, kad žmonės jungbuvo beprotis, ir daktarą jisai su
skatino mane domėtis Bimba.
tųsi į susivienijimą, kad steigtų
mušė. Neilgai po to jis mirė. Po
parapijas ir patys rūpintųsi savo
— Bet grįžkime dabar prie kun. J.
kun. Juozo žmogžudystės byla tesėreikalais.
Jis yra prisidėjęs prie de
Žebrio. Jūs man minėjote, kad tu- Lietuvių pranciškonų koplyčios Kennebunkporte varpini. Architektas — A.
(Nukelta \ 4 pusi.)
rite daugiau medžiagov negu reikia. Kulpa-Kulpavicius.
Nuotrauka Vytauto Maželio šimties parapijų įsteigimo Lawrence,

vos vyksmą esmėje dviejų dimen
sijų plokštumoje. Žoromsk's sa
vo darbuose šalia plokštumines
energijos įveda ir giluminės iliuzi
jos elementą. Siuomi Žoromskis
turi tam tikrą nuosavą savitumą
šios koncepcijos tapyboje.
Aplama:, ši dailininko Žoroms
kio paroda Lafayette kolegijoje,
c ypač jo paskutinieji darbai, iš
viso verčia susimąstyti. Čia kal
bama apie 1970 — 1977 metų
laikotarpį. Žmogui, sekusiam Žo
romskio beveik 30 metų tapybinę
raidą, atrodo, kad dailininkas,
po ilgos ir kartais vėjuotos kūrybi
nės kelionės, dabar yra atvykęs
i vidinės ramybės, nedrumsto ti
kėjimo ir didelio
brandumo
tarpsnį. Noriu tikėti, kad šiuos
elementus, kurie sudaro kiekvie
nos kūrybos pačią šerdį — daili
ninkas iš rankų neišleis.
Tei. REliance 5-1811

DR. ANNA BALIUNAS

DR. WALTER J. KIRSTUK

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLĖS LIGOS
2858 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Trei. ir šešt.
uždaryta.

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir m o t e r ų ligos
Ginekologine Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). T e i . LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. VL BLA2YS

DR. IRENA KURAS.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKt LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue.
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
Ofiso tei. RE 7-1168; rezid. 239-2919

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Marąuette Medical Center
6132 So. Kedzie Avenue

O f s . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

DR. PETER T. BRAZIS

OPTICAL STUDIO

Dr. Jonas G. BYLABYLAITIS

Telef. — 282-4422

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
Vai.: pirm , antr. ir ketv 6 iki 7:30 v. v. Sešt
1 iki 3 vai. Pagal susitarime.
2454 VVest 71st Street
Ofiso telef. WA 5-2670
(71-mos ir Campbell A ve. kampas)
Rezid. tei. VVAlbrook 5-3048
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. irpenktad.
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
T e i . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
VIOLETA KAROSAITĖ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7051
So.
Washtenaw — Tei. 778-6766
2434 West 71st Street
Pritaikomi
akiniai
pagal gydytoju receptus
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00
Didelis akinių rėmų pasirinkimas
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:30 Ketv. 1-8
v. vak Sešt. 10-4 v. p.p. Trei. uždaryta.

GALVOS IR STUBURO LIGOS
2858 VVest 63rd Street
Chicago.Illinois 60629
Tei. — 476-3409
Valandos pagal susitarimą

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. VVABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

D r . Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
Tei. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
7-9: antrad ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2 6 1 8 VV. 71st St. — Tei. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trec.

O f s . tei. 735-4477; R e z . 246-2839

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybe — Nervu ir
Emocines ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tei. — BE 3 - 5 8 9 3
Specialybė Akių ligos
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tei. — PR 8-2220

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai. antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
Ofiso tei. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J . SIMONAITIS
GYDYTOJAS
Adresas 4255 VV. 63rd Street
Ofiso telef. RE 5-4410
Rezidencijos telef. GR 6-6617
Ofiso vai.: pirm. ir ketv 1:00 ligi 3:00 v. p.p.

DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų ligos
DR. JANINA JAKSEVlClUS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
JOKS A
Tei. PRospect 8-1223
VAIKLJ LIGOS
Ofiso vai: pirm., antr., trec. ir penkt. nuo 22656 VVest 63rd Street
4 vai. ir 6-8 v. vak. Sėst. 2-4 p. p. ir kitu laiku
Pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. susitarus
ir nuo 5 iki 8 vai. vak. Sešt. nuo 1 iki 4 vai.
Ofiso tei. HE 4-2123, namų GI 8-6195

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71 s t Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2-5 ii
6-7 — iš anksto susitarus.

DR. K. A. JUČAS

Tei. ofiso PR 6-6446

DERMATOLOGIJA —
CHIRURGIJA
5214 No. VVestern Avenue
1002 No. VVestern Avenue
Tei. atsakoma 12 valandų
489-4441 — 561-4605

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 VVest 71st Street
Vai.: 1-6 vai popiet. Trec. ir iešt. pagal
susitarimą
O f i s o tei. 586-3166; namų 636-4850

įstaigos ir buto tei. 652-1381

DR. PETRAS 2U0BA

DR. FERD. VYT. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6234 So. Narragansett Avenue

BENDROJI MEDICINA
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.

Vai.: pirm., antr .ketv ir penkt.: 2-7, iešt.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus trei. ir šešt. pagal susitarimą.

Tei. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th A ve.. Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
trec'. Seit. 12 iki 4 vai. popiet

UGDYK TAUTINE KULTŪRA,
REMDAMAS LIETUVIŠKA KNYGAI
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pabraukta. Yra pabraukimų ir po
ne knygų pavadinimais. Tai su
klaidina skaitytoją, neaišku, kas
norėta juodom linijom pabrėžti.
Pabraukimai vėl labai nevienodi,
neestetiški. Vienos linijos storos,
kitos plonos, ryškios ir neryškios,
kitos visai nevietoje arba sutep
tos. Ir kodėl pabrauktos ne visos?
Ar ne geriau būtų buvę knygų
pavadinimus, jeigu jas norėta iš
kelti, rašyti didžiosiomis raidė
mis, kursyvu šriftu, išretinti ar
ba paimti į kabutes.

I2ETUVIŲ I Š E I V I J O S SPAU- gume. Bandysime pažvelgti, kiek
D08 BIBUOGĄAFMA 1970-1974.; t a i p a v y k o
vaAaxyA
Lituanistikos Institutas, Bibliogra-1
fijos skyrius. Sudarė Povilas GauGilinantis į straipsnių ir knygų
Apimties pilnumas
eys. Redagavo Jonas Dainauska>
sumaišytą sąrašą, galima daug
ir Tomas Remeikis. Išleido Litua
Pilnumo pasiekti buvo neįma
nistikos instituto leidykla 1977 m.
ko pageidauti jų suskirstyme. Jau
Mecenatai: JAV LB Kultūros tary noma, svarbiausia, dėl mūsų lei
pačioje pradžioje, Bendrybių sky
ba ir Lietuvių Fondas. Leidinys dėjų nerūpestingumo, o biblio
riuje prie Bibliografijos poskyrio
300 psl., kaina 7 dol.. gaunamas ir grafijos sudarinėtojas
negalėjo
nepriskirti knygų katalogai, o nu
••Drauge".
surinkti bet kur laisvajam pasau
kelti prie Įvairenybių. Prie Įvai
ly išleistų visų leidinių. Kiek jų
renybių kažkodėl pakliuvo ir asužinoti,
Bibliografijos reikšmė yra di lepateko, neįmanoma
bejotinos įvairenybės, pvz., "Ci
delė. Kiekvienas, norįs dirbti kai šioj didžiojoj bibliografijoj
ceronas", kalendoriai. Kalendorių
mokslini darbą iš lituanistikos, atskiro knygų sąrašo iš viso nėra.
sąrašas didelis, galėjo sudary
Bevartant pastebėta, kad pvz.,
rinkti medžiagos arba informaci
ti atskirą skyrių. Prie to skyriaus
jos iš mūsų spaudos, be jos ne Lietuvos vokiečių repatriantų lei
priskirtos ir "Moterys Nobelio
gali apsieiti. Mūsų atveju biblio džiamas simpatingas metraštis
premijos laureatės." Peršasi su
grafija ateičiai paliks ir lietuvių "Heimatgruss" užregistruotas tik
gestija, kad straipsnis turėjo pa
išeivių kultūrinio aktyvumo ro vienas (1974 metų), kai tuo tar
tekti arba į literatūros, arba
pu jis ėjo ir prieš tai, eina»ir da
dykle ir veidrodžiu.
biografijų skyrių. Dar labiau ne
bar. Pastebima spraga ir su kaLietuvių bibliografija už Lie
tinka prie Enciklopedijų priskirti
tuvos ribų po II pasaulinio karo lendorias. Chicagos lietuvių ope
paprastą, mokyklinį lietuvių —
jau turi savo istoriją. Knygas ir ra kasmet išleidžia programą,
portugalų kalbų žodyną.
svarbesnius periodikos straips bet pažymėta tik viena (3168).
Religijų skyriuje be reikalo į
nius pradėjo registruoti Alek Kai kurios parengimų progra
dvi dalis perskirtos parapijų ir
sandras Ružancovas dar stovykli mos, turinčios net 4 psl., pažymė
vienuolynų
istorijos ir jų aprašy
niais laikais. Pirmiausia rankraš tos, o daugelio kitų, didesnių,
mai.
čio teisėmis, išleidęs tik kelis, per pvz. 1972 Šokių šventės, nėra.
Bendruomeninių — visuome
kalkę perrašytus egzempliorius, Tokiu būdu leidinys mažina pa
ninių
organizacijų aprašų pa
vėliau
naudotas
hektografas. sitikėjimą ir verčia abejoti jo pil
BuklnisUl
Paryžiuje
(pastele)
skirstyme
visai pasimesta, pasi
Vytautas
Kasiulis
+
Persikėlęs į Ameriką, medžiagą numu.
gendama
jų
natūralaus sugrupa
Abejonių kelia registravimas
spausdino spaustuvėje. Po jo mir
vimo. Tematika kartojasi keliuo
Aprašų tikslumas
gai sakoma. Ir ne vien pavardžių
ties (1965) JAV LB Kultūros kai kurių lituanistikos leidinių,
se skyriuose, o būtų buvę leng
rodyklė padeda mums susigaudy
fondas bibliografinio darbo tęsi kurie kuo nors liečia Lietuvą ar
Dėl
aprašų
tikslumo
ir
turinio
viau, paprasčiau ir aiškiau su
nį suorganizavo Cicero, 111., mies minimi lietuviai. Iš aprašo kar iškėlimo būtų pageidavimų. Jau ti milžiniškame aprašų lobyne. skirstyti pagal kraštus ir pobūdį:
te. Buvo išleisti keturi Metraš tais visai neaišku, kodėl tas lei Įvade sakoma, kad kortelės su Geras, rūpestingas medžiagos su mokslinės, jaunimo, sporto ir t.t.
čiai. Kiekvienas jų turėjo kiek dinys čia minimas, pvz., vokietis, prastintos :ki minimumo. Kartais grupavimas visada yra esminis Nereikalingas ir atkištinis sky
skirtingus pavadinimus. Prie jų vokiečių kalba, Vokietijoj išle'do tas minimumas toks minimalus, bibliografijos reikalavimas.
rius, pakartojimas to, kas buvo
dirbo dr. Z. Ašoklis, J. Maldei- knygą apie Europą (821). Jeigu kad nieko nesako, kas po antraš
Medžiagos susk'rstymui paimta paminėta periodikoj, tik kitu pakienė, J. Švedas, J. Valaitis, I.Z. buvo reikalas būtinai išskirti iš te yra, pvz., 869, 1075, 3158, Dewey modifikuota dešimtainė vad : nimu "Darbai". Pakartota
kitų panašių leidinių ir jį č'a mi
Augustin'us (slap.).
sistema. Mūsų atveju ji tinka.
nėti, tai nors anotacijoj reikėjo 4785 ir kt. To paties autoriaus, Skyriai :r poskyriai sudaryti pa bet ir vėl neduota pilnų moksli
nių leidinių aprašų.
Ružancovo bibliografija buvo pažymėti, kas joje yra lietuviško. Cicėno, tuo pačiu abstrakčiu ra
sudaryta profesiniu tikslumu ir Tokių knygų juk šiandien pa šinių pavadinimu "Dienų skel- gal dažniausiai pasikartojančią
Literatūros skyriuje netikslu
smulkmeniškumu, tik buvo per saulyje išleidžiama tūkstančia'', veldros" vieną kartą straipsnis tematiką.
buvo įrikiuoti į Istorijos skyrių ir
Tik iškart kyla abejonė, kai
daug komplikuota, straipsnių re kuriose mes minimi, ir jų visų ne pr'skirtas prie Įvairenybių (89),
kelis Pradalgių Įeidavus. Vertimai
nėra
to, kas bibliografijoj, graikų
gistravimas sugrūstas. Ja buvo ir įmanoma nei pastebėti, nei jų li kitą sykį prie Kultūrinės veiklos
į lietuvių kalbą turi atskirą sky
bus sunku naudotis. Ciceriškių tuanistiką išsemti. Geriau tad ir (1046). Padaryta gerai, kur prie terminu vad. "knygų aprašymu", rių, bet įkišta ir lietuvių poezija,
nieko
nesakančios
antraštės pačių knygų sąrašo, svarbiausio išversta į f lamų kalbą (4646),
Metrašč'ai pasižymėjo mėgėjiš nemašyti su mūsų leidiniais.
skliaustuose
pridėtas
turinys skyriaus. Vartant paaiškėja, kad
kumu tiek aprašuose, tiek me
Bereikalingai pateko ir dviejų (3068, 3076, 3084, 3135 ir kt.). knygos sudėtos "į bendrą katilą" tuo tarpu kai kiti vertimai į sve
džiagos klasifikavime. Nuo 1970
timas kalbas palikti lietuviškaja
parapijų
savaitiniai
biulete
Blogiau yra su mūsų kapitali su straipsniais. Tai degradacija me skyriuje. "Radvila Perkūnas",
ir tas darbas susitrukdė, Metraš
niai — Brooklyno Apreiškimo ir niais veikalais, Lituan'stikos ins knygoms, o patį bibliografijos lei
čiai neišėjo.
Clevelando. Kodėl jie išskirti? tituto, Lietuvių katalikų mokslo dinį padaro tik rekomendacinės li Balio Sruogos drama, vieną kartą
Retrospektyvinės
bibliografi
Tok : us biuletenius leidžia kiek akademijos leidiniais. Jų pilno teratūros tam ar kitam klausimui įdėta kur ir reikia, bet kažkodėl
jos, pradedant nuo 1970 metų,
viena parapija, jų būtų kelios de aprašymo nerasime nei ten, kur sąrašu. Gal toks suplakimas pakartota ir poezijos skyriuje.
laukėm ilgai. Išleido Lituanist'šimtys ar net šimtas. Savo ver jie netiksliai pr'skirti —prie pe redaktoriams ir ką nors sako, bet Nors kūrinio kalba ir labai poe
kos instituto Bibliografijos sky
tę turėtų tik, jei kam pavyktų su riodinių leidinių, nei kur prie jų jokiu būdu ne skaitytojui ar kny tinė, bet dar nereiškia, kad rei
rius. Pavadinta Lietuvių išeivijos
kia jį ir tik jį du kartus minėti.
rinkti juos visus.
gos istorikui, kai nėra ir negali
sugrįžtama skyriuje Darbai.
spaudos bibliografija. 1970-1974.
Nereikėjo
į vieną poziciją (4312)
Periodikos straipsniai parinkti
būti va'zdo apie mūsų išleistas
Sudarė Povilas Gaučys, redagavo
suplakti
dviejų
knygų laidų, 1971
Jie
degraduoti
'"ki
trumpo
pa
atrankos būdu. Suprantama, čia
knygas. Eksperimentas nelaikyti
Jonas Damauskas ir Tomas Re
subjektyvumas
neišvengiamas. vadinimo su le'dėjų adresu. Tik nas pasisekusiu ir mūsų atveju ir papildytos 1973 metų. Tai du
meikis. Knyga stambi, apima
atskiri leidiniai.
V'enara gali atrodyti, jog tas vieno Šilbajorio redaguotas leidi jis visai netinka.
6127 pozicijas, viso 300 puslapių.
nys
"Perfection
in
Exile"
(3741)
Nekrologų skyriuje yra sudėta
straipsnis turi išliekančios vertės,
Pačioj Bibliografijoj, kuri pra
Mecenatai: JAV Lietuvių bend
kitam ne. Ribos išvesti negali susilaukė pilno dalyvių paminė sideda numeriu II (o kur buvo I ir keli buvę anksčiau tų asmenų,
ruomenės Kultūros taryba ir Lie
dar gyvų, sukaktuviniai paminė
ma. Gal tik norėtųsi matyti ir kai jimo sąrašo.
taip ir než : nome) tuoj krinta į
tuvių fondas. Turnys: įvadas
jimai
(5836 ir 6000).
kuriuos svarbesnius, turėjusius
akis kai kurių knygų, išmėtytų
(Jonas Dainauskas). IntroducSistemingumas
Būtų sutaupyta vietos ir gra
didesnį atgarsį, pajudinusius opią
tarp straipsnių, pavadinimų pa
t:on (Thomas Remeikis). Me
žiau
atrodytų, jei vietoj iš eilės
problemą, laikraščių vedamuo
Sistemingumas nėra antraeilės braukimai. Bet ne visų. Bent ket
džiagos klasifikacija. Periodikos
kelis
ar keliolika sykių rubrikoj
sius, kurių čia nematome.
re'kšmės, nors įvade ir priešin- virtadalis ar net trečdalis jų nesąrašas. Sutrumpinimai. Biblio
kartoti to paties autoriaus pilną
grafija. Vardų rodyklė.
pavardę ir vardą, geriau padėti
kabutes,
kaip paprastai bibli
Didžiausią ir sunkiausią darbą
ografijose daroma. Pvz. "Jakubėatliko sudarytojas. Koks tai mil
nas, Vladas" iš eilės kartojamas
žiniškas darbas vienam žmogui
36 kartus, "Ivinskis, Zenonas"
surinkti visą lietuvių spaudą, ats
25
k. ir t t
kirus leidinius, juos peržiūrė
Vardų rodyklėj be reikalo prie
ti, visus straipsnius suregistruoti.
kiekvienų inicialais pasirašytų
Darbą sunkino ir mūsų pačių aautorių pridėtas "slap." Nėra tai
bejingumas: nežiūrint raginimų,
slapyvardžiai,
o kitų inicialai net
prašymų, spaudos leidėjai vis dar
labai žinomi. Kai yra tikrai pas : nejvertina bibliografijos svarbos.
rašyta slapyvardžiais, ir jie žino
Bibliografinei tarnybai nesiteikia
mi,
nepažymėta, kad tai sla
atsiųsti savo leidinių, nesirūpina,
pyvardžiai, pvz., Trakelytė, Ire
kad jie išliktų ateities kartoms
na; Narūne, Janina; Beržienė, A.;
nors suregistruoti vienoj knygoj.
:
Janulis, Petras ir kt Prie Ners,
Daugelį le dinių sudarinėtojui te
Salomėja, pridėta jos žinoma pa
ko rankioti pas privačius asmenis,
vardė, bet prie Šatrijos Raganos
važinėti į bibliotekas, archyvus,
—
ne.
redakcijas, vartyti jų komplektus.
Todėl niekas negali prikišti, kad
Svetimų vardų rašyme neišlai
bibliografijoj yra stambių trūku
kytas vientisumas. Daugiausia ra
mų. Jie ne dėl sudarinėtojo kal
šoma originalia rašyba, nelietutės. Pagaliau ir suregistruoti lei
vinant, bet yra ir sumaišyta —
diniai ne visi buvo surašyti de
"Šekspyras, William'\
visu. Teko naudotis periodikoje
Korektūra tokiuose leidiniuose
tilpusiom recenzijom ir paminė
labiau reikalinga negu kituose,
jimais.
kur skaitytojas pats gali pastebė
ti paprastą klaidą. Dažnai pasitai
Bibliografijos vertė glūdi užsi
ko vardų rodyklėj numeris, neati
brėžto objekto apimties pilnume,
tinkąs pozicijai. Yra ir pačioj bib
aprašo tikslume ir suregistruotos
medžiagos grupavimo sistemin- VytatrtM Kasiulis
Poilsis su knyga liografijoj praleistų eilės numerių.

Estijos sostini — senasis, viduramlkao Talinas. S. m. vasario 24 et
visame pasaulyje estai taipgi minėjo savo tėvynes laisves noafcrtblmn
80 metų sukaktį.

*_Xf estų poezijos
•

•

BETTlALVER
VĖJO VAIKAI
Juodas šešėlis sėlina už lango; pereitais metais jis slinko
lubomis.
Jis visada čia šiukšlina Bet kambarys pilnas vėjo vaikų.
Šiandien jie atrita debesio kamuolį į mano lovą iš pavėsingos
gatvės
Jie yra vaikai ir paprasčiausiai negali pernešti
lietaus,
kalbančio lotyniškai.
Bet pakalbėkime! Jo Sodžiai yra šiurkštūs. Kai kuriuo* iš jų
aš jau suvokiau,
jiems besibeldžiant į stogą ir šnekant apie galijotus.
Jie visada kviečia kur nors eiti — tik durys
priemenėje
užrakintos.
Mano maistas yra prie manolovos. Aš greičiausiai
niekada
nepakilsiu ant ko jų.
Bet jūs skriskite į tas vietas, kurios nematomos pro langą!
Jūs, vėjo vaikai, skriskite švelniai viršum Laiuse
aukštumos.
Nuo Peipsi ežero skriskite per Vonnu, kur prakalba
bažnyčios
varpas.
Skriskite į Voru, Vandra ir į Karksi. Kai skrisite per vandenis,
stebėkit, kaip dūloja Mėlynoji Burė. Apsukite aplinkui Piibe
kelią.
Plesdenkite virš Albu apskrities, virš Kaarli, Muuga ir Ao,
virš Assamdūa amžių, virš Kaapa ir Kūnnivagu.
Skriskite per kontinentus! Palikit neveikios
legendą!
Skriskite per praeities sėkmes, įkandin Nihil ir jojo dvynio
broUoNemo.
Skriskite virš jūros ,fkandm raganų, abejonės, maro,
kol rasite uolą, Anta uolos ten akmeninis stalas.
Ant akmeninio stalo — akmenio knyga
šviečia iš toli savuoju viršeliu
DE GIGANTIBUS
Tarantulą, Drakonas, Salamandra, Skorpijonas,
Homunculus,
Pabaisa ir Teroras
tebelaiko visada save šios kovos paveldėtojais. Jų kovos
vardas — Legionas.
Ir sielvartai vis bando iššifruoti knygą, o ji užlieta kraujo
bangomis.
Ir visos tautos visad kertasi į savo milžinų-didvyrių
darbus
ir vardus.
Kada aš negaliu, skaitykite, draugai, tą knygą —
Yr sakoma, kad vienas skyrius apie milžinus ten
pavadintas
ESTONIA
Vert. V. Bgd.
B e t t i A 1 v e r (g. 1MC m.) yra estų Utetatfcm klasike. Subrendo Ir
Hkflo Estijos nepriklausomybes laikotarpyje. Debiutavusi romanais, savo
kOrybos virUne pasiekė lyrikoje, išleisdama 4 rinkiniu*. Pokario okupa
cijoje ilgai tylėjo, ir tik IMI m. tšejo naujas poezijos rinkinys Luuletused
Ja poeemid (Poezija ir poemos). Vėliau dar Kleisti eilėraščių rinkiniai:
Embemoi (Gyvenimo riekes, 1*71) ir Tuja (Nuotaika, 1971). Betti Alvor
poezija pasižymi iijleškou foram ir

Rašytojo Č. Obcarsko pavardė
kartojama keturis kartus ir visą
laiką klaidingai "Obearskas".
Korektūrinių netikslumų yra aps
čiai. 187 puslapy sumaišytos skil
tys, ofsetui suklijuota atvirkščiai.
Poskyriuose stengtasi laikytis
abėcėlinės tvarkos, bet jos kai
kur labai trūksta. Pvz. Parodų

skyriuj autoriai surašyti tokia
tvarka: Jurkus, J.P., j.p., Jankus,
Jautokaitė, Ignas, Jonynas, vėl
Jurkus ir t t
Baigiant šią apžvalgą, norėtų
si būsimuosiuose Metraščiuose
matyti didesnio sistemingumo,
estetiškesnio knygos apipavida(Nukelta į 4 psl.)
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MŪSŲ KALBA

Nepasotinamas šaltinių rinkėjas
(Atkelta iš 2 pusi.)

Vis dėlto painiavai pritarti negalima

si iki 1921 metų. Kalbant apie Žebrk) palikimą, "Keleivis" rašė, kad
jis paliko 100,000 dol. Bet aš iš
teismo dokumentų iki cento nusta
čiau, kiek jis turėjo ir kam buvo pa
skirta. Jo brolis kunigas žuvo Lietu
voje, kai bolševikai įsiveržė į kraštą.

rų, eidamas atgal, iki dingo visos
pavardės, kurios galėjo būti lietu
viškos ar lenkiškos. Ir radau tą
žmogelį, nors labai iškraipyta pa
varde. Tai parašiau savo studijoje ir
išleidau 300 egzempliorių. Maniau,
kad niekas tuo nesidomės, bet tuo
jau tos knygelės paprašė Kongreso
biblioteka.

Dėl Vidos Augulytes moky degant + jo — degančio, de
mo sudaryti veikiamosios rū gant +jį = degantį). 2) Vyriššies dalyvius iš padalyvio ir i kosios gimines
vienaskaitos
įvardžio jis ji pasisakiau nei- j įnagininko ir daugiskaitos galigiamai (Klaidinantis mokymas" ninko galūnių dvibalsė no kei— "Draugas", sausio 14 d. U čiasi į u" ("Pratimai", p. 93).
dalis). Augulytė į tai atsiliepė Arba: •"Susidūrus raidėms s ir
— Ar neatsimenate, iš kurio
Mūsų pasikalbėjimą nutraukė se
straipsniu "Ar kitoks mokymas j , j keičiasi į minkštinamą j ;
krašto jis yra kilęs?
selė Perpetua, šv. Kazimiero vienuo
yra
blogesnis
mokymas?" ženklelį i (pvz., nukritus + jo
— Yra pažymėta Enciklopedijoje. lyno bibliotekininkė, atvykusi svečio
ir kt. ("Prati
("Draugas", vasario 4 d II da = nukritusio")
Bet dar neaišku, nes aš esu radęs vežtis. Kun. Vincas Valkavičius gy
lis). Kadangi kalbos mokslo mai", 99). Lankiau kadaise jau
tris ar keturis jo gimimo vietos vena 12 Plant Ave., Hudson, Ma, faktai painiojami su jų dėsty- lietuvišką gimnaziją, mokiaus
vardus.
Iš jo sesers dukros sužino 01749.
mo metodais, reikia šią painia- lietuvių kalbos jau ir lietuvišjau,
kuris
vardas yra teisingas, ir tai
vą daugiau aiškintis.
kame universitete, bet su to-j
V. Bgd.
nurodau savo studijoje. Net jo pa
Taigi turime visuotinai pri kiais "raidžių keitimo" daly-į
vardė
ne
visur
rašoma
vienodai:
pažintą kalbos mokslo faktą, j kais ten nesusidūriau, žiūrinė-!
vienur — Zebrys, kitur - Žebris. •yilllllllllllllllllllHIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIt:
kad dalyviai yra iš veiksmažo^ J8*1 d a b a r akademine "Lietuvių \
džių kamienų daromos links-1kalbos gramatiką", bet ir čia!
—Labai malonu jūsų asmenyje
niuojamos formos, turinčios! tokios "raidžių keitimo akroba-, Prof. dr. Alfredas Semias, kafcininkas, germanistas ir baltistas, i. m. vasario 9 d. mirt Ashforde, Conn. Buvo gi- sutikti tokj rūpestingą istorinės tei
ir būdvardžių tikos" dar vis neaptinku. Taigi me, igg* m . prof. dr. Semias yra vienas ii tų sviestųjų šveicarų, kurie savo kultūriniu įnašu taip daug prisiTYPEWR1TERS,
= "."
veiksmažodžių ir
sybės jieškotoją.
ypatybių. Todėl pagal keturis' teisingai Augulytė pastebi, kad dėjo prie nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmečio. Velionis 1921 m. atvyko Lietuvon, puikiai išmoko lietuviškai
ir profesoriavo
mūsų
universitete, vvedė
lietuvaitę. 11930
si gramatika,
"aišku,
ne JAV
..
. ...
.laikus
..
nuaoiat!!,.
"
. M k . , —_
T A T7 ir
nmlacAninn m
i n i unfv*rcltj>t»
« U U#tuv*lt»
ASO metais
m»tai<: persikėlė
nercikplč dirbti
dirbti ji Amerikos
Amerikos universitetus, bet ir
ADDING MACHINES
s
— Mano tėvelis man pasakojo,
veiksmažodžių
taip pat. X;
čia
su
lietuvaiis
ir
su
lituanistika
ryšio
nenutraukė.
Nuotraukoje
matome
prof.
dr.
Alfredą Senną (viduryje) Phi=
AND
CHECKVFRITERS,
=
gimusiems
vaikams
skirta":
yra sudaromi keturi atitin
ladelphijoje, Pa* po Vinco Krėves laidotuvių. 1954 m.; su juo kalbasi dr. Vincas Maciūnas (kairėje) ir rašytojas kuris buvo pirmutinis lietuvis HudS Nuomoja, Parduoda, Taiso s
kami veikiamųjų dalyvių laikai, pasirodo, čia jau net septintojo Antanas Vaičiulaitis.
Nuotr. B. Raugo sone, bet aš norėjau tai patikrinti. § Viri 50 metų patikimas jums |
skyriaus
pvz.: dirb-a: dirb-ąs, -antis, -an- pradinės mokyklos
Ir man tai pasisekė. Tais laikais E
patarnavimas.
E
mokiniams
reikia
daug
daugiau
ti; dirb-o: dirb-ęs, -usi; dirbda
kiekvienas turėjo susimokėti savo I
Phone — 581-4111
§
vus*
-usi;
dirbti:
dirbsiąs, mokėti... Tad ir man dabar jau
pagalvę. Tai aš peržiūrėjau visus | 5610 S. Pulaski Rd^ Chkmgo |
-sianti. Aišku, nuoseklu, pa daros visai aišku, kodėl vėl Au
Isa.rašus, pradėdamas nuo 1900 me HHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlČ
prasta. Tik n e Augulytei, tad ji gulytės žodžiais, Amerikos litu
rašo: "Kodėl gi kitaip būti ne anistinėse mokyklose "daugelis
gali? Juk kalba nėra logiška, mokinių nebesugeba laisvai lie
Kuo toliau, tuo daugiau auga i raiškose ir mūsų Čiurlionis nėra lojus Čiurlionis, kuris pasiekė priL A D I E S A N D G E N T L E ME N !
kalbėti". Jei ir man
a priori definicijomis ir aksio tuviškai
užmirštamas, kad yra pažinimo St. Peterburge vėlyvaiAmerikos menininkų ir dailės is visiškai
Halr Cortnola J I B ta P&tented-GuarantMd ln 8wlt*erland and 1»
Reftetered ln USA. Canada, Europe. It cure» Dandruff, Kalllng
momis pagrįsta sistema, kaip pačiam kada nors būtų reikėję torikų
susidomėjimas
Rusijos diskutuojama jo bei kitų pabal šiais 1909 metais, buvo kilęs iš
Halr, Itchlng acalp. Splttlng ends, stengtheninff HA I R. Root
susidurti
su
tokia
kad
ir
daly
aukštoji matematika". Dėl to,
*rowth. and restorinff NATURAL. HAIR COLOR. Usin* JIB
1900-30 metų laikotarpio avan tiecių menininkų įtaka ano me Lietuvos. "Sojuz molodieži" ra
you will never be BALD or G RE Y. 100% Guar&nteed. LJsted
vadovaudamasi savo logika, ji vių mokslo "raidžių keitimo ak gardiniu menu. Paskutiniuose ke to St. Peterburgo avangardinio telį siejo daugelis ryšių su Ryga
ln Druggist Red-Blu© Book. Drug'a-Chemist Order STRAIOHT
robatika",
kokia
šiandien
per
taip pat kuria savo definicijas
A B I A B . : * * 4, 2557 W. 6tth St., 1640 \V. 47th St., So. SStfa
ir Vilnium. Markovas ir Vasilij
turiuose dailės žurnalo Artforum meno rateliams.
A T C . A 1 4 U I St., Cicero, DL, 1147 & Aahlaad Ave., 3SS4 No.
ir savo taisykles. Ir štai kur šama išeivijos net pradinių mo numeriuose (tai svarbiausias AMasiutinas, kilę iš Rygos, buvo
MUw*ukee A v e , Chlcago. U. JIB Mediclne Llquld 8 ox.
Jau metai po metų yra leidžia
week
ropply — 14.00. Money Order postpald Send Today
nuveda. Esamojo laiko veikia kyklų mokiniams, vargu bau merikoje leidžiamas modernaus
š'o ratelio nariai, bet ir Kulbino
"laisvai
lietuviškai"
kalbėčiau.
ma
serija
Documents
of
20th
JIB LABORATORY, 1437 So. 4tth Ave.. CICERO. IVL.
muosius dalyvius ji sudaro iš
"Impressionizmo" paroda kelia
meno žurnalas) yra kas mėnesį į
Iniciatorius ir vy
esamojo laiko padalyvių ir įvar Būčiau nusikamavęs iš pat jau spausdinami straipsniai, nagrinė- i Century Art.
vo iš St. Peterburgo į Vilnių 1909
džių jis, ji, pvz. nukritus + jo nų savo dienų... "Pratimuose" jant įvairius šios temos istori- i riausias redaktorius yra Robert m. Izdebskio pirma Salono paro aliuminiui
iiiiiiiiiimiHiiiiiiuiiiiiiiiuimifiiiiiiiii^
:
žymus abs
- nukritusio ir t. t. Tačiau bū pusdalyvio, padalyvio ir daly nius klausimus. Be šio žurnalo, y- Mothenvell, laba
da vyko Rygoje 1910 m. vasarą ir
tojo dažninio ir būsimojo laiko i ™ mokslui skirti 39 puslapiai ra apsčiai išleista naujų knygų trakto - ekspresionistinio stiliaus pirma "Jaunimo susivienijimo"
LAIKRODŽIAI Dl BRANGENYBES
=
padalyviai mūsų kalboj tevar-' (81-120)! Nepriklausomos Lie- apie konstruktyvizmą ir supre- amerikietis dailininkas. Neseniai paroda keliavo iš St. Petersburgo
išleistoje
šios
serijos
knygoje
PantevIflMs Ir TateymM
|
tojami labai retai, tad iš jų su-! tuvos mokyklose teturėjom pa matizmą Rusijoje. Netrūksta ir
į tenais tų pačių metų birželyje.
Russian Art of ihe Avant Garde
2846
W.
tttti
Street
—
TA
BE
7-1941
daryti dalyvių jau nėra kaip, ir j lyg111** lašelį.
Tai yra tikras gundymas galvoti,
retrospektyvinių parodų (Chicared. J. Bowlt, Viklng Press, N.Y.
KIMIIlIfltltlIlIttHtlIlIlin^
kad pabaltiecių įtaką St. Peter 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiniini
Augulyte juos sudaro... iš veiks- j vienu atveju Augulytė vis gos Dailės institute
1976 m.
1976) skiltyje, kurioje yra na
burgo avangardinių menininkų
mažodžių: eirti: ei-davęs, -davu- Į dėlto sutinka ir su manim: "kai I gruodžio mėn. buvo lenkų konštgrinėjamas estų dailininkas Mar
Isi; eirti: eisiąs, -sianti, "Prf •,-; Amerika jau atrasta, nereikia j ruktyv'stų paroda, o dabar, tik
tarpe buvo
betarpiškas ryšys
kovas, yra rašoma šitaip:
timai". p. 106. Va ir prasideda jos iš naujo ieškoti". Vadinas, j ką užsibaigusi rusų suprematistų
tarp jų ir vokiečių bei skandinavų
jau dviguba "buhalterija": du kai jau turim mokslinius savo į paroda Rosa Esman galerijoje
"Rusijos modernaus meno is ekspresionistų. Tamsūs teutoniveikiamųjų dalyvių laikai suda kalbos pagrindus, reikia jais i r i N e w Yorke). Mums įdomiausia, torijoje Markovo ryšys su pabal niai atspindžiai Markovo piešiAMERICAN TMVEL SERVICE BUREAU
romi vienu pagrindu, kiti du remtis. Sutikdama v i s dėlto ei kad šiose dėmesį sukėlusiose ap- tiecių tautom nėra vienintelis. n'uose, Masiutino graviūrose ir
įsteigta 1958 m.
laikai — k i t u Ir tokią pai na išsiskiriamu savo taku: "taip
gal
Kulbino
paveiksluose
yra
Tapytojas ir kompozitorius Mikaniavą jau reikia laikyti daly pat nereikia užmiršti, kad Ame
bendri su Edvard Muncho, o be
9727 So. Western Ave., Chicago, Illinois 60643
vių mokslo "palengvinimu" pra riką kartais lengviau pasiekti
abejonės, su esto Eduardo ViiralTol. — (312) 2384787
dinės mokyklos septintojo sky iš vakarų ar pietų, negu iš ry
to darbais".
6 VIENOS SAVAITES KEU0N18:
riaus mokiniams! Juk čia deda- tų". Taigi ne tiesiausiu bei ar
Audrius Plioplys
# 1 - gegužės mėn. 1 d.; # 2 — gegužės mėn. 8 d.;
si taip, kaip toj negirdėtoj ne- \ timiausiu keliu, bet apsukui,
# 3 — gegužės men 14 d.; # 15 — rugsėjo mėn. 25 d.;
regėtoj pasakoj: "pusė skusta, j užuolankom, i š kitos pusės. Ne
Red. pastaba.
# 16 — spalio mėn. 9 d.; # 17 — spalio mėn. 16 d.
pusė lupta".
į taip kaip, pavyzdžiui, ėjo L.
Taigi kitataučiams meno isto
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONES:
(Atkelta iš 3 pusi.)
Taigi Augulytė, būdama įsiti-1 Dambriūnas, A- Klimas ir W.
# 4-ttrželio mėn. 12 d. (Vokietija);
rikams pabaltiecių menas ir mūskinusi, kad lietuvių kalba tai!R- Schmalstiegas: rašydami sa# 5 — birželio mėn. 18 d. (Roma);
:
linimo, nekartoti nepasisekusio
sų Čiurlionis yra jau varda , ku
# 6 — birželio mėa. 26 d. (Leningradas);
kažkokia palaida bala, taip pat į vo "Introduction to Modern Libandymo su pabraukimais, ge
rie įtakoja ir pro kuriuos dailės
# 7 — liepos mėn. 2 d. (Roma);
mano, kad j o j kiekvienas galįs Į thuanian" lietuviškai nekalbanresnės korektūros ir, svarbiausia,
istorija
nenori
praeiti
užsimerkus.
# 8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija);
taškytis taip, kaip kam ateiną j tiems, jie turėjo ne mažiau
nenuvertinti knygų, nenugrūsti
# 9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius);
Dailės istorikų šios krypties pas
j galvą ar patogiau Tokių mū-1 problemų kaip Augulytė, vis
# 10 — liepos mėn. 24 (Ryga-Leningradas);
jų į informacinės medžiagos sky
tangos tiesiog prašyte prašo dausų kalbos istorijoj niekuomet ne- j dėlto rėmėsi "tradiciniu" lietu# 11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas);
rių, nesumaišyti su straipsniais.
g'au duomenų ir naujų studijų
trūko, turbūt visuomet ir bus. vių kalbos dalyvių mokslu. Ir
# 12 - rugpjūčio mėn. 7 d. (Šveicarija);
Suskirstymas turėtų būti maž
# 13 — rugpiūčio mėn. 14 d. (Paryžius)
apie Čiurlionį. Ar progą išnaudo
O vis dėlto kalbos gyvenimas tai naudinga visiems: ir tiems,
daug toks:
# 14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas);
remiasi ir savo logika, ir savo kurie moko, ir tiems, kurie mojame? Kiek teko girdėti, anglų
# 18 - gruodžio mte. 20 d. (Kalėdinė)
1. Periodiniai leidiniai — laik
dėsniais. Pavyzdžiui, lietuvių | kosi- O Augulytė, išgirdusi, kad
kalba paruošta Č'urlionio mono
Dėl
kainų ir platesnių informacijų kreipkitės ) American Travel
raščiai,
žurnalai,
o
gal
ir
biule
kalbos mokslas teigia, kad pa-1 jos mokinys dalyvį degąs linksgrafija guli nejudėdama metų
Service Bureau!
teniai.
Tik
jokiu
būdu
ne
seriji
daiyvis yra išriedėjęs iš veikia- j niuoja dego, degam, jau rūpi
* metais, nes mūsų bendruomeniVisos ekskursijos aplankys Kauną ir Trakas. Visos skrenda su
mųjų dalyvių vyriškosios gimi-! naši prisitaikyti prie jo lygio ir niai moksliniai darbai.
palydovą.
! nių fondų kišenės, tokio "kelin2. Knygos. Tam skyriuje reikia
nės vienaskaitos naudininko ir j ima kurti "raidžių keitimo"
Taipgi parduodame papigintai skridimus (čarterius) į Londoną,
taeilio" re'kalo parėmimui vis
nepagailėti
vietos ir stambesnių,
Frankfurtą, Zurkhą, Varšuvą, Havajus, Las Vegas ir kitur.
k t O dabar Augulyte jau suka Į taisykles. Bet kur reikės sustoj pritrūksta pinigo. Kam tada iš yidalyvių darybos ratą į kitą pu-i ti, nes visuomet atsiras, pavyz- sudėt'nių, kelių autorių veikalų
....
i so dar kalbame apie kultūrą?
se: dalyvius sudaro iš padaly- j džiui, linksniuojančių ir dalis, duoti pilną aprašą.
Mikalojus K. Čiurlionis (1875-1911)
3. Periodikos straipsniai, jų at
vių! Pagrindas: 'Išanalizavusi dalio, daliui plg. brolis, brolio,
mokinių patiriamus sunkumus, j broliui. Kokį "raidžių keitimą" ranka.
. KM'tMMitiiniiiMUuiiimiimi
IttHIMIISIIHIIII
sugalvojau kitą, jiems lengves-i cia sugalvosim? žodžiu, viso4. Lituanistika svetimomis kal
nį metodą". Bet ar ne geriau i kk>m painiavom, paremtom la- bomis, knygos ir straipsniai. Tas
būtų tokiomis sąlygomis daly- ki& vaizduote, turi būti kokia skyrius niekad nebūtų išsemtas
vių visai nesimokyti, nei be ko- riba. Kas gyvename "rytuose", ir pilnas. Tam skyriui reikėtų net
kios atodairos klaidinti besimo- tiems natūralu ir į "Ameriką" atskiros tarnybos, kaip teisingai
Uetuvhi Tautinio Meno Ansamblis "Čiurlionis"
keliauti iš "rytų", ne iš "vaka pažymėta įvade.
kantį mūsų jaunimą?
{grafo L.S.T. Korpl Neo-Lithuania orkestras, vadovau
Prie knygų dedant recenzijų
Jei dalyvių sudarymas iš rų'". Kitaip būtume juokingi.
jamas Algirdo Modestavičiaus {dainavo Arūnas Gas
Taip pat neįmanoma lyginti, metrikas arba pridedant anota
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
veiksmažodžių yra esmės klauparams.
cijas (jų kartais labai reikia), rei
IR MĖGĖJAMS
....
Simas, tai mokymą dalyvius j * * * * ? d
^ ^ ^ ' ^ J *
{grojo L.S T Korpl Ns>Uthnama orkestras
kėtų
naudoti
kitą
šriftą,
smulkes
linksniuoti reikia laikyti meto-!™* sudarymo dėsnio su žodžio
nį, pvz. 9 punktų. Tai sudarytų
do reikalu. Metodai gali ir įvai bjaurus rašymu (su j ar su t):
dėsnis yra kalbos mokslo išda mokslinės knygos įspūdį, ir būtų
Kvintetas "BALTIJA" ir L.S.T Korpt Neo-Lithuania
ruoti. Natūralu dalyvių links
va, rodanti dalyvių kilmę bei es iškart aišku, kur baigiasi aprašas
niavimą derinti prie būdvardžių
Oaug sutaupysite, pirkdami eta
mę, o rašybos norma yra susi ir prasideda paaiškinimai.
tų reikmenis. Pasinaudokite pa
linksniavimo, nes dalyviai turi
įdainavo "BALTIJA vyrų kvintetas
tarimo, rekomendacijos arba
m
togra piaTiii atktedanl pasirink
Lituanistikos
institutas yra
būdvardžių ypatybių. Augulytė
am
reikmenis
ypatingai
progai
valstybės įsakymo reikalas.
rimta ir garbinga mokslo instituderina prie įvardžių jis, ji links
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
:
niavimo ir šiuo atradimu labai
Ir pagaliau šio mano rašymo c ja, todėl tie, kurie tos instituci aptarnavimas. Atidaryta pirmad
»Js HM
ir ketvirtad. vakarais Od 9 vai.
didžiuojasi- Ligi šiol lietuvių siekiamoji išvada: mokykimės jos vardu leidžia veikalus, turėtų
kalbos moksle turėjom kalbos taip. kad nemestume bendrojo pasirūpinti, kad knygų paruoši
Oitakymus siųsti: DMOfiAt 4848 W. 88rd St^ Chlcsgo, III.
mas ir spaudos technika prisidė
garsų kitimą, dabar Augulytė
3314
Weit
63rd
Street
68828. ūžiakant priddti SO centų o i kkatfisną plokštelę perriunvisos savo tautos mokslo kelio tu prie institucijos gero vardo, o
jau moko ir "raidžių keitimo",
timai. IHinoii gyrentojai taipgi moks 5% mokesčių.
TeL — PRotpect 6-8998
i t a i : "D Raidės t j keičiasi į Či, dėl siaurų subjektyvių atskirų pats leidinys mums gražiai repre
r-:'
zentuotų nelietuvių mokslo įstai
Utaakymaina i Ramdą N S M mfSSS 9» f f « | naito Staidoma
išskyrus prieš raides i ir u kur takelių,
Stasys
Barzdukas gose ir būtų malonu jį įteikti.
; iškrinta ir lieka ti ar tį (pvz.:
NMtiiHHiiiiiimii
MiMWWitiiiiaii>iiwiwa«t«i»swiaw>w<iiw»^
i
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Pabaltiecių ir Čiurlionio įtaka rusų avangardui

A. T V E R A S

EKSKURSUOS Į LIETUVA 197S METAIS!!

Išeivijos
bibliografija

MARQUETTE PHOTO
SUPPIY

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES?

| VAIDILŲ KANKLfiS

GROJAME JUMS

SU ŠOKIU IR DAINA

KALNUOS DAINUOJA
KOKIAIS KELIAIS
| AS KELIAUSIU

I

'

Šeštadienis, 1978 m. vasario mėn. 25 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Filmų įvairumai

Mykolaičio studija a

STASE SEMĖNIENE

brolio Vinco kūrybą
Jozrf Mykolaitis, PUTINAS. Zarys
žycia i tworcz&ci, oraz jego znajomošč w literaturze polskiej. Tovvarzystwo Literackie im. Adama Mickieuicza o dziai Czestokowski.
Prace Naukowa. 40 p.

Prie studijos pridėta 7 puslapiai
Putino poezijos ir prozos vertimų
i lenkų kalbą, o taip pat 6 nuo
traukos: 2 Putino atvaizdai, vie
na — Putinas žmonos ir sesers
draugėje, Putinas mirties patale
ir vieno jo laiško faksimilė.

Nemaža staigmena buvo vie
name lenkų bibliografiniame lei
diny rasti suminėtą Juozo Myko
laičio studiją apie Vinco Myko
laičio-Putino gyvenimą ir kūry
bą. Anoji studija buvo išleista Ad.
Mickevičiaus vardo literatūros
draugijos Čenstakavo skyriaus
mokslo darbų serijoje, 1975 me
tais.
Pastangos ją gauti užsitęsė pus
antrų metų, nes Varšuvos knygy
nai jos neturėjo. Pavyko ją gauti
tik kun. P. Dilio tarpininkavimo
dėka.
Pasirodo, kad V. Mykolaitis Putinas turėjo brolį Juozą, kuris
nežinia kada išvyko į Lenkiją ir
ten pasiliko. Jis baigė Krokuvos
universiteto kalbotyros fakultetą
ir specializavosi lenkų kalbotyro
je. Galimas daiktas, jog kur nors
profesoriavo ar mokytojavo. Tiks
lių žinių neturime.
Studija apima "Aidų" žurnalo
formato smulkaus teksto 16 pus
lapių. Ji parašyta, besiremiant J.
Griniaus, V. Jungferio ir J. Lan
kučio darbais, o taip pat paties
Putino raštais. Studija mums, lie
tuviams, neatskleidžia kokių nau
jų Putino kūrybos įžvalgų, bet
lenkus skaitytojus gerai supažin
dina su mūsų žymaus poeto (Juo
zo Mykolaičio teigimu — paties
žymiausio) gyvenimu ir kūryba.

Mums įdomiausia studijos pa
skutinė dalis, kurioj pateikiama
abiejų brolių susirašinėjimas, api
mąs laikotarpį nuo 1938. 8. 10.
iki 1939. 7. 15. Tenka apgailes
tauti, kad cituojama 29 laiškų tik
trumputės ar kiek ilgesnės ištrau
kos. Iš jų patiriame, kad Juozas
jau buvo apmiršęs lietuvių kalbą,
rašė laiškus lenkiškai, o brolis
Vincas tobulai mokėjo lenkiškai.
Be jau minėtos žinios apie Juozo
studijas, toliau
patiriame, jog
brolis buvo vedęs lenkę žmoną ir
turi sūnų Zemovitą Jurgį, kuris,
tarp kitko, suredagavo ir šią
savo tėvo studiją apie Putiną.
Iš tų laiškų matome, kad, Juo
zo prašomas, Putinas jam pasiun
tė savo romaną "Altorių šešėly"
su plačiais komentarais
apie
knygos genezę, kuriuos, mūsų di
džiam apgailestavimui, Juozas
pasisako sunaikinęs. Toliau iš Juo
zo laiško sužinome jį buvus gero
kai aplenkėjusį, bet dar neprara
dusį meilės savo tėvynei Lietuvai
ir apgailestaujantį, kad per tiek
metų buvo atskirti neperžengia
mos sienos. Vienoje ilgesnėje iš
traukoje Putinas priekaištauja ir
nusiskundžia lenkų priešiška lai
kysena lietuvių atžvilgiu, pabrėž
damas lietuvių tautos ryžtą būti
nepriklausoma, nepaisant piktų
kaimynų jai daromų skriaudų.
Esą Klaipėdos atplėšimo nuo Lie
tuvos dieną, skaitydamas univer
sitete paskaitą, jis negalėjęs su
laikyti ašarų, o jo klasės studen
tai irgi verkė.
Galiausiai
Putinas pakvietė
brolį Juozą su visa šeima atvykti
į Kauną pasisvečiuoti. Juozas mie
lai sutiko. Jau buvo gavęs ir už
sienio pasą. Hitf' iui užplūdus
Lenkiją, apsilankymas neįvyko.

Žiemos grafika

Bernardas Brazdžionis Poetę Kazį Jakubenę
Australijoje
prisimenant
PLB valdyba, vykdydama kul
tūrinio ryšio su kitų kraštų lietu
viais programą, į Australiją pa
siuntė poetą Bernardą Brazdžionį, kuris ten išvyko vasario 15 d.
ir didesnėse Australijos lietuvių
kolonijose skaitys savo poeziją.
Poeto kelionę - išlaidas tarp Los
Angeles ir Australijos apmokėjo
PLB valdyba, o kelionę po Aust
raliją dengia Australijos Lietuvių
Bendruomenė.
-Prieš išskrisdamas Australijon,
poetas Bernardas
Brazdžionis
laiške PLB pirmininkui Br. Nai
niui, be kita ko, rašo: "J u ° arčiau
terminas, juo sunkiau jaučiu pa
reigą, dėl kurios labai baiminuos.
Dabar įspūdingiausiai veikia ir
kalba politikai.
Poezijos meno
balsas vargu kam bedaro įspū
džio. O gal? Tačiau — alia iacta
est. Rengėjai ten, atrodo, veikia
entuziastingai".

Baigiant šį trumpą supažindi
nimą su Juozo Myko? iČio studija,
reikia pažymėti, kad Putino kūry
ba Lenkijoje rado gana didelį at
garsi. Dukart buvo išverstas ir
išleistas jo "Altorių šešėly", išleis
tas "Sukilėlių" romanas ir jo rink Priekaištai ir kaltinimai, XII.
tinės poezijos vertimų antologija. Naujovės ir komentarai, XIII. Pa
sakojimus baigiant Gale dar pri
P. G.
Vincas Mykolaitis-Putinas (18M-1M7)
dėta vysk. Valančiaus ir jo gady
nės choreografija, lektūra ir li
teratūra, vardynas.

Tai 'labai šakotos
apimties
knyga, savo .puslapiuose sukau
pusi tiesiog Šūsnis medžiagos, lie
čiančios vysk. Motiejų Valan
čių ir visą anuometinę jo aplin
ką. Skaitytojas čia ras apsčiai jau
žinomų bei girdėtu dalykų, bet
ne vienoje vietoje savaip ir gana
įdomiai pakomentuotų ar įterp
tų į žmonių portretų, įvykių ir
situacijų gyvą kontekstą. Žodžiu,
visaip ir apie viską, metant žvilgs
nį į Valančių ir jo epochą. To
dėl, stengiantis daug aprėpti, vis
ką aprašyti, gal kiek per mažai
kreipta dėmesio į visos tos
medžiagos susisteminimą, aiškiai
apsisprendžiant, ar knyga yra
mokslinio pobūdžio, ar populia
raus pasiskaitymo. Dabar pasi
likta kažkur tarp vieno ir kito,
kažkur per vidurį.

Dramaturgo ir beletristo Ka
zio Sajos nauja apysaka jauni
mui "Už nevarstomų durų" iš
"Vagos" leidykla Vilniuje iš leista 30.000 tiražu. Knyga iliust
leido Antano Vienažindžio poezi ruota S. Edrigevičiaus.
jos rinkinį, pavadintą "Kaipgi
"Šviesos
leidykla išleido
gražus gražus". Knyga išleista
10.000 egz. tiražu. Rinkinį pa Jono Paulausko "Lietuvių kalbos
ruošė ir įžangą parašė K Alek frazeologijos žodyną", 320 psl.,
synas.
tiražas — 20.000 egz.

Išleista Lietuvoje

nagaitis, ir Pilka, ir daugelis ki piai skirti: Chicagos Anglijos —
Britanijos lietuvių klubui, skautų
tųveiklai, Bendruomenei, aplamai
• MOŠŲ ŽINIOS, 1978 m. jaunimui ir naujoms knygoms.
vasario mėn. 19 d. Lietuvių jėzu Leidinys iliustruotas nuotrauko
itų ir Jaunimo centro Chicagoje mis.
dvisavaitinis biuletenis. Reda
guoja Antanas Saulaitis. Admi
ARBATPINIGIAI
nistruoja Petras Kleinotas, S. J.
Siunčiant paštu, bent 5 dol. me
Skotas:
tams. Redakcijos ir administraci
— Ei. padavėjau, po staru
jos adresas: 5620 S. Claremont
nukrito dešimt centų.
Jeigu
Ave., Chkago, IL 60636.

Gaila tik, kad, sukaupęs vieno
je vietoje tiek įvairiausios valančinės medžiagos, autorius per ma
žai paisė šiandieninės lietuvių
kalbos pasiektojo kultūrinio ly
gio ir privalomų gramatikos bei
Visas knygos turinys suskirsty sintaksės taisyklių. Sis kalbinis
tas į trylika didžiųjų skyrių ir nerūpestingumas bendrajam kny
Apie velnio žvejybą rašo Ani- rasi, grąžink man, jei nerasi —
į galybes poskyrių. Didieji pava gos įspūdžiui gerokai kenkia.
cetas Tamošaitis, S. J. Kiti pusla-' pasiimk arbatpinigių
dinti taip: 1. Žvilgsnis iš tolo,
II. Nuo lopšio iki pastoralo, III.
• Juozas Šmotelis, ATSIMI
Tarp žemaičių Varniuose (1850 N I M U SKIRSNEŲAI. Autoriaus
— 1864), IV. Maskolių varž leidinys. Tiražas 500 egz. Spaudė
tuose Kaune (1865 — 1875), V. M. Morkūno spaustuvė ChicagoPirmoji grupė ilsis metais išvyksta
Geras ganytojas, VI. Švietėjas — je 1977 m. Leidinys 252 psl.JcaiKOVO » D.
kultūrintojas, VII. Blaivintojas — na nepažymėta.
ii Bostono ir New Yorko kaina tik $741.00
dorintojas, VIII. Lietuviškojo raš
įskaitant pirmos klases viešbučiui, maistą, ekskursijas
Atsiminimų autorius yra gi
to Nestoras, IX. Kalba, stilius ir
į Katiną ir Trakus.
žodynas, X. Trys amžininkai, XI. męs 1885 m. Alsėdžiuose, Žemai
SEKANČIOS VTENSAVATnNes — Maskva, Vilnius, Leningradą*
tijoj. I Ameriką atvyko 1907 m.
balandžio 25
gegužės 9 (užpildyta)
balandžio 29
rugsėjo 17
Knyga suskirstyta į skyrius: Kūdi
gegužės4
rugs*jo22
kystė, vaikystė ir jaunystė Žemai
C!WaASV*tA*dtt»
DVSAVArnNfiS — Maskva, Vilnius, Tenhigradas, Briuselis
tijoje; Amerikoje; Naujienos. Sa
gegužes 28
liepos 16
vo atsiminimus autorius pasako
birželio U
rugpiūeio 6
ja kondensuotai, dalykiškai, bet
liepos 2
rugsėjo 3
ne sausai. Pirmoje dalyje daug
gruodžio 22
gyvenimiškų aprašų, vaizdingai
Visos grupes skris tu nooiarlniais lėktuvų skridimais — NE CHARTERS,
piešiančių
spaudos
draudimo
aplankys Kauną ir Trakus, bot lydimos vadovų.
laikotarpio Lietuvos provincijos
Prie grupių galima jungus ii VISŲ KITŲ MIESTŲ m papildomu modetalų paveikslą. Amerikos lai
kotarpio atsiminimuose daug kur
PIGIAUSIOS GRUPINIS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku, bus pa
skelbtos vėliau.
pasakojama apie įvykius ir žmonness kurie visuomeninėje ir kultū
Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės {:
rinėje veikloje turi jau savo vietą
TBANS-ATXANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
ir su kuriais įvairius kontaktus
393 West Broadway. P. O. BOT 116
yra turėjęs pats autorius. Tokiu
South Bostoa, Ma. 02127, TeJ. (617) 268-8764
būdu čia užgriebiamas ir spal
vingasis poetas Kleopas Jurgelio
Prices art baaed on double pucupsncy and art tubject to changes
><• »»•*»H1 ««.».u*<tt.. »»
nis, ir kompozitoriai M. Petraus
and/or Government approval.
kas, S t Šimkus, ir Vaičkus, ir Va

Nauji leidiniai
# Grigas Valančius, ŽEMAI
ČIŲ DIDYSIS.
Istoriobiografiniai pasakojimai. I dalis. Vysk.
Motiejaus Valančiaus (1801. II.
16 — 1875. V. 17) mirties šimt
mečiui paminėti. Išleido auto
rius ir LSST J. Daumanto kippa,
Los Angeles, Calif. 1978 m. Lei
dinys didelio formato, iliustruo
tas, 662 psl., kaina 12 dol. gauna
mas ir "Drauge".

"THE LACEMAKEB" yra jau
no šveicarų režisieriaus (taipgi jo
parašyta ekranui) Claude Goretta
labai rami, miela, mąsli, karčiai saldi meilės istorija tarp drovica
paryžietės ir studento,
norinčio
ją pataisyti, patobulinti.
Filmas, išsirikiavęs amerikiečių
kritikų pažymėtų keturiom žvaigž
dutėm filmų kategorijoje, yra meis
triškas nusileidimas į žmogaus gel
mes, siela vadinamas.
Režisierius filmo gale šneka, kad
"jos veidas yra vienas tų nepap
rastų veidų, kurie ne visiškai yra
madingi" Jei ji būtų gyvenusi re
nesanso laikais,
ji gal būtų
įsprausta paveikslo fone tarp kitų
figūrų kaip siuvėja ar mezgėja.
Ji yra astuoniolikinė mergaitė,
vardu Pomme, kuri padeda Pary
žiaus plaukų sušukavimo salone.
Tyli, baugšti, daili mergaite gražiai
draugauja su motina, gyvendamos
kartu. Jos geriausia draugė Marg
iene yra, priešingai, kiek bastūniška, dirbanti toje pačioje kirpyklo
je. Anos ir avantiūriška meilės is
torija su vedusiu vyru baigiasi
liūdnai.
Abi draugės išvyksta į pajūrį
atostogų. Marylen sutinka ameri
Nuotrauka Algirdo Grigaičio kietį turistą ir įsikrausto pas jį į
viešbutį. Vieniša Pomme vieną die
ną susipažįsta su Francois, studi
juojančiu literatūrą
Paryžiuje,
atostogaujančiu čia dabar, irgi vie
nišu. Jiedu nedrąsiai, bet viens ki
tam patinka, tai nesusitinka kurį
laiką, pagaliau vėl takai susikry
žiuoja.
Režisierius ramiai rezga jų mei
Š. m. sausio mėn. 28 d. sukako
lės
pradžią. Abu drovūs, nepatyrę,
70 metų nuo poeto Kazio Jakuramūs
ir neparodę savo meiles.
bėno gimimo. Buvo kairių pažiū
Grįžę į Paryžių, apsigyvena kartu.
rų, tačiau ne bolševikas. Revo Dabar viskas komplikuojasi, ir mei
liucionierius, bet labiau borutiš- lės istorija išvirsta tiesiog į cha
ka prasme. Rašė skambius, dai rakterių studiją, labai trapią ir
ningus, klasikiniai liaudinio aiš jautrią,
Francois nori "pataisyti" Pomme.
kumo eilėraščius. Pokario metais
Mano, kad ji turi griebtis geresnio
okupaciniam spaudimui nenusi darbo, džiaugiasi, kai ji veda paš
lenkė, todėl 1950 m. sausio 8 d. nekesius su jo išmintingais drau
buvo NKVD sunaikintas — pri gais. Bet, anot jo, per mažai turimuštas, išvežtas už miesto į lau-' °H> t l l 0 8 5 dialoguose, Žodžiu, ji.
kus, išrengtas nuogas ir paliktas kaip vėžlys, užsidaro savyje vis
labiau ir dažniau, kol pagaliau jis
30 laipsnių žemiau nuliaus šal
tyje.
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nukerta paskutinį siūlą.
. belle Huppert yra stipri Pomme
Kai kurie New Yorko amerikie- rolėje. Ji išsprendė labai sunkų užčių kritikai įžiūrėjo marksistinę Ii-, davinį, atskleisdama giliai žmogišniją; Francois, "buržua", inteligen- ką charakteri.
tas, išnaudoja ir pameta darbinin1977 Cannea filmų festivaly vy
kų klasės mergaitę. Kažin ar jie I ravo nuotaika, kad ji turinti laiteisūs? Režisierius su dideliu gai-' mėti "geriausios aktorės'" premilesčhi gilinasi į abu charakterius, ją.
Francois elgesys nusviedžia PomTves Beneyton atrodė taip sume į liūdesį, tylą ir visišką pasi- ] blogės ir pasimetęs Francois rolėmetimą. O tačiau jis pats nustoja! je, kad beveik išsaukė didelę sau
brangaus asmens, įtikindamas sa-i simpatiją, nežiūrint, kad jis suvaive, kad įsimylėjo mergaitę ne to- j dino nesimpatingo, biauriai pasielkią, kokios norėjo.
gūsio jaunuolio rolę.
Vaidyba nuostabiai subtili. įsa-1 Filmas tik suaugusiems.

NAUJAUSIOS KNYGOS, NEĮTRAUKTOS Į "DRAUGO'
PLATINIMO KNYGŲ KATALOGE 1976 METŲ
DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI
J. Burkus
450 pusi., 1977 m. Kaina
PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIU LIETUVA
Vlada* Bftteaas
343 pusi.
THE BALTIC NATJONS
B. J. Kasias
319 pusi.
LIETUVIŠKAS PAMABYS
H. Tamašauskas
Pakalnes ir Labguvos apskritys.
336 psl
UETUVlSKAI-ANGLItKAS ŽODYNAS
x V. Pėtersitis
Apie 30.000 žodžių
kietais viri.
minkštam viri.
LIETUVIU LITERATCROS ISTORIJA, m ir IV dalis
Pranas Naujokaitis
MOČIUTES DOVANELE
Danute Upaote-Aiigieaė
Iliustravo Jadvyga Paukštienė
Vaikams, 71 psl.
NEGĘSTANTI LIEPSNA
Religiniai sonetai, 50 psl.
Rankraštis gautas iš Lietuvos
PRANAS DOVYDAITIS
Juozas Girnius, išleista 1975, 776 psl
ROMAS KALANTA
V. Alantas, 114 psl., 197*
RCTOS K LELIJOS
P. Enskaitis, 134 psl.
Skautiški apsakymai
UŽ VASAROS VARTŲ
Leonardas Andriekus, Poezija. 80 psl
LITHUAN1ANS LN AMERICA
Dr. Antsaas Kutas, 1975, 349 psl.
RELIGIJOS FILOSOFIJA
Antanas Msrriia, 335 psl.
HISTORY OF UTHUANIA
Dr. Joseph B, Koncras, 142 pat.
POPULAR LITHUANIAN RECIPES

(8.50
20.00
12.00

$6.00
10.00
8.00
po 10.00

4.00
2.00
15.00
3.00
4.00
3.00

6.00
6.00
300

Vll-th edition,
130 psl
KBKUCfO VARDINES
Stasys Džiugas
Eilėraščiai mokykhnio smšiaus vaikams, 60 psl.
Iliustravo dsiL VI. Stančikaitė
JUODVARIAI

4.00

2.50

Pasaka - Poema, 200 psl.
5.00
LIKIMO AUDROSE
Vladas Vailionis
Romanas, 344 psl.
7.00
LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY
A J. Karalaitis, 244 psl.
4.00
NERAMIOS DIENOS
Josms MatuBoak, 579 psL
15.00
PENKTOJI LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU
TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENTE
2.50
Red. D. Bindokienė
PO VASAROS
Vitalija BogutaRė
Eilėraščiai, 69 psl.
4.01
RINKTINIAI RAITAI
K. Aviiotus, 614 psl.
16.00
SAVANORIO IR KONTRŽVALGYBININKO
ATSIMINIMAI
Jonas DessereeHs, 200 psl.
k. v.
5.00
m. v.
4.00
VAKARAS SARGO NAMELYJE, Antanas Vaičiulaitis, 165 p 4.00
STRIPTIZAS
Iceokss Meras, 277 psL
8.00
ŠIMTAS ŽAIDIMŲ
V. Augulyte ir J. Pmėas. 1*3 psL
2.00
SV. DVASIA, BAŽNYČIOS ATNAUJINTOJA
123 psl.
2.00
TOLIMŲJŲ KRAŠTŲ MIRAŽAI
A. Sasxsargieaė, 342 psl.
850
k. T
750
m.
PROF. AUGUSTINAS VOLDEMARAS
Red. Morkas • i i i , 672 pa).
15.00
ERELIŲ KOKAI
Romanas, 384 psl.
EUROPIETE
Stasys Bftdavas
Romanas, 173 psl.

8.00
8.00
5.00

v
METMENYS Nr. »
Kūrybos ir Analizes IBMS6MI
DULKES RAUDONAM SAULELUDV
Romanas,
KCCIOS

3.00

16.00

Prasme, simboliai, maldos, 22 psL
JAUNAMARTE

0.25

Apysaka. 126 psl.
OONFRONTATION WITH TYRANNY
SU Barttc P»ys.
Edited by Attrsss
363 psL
ŽODŽIAI KAIP SALOS

1.00

$15.00

Bnerasflai. 64 pat

Ožsakyaras tlftt.: DRAUGAI 4545 W. 63rd l t .
P. S. SI skelbimą išsikirpti ir

5-00

t
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LTTERATORA

Šeštadienis, 1978 m. vasario mėn. 25

ji buvo pakviesta paruošti moki:
nių (nelietuvių) grupelę su lkl
tuvių tautiniais šokiais. Ji, su vafc
kų motinų pagalba, sumedžiojo
tinkamą 'medžiagą, pasiuvo tavu
tinius drabužius ir susilaukė d>
džiausio žiūrovų dėmesio. Liet**
vių tautiniai šokiai buvo sensacP
ja. Taipgi, dalyvaujant iškU;
mingame diplomatų priėmime,
buvo grojama įvairių kraštų mązika. Kada priėmime dalyvavusi
Jameikienė buvo paklausta jos p £
geidavimo, ir jai pasakius, kąjj
jos tėvynė yra Lietuva, muzikan
tas nė nemirktelėjęs pradėjo
"Noriu miego"... Pasirodo, kafc
kur, kažin kada buvo išmokęs $
Amerikos lietuvio tą vieną dainfc
Jos pagalbos buvo jieškoma stal
gios lietuvio veterano mirties at
veju. O keliautojai, kartais nSt
visai nepažįstami, pasinaudoja
jos žiniomis k vietovės pažini
mu. Su lietuvišku nuoširdumu 3r
svetingumu Bronė Jameikienė J na lietuves ambasadorės pamgas. Taip ji puikiai pritampa
prie švelnios, puikios Hava
jų aplinkos.
*

MOTERŲ
TRISDEŠIMTMETIS
Lietuvių moterų federacijos
Chicagos klubas Tautiniuose na
muose šeštadienį suruošė savo
sąjūdžio 30 metų sukakties minė
jimą.
Pirmininkė M. Marcinkienė
atidarydama papasakojo šio są
jūdžio istoriją. Pažymėjo, kad šis
sąjūdis, priklausydamas tarptau
tinei moterų organizacijai, turi
progos iškelti Lietuvos vardą.
REDAGUOJA S I . SEMfLNTENfi, 6507 TROY ST., CHICAGO. I L L , 60629. TELEF. 925-5068

PAMILAU MUZIKOS PASAULĮ
Pokalbis su soliste Gina Čapkauskiene
Putnamo seserų rėmėjos, ruoš
damos savo tradicinę metinę va
karienę, nori suteikti pakviestie
siems tikrai malonų vakarą. Ir
šiais metais kovo 19 d. jos pa
kvietė jau mums gerai pažįsta
mą Giną Čapkauskiene su nauja,
įdomia programa. Šia proga pa
teikiame ir keletą klausimų
pačiai dainininkei.

mo metodas labai natūralus, ir
abi sunkiai dirbome, kad dainuo
čiau lengvai, natūraliai. Iki šios
dienos su ja tebedirbu. Šios dvi
solistės man ir buvo įspūdingiau
sios mokytojos, kurios suforma
vo mano dainavimą.

1

Ši lietuvių organizacija auga
ir stiprėja. Pakvietė kun. J. Prunskį sukalbėti invokaciją, po kurios
buvo gausi patiekalais vakarienė.
Iš New Yorko buvo atvykusi
Moterų klubų Fedaracijos cen
tro pirmininkė, Irena Banaitie
nė, kurią M. Marcinkienė apibū
dino, kaip ypatingai aktyvią,
Lietuvos reikalus keliančią kita
taučių tarpe.
Viešnia iš New Yorko I. Ba
naitienė pažymėjo, kad federaci
ja apjungia 26 vienetus su apie
tūkstančiu narių. Lietuvybė yra
federacijos realioji atrama. Fede
racija koordinuoja klubų veiklą
ir kovoja dėl Lietuvos laisvės. Tuo
reikalu plačiai raštais kontaktuo
ja Amerikos pareigūnus, Jungti-

ATGAIVINKIME

TULPES

Keletas skatikų (amerikietiš
— Manau, kad skaitytojams
kų varinių centų), įmestų į va
būtų įdomu sužinoti, iš kurios
zą su vandeniu, atgaivins nulei
vietos esate kilusi. Ar šeimoje
pusių tulpių žiedus, lyg jie pa
— Jūsų pavardė šiais metais buvo daugiau dainininkų? Ar
keltų savo galvutes su nauja
daug matoma spaudoje Rytų pa prancūzų įtaka turi dabar reikš
energija.
kraščio lietuvių vietovėse. Ar Jus mės jūsų gyvenime? Ar dalyvau
riša ypatingas ryšys su Amerikos jate jų parengimuose? Ar tik rirūpesčio ir vargo. Tikriausiai ap
Solistė Gina CapJuusketa*
MYLĖK GYVENIMĄ
lietuviais? Ar kelionės į tolimes bcjatės vien tik lietuviško gyve
silankysiu ir Chicagoje, kur man
Dr. Denton Cooley, Houston
nes lietuvių apgyvendintas vieto nimo progomis?
davimą, kurie sukėlė ir liūdesį ir visuomet įdomu dainuoti. Chi Prie skulptoriaus V. Vildžiūno portreto: dafl. Giedre Montvilienė — portreto
autore
ir
Virg.
Sinisienė
—skulpt.
Vildžiūno
darbų
parodos
organizatore..
širdies
specialistas, turi didin
ves reikalauja ilgesnių kelionių ir
juoką. Vienoje vietoje, rimtai at cagoje norėčiau duoti savo pilną
Nuotr.
V.
Matelio
giausią
posakį savo operacinėje:
— Kaip ir visų mūsų išeivių, rodančio pono, buvau pristatyta rečitalį, kurio dar nesu turėjusi.
didesnio pasiruošimo?
"Vakar praėjo. Šiandien yra Čia.
taip ir mano gyvenimo vietovės publikai, kaip karikatūrinis sop Tikiu, kad ir šis Putnamo sese
— Gaila, bet su Amerikos lie keitėsi. Gimiau Joniškyje, Šiaulių
Rytoj gali niekad neateiti". Visa
ranas. Aš, scenoje stovėdama, lėms remti pobūvis pavyks
tuviais glaudaus ryšio neturiu, apskr. Karo metu traukėmės į
šios minties paslaptis yra ta, kad
Gailutė Valiulienė nes tautas. Federacija talkina
net nešyptelėjau. Ką padarysi, puikiai.
išskyrus keletą gerų draugų, ku Vakarus, kur ilgesniam laikui
reikia mylėti gyvenimą, mylėti
mūsų veiksniams, kada šie pra
kad yra lietuvių, kurie nežino
riuos retkarčiais aplankau. Dai apsistojome Vokietijoje, Hanau
kiekvieną
dieną.
deda kokią akciją. Federacija Lie
skirtumo tarp karikatūros ir ko
nuot: mane kviečia įvairios orga stovykloje. Iš ten emigravome į
tuvos bylą garsina tarptautiniuo
loratūros. Kitame šauniame ba
nizacijos ir nepažįstami žmonės, Kanadą, Montrealį. Čia ištekėjau
liuje mudvi su pianiste sėdime ir
se moterų suvažiavimuose. Pa
kurie mane yra kur nors girdėję ir likau gyventi. Dainavau nuo
Moteriškės liežuvis tiesiai iš šir
laukiame koncerto pradžios. Už
skleidžiama daug informacinės
arba nori išgirsti. Šiais laikais ke pat vaikystės, nors šeimoje
Modernaus
paukščio
8
valan
dies
dygęs. Širdį skauda, tai ir
durų girdime dviejų rengėjų pasi
medžiagos. Tautinė atsakomybė
lionės sunkumų nesudaro, nes solistų ir nebuvo. Dainą mė
dų
skridimo
atstume
nuo
Chica
plepa.
kalbėjimą. Vienas sako: "... kad
neleidžia gyventi tiktai sau. Pa
lėktuvai skrenda beveik visur. gau visą laiką, nors niekas nera
gos
yra
romantiškos
Havvajų
sa
Jurps Jankus
tik ilgai nedainuotų, galėtume
laikomi ryšiai su estėmis, latvė
Didžiausia problema yra susitar gino dainuoti. Intensyviai dai
los,
kur
švelnus
klimatas,
įvai
daugiau snapso parduoti." Ma
mis.
ti dėl datos ir nustatyti progra navimo meną pradėjau mokytis
riaspalvė augmenija bei visokios
Ji kaip žemė: žmogus ir žemės
no karinga pianistė norėjo eiti
Paskutiniame tarptautiniame gamtos grožybės ir vietinių
mą, nes dažnai grįžtu į tas pa Montrealyje. Čia muzikinis gyve
tuos ponus apšviesti, bet manęs
moterų suvažiavime I. Tamo gyventojų svetingumas vilioja tu nepastebi, kol nepajunta, kad be:
čias lietuvių kolonijas. Norisi nimas buvo ir tebėra aktyvus.
T,
paklausė ir susilaikė. Vieną kartą
šaitienė kalbėjo apie pavergtą ristus nebe tūkstantiniais, o jau jus gyventi negali.
kiekvieną kartą duoti naują ir į- Sąlygų dainuoti buvo daug. Pra
lur&s
Jankus
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